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Kniha, kterou držíte v rukou, je první systematičtěji pojatou monografií na 

téma vztahu psychologie a vzdělávacích technologií. Zatímco běžné knihy 

podobného druhu se zaměřují na pedagogickou psychologii, kterou ale chá-

pou jako vztaženou těsně ke školní třídě, námi sledovaná oblast se zaměřu-

je na téma psychologie ve vzdělávání v online prostředí, případně prostřed-

nictvím mobilních aplikací. Druhou variantou knih (či příruček), které by se 

k tématu nabízely, jsou ty, které se věnují psychologii online marketingu či 

uživatelskému designu nebo internačnímu prostředí. Zde však není přítom-

ná edukační složka problematiky.

Motivací, proč se zaměřit na online vzdělávání a jeho psychologické as-

pekty (tedy na něco, co by mělo zřejmě nejblíže ke kybergogice), je snaha na-

bídnout autorům online vzdělávacích aktivit základní přehled o efektech, fe-

noménech, tématech či postupech, které je možné v této oblasti použít, s cílem 

dosáhnout optimální edukace, ať si již kdokoli pod tímto pojmem představí 

cokoli. Stavíme tedy velice netradičně koncipovanou pedagogickou psycho-

logii pro online prostředí. Oproti tradičnímu přístupu opouštíme akcent na 

vývojovou psychologii a soustředíme se na kognitivní a pozitivní psychologii, 

které vnímáme právě v kontextu kybergogiky a celého tématu jako významné.

Kniha je rozčleněna do pěti nestejně velkých a náročných částí, které na 

sebe volně navazují, ale současně umožňují čtenáři nesystematické čtení 

Slovo úvodem
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a celou knihu pojmout nikoli jako monografii (kterou je při systematickém 

čtení), ale jako příručku, ze které si může vzít to, co je pro něj momentálně 

důležité.

První kapitola se zaměřuje na Digitální Bloomovu taxonomii. Jde o upra-

venou verzi tradiční Bloomovy taxonomie, která ale reflektuje kompetence, 

témata a nástroje, které jsou spojené s online prostředím, tvorbou digitálních 

objektů v něm a gramotnostmi, které jsou s ním spojené. Cílem kapitoly je re-

flektovat změny spojené s přechodem do digitálního prostředí, ale také ukázat, 

jaké nové aspekty pedagogické a psychologické působnosti je třeba rozvíjet.

Druhá kapitola má také podobně přehledový až telegrafický koncept 

a stejně jako první je bohatě ozdrojovaná. Právě tato část může sloužit jako 

jistý rozcestník či příručka pro jednotlivá témata. Věnuje se skutečně selek-

tivně vybraným kapitolám, které se v online vzdělávání objevují a mají psy-

chologický rozměr – gamifikace, motivace, psychologie UX, paměť atp. Jde 

o jisté kompendium, které má designerovi online vzdávání pomoci s vhod-

ným návrhem celého prostředí.

Třetí kapitola se zaměřuje na přehled možných výzkumných či evaluač-

ních metod. Ukazuje, že nejde o téma, které by bylo možné řešit „od stolu“, ale 

že nastavení jednotlivých aktivit, jazyka, stylu a dalších parametrů vyžaduje 

jisté metodologické zkoumání. Snažíme se přitom představit základní metody, 

které umožní vhled do online prostředí, edukačních a psychologických cílů.

Čtvrtá kapitola se věnuje kognitivní psychologii. Má spíše narativní cha-

rakter a jejím cílem je seznámit čtenáře s některými základními problémy či 

tématy, které jsou opět vztažené k designu online vzdělávacích aktivit jako 

je paměť, vnímání, inteligence. Jejím cílem je čtenáři ukázat možné překry-

vy mezi kognitivní psychologií a online vzděláváním. Na ni navazuje část po-

dobně koncipovaná, ale zaměřená na pozitivní psychologii. Právě kombinace 

kognitivní a pozitivní psychologie je námi vnímaná jako zásadní pro tvorbu 

online vzdělávacího obsahu, ale také pro tutorování různých kurzů a komu-

nikaci se studenty v nich.

Poslední kraťoučká kapitolka je věnována přehledu v tématu informač-

ního chování, které pro způsob uvažování online vzdělávání považujeme za 

zásadní a přitom se mu nevěnuje téměř žádná pozornost ani v pedagogice 

ani v psychologii.
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Jedním z možných přístupů, jak se tématu pedagogické psychologie v oblas-

ti edukačního procesu věnovat, je kybergogika, která propouje emoční, soci-

ální a kognitivní determinanty vzdělávání. Tento koncept navržený Minjuan 

Wang a Myunghee Kang v roce 2006 spojuje andragogiku a pedagogiku.1 

Ukazuje, že učení je celoživotní proces, který nelze snadno škálovat věkem. 

Postupná demokratizace vzdělávání, neformální učení nebo využívání ote-

vřených zdrojů přitom vedou k tomu, že s jediným digitálním artefaktem mo-

hou pracovat lidé se zcela odlišným vzděláním, věkem, předchozí zkušenos-

tí. Proto dělení na pedagogiku a andragogiku nedává smysl a je třeba hledat 

univerzálnější pojetí, jak efektivně a dobře vzdělávat člověka.

Současně kybergogika pracuje se skutečností, že vzdělávání probíhá 

v online prostředí. To s sebou může přinášet různá specifika a nové fakto-

ry, ale především to vede k tomu, že musíme stará témata promýšlet novým 

způsobem (například učební prostředí), ale také k tomu, že některé oblasti 

vzdělávání, jeho metody a způsoby musí být zcela nově koncipovány a sta-

ré opuštěny.

Kybergogika

— 1 — Viz WANG, Minjuan; KANG, Myunghee. Cybergogy for engaged learning: A framework for creating learn-
er engagement through information and communication technology. Engaged learning with emerging tech-
nologies, 2006, 225-253.
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Druhým důležitým bodem kybergogiky2 je práce s následujícím schématem:3

Pokud navrhujeme online vzdělávací prostředí, měli bychom uvažovat o třech 

základních oblastech, které jej budou determinovat – o faktorech emočních, 

kognitivních a sociálních.4 Tyto faktory se pak objevují v designu celého 

edukačního procesu. Nelze je tedy omezit pouze na jednotlivé dílčí aktivity 

(například si říci, že sociální faktor bude vyřešený diskusním fórem bez dal-

šího rozmyslu a návaznosti na další kroky či procesy), ale mělo by jít o skuteč-

ně systematické a globální promýšlení jednotlivých oblastí.

Sociální faktory jsou v našem pojetí silně provázané s konektivismem5 

a s aktivitami, které jsou s ním spojené. Jako zásadní změnu v edukačním po-

jetí vnímáme obrácení se směrem k veřejnosti, práci v komunitách, veřejné 

publikování materiálů, tvorbu digitálních sbírek, webů, videí a dalších akti-

vit, ale také jejich sdílení. Učení, které má již z piagetovského pojetí6 sociál-

ní rozměr, zde zásadním způsobem může pracovat s online komunitami, od-

bornou i laickou veřejností, propojovat různé studující dohromady.

— 2 — Kybergogika je dnes jako koncept již méně citována. Nahrazuje ji postupně pojem imersivního učení. 
Obecně lze říci, že lze kybergogiku vykládat v užším slova smyslu vstaženě ke speciálnímu virtuálnímu pros-
tředí (dnes zřemě také spojeného s pojmem engaged learning v on-line prostředí virtuálního světa) nebo 
šířeji o  kyberprostor obecně. Tento přístup budeme uplatňovat v  rámci této knihy. — 3 — Tamtéž, s. 226. 
— 4 — Těm se pak věnují jednotlivé kapitoly výše citovaného článku. — 5 — Viz například STRONG, Kay; 
HUTCHINS, Holly M. Connectivism: A theory for learning in a world of growing complexity. Impact: Journal of 
Applied Research in Workplace E-learning, 2009, 1.1: 53-67. nebo KOP, Rita; HILL, Adrian. Connectivism: Learn-
ing theory of the future or vestige of the past?. The International Review of Research in Open and Distributed 
Learning, 2008, 9.  3. či DOWNES, Stephen. Connectivism and connective knowledge.  Essays on meaning 
and learning networks. National Research Council Canada, 2012. — 6 — Srov. GINSBURG, Herbert P.; OPPER, 
Sylvia. Piaget’s theory of intellectual development. Prentice-Hall, Inc, 1988.
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Emoční faktory si na tomto místě dovolíme rozdělit do tří základních oblas-

tí. Jednak sem spadají emoce, které souvisí s komunitou a sociálními fakto-

ry.7 Ať již rámcové vzdělávací programy nebo velké množství kurzů pro do-

spělé se právě touto oblastí zabývají. Jak být součástí společnosti, jak v ní 

komunikovat, pracovat.

Druhá oblast, kterou považujeme za nejdůležitější, se týká sebereflexe 

a vlastní zodpovědnosti za vzdělávání.8 Učení již nikdy nebude mít bytost-

ně direktivní jednosměrnou podobu, ale bude stále více spojené se schop-

ností člověka samostatně se učit a vzdělávat, stanovovat si cíle, reflektovat 

jejich plnění i svoji vlastní situaci. Dát studentovi nejen autonomní vzdělá-

vací prostor, ale také podporu k němu, přizpůsobit mu chování a fungová-

ní tutorů i úkolů, to považujeme za jednu z nejdůležitějších výzev současné-

ho vzdělávání vůbec.

V neposlední řadě je zde pak oblast motivace9, příjemného cítění se v kur-

zu, něco, co bychom mohli označit jako emoční design vzdělávání. Tomu by 

měla odpovídat celková atmosféra kurzu, více podněcující a stimulující než 

zastrašující, tvořívá, optimistická, ale současně dávající jasnou a srozumi-

telnou zpětnou vazbu.

Poslední oblastí jsou kognitivní faktory. Během designování vzděláva-

cí jednotky či celého procesu bychom měli mít na paměti souvislosti mezi 

kognitivní psychologií a učením. Způsob vzdělávání by měl odrážet to, jak 

člověk myslí, jak je schopný pracovat s představivostí, s pamětí a vnímáním 

a umožnit tyto poznatky – včetně například rozličných edukačních stylů či 

preferencí studenta – do vzdělávacího procesu implementovat.

Kybergogika přináší ještě dva zajímavé poznatky, které bychom zde rádi 

zmínili. První je otázka, proč vlastně něco takového dělat, co je cílem tako-

vého vzdělávání? Odpovědí je učení se zaujetím, během kterého se studující 

plně ponoří do do situace či tématu. Jen pokud člověk něco dělá se skuteč-

ným zájmem a zaujetím, může se tomu naučit. Někdy se dokonce objevuje 

pravidlo desíti tisíc hodin, které říká, že člověk se stane odborníkem v nějaké 

oblasti, pokud jí věnuje nejméně 10 000 hodin.10 To je časová dotace, kterou 

těžko může požadovat libovolná systematická edukace. Právě proto je dů-

ležité, aby vzdělávání reflektovalo jak sociální, tak také emoční a kognitivní 

— 7 — Srov. např. SO, Hyo-Jeong; BRUSH, Thomas A. Student perceptions of collaborative learning, social 
presence and satisfaction in a  blended learning environment: Relationships and critical factors.  Comput-
ers & Education, 2008, 51.1: 318-336. či WEGERIF, Rupert. The social dimension of asynchronous learning net-
works. Journal of asynchronous learning networks, 1998, 2.1: 34-49. — 8 — Srov. LYNCH, Richard; DEMBO, 
Myron. The relationship between self-regulation and online learning in a blended learning context. The Inter-
national Review of Research in Open and Distributed Learning, 2004, 5. 2. — 9 — Viz CHEN, Kuan-Chung; JANG, 
Syh-Jong. Motivation in online learning: Testing a model of self-determination theory. Computers in Human 
Behavior, 2010, 26.4: 741-752. — 10 — Srov. OMAHEN, David A. The 10 000-hour rule and residency training. Ca-
nadian Medical Association Journal, 2009, 180.12: 1272-1272.
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faktory. Student se musí učit především sám, vzdělávání mu zajišťuje spíše 

oporu, podporu či počáteční impulsy.

V neposlední řadě pak kybergogika míří na praxi, což souvisí s výše po-

psaným. Pro učení je důležité nejen číst a poslouchat, ale především něco ak-

tivně vytvářet, dělat, pracovat na projektech, které student může následně 

hodnotit a reflektovat. Learning by doing11 nebo projektová výuka jsou jis-

tě metody, které se případně mohou jevit jako kybergogické a funkční z hle-

diska volby adekvátních didaktických postupů.

— 11 — Viz SCHANK, Roger C.; BERMAN, Tamara R.; MACPHERSON, Kimberli A. Learning by doing. Instruction-
al-design theories and models: A new paradigm of instructional theory, 1999, 2: 161-181. nebo FELDER, Rich-
ard M.; BRENT, Rebecca. Learning by doing. Chemical engineering education, 2003, 37.4: 282-309.
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V roce 1956 navrhl Benjamin Bloom taxonomii vzdělávacích cílů12, ve kterých 

definoval šest základních vrstev, které na sebe vzájemně navazují (později byla 

revidovaná). Čím vyšší je vrsta v taxonomii, tím náročnější myšlenkové operace 

vyžaduje. To ale neznamená, že by nutně měla být hodnotnější nebo důležitější.

S růstem nároků na kvalitu vzdělání, ale také na tzv. kompetence pro 

21. století jako je kreativita, schopnost spolupráce, tvorby nových děl atp., 

které vytvářejí jistou obsahovou, ale také tematickou či sociální distinkci 

od klasické kognitivistické13 nebo dokonce herbartovské pedagogiky14, kla-

dou vyšší důraz na hodnoty tvůrčí nežli čistě reprodukční. V tomto ohledu 

je také celý koncept Bloomovy taxonomie od počátku koncipován. Vychází 

z explicitního předpokladu, že schopnost tvořit nebo hodnotit informace či 

informační artefakty je něčím kognitivně náročnějším, vyšším a pro ško-

lu důležitějším nežli prosté pamatování nebo jednoduchá aplikace znalostí 

v typologizovaných situacích.

Digitální Bloomova taxonomie

— 12 — Viz BLOOM, Benjamin S., et al. Taxonomy of educational objectives. Vol. 1: Cognitive domain. New York: 
McKay, 1956, 20-24. nebo BLOOM, Benjamin Samuel; COMMITTEE OF COLLEGE AND UNIVERSITY EXAMIN-
ERS. Taxonomy of educational objectives. New York: Longmans, Green, 1964. — 13 — Srov. BRDIČKA, Bořivoj. 
Digitální pedagogika a distribuované poznávání. Metodický portál: Články [online]. 2017. — 14 — Srov. CHLUP, 
Otokar. Úvod a přehled. Vývoj pedagogických ideí v novém věku. nebo VÁŇOVÁ, Růžena. Dějiny pedagogiky 
v díle českých profesorů pedagogiky. E-Pedagogium, 2015, 3.

http://kuratorstvi.cz/Bloom
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Současně ale zřetelně ukazuje, že není možné oddělit kreativní dimenzi člo-

věka od základních znalostí a dovedností. Ty představují nezpochybnitelný 

základ, který je pro tvůrčí přístup zcela nezbytný a není možné ho v desig-

nu edukačního procesu15 opomenout. Zde se tak vymezuje vůči některým 

kritikám ze strany tzv. konzervativních pedagogů, kteří upozorňují na to, 

že bez dobrého znalostního a dovednostního fondu přestává mít vzdělává-

ní smysl. Bloom se s tímto názorem ztotožňuje, byť jej řadí do spodní čás-

ti své pyramidy.

Kvalitní výuka (na libovolném stupni s libovolnou mírou formalizace) by 

měla Bloomovu taxonomii brát v potaz v tom slova smyslu, že bude vychá-

zet od základních úrovní (pamatování a pochopení) a směřovat k hodnocení 

a tvorbě. Takto koncipovaná výuka neredukuje studenta na pouhý předmět 

kognitivních funkcí, které mají plnit dílčí úkoly, ale jako člověka svobodně 

a tvořivě myslícího.

V průběhu času dochází k tomu, že se taxonomie doznává jistých změn. 

Ta první souvisí s interpretačními posuny jednotlivých vrstev taxonomie. 

Tím, že jde o dělení více než půl století staré, je zřejmé, že v různých té-

matech či kompetencích dochází k obsahovým i myšlenkovým posunům, 

které jsou ale do této pyramidy zařaditelné. Výraznou změnou je tzv. revi-

dovaná Bloomova taxonomie16, která vyměnila nejvyšší dvě vrstvy – hod-

nocení a syntéza. Důvodů bylo více, ale jeden z nich je vyšší akcent na 

konstruktivistické vzdělávání v širší pedagogické obci, pro kterou je prá-

vě tvorba něčeho nového zásadní. Původní Bloomův názor, že vytvořený 

objekt je třeba ještě evaluovat a že jde vlastně o náhled na něj, nebyl do-

statečně jasný a transparentní. Ideální by se zdálo syntézu „obalit“ hod-

nocením z obou stran – ze spodní části v oblasti hodnocení zdrojů a infor-

mací, jejich posuzování a třídění s ohledem na proces syntézy a ze shora 

v rovině reflexe a evaluace vlastního díla či postupu. Takový postup by ale 

postrádal přehlednost.

Níže uvádíme jednotlivé vrstvy revidované Bloomovy taxonomie s krát-

kým popisem toho, co za nimi lze z dnešního pedagogického pohledu chápat.

• Znalost je spojená s pamětí a lze ji chápat jako nejnižší složku intelektu. 

Představuje pouze schopnost reprodukovat činnosti či myšlenku bez ja-

kékoli reflexe. Pokud se dítě v první třídě naučí psát Maxwellovy rovnice, 

neznamená to, že rozumí teorii elektromagnetického záření, ale pouze že 

si pamatuje, jak vypadají a jak jsou řazeny jednotlivé znaky.

— 15 — Srov. např. FINDELI, Alain. Rethinking design education for the 21st century: Theoretical, method-
ological, and ethical discussion. Design issues, 2001, 17.1: 5-17. — 16 — KRATHWOHL, David R. A revision of 
Bloom’s taxonomy: An overview. Theory into practice, 2002, 41.4: 212-218.
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• Pochopení umožňuje pochopit slyšené či viděné sdělení, klasifikovat jej 

a převést do vlastních slov. Nejde v něm již o učení „z paměti“, ale o vlast-

ní formulaci myšlenek.

• Aplikace je zaměřená na dovednost použít nové poznatky v konkrétních, 

většinou nepříliš složitých typologických úlohách. Příkladem může být 

aplikace vzorce (v této rovině nikoli vztahu) s =v/t na úlohu, kolik kilo-

metrů ujede automobil s rychlostí 50 km/h za 20 minut. Tyto tři roviny 

jsou kognitivně málo náročné a mohou se objevovat v edukačním proce-

su i osoby s relativně málo rozvinutým intelektem. Naopak další tři rovi-

ny vyžadují hlubší intelektuální schopnosti.

• Analýza umožňuje uvažovat odděleně nad dílčími částmi problému či si-

tuace. Můžeme se setkat buď se schopností dívat se na problém z jiného 

úhlu pohledu (částici nemusíme vidět jako částici, ale jako vlnu, což umož-

ňuje pochopení funkčnosti elektronového mikroskopu) nebo dekompo-

zice problému na elementární části, které lze studovat zvlášť. V této fázi 

studenti nacházejí příčiny a následky jevů, jsou schopni pokročilé kla-

sifikace nebo srovnávání přístupů.

• Hodnocení je aktem kreativity, tedy schopnosti člověka myslet neobvyk-

lým způsobem. Může se projevovat schopností porovnat dva příklady 

a vyhodnotit jejich rozdílnost a výhody, zahrnuje vlastní úsudek o feno-

ménu, který je schopen argumentačně podepřít. Neméně důležitá je ale 

také schopnost jednotlivce provést reflexi vlastního chování či postupu 

během řešeného problému.

• Syntéza je fází, ve které dochází již k samostatnému vyhodnocení situace, 

takže student sám volí způsob, jak se s problémem vypořádat. Vyžaduje 

dokonalé pochopení problému, komplexní myšlení a schopnost se efek-

tivně rozhodovat pro ten který postup. Důležitá je samostatnost jedince. 

V případě, že je nutné ukazovat na dílčí kroky, nejde o syntézu, ale větši-

nou jen o pouhou aplikaci. Syntetizující student umí tvořit nové hypoté-

zy, má vlastní nápady, kreativně myslí.

Míra schopnosti studenta pracovat na vyšších rovinách taxonomie se mění 

s věkem a pro zralé vědecké myšlení je typická jeho dominance nad nižšími 

formami, které jsou v něm však explicitně zahrnuty. Model současně uka-

zuje, že není možné analytické myšlení bez paměti nebo pochopení. Dobrá 

práce s taxonomií (jakkoli je dnes kritizována) umožňuje efektivní koncepci 

hodin a dobrou volbu dílčích úkolů a postupů. Jinými slovy lze říci, že v žád-

ném případě není možné se spokojit s tím, že student umí poznatky, které ve
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A statement of a learning objective contains a verb (an action) and an object (usually a noun).

•  The verb generally refers to [actions associated with] the intended cognitive process.

• The object generally describes the knowledge students are expected to acquire or construct. 

In this model, each of the colored blocks shows an example of a learning objective that generally 
corresponds with each of the various combinations of the cognitive process and knowledge dimensions. 

Remember: these are learning objectives — not learning activities. It may be useful to think of preceding 
each objective with something like: “Students will be able to . . .”

Put elements together to form       
a coherent whole; reorganise into 
a new pattern or structure

create

Break material into constituent parts and 
determine how parts relate to one another and 
to an overall structure or purpose

analyze

evaluate
Make judgements based on 
criteria and standards

Carry out a procedure in 
a given situation

apply

Construct meaning from instructional 
messages, including oral, written, and graphic 
communication

understand

Retrieve relevant knowledge from 
long-term memory

remember

metacognitive

conceptual

factual

Knowledge of cognition in general as well as 
awareness and knowledge of one’s own cognition

�e interrelationships among the basic elements within   
a larger structure that enable them to function together

�e basic elements students must know to be 
acquainted with a discipline or solve problems in it

procedural
How to do something, methods of inquiry, and criteria for 

using skills, algorithms, techniques, and methods

�e Cognitive Process Dimension�e Knowledge Dimension

List
primary and secondary

colors.

Summarize
features of a new

product.

Respond
to frequently asked

questions.

Select
the most complete list

of activities.

Check
for consistency 
among sources.

Generate
a log of daily

activities.

Recognize
symptoms of
exhaustion.

Classify
adhesives by

toxicity.

Provide
advice to
novices.

Di�erentiate
high and low

culture.

Determine
relevance of

results.

Assemble
a team of
experts.

Design
an ecient project 

work�ow.

Recall
how to perform

CPR.

Clarify
assembly

instructions.

Carry out
pH tests of water 

samples.

Integrate
compliance with

regulations.

Judge 
eciency of sampling

techniques.

Identify
strategies for retaining

information.

Predict
one’s response to 

culture shock.

Use
techniques that match 

one’s strengths.

Deconstruct
one’s biases.

Re�ect
on one’s
progress.

Create
an innovative 

learning portfolio.
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 škole získal, aplikovat, neboť jde jen o nižší kognitivní dovednost, která sama 

o sobě není cílem, ale pouhým nutným předpokladem pro efektivní vzdělá-

vání. Je tedy třeba zdůraznit, že vyšší patro předpokládá existenci všech niž-

ších a „přeskakování“ není možné.

Existuje také trojdimensionální Bloomova taxonomie, která mimo šest 

pater nabízí ještě čtyři škálovací faktory, které se postupně navyšují. Zatímco 

základní vrstvy jsou označované jako dimense kognitivních procesů, tak 

z druhé strany lze vidět znalostní dimensi. Ta nabízí strukturu od faktických 

znalostí přes konceptuální, úvahy na postupy a možnostmi řešení či fungo-

vání věcí až po nejvyšší rovinu metakognitivní. 17

Nevýhodou 3D Bloomovy taxonomie je, že touto změnou výrazným způ-

sobem ztrácí na přehlednosti a pochopitelnosti, přestává být v prvé řadě prak-

tickým nástrojem pro podporu designu edukačních aktivit, ale spíše směřuje 

k rozvoji analytických možností nebo může sloužit pro hlubší pedagogickou 

a psychologickou přípravu učitelů. V tomto ohledu je její vliv nezanedbatelný.

Jen pro zajímavost lze uvést, že nejvyšším stupněm (tedy na průsečíku 

syntézy) v anglické literatuře často označované přímo jako „create“, tedy 

jako tvorba, je vlastní samostatná tvůrčí činnost. Procedurální a syntetizu-

jící složka pak odpovídá designu, hodnocení a metakognitivní dimense re-

flexi. Podobným způsobem bychom mohli pokračovat dále.

Jako důležité na tomto konceptu vnímáme především důraz na metakog-

nitivní rovinu a obecně na strukturu druhů poznání, které je důležité z hle-

diska edukačního designu a tvorby jak celých vzdělávacích kurzů, tak také 

jednotlivých vzdělávacích cílů, což je něco, co přímo z Bloomovy taxonomie 

nevyplývá. Také upozorňuje na skutečnost, že existují činnosti, které obsa-

hově spadají do nižšího patra taxonomie, ale mohou být v jistém ohledu ná-

ročnější než ty, které jsou výše. Příkladem – opět ze zmíněné pyramidy – je 

tvorba shrnutí z textu, která je v taxonomii umístěná výše než identifikace 

vhodné strategie pro získávání informací.

Potřeba digitální extenze

V současné době se velice intenzivně diskutuje o tom, že běžné cíle či vrstvy 

modelu je možné doplnit o digitální kompetence. Tento model je pak ozna-

čován jako Bloom’s Digital Taxonomy18 a v tomto projektu z něj vycházíme. 

Dále pracujeme s Kolem Pedagogiky19, která je jinou grafickou reprezentací 

Bloomovy digitální taxonomie.

— 17 — HEER, Rex. A Model of Learning Objectives [online]. Iowa State University, 2012. — 18 — CHURCHES, An-
drew. Bloom’s Digital Taxonomy [online]. 2009.— 19 — CARRINGTON, Allan. The Padagogy Wheel V4.1 [online]. 2016. 

http://t.umblr.com/redirect?z=http%253A%252F%252Fedorigami.wikispaces.com%252FBloom%252527s%252BDigital%252BTaxonomy&t=N2IzYzQ3ZGRmMGMyMWIzOWNiMTBhMDg5YjNhOWNkMzBhYjk3ZmZkNCxUbU4zdWpESg%253D%253D&p=&m=0
http://t.umblr.com/redirect?z=http%253A%252F%252Fdesigningoutcomes.com%252Fassets%252FPadWheelV4%252FPadWheel_Poster_V4.pdf&t=NDI3ODc5Nzg0YTdlYzFhNTJkY2NkYTZiOTQxODVmMmYzMWRiOTRlOCxUbU4zdWpESg%253D%253D&p=&m=0
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Potřeba vzniku digitální Bloomovy taxonomie je spojená s několika skuteč-

nostmi, které je na tomto místě třeba alespoň fragmentárně nastínit. Předně 

je digitální prostředí stále více tím, ve kterém probíhá učení – ať již formál-

ní, neformální či informální. Toto prostředí zásadním způsobem determi-

nuje různé procesy a situace, mění možnosti postupů, ale odráží se napří-

klad také ve změnách organizace času či čtení. Tyto změny by bylo vhodné 

do taxonomie zahrnout.

Druhým významným impulsem je změna nástrojové palety, která je 

v edukačním procesu k dispozici. Přítomnost aplikací na tvorbu videa (a mož-

nost jeho snadného natáčení na mobilní telefon), nástroje na spolupráci v re-

álném čase nebo pokročilé vyhledávače zcela transformují aktivity, které jsou 

s jednotlivými patry spojeny a umožňují studentům být podstatně více aktivní.

Neméně významný je vliv pedagogický spojený s konektivismem, pro-

pojeným učení, sebeřízeným učením, heutagogikou a dalšími směry, které 

zvyšují míru individualizace vzdělávání, zdůrazňují vyšší míru autonomie 

jedince a – do velké míry – značnou část učení přenášejí do kyberprosto-

ru. V takové situaci je zřejmé, že bude muset docházet k jistým cílovým, ale 

také kompetenčním posunům, které mají za cíl naučit studenta se v tomto 

prostředí pohybovat.

Je také třeba zdůraznit, že do těchto změn se projevuje i obecnější socio-

logická determinace. Rozvoj informační společnosti vede ke změně jak kom-

petenčních rámců, tak také postupné úpravě toho, co a jakým způsobem je 

v edukačním procesu důležité.

Tvorba vzdělávacích cílů

Celá Bloomova taxonomie se explicitně zabývá vzdělávacími cíli. Není na-

ším úkolem na tomto místě vytvářet zásady obecné didaktiky, ale přesto si 

dovolíme něco o cílech říci, především s ohledem na jejich psychologické as-

pekty v online prostředí.

Jednou z možností, jak k tvorbě edukačních cílů přistoupit, je užití akro-

nymu SMART20 – cíl by měl být jasný a srozumitelný, měl by být měřitelný 

a hodnotitelný, pro studenta dosažitelný, relevantní pro jeho edukační potře-

bu či zájem a časově ohraničený. Každá edukační aktivita by měla s cíli počí-

tat. Může se tak dít na explicitní úrovni (např.: „Po absolvování kurzu student 

umí řešit diferenciální rovnice II. řádu.“), což je běžný postup. Student by měl 

— 20 — CONZEMIUS, Anne; O’NEILL, Jan. The power of SMART goals: Using goals to improve student learning. 
Solution Tree Press, 2009.
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vědět, co se učí, proč a jakým způsobem bude moci provést zhodnocení vý-

sledku a získat zpětnou vazbu. Současně je třeba zdůraznit, že stanovování 

cílů nemusí být direktivní ze strany učitele či designera kurzu, ale může být 

buď částečně nebo plně v rukou studenta. Což ale nic nemění na možnosti 

užití například SMART metodologie pro jejich konstrukci.

Cíle představují zásadní designerský prostředek pro návrh libovolného 

vzdělávacího postupu. Student by díky nim měl vědět, co se učí a proč, měl 

by mít možnost sledovat svůj pokrok a aktivně pracovat na rozvoji svých 

vlastních kompetencí, znalostí a postupů. Z cílů by pak měly vycházet me-

tody a prostředky výuky stejně jako její formy.

Zajímavou alternativou (či jiným pohledem na cíle) jsou vzdělávací vý-

stupy (či výstupy z učení)21, kdy student získává do svého portfolia22 ar-

tefakty, které ilustrují jeho vlastní edukační postup. Vzdělávací výstupy 

i cíle spolu těsně souvisí a v rámci návrhu kurzů by měly být zohledňovány. 

Znalost

Diskuse23 o tom, co se děje s lidskou pamětí v situaci, kdy je obrovské 

množství informací na dosah ruky, se různí. Velice známá je argumentace 

Carriho24, který publikoval známou esej Dělá z nás Google hlupáky?25 U in-

ternetové generace jsou zásadními body snížená schopnost číst dlouhé tex-

ty a změna fungování kognitivních funkcí mozku, související s dostupnos-

tí informací.

Technologie, které umožňují pracovat s pamětí, jsou poměrně různoro-

dé. Nabízí se práce s flashcards26, pro které existuje řada aplikací27, mobilní 

aplikace zaměřené na práci s pamětí a její trénink atp.28 Při návrhu vzdělá-

vacích textů je možné aktivně pracovat s multimédii29 nebo text strukturo-

vat do kratších celků30. Důležité je vždy myslet na to, zda je vzdělávacím cí-

lem zapamatování, nebo je jen technologie prostředkem pro podporu vyšší 

myšlenkových operací.

Velkou otázkou je, zda se učit fakta nebo to, kde je najdeme. Ukazuje se, že 

mozek se v kontextu přítomnosti vyhledávačů mění a svoji paměť i kognitivní 

— 21 — Srov. JONASSEN, David H. Instructional design models for well-structured and III-structured prob-
lem-solving learning outcomes.  Educational Technology Research and Development, 1997, 45.1: 65-94. 
— 22 — Srov. ZUBIZARRETA, John. The learning portfolio: Reflective practice for improving student learning. 
John Wiley & Sons, 2009. 23 BRDIČKA, Bořivoj. Dělá z nás Google hlupáky?. Metodický portál: Články [on-
line]. 2008. — 24 — CARR, Nicolas G. Od memexu ke Googlu – k ráji, který má své stíny. ČT24 [online]. 2008. 
— 25 — CARR, Nicolas G. Is Google Making Us Stupid?: What the Internet is doing to our brains. The Atlan-
tic [online]. 2008. — 26 — Viz Using Flashcards. Quizlet [online]. 2017. — 27 — Viz Alternative to Quizlet. Alter-
native to [online]. 2017. — 28 — Viz Apps for Working Memory Training. Neuro Assessment & Development 
Center. [online]. 2017. — 29 — Srov. např. Wiki how [online]. 2017. — 30 — Viz např. Kurz práce s informacemi.
[online] 2017. 

http://t.umblr.com/redirect?z=http%253A%252F%252Fspomocnik.rvp.cz%252Fclanek%252F11771%252F&t=N2QxZWUwMWY4NjU5YzE4MmFhMGI4MTllZTEyOTdiMzRmMDdjOWZjMixwS3hrNmpaTQ%253D%253D&b=t%253ADzlZaFPiXzKA60DMrOYGNA&p=http%253A%252F%252Fkuratorstvi.cz%252Fpost%252F151805107738%252Fpamatov%25C3%25A1n%25C3%25AD&m=1
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kapacity napíná jiným směrem31, než jak to vyžadovala doba před počítači. 

Otázkou je, co tato změna udělá s učením a vnímáním světa. Zda půjde o pro-

ces, který umožní mozku zaměřit se více na procesy, hodnocení informací 

atp., nebo to bude mít na intelekt devastující účinek.32

Myšlenka, že by mohla být lidská paměť doplněna technologiemi, není ni-

čím novým. Ostatně účetní záznamy ze starého Egypta měly stejnou funkci. 

Velice známý je projekt Bushova Memexu33, který měl obsahovat vzájemně 

propojené dokumenty a tak tvořit něco jako digitální paměť. Tak jako roz-

voj knihtisku umožnil lidem soustředit se na složitější činnosti než na prosté 

zapamatování, neboť dokumenty se staly dostupnými, což zapříčinilo vznik 

vědy, mohou moderní technologie představovat zajímavý odrazový stupeň 

pro rozvoj analytického myšlení.

Jedním z témat, které digitální technologie přinášejí, jsou diskuse 

o multitaskingu, který má vliv na paměť, soustředění i další lidské čin-

nosti. Neurolog Miller upozorňuje, že lidský mozek není konstruován na 

to, aby vykonával více činností současně.34 Musí mezi nimi přepínat a tato 

režie znamená ztrátu pozornosti i výkonu. Wilson dokonce tvrdí, že po-

kud má člověk informaci o tom, že má jednu nepřečtenou e-mailovou zprá-

vu, klesá jeho IQ až o deset bodů. 35 S tím souvisí vyrušování technologi-

emi.36 Průměrná délka soustředění před prvním vyrušením je ménší než 

3 minuty37.

S tím souvisí koncept calm technology38, který říká, že technologie mají 

být implementovány tak, aby člověka nerušily a nerozptylovaly ho, ale sou-

časně mu pomáhaly tam, kde je jich třeba.

Zdá se, že technologie lidský mozek přímo nebo nepřímo ovlivňují39. 

Podobně je možné zjistit, že právě multitasking může za to40, že se učí-

me pomaleji a hůře identifikujeme důležitá místa a spojení. Jednou z mož-

ných reakcí je designovat technologie podporující vzdělávací aktivity tak, 

aby vedly k omezení multitaskingu a rušení. Pomoci mohou jak softwaro-

vá opatření (například zákaz zobrazování notifikací), tak především vzdě-

lávání uživatelů v této oblasti.

— 31 — BRDIČKA, Bořivoj. Jak Google ovlivňuje naši paměť. Metodický portál: Články [online]. 2011. — 32 — 
SPITZER, Manfred.  Digitální demence: jak připravujeme sami sebe a  naše děti o  rozum. Brno: Host, 2014. 
— 33 —NYCE, James  M.; KAHN, Paul.  From Memex to hypertext: Vannevar Bush and the mind’s  ma-
chine. Academic Press Professional, Inc., 1991. — 34 — LEVITIN, Daniel J. Why the modern world is bad 
for your brain. The Guardian [online]. 2015. — 35 — WILSON, Glenn. The Infomania Study.  Issue brief, 2010. 
— 36 — BRDIČKA, Bořivoj. Rizika spojená s technologiemi podle Rosena. Metodický portál: Články [online]. 
2013 — 37 — BRDIČKA, Bořivoj. Jak máme myslet. Slideshare [online]. 2015. — 38 — TUGUI, Alexandru. Calm 
technologies in a  multimedia world.  Ubiquity, 2004, March: 1-1. — 39 — SOLDÁT, Luboš. Jak moderní svět 
ovlivňuje náš mozek. Metodický portál: Články [online]. 2016. — 40 — PATÁKOVÁ, Andrea. Je efektivní multi-
tasking mýtus?. Metodický portál: Články [online]. 2009.
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Slovesa

Identifikujte, rozviňte, přiřaďte, vyhledejte, zařaďte, popište, uveďte příklad, 

zapamatujte si

Nástroje

Google, Evernote, iBook, OneNote, ZIM, Quizlet, Digg, Reddit, Facebook, 

Remember The Milk

Aktivity

Ukládání oblíbených položek, sdílení oblíbených položek, zpracování textu, 

zápisky, základní aktivity na sociálních sítích, trénování paměti, odběr ob-

sahu z internetu, základní vyhledávání na internetu, tvorba výčtů

Osobnosti

Nicholas Carr

Earl Miller

Larry Rosen

Pochopení

V klasickém vzdělávání devatenáctého století jsme si mohli vystačit s da-

ným kurikulem41 (osnovami), které dodávala nějaká vnější autorita či škola 

a které mělo delší trvanlivost či životnost. Moderní technologie tuto situa-

ci zásadním způsobem mění. Současné kurikulum se posouvá od detailního 

popisu znalostí ke kompetencím. Jednou z možností učení je tvorba vlast-

ního kurikula.42

Klasické, na kurikulu založené učení, lze označit jako učení analogické ke 

stromu – roste z pevných kořenů, má jasnou strukturu a směr. Digitální tech-

nologie ale působí slovy Friedmana to, že svět se stává plochým43, všechny in-

formace jsou snadno dostupné a společnost se demokratizuje. Naproti tomu 

Foreman upozorňuje, že současné učení se posouvá od promyšlené katedrály 

s výškou a hloubkou k palačince44 – nesmírně rozsáhlé, ale ploché, místy prů-

hledné. Toto ploché chápání věcí je podle něj velice problematické pro uče-

ní, neboť v něm chybí pevné základy a koncept. Slovy Fullera45 pak přechá-

zíme od jasně ohraničeného kvádříku k rozsáhlému ementálu. Tento přístup 

— 41 — PRAHA, VUP. Učební plán, učební osnovy.  Metodický portál: Články  [online]. 2007. — 42 — 
BRDIČKA, Bořivoj. Jak připravuje učitele University Regina.  Metodický portál: Články  [online]. 2015. 
— 43 — FRIEDMAN, Thomas L. Svět je plochý: stručné dějiny jedenadvacátého století. Praha: Academia, 2007. 
— 44 — BRDIČKA, Bořivoj. Dělá z nás Google hlupáky?. Metodický portál: Články [online]. 2008. — 45 — FULL-
ER, R. Buckminster. O vzdělání. Dolní Kounice: MOX NOX, 2014. 
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umožňuje tvorbu vlastního kurikula46, ko-kurikula nebo definici vlastního 

vzdělávacího postupu47 či plánu.

Učení se, ale i chápání věcí, vychází z konceptu problem solving48 – nara-

zíme na téma, problém, zajímavost a chceme jí porozumět, pochopit ji. Učení 

je pak vlastně odpovědí na tento zájem49 a míra pochopení odpovídá jak mo-

mentálním kognitivním schopnostem, tak míře našeho zájmu, času atp. Pokud 

chceme navrhovat vzdělávací aktivity, které budou zajímavé a přínosné pro 

účastníky, je třeba dobře vycházet z jejich vzdělávacích potřeb50 a mít k dis-

pozici nástroje pro jejich identifikaci51. Jednotlivé aktivity v průběhu vzdě-

lávání je pak možné stavět jako problémové úlohy či otázky52, jejichž řešení 

bude pro samotné studenty zajímavé.

Jednou z věcí, které se musíme co nejlépe naučit (ideálně ve škole), 

je schopnost učit se od druhých v kyberprostoru53. Ve školním prostředí se 

dokonce mluví o globální digitální třídě. Pochopení není součástí pouze inte-

rakce s látkou zprostředkovanou učitele či učebnicí, ale také druhými lidmi.

Nástroje

Prezi, Twitter, iAnnotate, Google Docs, Show Me, iTunesU, Powerpoint, Excel, 

Google, Coogle, Evernote, Keynote, OneNote, iBook, Wordpress, Google 

Classroom, Moodle

Slovesa

Interpretujte, vysvětlete, podejte zprávu, nahraďte, porovnejte, klasifikujte

Aktivity

Aktivity na sociálních sítích, psaní blogu, odběr obsahu z internetu, pokro-

čilejší vyhledávání na internetu, komentáře, rozeznávání

Osobnosti

Mark Pesce

Alec Couros

Richard Foreman

— 46 — ČERNÝ, Michal. Konektivistické co-curiculum jako model autonomního učení.  Metodický portál: 
Články [online]. 2016. — 47 — TULINSKÁ, Hana. Kurátortsví z pohledu sebeřízeného učení. Prezi [online]. 2017. 
— 48 — Problem-based learning (PBL).  Learning Theories  [online]. 2015 nebo SAVERY, John R.; DUFFY, 
Thomas  M. Problem based learning: An instructional model and its constructivist framework.  Education-
al technology, 1995, 35.5: 31-38.či BOUD, David; FELETTI, Grahame (ed.).  The challenge of problem-based 
learning. Psychology Press, 1997. — 49 — RUSBULT, Craig. Education for Problem Solving (in Schools, for 
Life). Thinking Skills & Problem-Solving Methods in Education and Life [online]. 2017. — 50 — ŠEĎOVÁ, Klára; 
NOVOTNÝ, Petr. Vzdělávací potřeby ve vztahu k účasti na vzdělávání dospělých. Pedagogika, 2006, 56.2: 140-
151. — 51 — GRANT, Janet. Learning needs assessment: assessing the need. BMJ, 2002, 324.7330: 156-159. 
— 52 — KLIČKOVÁ, Marie. Problémové vyučování ve školní praxi. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 
1989. — 53 — BRDIČKA, Bořivoj. Pesceho hypermimesis. Metodický portál: Články [online]. 2015.
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Aplikace

Jestliže máme k dispozici určité informace, je zásadní kompetencí schopnost 

je kriticky posoudit. To znamená zaujmout k nim zdravě skeptický postoj, ne-

podléhat prvnímu dojmu nebo odhalit argumentační fauly.54

Kritické myšlení se uplatňuje při práci s textem (RWCT55 je založené 

na kritické či kreativní práci při čtení a psaní), ale může být širším nástro-

jem pro práci s informacemi. V takovém případě lze využít například kog-

nitivní model CAFE56 (Challenge (výzva), Adapt (adaptace), File (uložení) 

a Evaluate (hodnocení)).

Kritické myšlení57 by nemělo být zúžené na jednotlivé metody či postupy, 

ale jeví se jako nezbytná intelektuální výbava v digitálním světě. 58 Kritické 

posuzování zdrojů, obsahů a kritické myšlení vůbec bývá také často zařazo-

váno do různých modelů PLE. 59 Lze v něm vidět čtyři dimenze: 60

1. Rozpoznání či identifikace problému61

2. Tvorba plánu na jeho řešení

3. Shromáždění a analýza dat pro jeho řešení62

4. Komparace různých přístupů či výsledků

Klíčovým tématem63 je otázka gamifikace64, respektive učení se pomocí her. 

Smyslem gamifikace je identifikovat jisté vzdělávací cíle nebo témata a pro 

jejich efektivnější osvojení nabídnout jisté herní prvky, které mají podpořit 

motivaci či zaujetí studenta. Komenského škola hrou díky moderním tech-

nologiím získává zcela nový rozměr, takže řadu kompetencí či dovedností je 

možné si osvojit přímo během hraní her65 (existují dokonce katalogy s kom-

petencemi66). Některé názory naznačují, že hry podporují rozvoj pozornos-

ti67 nebo – jako v případě Minecraftu68 – poslouží pro podporu komunikačních 

a strategických kompetencí69 v podobě, která by se jinak jen těžko rozvíje-

la. Na druhou stranu existují také skeptické názory.70 Právě gamifikaci71 lze 

v různých online kurzech uplatňovat.

— 54 — Argumentační fauly. Centrum občanského vzdělávání [online]. 2012. — 55 — Reading and Writing 
for Critical Thinking (RWCT).  Critical Thinking International  [online]. 2011. — 56 — Metody kritické práce 
s textem. Kurz práce s informacemi [online]. 2017. — 57 — ROZKYDALOVÁ, Andrea. Dovednosti propojeného 
světa. Metodický portál: Články [online]. 24. 03. 2016. — 58 — CHATTOPADHYAY, Sahana. Skills for the Net-
worked World. ID and other reflection [online]. 2015. — 59 — MALAMED, Connie. Models For Designing Your 
Personal Learning Environment. The elearning coach [online]. 2016. — 60 — NEUMAJER, Ondřej a Daniela 
RŮŽIČKOVÁ. Standardy technologických dovedností pro žáky od ISTE. Spomocnik [online]. 2010. — 61 — De-
fining the problem/gathering information. Study Guides and Strategies [online].2017. — 62 — SHUN-CHEN 
NIU. Data Collection and Sampling. The University of Texas at Dallas [online]. 2017. — 63 — Gamification in 
education. The learning theories [online]. 2016. — 64 — Knewton Infographics: gamificaton. Knewton [online]. 
2017. — 65 — MCCARTHY, John. Pokémon Go. and Global Success Skills? Edutopia [online]. 2016. — 66 — Jak-
ou hru  [online]. 2017. — 67 — JEŘÁBEK, Tomáš. Hry pomáhají dětem cvičit pozornost.  Metodický portál: 
Články [online]. 2005. — 68 — Minecraft [online]. 2017. — 69 — JEŘÁBEK, Tomáš. Hry pomáhají dětem cvičit 
pozornost. Metodický portál: Články [online]. 2005.— 70 — BRDIČKA, Bořivoj. Pozitivní dopad počítačových 
her zpochybněn. Metodický portál: Články [online]. 2008. — 71 — ČERNÁ, Monika. Gamifikace (nejen) v sociál-
ních sítích. Metodický portál: Články [online]. 2012. 
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Samostatnou oblastí jsou nástroje či programy pro simulaci či modelování 

různých dějů72, což je důležité pro představivost a schopnost aplikovat teo-

retické poznatky do konkrétních situací a problémů.

Součástí her a aplikací různých postupů jsou také specifické metody uče-

ní, které se mohou projevit jak v akcentování modelu pokus – omyl73, tak na-

příklad v heuristickém pojetí vzdělávání (se). Ostatně, kdo dnes čte návody 

a manuály? 74

Slovesa

Demonstrujte, vyzkoušejte, ukažte, naučte někoho, zaznamenejte, zaveďte, 

dramatizujte, realizujte, upravte, prezentujte

Nástroje

iMovie, Fold, Lucid Chart, 123D design, Google Docs, Evernote, OneNote, 

Flipboard, Audacity

Aktivity

Tvorba filmu, tvorba diagramu, vedení rozhovoru, prezentace, hraní rolí, tvor-

ba alba, tvorba sbírek, vedení deníku, tvorba 3D modelu, editace, sběr dat

Osobnosti

Stephen Downes

John Dewey

Lea Mentlíková

Analýza

Učení není izolovanou záležitostí, ale stále více se odehrává v prostředí sítě, 

což je téma spojené s osobnostmi Siemense a Downese – konektivismem75, ve 

kterém je součástí učení získávání sociálních vazeb a spolupráce. 76 Základní 

myšlenka spočívá v tom, že se znalosti a informace propojují a mají vzájemnou 

souvislost a vztahy. Pro učení je klíčový kontakt s dalšími lidmi, ale také schop-

nost propojovat77 a provazovat stávající znalosti, dokumenty, témata. Na dru-

hou stranu je třeba říci, že konektivismus není přijímán bez výhrad.78

— 72 — ČERNÝ, Michal. Počítačové simulace a modelování ve výuce fyziky v programu Algodoo. Matem-
atika–fyzika–informatika, Prometheus, 2013, roč. 22, č. 3, s. 216-223. — 73 — Učební typy. Wiki RVP.cz [on-
line]. 2011. — 74 — Why don’t people read instructions? Cognitive Sciences beta [online]. 2013. — 75 — 
SIEMENS, George. Connectivism: A  learning theory for the digital age. 2014. — 76 — BRDIČKA, Bořivoj. 
Konektivismus  – teorie vzdělávání v  prostředí sociálních sítí.  Metodický portál: Články  [online]. 2008. 
— 77 — Linked Education [online]. 2014.  — 78 — WADE. A Critique of Connectivism as a Learning Theo-
ry. Cybergogue [online]. 2012.
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Z hlediska psychologie učení i celého informačního chování v konektivismu 

jsou důležité především tyto oblasti:

• Navazování a údržba spojení je podmínkou soustavného poznávání (bu-

dování komunity). 79

• Klíčovou kompetencí je schopnost rozeznat souvislosti mezi různými 

obory80, koncepty či ideami.

• Přítomnost (aktuálnost) je důležitým atributem konektivistických vzdě-

lávacích aktivit (nic nemusí být zítra pravda).

• Konektivistické učení se je závislé na přítomnosti a rozvinutosti funkč-

ní gramotnosti81, respektive informační gramotnosti.82

Aktuálně pak vyvstává otázka83, jak vzdělávat introverty84, neboť konektivi-

smus jako takový je intenzivně zaměřený na komunity a komunikaci a tímto 

směrem se ubírá také podstatná část online vzdělávání85, což pro introverty 

nemusí být příjemný ani efektivní studijní koncept. A to navzdory tomu, že 

psaná nebo jiná forma komunikace může být pro některé introverty schůd-

nější nebo přijatelnější, pro některé z nich může jít dokonce o preferovanou 

formu vyjádření se nebo komunikace.

Významné téma, které na konektivismus navazuje, je tvorba osobní-

ho vzdělávacího prostředí86, které předpokládá racionální a kritickou refle-

xi87 zdrojů i vlastních vzdělávacích potřeb a cílů. Velká část modelů88 součas-

ně akcentuje rozměr sdílení a spolupráce89.

Jednou ze zajímavých činností, které souvisí s analýzou a přinesly je mo-

derní technologie, je možnost mixování – propojování různých služeb90, funk-

cí, zdrojů či rozhraní do jednoho celku, vybírání si toho nejlepšího a tvorba 

nových digitálních artefaktů z nich. Jde o jednu ze zcela nových kompeten-

cí, které nemají blízkou analogii v “nedigitálním světě”.

 — 79 — WADE. How To Build An Online Community: The Ultimate List Of Resources 2013. Feverbee [online]. 
2013. — 80 —Philosophy of / as Interdisciplinarity Network [online]. 2010. — 81 — Gramotnost. Wiki RVP [on-
line]. 2011. — 82 — Information Literacy Competency Standards for Higher Education.  Ala  [online]. 2017. 
— 83 —FRIEDMAN, Jordan. Examine the Benefits, Drawbacks of Online Learning for Introverts. US News [on-
line]. 2016. — 84 — CUTLER, David. Quiet: Susan Cain on Approaching Introverted Students. Edutopia [online]. 
2016. — 85 — RAVENSCROFT, Andrew. Dialogue and connectivism: A new approach to understanding and 
promoting dialogue-rich networked learning. The International Review of Research in Open and Distributed 
Learning, 2011, 12.3: 139-160. nebo DABBAGH, Nada; KITSANTAS, Anastasia. Personal Learning Environments, 
social media, and self-regulated learning: A natural formula for connecting formal and informal learning. The 
Internet and higher education, 2012, 15.1: 3-8. — 86 — GRAFFIN, Michael. Step 1: What Is A PLN? Teacher Chal-
lange [online]. 2016. — 87 — CLARK, Tim. Critical Thinking for Personalized Learning. BYOD Network [online]. 
2015. — 88 —PLE Diagrams [online]. 2017. — 89 —VUORIKARI, Riina. Teachers’ collaboration networks as a PLE 
for professional development. Slideshare [online]. 2015.— 90 — GOYAL, Dharmesh. Top 5 Best Ifttt Alterna-
tives That You Must Try At-least Once. Technofizi [online]. 2017. 
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S tím souvisí také další moderní hnutí, které k různým činnostem dává před-

ponu hack. Jde o způsob uvažování nad tím, jak lze pomocí technologií (ale 

nejen jich) efektivněji řešit různé problémy91 nebo nové situace či se učit.92

Na této úrovni je možné již nabízet různé alternativní vzdělávací zdro-

je nebo problémy s nejasným zadáním, se kterými mohou studenti aktivně 

pracovat, volit si vlastní cesty pro jejich řešení, vzájemně spolupracovat93 atp. 

Je přitom třeba zdůraznit, že zatímco ve všech firmách a institucích je spolu-

práce vnímána jako něco pozitivního, ve vzdělávání je stále ostrakizována. 

Je tedy vhodné přemýšlet o takovém designu vzdělávání94, který bude právě 

spolupráci podporovat.

Slovesa

Dedukujte, rozvrhněte, přezkoumejte, srovnejte, určete, zařaďte do katego-

rie, demonstrujte, analyzujte, seskupte, propojte

Nástroje

SimpleNote, Evernote, Numbers, Excel, QtiPlot, SciDAVis, Dropbox, Poplet, 

Realtimeboard

Aktivity

Tvořte tabulky, tvořte grafy, shrnujte, tvořte mapy, prozkoumejte, tvořte re-

klamu, tvořte zprávu, tvořte PLE

Osobnosti

Esther Grassian

Ignatia Inge deWaard

François Taddei

Hodnocení

Jestliže má člověk na něco nového skutečně přijít, nestačí mu jen formální hod-

nocení důvěryhodnosti dokumentů95 nebo kritická práce s nimi, ale je třeba, aby 

k tomu přidal ještě jeden krok – formuloval vlastní hypotézy96 a adekvátním 

způsobem je testoval. Na to je těsně navázán požadavek na metodologické ucho-

pení zvoleného tématu. Jistě není třeba, aby byl každý dobrým výzkumníkem, 

ale alespoň rámcová znalost metod97 a schopnost jejich využití je zcela zásadní.

— 91 — WATTERS, Audrey. Hack Education [online]. 2017. — 92 — Hack Learning [online]. 2017. — 93 — BRDIČ-
KA, Bořivoj. Konektivismus – teorie vzdělávání v prostředí sociálních sítí. Metodický portál: Články [online]. 
02. 09. 2008. — 94 — ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu. Brno: Flow, 
2015. 85 s. — 95 — Hodnocení zdrojů a informací. Kurz práce s informacemi [online]. 2017. — 96 — Kvantitativní 
výzkum 2 – Formulace výzkumného problému. Survio[online]. 2017 
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Moderní technologie v tomto ohledu mohou přinášet jak nové objekty zájmu 

(jak funguje online vzdělávání, co dělá člověk během čtení učebního materi-

álu), tak také nové metody získávání dat a jejich interpretace či vizualizace 

výsledků. Trend akcentující evidence based learning98 je jednoznačný a jeho 

prvky lze doporučit při libovolné edukační aktivitě.

Člověk by měl být schopen kritického posouzení99 textu či jiného obsahu, 

případně jeho racionálního a věcného komentování. Právě rozvoj argumen-

tačních dovedností100 a schopnosti diskutovat je v online prostředí101, kde s dis-

kusemi pracují v podstatě všechny sociální sítě či weby, mimořádně důležitý.

S tím souvisí koncept designového myšlení102, které se může uplatnit jak při 

vývoji jednotlivých vzdělávacích nástrojů, tak také při práci s myšlením jedin-

ce103. V řadě případů je podstatně efektivnější a lepší opustit normativní koncepty 

myšlení (“já nejlépe vím, co druzí potřebují”) a věnovat se prototypování a tes-

tování,104 tedy procesu, kdy postupnou iterací dostáváme stále lepší výsledek.

Z hlediska návrhu uživatelského designu je důležité vycházet z poznat-

ků UX105 (například nenutit uživatele přemýšlet106) a především respekto-

vat zásady heuristické použitelnosti. Nielsen sestavil sadu pravidel107, která 

umožňují testovat web nebo aplikaci z hlediska logiky ovládání, pochopi-

telnosti a pocitu bezpečí uživatele. Základním heuristickým testem by měla 

projít každá online vzdělávací platforma či aplikace.

Důležitou sadou kompetencí je schopnost pracovat v týmu. Z hlediska psy-

chologického lze oddělit kooperaci108 (spolupráci, kdy má každý jedinec 

v týmu jasnou a specifickou roli, za kterou může být hodnocen) a kolabora-

ci109 (všichni jsou zodpovědní za výsledek a případná diference rolí je až mož-

ným sekundárním jevem).

Spolupráce v online prostředí110 přitom přináší řadu specifik, stejně 

jako řízení týmů111, které se v něm pohybují. Pro jejich organizaci lze po-

užít různé online nástroje, které umožňují zajistit jak komunikaci v týmu, 

tak také případnou možnost hlídání plnění činností, řízení úkolů, tracko-

vání času atp.

— 97 — ZBIEJCZUK SUCHÁ, Laďka. 100 Metod. — 98 — KILLIAN, Shaum. Top 10 Evidence Based Teaching Strate-
gies: for Those Who Care About Student Results. The Australian Society for Evidence Based Teaching [online]. 
2017 — 99 — ERUSTEN. Critical Thinking In Education. Slideshare [online]. 2017. — 100 — Argumentace a argu-
mentační fauly. Kurz práce s informacemi [online]. 2017. — 101 — MORRISON, Dubbie. How to Promote Critical 
Thinking with Online Discussion Forums. Online Learning Insights [online]. 2013. — 102 — IDEO. Designové 
myšlení pro knihovny. Brno: Flow, 2016. — 103 — HCD: design zaměřený na člověka : soubor nástrojů. 2. 
vyd. Brno: Flow, 2016. — 104 —Design activity: Testing and prototyping. Service design tools [online]. 2017 
— 105 — UX Mag  [online]. 2017. — 106 — KRUG, Steve.  Web design: nenuťte uživatele přemýšlet!. Brno: 
Computer Press, 2003. — 107 — NIELSEN, Jakob. 10 Usability Heuristics for User Interface Design. Service 
design tools  [online]. 1995. — 108 — BRDIČKA, Bořivoj. Kolaborace nebo kooperace?.  Metodický portál: 
Články [online]. 2011. — 109 — JARCHE, Harold. In networks, cooperation trumps collaboration. Harold Jarche: 
learning & working in perpetual beta  [online]. 1995. — 110 — ČERNÝ, Michal. Prostředí na podporu online 
spolupráce. Fold [online]. 2016. — 111 — ŠKYŘÍK, Petr. Řízení virtuálních týmů: manažerská a organizační pers-
pektiva. ProInflow, Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 2, č. 2, s. 170-186.
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Slovesa

Kontrolujte, tvořte hypotézy, kritizujte, posuzujte, suďte, hodnoťte, testuj-

te, detekujte, sledujte

Nástroje

Skype, Facebook, Google Plus, Edmodo, Jot, Paper, Marvel, PopApp, Basecamp, 

Trello, Google Apps, Survio

Aktivity

Posouzení, shrnutí, sebehodnocení, zpráva, průzkum, protokol, vyjádření 

názoru, kritické zhodnocení

Osobnosti

Jakob Nielsen

Nigel Cross

Adam Hazdra

Tvorba

Digitální technologie zásadním způsobem rozšiřují možnosti sebeprezenta-

ce112 a tvorby digitálních artefaktů, které mohou být dále sdílené a nabízené 

dalším uživatelům. Skutečnost, že se rozvíjí portály, ale i dílčí tvořivé projek-

ty113 zvyšuje přirozeně tlak na kvalitu výstupů i na schopnost si za svými díly 

stát. Lze říci, že internet a tvorba na něm významným způsobem transformu-

jí koncept anonymity. 114 Vstup do veřejného prostoru nikdy nebyl tak snadný.

Díky internetu dochází k významné globalizaci a propojování lidí, tak-

že se mohou snáze uplatnit také alternativní tvořivé přístupy115 nebo budo-

vat komunity v globálním měřítku. Každý se může podílet na designu i sa-

motné tvorbě zcela nových originálních projektů. Edukační aktivity mohou 

být designovány právě s ohledem na tvůrčí potenciál a využití specifických 

kompetencí jednotlivých osob.

Jestliže má člověk publikovat svá díla, musí disponovat poměrně širo-

kou škálou kompetencí116, které dříve potřebovala úzká skupina osob – od sa-

motných znalostí a dovedností spojených s tvorbou (například tvůrčí psaní117) 

— 112 — KLEON, Austin. Ukaž, co děláš!: 10 způsobů, jak sdílet svou kreativitu a nechat se objevit. V Brně: Jan 
Melvil, 2014. Briquet. — 113 — BRDIČKA, Bořivoj. Bloomova taxonomie pro kreativní prostředí. Metodický portál: 
Články [online]. 23. 05. 2011. — 114 — Černý Michal. Ke konceptu soukromí v informační společnosti. Inflow: 
information journal [online]. 2012, roč. 5, č. 4. — 115 — KHAS, Miloslav a BOUDOVÁ, Lucie. Kreativita na pochodu 
I. – Lapač myšlenek. Metodický portál: Články [online]. 27. 01. 2014. — 116 — KHAS, Miloslav a BOUDOVÁ, Lucie. 
Kreativita na pochodu I. – Lapač myšlenek. Metodický portál: Články [online]. 2014. — 117 — René Nekuda [on-
line]. 2017 nebo FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní: malá učebnice technik tvůrčího psaní. Brno: Paido, 2001. Edice 
pedagogické literatury. 
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přes znalost technického charakteru až po základy marketingu v online pro-

středí118, pokud si má zajistit čtenost či sledovanost. Sociální sítě slouží ne-

jen pro učení a běžné udržování sociálních vazeb119, ale jsou integrální sou-

částí kulturního kapitálu120 dané osoby.

Online sebeprezentace vede přirozeně k otázkám po tom, jak by taková 

činnost měla vypadat, co o sobě člověk sdělovat má, a co nikoliv121. Je nut-

né přitom respektovat názorové rámce některých studentů či vzdělavatelů, 

kteří se například na vybraných sociálních sítích prezentovat nechtějí nebo 

obecně usilují o minimalizaci digitální stopy. 122

Zásadní kompetencí v oblasti tvorby je kreativita123, tedy schopnost ori-

ginálně vytvářet124 či promýšlet nové věci. Ačkoli již škola nepostihuje stu-

denty za psaní básniček nebo podobné aktivity (jak činila za první republiky), 

podle Robinsona kreativitu stále velice omezuje125. Právě důraz na kreativi-

tu je přitom pro moderní učení zcela zásadní. Místo snahy připodobňovat se 

jistému vzoru se rozvíjí možnost tvorby zcela nových a originálních koncep-

tů a prostor nechat je svobodně tvořit.

Digitální technologie zajímavým způsobem rozvíjejí možnost práce s kre-

ativními technikami126 o prvek multimedializace a spolupráce. Například my-

šlenkové mapy127 lze doplňovat videi či obrázky, případně na nich v reálném 

čase pracovat ve více lidech. Podobně lze přistupovat také k brainstormingu128, 

ale také ke kolážovým metodám, deníkům atp. Kreativní techniky a techno-

logie jsou vzájemně těsně propojené.

Díky rychle se rozšiřujícím možnostem tvorby, ale také učení se pobytu 

v online prostředí roste i význam schopnosti plánovat129 – ať již v dlouhodo-

bém nebo krátkodobém horizontu. Různé nástroje umožňují tento proces 

buď zjednodušit a zpřehlednit, případně mohou přinášet zcela nové mož-

nosti využití jednotlivých technik. Schopnost plánování a organizace času 

je důležitá jak v oblasti sebeřízeného či sebeurčeného učení130, tak také na-

příklad pro schopnost dokončování MOOC kurzů131 či jiných online vzdělá-

vacích aktivit132.

— 118 — KIANG, Melody Y.; RAGHU, T. S.; SHANG, Kevin Huei-Min. Marketing on the Internet — who can ben-
efit from an online marketing approach?. Decision Support Systems, 2000, 27.4: 383-393. — 119 — How so-
cial media is changing education. BBC Active [online]. 2017. — 120 — BOURDIEU, Pierre; PASSERON, Jean 
Claude. La reproduction éléments pour une théorie du système d’enseignement. 1970. — 121 — KHAS, Milo-
slav. Potřebuje učitel portfolio?. Metodický portál: Články [online]. 09. 02. 2015. — 122 — HLAVÁČOVÁ, Linda. 
Svou digitální stopu jen tak nesmažeme, jde si ji ale hlídat. Mediář [online]. 2012. — 123 — BRDIČKA, Bořivoj. 
Kreativita a podnikavost podle pro fesora Zhao na konferenci ISTE 2012. Metodický portál: Články [online]. 
2012 — 124 — GETZELS, Jacob W.; JACKSON, Philip W. Creativity and intelligence: Explorations with gift-
ed students. 1962. — 125 — ROBINSON, Ken. Ken Robinson říká: Školy ničí kreativitu. TED [online]. 2006. 
— 126 — ČERNÝ, Michal. Kreativní učení [online]. 2016. — 127 — ČERNÝ, Michal a Dagmar CHYTKOVÁ. Myšlen-
kové mapy pro studenty. Brno: Albatros Media, 2014. — 128 — KEITH, Elise. 27 Tools for Online Brainstorming 
and Decision Making in Meetings. Lucid meetings blog [online]. 2015. — 129 — O’DONOVAN, Kirstin. Top 15 
Time Management Apps and Tools. Lifehack [online]. 2017 — 130 — ČERNÝ, Michal. Jak učit sám sebe. 1. vyd. 
Brno: BizBooks, 2016. 176 s. — 131 — VOPRÁŠEK, Radek. Jaké jsou benefity MOOC kurzů?. Metodický portál: 
Články  [online]. 2015. — 132 — BRDIČKA, Bořivoj. Největší konektivista dneška David Cormier.  Metodický 
portál: Články [online]. 2015.
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Slovesa

Změňte, vymyslete, navrhněte, sestavte, udělejte, najděte neobvyklou cestu, 

naplánujte, transformujte, formulujte předpoklady

Nástroje

iMovie, BookCreator, Sigil, Story Creator, Trello, Google Calendar, Evernote, 

Wix, Wordpress, Canva, Writt, YouTube, Sound Mixer

Aktivity

Tvorba televizního pořadu, vyprávění příběhů, psaní knihy, tvorba e-booku, 

mix zvuku, tvorba webu, tvorba plánů, organizace projektu

Osobnosti

René Nekuda

Dagmar Chytková

Beth Kanter
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Uvažovat o vztahu psychologie a vzdělávacích technologií čistě obecně je 

jistě možné, ale rádi bychom na tomto místě nabídli jistou konkretizaci té-

mat, která mají edukační potenciál a současně jsou spojené právě s psy-

chologickými otázkami. Výběr jsme se snažili koncipovat tak, aby pokrý-

val jednotlivé oblasti, které jsou důležité především pro tvůrce nebo tutora 

online kurzů. Tutora přitom chápeme v širším slova smyslu – od průvod-

ce studenta a jeho podporovatele v online kurzu až po hodnotitele úkolů 

či autora formativního vzdělávání. Tvůrcem pak máme na mysli designe-

ra celého edukačního procesu, člověka, který vytváří jednotlivé vzděláva-

cí objekty ale také celé kurzy.

V této části textu se tedy pokusíme zaměřit na determinanty psycholo-

gického charakteru, které se mohou v online prostředí objevit, a to přede-

vším ve třech tematických oblastech. Tou první je proces samotného učení, 

ve kterém se v kontextu moderních technologií objevují specifická témata 

a otázky, se kterými je třeba nově pracovat – jde například o problemati-

ku práce s pamětí v kontextu multimediálních dat, digitální čtení atp. Tato 

témata jsou doposud nepříliš výzkumně reflektovaná a pedagogická psy-

chologie by k nim měla postupně zaujmout určitý ucelenější a jasnější po-

stoj. Přesto se již dnes objevuje řada oblastí, ve kterých již nějaké poznatky 

jsou a lidé, kteří se věnují e-learningu by je měli v každém případě zvažovat.

Témata z psychologie 
v edTechu
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Druhým významným okruhem problémů jsou ty, které souvisí s rozvojem ko-

nektivistického učení, respektive přesunu velké části edukačních aktivit do 

online prostředí. V něm je třeba jiným způsobem řešit téma digitální identi-

ty, ale také problematické body, které se týkají otázek spojených s informač-

ním přetížením či technostresem. V této oblasti jde o témata, která do jisté 

míry budou v budoucnu patřit do určitého balíčku edukačních aktivit, kte-

rými bude muset procházet každý student podobně jako rodinnou výcho-

vou či informatikou na základní či střední škole. V této oblasti hraje důleži-

tou roli také otázka sebeřízení a sebehodnocení, schopnosti organizovat si 

svůj čas a úkoly, které má student plnit. Větší míra autonomie ve vzdělávání 

a možnosti postupu vlastní vzdělávací cestou současně rozšiřuje nároky na 

tento okruh kompetencí studujícího, neboť těžiště odpovědnosti se výraz-

ným způsobem vychyluje od učitele k němu samotnému.

Třetí okruh témat souvisí se samotným designem online vzdělávání a jeho 

návrhu. Spadají sem témata věnující se UX, gamifikaci či návrhu interakcí či 

rozvoje kreativity. Je třeba určitým způsobem reflektovat skutečnost, že ná-

roky na to, co a jak se má člověk učit, se zásadním způsobem mění. Tzv. kom-

petence pro 21. století nebo otázka návrhu webu by měla být něčím, s čím au-

tor každého edukačního nástroje počítá.

V takto vytyčeném rámci jsme se pokusili definovat určitá témata, kte-

rá z hlediska psychologie v oblasti technologií ve vzdělávání považujeme za 

klíčová a důležitá, která by neměla minout nikoho, kdo se v této oblasti chce 

pohybovat a pracovat v ní. Současně si ale uvědomujeme, že výběr by mohl 

být jiný, komplexnější a širší. Doufáme ale, že vytvoříme určitý základní my-

šlenkový rámec, který ukáže psychologii v online vzdělávání jako smyslupl-

ný a velice praktický nástroj, se kterým by měl každý tvůrce i učitel pracovat.

Kreativita

Definic kreativity133 existuje mnoho a podle toho, kterou budeme chtít ak-

centovat, lze také hovořit o tom, jak velké procento populace je skutečně 

kreativní134. Například Maňák identifikuje čtyři stupně135 (spontánní neboli 

expresivní, inovativní, inventivní a emergentní), s tím, že prvního stupně je 

schopný dosáhnout každý a emergence je spojena s génii, lidmi fundamen-

tálně měnícími svůj obor. Význam kreativity136 a kreativního myšlení137 je 

— 133 — Úvod a definice kreativity. Mám nápad [online]. 2016. — 134 —STERNBERG, Robert J. (ed.). Hand-
book of creativity. Cambridge University Press, 1999. — 135 — MAŇÁK, Josef.  Stručný nástin metodiky 
tvořivé práce ve škole. Paido, 2001. — 136 — SHAHEEN, Robina. Creativity and Education. Online Submis-
sion, 2010, 1.3: 166-169.— 137 — CRAFT, Anna; JEFFREY, Bob; LEIBLING, Mike (ed.). Creativity in education. 
A & C Black, 2001. 

https://edtechpsychology.tumblr.com/post/159045310772/kreativita
http://t.umblr.com/redirect?z=http%253A%252F%252Fwww.mamnapad.cz%252Fencyklopedie-kreativity%252Frozcestnik%252Fuvod-a-definice-kreativity%252F&t=NDY4NWUwYjFhZjY0MDQ4NDYxOTkwY2I4ODI1NmZiZTQ4NzNkNTBmOSxFYzBTUGlWUw%253D%253D&b=t%253AN8nDAjkSNq9zaQX_bXCxAA&p=https%253A%252F%252Fedtechpsychology.tumblr.com%252Fpost%252F159045310772%252Fkreativita&m=1
http://t.umblr.com/redirect?z=https%253A%252F%252Fbooks.google.cz%252Fbooks%253Fhl%253Dcs%2526lr%253D%2526id%253Dd1KTEQpQ6vsC&t=OTg0YzIxNDRjMWYwYTA2OTNlZWE1YjFjMTlkYWE5YmFjMzdlMzExNCxFYzBTUGlWUw%253D%253D&b=t%253AN8nDAjkSNq9zaQX_bXCxAA&p=https%253A%252F%252Fedtechpsychology.tumblr.com%252Fpost%252F159045310772%252Fkreativita&m=1
http://t.umblr.com/redirect?z=https%253A%252F%252Fbooks.google.cz%252Fbooks%253Fhl%253Dcs%2526lr%253D%2526id%253Dd1KTEQpQ6vsC&t=OTg0YzIxNDRjMWYwYTA2OTNlZWE1YjFjMTlkYWE5YmFjMzdlMzExNCxFYzBTUGlWUw%253D%253D&b=t%253AN8nDAjkSNq9zaQX_bXCxAA&p=https%253A%252F%252Fedtechpsychology.tumblr.com%252Fpost%252F159045310772%252Fkreativita&m=1
http://t.umblr.com/redirect?z=https%253A%252F%252Fbooks.google.cz%252Fbooks%253Fid%253DykPEAAAACAAJ%2526dq%253Dstru%2525C4%25258Dn%2525C3%2525BD%252Bn%2525C3%2525A1stin%252Bmetodiky%252Btvo%2525C5%252599iv%2525C3%2525A9%2526hl%253Dcs%2526sa%253DX%2526redir_esc%253Dy&t=OGNmMjQ0YzczMGUzMzU2NjFlZjYyYjdiMzc5ZTJjZWMzOWI1MGQ5ZixFYzBTUGlWUw%253D%253D&b=t%253AN8nDAjkSNq9zaQX_bXCxAA&p=https%253A%252F%252Fedtechpsychology.tumblr.com%252Fpost%252F159045310772%252Fkreativita&m=1
http://t.umblr.com/redirect?z=http%253A%252F%252Ffile.scirp.org%252FHtml%252F3369.html&t=Yzg5MmMyOGMzYzBiY2MxOGYxY2M1YTBlNGNmZWQ1MDU0NmRmOTA3NSxFYzBTUGlWUw%253D%253D&b=t%253AN8nDAjkSNq9zaQX_bXCxAA&p=https%253A%252F%252Fedtechpsychology.tumblr.com%252Fpost%252F159045310772%252Fkreativita&m=1
http://t.umblr.com/redirect?z=https%253A%252F%252Fbooks.google.cz%252Fbooks%253Fhl%253Dcs%2526lr%253D%2526id%253DWMKvAwAAQBAJ&t=ZjBjZWRiZWVkMjcwZTM1Y2U4YzVkMmQ1MDYxZTZlOWQ1MjhmYWRiMixFYzBTUGlWUw%253D%253D&b=t%253AN8nDAjkSNq9zaQX_bXCxAA&p=https%253A%252F%252Fedtechpsychology.tumblr.com%252Fpost%252F159045310772%252Fkreativita&m=1


33

možné spatřit jak v pedagogické literatuře, tak také například v existenci 

tzv. kreativního průmyslu. 138

Jestliže jednou z kritik sledování televize139 (ale také jejího didaktického 

využití) byla přílišná pasivita diváků, která vede jak k menší míře zapama-

tování si sdělovaného, tak například k nedostatečnému transferu slovních 

spojení u dětí, tak moderní vzdělávání se snaží klást na kreativitu či tvo-

řivost velký důraz, a tím ji technologicky rozvíjet140. To by se mělo odrážet 

v designu edukačního procesu, který by měl vytvářet prostor pro nová ře-

šení, se kterými mohou přicházet studenti, pracovat s kreativními techni-

kami141, vést k hledání nových nápadů nebo snižovat podíl pamětně testo-

vaného učiva. S kreativitou nesporně souvisí například heuristický model 

vzdělávání nebo učení se praxí142 a je také v základech celého unschoolin-

gového konceptu143, kdy se dítě učí to, co ho zajímá a do velké míry volí také 

prostředky, kterými se to snaží naučit.

Obecně lze říci, že kreativní myšlení souvisí s myšlením kritickým. Obě 

určitým specifickým způsobem přistupují k problému a obě dvě mohou být 

(a často také jsou) spojená s různými metodami, které umožňují daný jev po-

suzovat či sledovat z více úhlů pohledu. Zatímco pro kreativitu je důležitý 

rozměr novosti a kvantity144, pro kritické myšlení je to fokusace na kvalitu.

Základní myšlenkou kreativního přístupu je fakt, že kvantitativní ana-

lýza problému může přinést takové nápady či pohledy, které budou kvalit-

nější než v případě zaměření se na kvalitu od počátku. Generování velkého 

množství nápadů145 či práce s asociacemi jsou cíleně kvantitativní. Z nich 

následovně lze vybírat pomocí kritického přístupu ty, které jsou nosné 

a funkční a dále s nimi pracovat. Lze tedy říci, že jde o dva propojené kon-

cepty, jejichž cílem je tvořivá a novátorská činnost v pravém slova smyslu.

Graham Wallas146 v této souvislosti popsal čtyři fáze tvůrčího procesu, kte-

rých lze využít také při designu vzdělávacích aktivit147 nebo učení jako ta-

kového. V přípravné fázi dochází k seznámení se s problémem, jeho analýze 

— 138 — LI, Wu-wei; WANG, Hui-min. Creative Industry Promoting the Changing of the Ways of Economic 
Growth [J]. China Industrial Economy, 2006, 11: 5-13. nebo GIBSON, Chris; KLOCKER, Natascha. Academ-
ic publishing as ‘creative’industry, and recent discourses of ‘creative economies’: some critical reflec-
tions. Area, 2004, 36.4: 423-434. — 139 — CSIKSZENTMIHALYI, Mihaly; KUBEY, Robert. Television and the 
rest of life: A systematic comparison of subjective experience. Public Opinion Quarterly, 1981, 45.3: 317-328. 
— 140 — ČERNÝ, Michal. Inspirace k tvůrčímu psaní s technologiemi. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy 
dětského čtenářství [online]. roč. 3, č. 1/2017. — 141 — CHYTKOVÁ, Dagmar. Kreativní práce s  informace-
mi. Slideshare [online]. 2016. — 142 — JIANZHONG, Zha. On CDIO model under learning by doing strate-
gy. Research in Higher Education of Engineering, 2008, 3: 1-6. — 143 — GRIFFITH, Mary. The unschooling 
handbook: How to use the whole world as your child’s classroom. Three Rivers Press, 2010. — 144 — KIM, 
Kyung Hee. Can we trust creativity tests? A review of the Torrance Tests of Creative Thinking (TTCT). Cre-
ativity research journal, 2006, 18.1: 3-14. — 145 — BASADUR, Min; RUNCO, Mark A.; VEGAXY, L. U. I. S. Under-
standing how creative thinking skills, attitudes and behaviors work together: A causal process model. The 
Journal of Creative Behavior, 2000, 34.2: 77-100. — 146 —OGOT, Madara; OKUDAN, Gül E. Systematic creativity 
methods in engineering education: A learning styles perspective. International Journal of Engineering Edu-
cation, 2007, 22.3: 566. — 147 — DORST, Kees; CROSS, Nigel. Creativity in the design process: co-evolution of 
problem–solution. Design studies, 2001, 22.5: 425-437. 
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a studiu zdrojů. Je zajímavé, že tradiční vzdělávací procesy zde často končí. 

Tato fáze může být podpořena standardním vzdělávacím obsahem, rozvo-

jem PLE148, výběrem a doručováním zajímavých zdrojů atp.

Druhou fází je inkubace, kdy člověk nad tématem sám přemýšlí a na prv-

ní pohled nedělá nic, co by mohlo souviset s jeho řešením. Pro edukaci je dů-

ležité tuto fázi jednak časově umožnit (časový odstup mezi expozicí problé-

mu a očekávaným řešením) a lze ji také podporovat prací s uměním nebo 

činnostmi, které s daným jevem přímo nesouvisí. Současně je ale dobré stu-

dentovi téma připomínat v různých kontextech a rozličnými způsoby. Pro 

kreativitu obecně se doporučuje kombinovat různé formy prezentace infor-

mací (například spojení hudby a textu, případně práci s obrázky, sketchno-

ting149, video atp.).

Třetí fáze je iluminace, která souvisí s tzv. aha efektem, kdy se řešení zjeví 

samo, často celé a komplexní. Této oblasti se silně věnuje gestalt psychologie150. 

Nelze jej naplánovat a těžko jej lze nějak systematicky podporovat.

Posledním krokem, který je třeba učinit, je verifikace, tedy ověření toho, 

zda nápad funguje. Z hlediska vzdělávání je velice vhodné, aby návrh způso-

bu ověření i samotný akt verifikace provedl autor návrhu. Učitel by měl být 

spíše supervizorem než evaluátorem.

U kreativních technik je důležité respektovat skutečnost, že jejich funkč-

nost a efektivita mohou být pro každého studenta jiné, takže velice se nedo-

poručuje například vyžadování příprav ve formě myšlenkové mapy, pokud 

student preferuje jiný způsob práce s informacemi (pokud tedy není cílem 

daného člověka naučit tvořit myšlenkové mapy151). Druhý důležitý aspekt je 

spojený se subjektivitou, takže například učitelem či tutorem publikované 

záznamy lekce v nějaké kreativní podobě nemusí být tím, co ke kreativitě 

pomůže studentům, nebo co zvýší jejich schopnost tématu více porozumět.

Smyslem kreativních technik je podpora kreativního myšlení, často zpra-

covaná uměle či nepřirozeně, s cílem akcentovat určité formy či způsoby myš-

lenkových forem, které jsou pro kreativitu důležité. Lze je užívat jako rozcvič-

ky, trénink nebo přímo na přemýšlení o určitých problémech. Mezi populární 

kreativní techniky, které lze zařadit, patří brainstorming, brainwriting, my-

šlenkové mapy, clustering, asociační řady atp.152

Jednou ze zajímavých metod, jak kreativitu rozvíjet, je práce s kreativním 

deníkem. Několik poznámek k němu lze najít v apendixu této knihy.

— 148 — BUCHEM, Ilona. Personal Learning Environments and Psychological Ownership. Slideshare [online]. 
2012. — 149 — MAGAIN, Matthew. Sketchnoting 101: How To Create Awesome Visual Notes. UX mastery [on-
line]. 2012. — 150 — Gestalt Psychology and Web Design: The Ultimate Guide.  Interaction Design Founda-
tion [online]. 2017. — 151 — BUZAN, Tony; BUZAN, Barry. Myšlenkové mapy: probuďte svou kreativitu, zlepšete 
svou paměť, změňte svůj život. BizBooks, 2012. — 152 — ŽÁK, Petr. Kreativita a  její rozvoj. Computer Press, 
2004.
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Kognitivní zkreslení

Kognitivní zkreslení153 nejsou něčím, co by bylo pro online prostředí jiné 

nebo nové oproti běžnému vzdělávání. Přesto přináší některé důležité mo-

menty, kterým je třeba věnovat jistou pozornost. Předně je dán podstatně 

větší prostor autonomii jedince, který není pod tak intenzivním dohledem 

vyučujícího. Sám si do velké míry vybírá zdroje, dohledává, co je mu nejas-

né atp. Tento přístup je spojený s různými školami autonomního154 či sebe-

řízeného učení155 či heutagogiky156.

Jestliže tedy dojde k nějakému zkreslení, je nižší šance na jeho rychlé 

rozpoznání a také korekční mechanismy jsou náročnější. Pro studenta může 

kognitivní zkreslení znamenat trvalou nebo obtížně odstranitelnou miskon-

cepci157, což může mít pro učení vážné následky. Pokusíme se ukázat ně-

která vybraná zkreslení158, se kterými by měl počítat designer online kur-

zu v případě, že chce dosáhnout dobrých pedagogických výkonů. Možností, 

jak pracovat s kognitivními zkresleními, může být více – od proaktivních 

přístupů, které vedou k tomu, že nebude vůbec pocítěno, až například po 

cílené využití zpětné vazby nebo učení ve dvojité smyčce, kdy studující jis-

tou posloupností kroků své zkreslení sám odhalí a odstraní.

Pokud jde o paměťové kognitivní zkreslení, tak pro učení lze s úspěchem 

užívat Efekt Zeigarnikové159, který spočívá v tom, že si člověk pamatuje pod-

statně lépe nedokončené činnosti než ty, u kterých má pocit, že skončily. Lze 

jej užít jako nástroj pro krátkodobé lepší pamatování si nějakých faktů. Z me-

tod, které lze pro lepší zapamatování využít, můžeme zmínit Von Restorff 

efekt160, který spočívá v tom, že si člověk pamatuje informaci, která je oproti 

jiným výstřední či vyčnívající, nebo Efekt bizarnosti, který je spojený s ně-

kterými paměťovými technikami161 a který odkazuje na skutečnost, že si věci 

lépe zapamatujeme, pokud je spojíme s něčím absurdním, směšným či ne-

pravděpodobným. Velká část paměťových zkreslení může posloužit jako po-

můcka pro studium a lepší práci s pamětí. Existuje ale také tzv. Google efekt162, 

— 153 — RITHOLTZ, Barry. Cognitive Bias Codex. Ritholtz [online]. 2016. — 154 — MEZIROW, Jack. Transfor-
mative learning: Theory to practice. New directions for adult and continuing education, 1997, 1997.74: 5-12. 
— 155 — ČERNÝ, Michal. Sebeřízení. Psychologie a edTech [online]. 2017. — 156 — HASE, Stewart; KENYON, 
Chris. Heutagogy: A child of complexity theory. Complicity: An international journal of complexity and educa-
tion, 2007, 4. 1. či BLASCHKE, Lisa Marie. Heutagogy and lifelong learning: A review of heutagogical practice 
and self-determined learning. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 2012, 
13.1: 56-71. — 157 — DAVIS, B. G. Misconceptions as barriers to understanding science.  Science teaching 
reconsidered: A hand book. Washington, DC: National Academy, 1997, 27-32. — 158 — BERSON, Buster. Cog-
nitive bias cheat sheet. Better humans [online]. 2016. — 159 — SAVITSKY, Kenneth; MEDVEC, Victoria Husted; 
GILOVICH, Thomas. Remembering and regretting: The Zeigarnik effect and the cognitive availability of regret-
table actions and inactions. Personality and Social Psychology Bulletin, 1997, 23.3: 248-257. — 160 — FABIANI, 
Monica; DONCHIN, Emanuel. Encoding processes and memory organization: a model of the von Restorff ef-
fect. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 1995, 21.1: 224. — 161 — Průvodce 
paměťovými technikami  [online]. 2017. — 162 — SPARROW, Betsy; LIU, Jenny; WEGNER, Daniel  M. Google 
effects on memory: Cognitive consequences of having information at our fingertips. science, 2011, 333.6043: 
776-778. 
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který spočívá v tom, že lidé zapomínají informace, které lze snadno dohledat. 

Ty by z podstaty věci většinou neměly být předmětem zkoušení či testová-

ní. Z hlediska speciálních edukačních přístupů jsou zajímavé také poruchy 

paměti163 jako je například kryptomnézie (přesvědčení o autorství něčeho)164.

Sociální zkreslení jsou širokou rodinou špatných odhadů vztahu sebe 

a druhých, případně významu a fungování společnosti. Skupinová atribuč-

ní chyba165 je spojená s tím, že podle jednoho člena skupiny člověk posuzuje 

celek a všechny jeho vlastnosti. Jde o chybu, kterou je třeba systematicky od-

straňovat vzděláváním, často spojeným s užíváním vhodných příkladů. Haló 

efekt166 je navázaný na první dojem z kontaktu s nějakou osobou. Je třeba 

s ním počítat například při prvotních interakcích tutor – student, při zaklá-

dání online učících se komunit atp. Worse-than-average effect167 je zkreslení 

vedoucí k podceňování sebe sama při plnění obtížných úkolů vůči celé sku-

pině či průměru. Pro online kurzy může být velice nebezpečný v tom, že i ji-

nak dobré studenty může demotivovat k ukončení práce v kurzu.

Důležité jsou také efekty, které souvisí s úsudkem, protože jsou z hlediska 

vzdělávání zcela zásadní v oblasti pochopení problému a nakládání se zdroji. 

Asi nejznámějším je Heuristika dostupnosti168, která spočívá v tom, že prv-

ní nápad či názor, který člověka napadne, je jím vnímaný jako nejlepší a nej-

pravděpodobnější. Výběr tohoto postoje může být ovlivněn emocemi a je 

těsně spojený s pamětí (čerstvé události se vybavují rychleji). Lze s ním pra-

covat pomocí dvojité smyčky nebo systematickou prací s argumenty. IKEA 

efekt169 má velice zajímavý edukační potenciál – lidé přisuzují větší hodno-

tu věcem, na jejichž tvorbě (například montování, doplňování, přizpůsobo-

vání) se sami aktivně podíleli než hotovým produktům. S tím je výhodné po-

čítat při designu kurzu, kdy větší míra participace zvyšuje pocit ceny dané 

edukační aktivity.

Dále existuje například Efekt rámování170, který upozorňuje na to, že ve-

lice záleží, kým a jak jsou informace podávány. Ze stejných informací v růz-

ném podání může být konstruován opačný názor. Další známý efekt spočívá 

v soudu komplexního problému z jednoho jeho aspektu (Efekt zaměření171). 

— 163 — JIRÁK, Roman, et al. Demence a jiné poruchy paměti. Grada Publishing as, 2009. — 164 — FLEIS-
CHMANN, Otakar. Vybrané kapitoly z psychopatologie. Univerzita JE Purkyně, 2011. — 165 — CORNEILLE, Olivier, 
et al. Threat and the group attribution error: When threat elicits judgments of extremity and homogeneity. Per-
sonality and Social Psychology Bulletin, 2001, 27.4: 437-446. — 166 — FELDMAN, Jack M. A note on the statisti-
cal correction of halo error. Journal of Applied Psychology, 1986, 71.1: 173. — 167 — HAMAMURA, Takeshi; HEINE, 
Steven J.; TAKEMOTO, Timothy RS. Why the better-than-average effect is a worse-than-average measure of 
self-enhancement: An investigation of conflicting findings from studies of East Asian self-evaluations. Moti-
vation and Emotion, 2007, 31.4: 247-259. — 168 — TVERSKY, Amos; KAHNEMAN, Daniel. Availability: A heuristic 
for judging frequency and probability. Cognitive psychology, 1973, 5.2: 207-232. — 169 — NORTON, Michael I.; 
MOCHON, Daniel; ARIELY, Dan. The’IKEA effect’: When labor leads to love. 2011. — 170 — MALENKA, David J., et 
al. The framing effect of relative and absolute risk. Journal of general internal medicine, 1993, 8.10: 543-548. 
— 171 — LYUBOMIRSKY, Sonja; NOLEN-HOEKSEMA, Susan. Effects of self-focused rumination on negative 
thinking and interpersonal problem solving. Journal of personality and social psychology, 1995, 69.1: 176. 
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Oba poslední zmíněné efekty by měly být uvažovány při konstrukci učeb-

ních textů či materiálů, aby vzdělávací linka oddalovala tvorbu hodnotícího 

soudu až do chvíle, kdy je informace dostatečně komplexní.

Psychologie a UX

Jakkoli nemůžeme popisovat všechny psychologické momenty, které souvi-

sí s návrhem uživatelského rozhraní172 a celkového designu webu nebo třeba 

vzdělávací aplikace, pokusíme alespoň upozornit na některé momenty, které 

jsou podle nás zajímavé. Většinou dávají do souvislostí kognitivní psycholo-

gii173 a právě UX (user experience, což je do češtiny snad nejlépe přeložitelné 

jako uživatelský prožitek). Základním cílem UX designu174 je usnadnit a zpří-

jemnit užívání nějaké služby či nástroje, učení, změnu chování atp. Zatímco 

v případě komerčních produktů je metrika často jednoduchá (například po-

čet zaplacených objednávek ku počtu prohlédnutého zboží) v případě vzdě-

lávání může mít komplexnější charakter.

První zásada175, která může vypadat kontradikčně ke vzdělávání, je „nenuť-

te uživatele přemýšlet“176. Jinými slovy aplikace, učebnice či web musí být de-

signované tak, aby bylo studentovi zcela jasné, co má dělat, kde co najde, a ja-

kým způsobem se co ovládá. Pokud má investovat pozornost a energii do toho, 

aby se zorientoval v rozhraní177, bude mít méně prostoru se věnovat samotnému 

učení. Anebo rovnou odejde. Důležité také je nabízet jen takové funkce a infor-

mace, které student skutečně potřebuje. Méně je někdy více. To souvisí i s in-

formačním designem178 – je vhodné nabídnout z počátku méně informací 

a dát možnost si je doplnit a rozšířit v případě zájmu. Zcela praktickou ra-

dou pak je místo popisu čehokoli uvádět raději příklady.

Druhou oblastí opatření je práce s lidskými zvyky179 a limity. Je proto vý-

hodné se snažit pracovat s nadpisy, záhlavím atp. Je vhodné nastavit textový 

obsah tak, aby pracoval s kratšími odstavci a aby umožňoval rychlé skenová-

ní textu. Jakkoli to možná působí opačně, než jak tomu je u běžných učebnic, 

jde o způsob práce, na který jsou lidé zvyklí a ten je třeba respektovat a vyu-

žívat. V neposlední řadě je vhodné pracovat s úkoly, otázkami či aktivitami, 

které mají atomický charakter, pokud chceme, aby člověk dále s danou apli-

kací či webem pracoval. Násobné otázky či úkoly lidi plní neradi.

— 172 — UI vs. UX: What’s the difference between user interface and user experience? User testing [online]. 
2016. — 173 — ANDERSON, John R. Cognitive psychology and its implications. WH Freeman/Times Books/
Henry Holt & Co, 1990. — 174 —VÁLKA, Ondřej. Co je UX design. Notes [online]. 2011. — 175 — WEINSCHENK, 
Susan. The Psychologist’s View of UX Design. UX Mag [online]. 2011. — 176 — KRUG, Steve. Nenuťte uživatele 
přemýšlet!: praktický průvodce testováním a opravou chyb použitelnost [sic] webu. Computer Press, 2010. — 
177 — CAO, Jerry. 5 psychology secrets for great interaction design. TNW [online]. 2015. — 178 — HORN, Robert 
E. Information design: Emergence of a new profession. Information design, 1999, 15-33. nebo SHEDROFF, Na-
than. Information interaction design: A unified field theory of design. Information design, 1999, 267-292. — 179 
—  LANOUE, Spencer. Cognitive Psychology for UX: The Principle of Least Effort [online]. 2015 
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Zajímavá je práce s pamětí. Zatímco běžně se uvádí, že si člověk zapama-

tuje asi 7 položek (+/ – 2)180, v případě online prostředí je to nejvýše 3-4181. 

Obecně se při studiu doporučuje snižovat paměťově náročné úkoly a ne-

předpokládat dobrý paměťový přenos například mezi stránkami či jed-

notlivými úkoly. Paměť je zdrojem velkého množství chyb a zkreslení. Při 

designu různých úkolů je vhodné s ní pracovat opatrně (například data 

z předchozího úkolu zobrazit u dalšího, aby se nemuselo počítat se zapa-

matováním výsledku).

Dalším poznatkem kognitivní psychologie, který se promítá do UX182, je 

skutečnost, že lidé jsou sociální a sociální interakce183 je pro ně důležitá (ať 

již v rhizomatic learning184 nebo u konektivismu185). V oblasti UX se to může 

projevovat například tím, že pokud chceme v uživatelích vyvolat nějakou 

akci, je výhodné jim jednak ukázat, že to již někdo dělá, ale současně praco-

vat také s časovou synchronizovaností. Lidé se spíše rozhodnou pro akci, kte-

rou dělají dohromady než pro práci izolovanou. Pro řadu učebních postupů 

můžeme využít i toho, že ve slabých sociálních vazbách lze mít velké množ-

ství (tisíce) osob, které je mohou ovlivňovat a které naopak mohou být uži-

vatelem ovlivněné. Pracovat lze ale samozřejmě také se sdílením, komentá-

ři, vzájemným raděním si atp.

Důležitá je také práce s pozorností186. Na úrovni UX lze najít řadu kon-

krétních doporučení na práci s barvami nebo na to, jak mají vypadat anima-

ce či videa187. Z obecných zásad je možné zmínit především užívání větší-

ho fontu, práci s nadpisy, upozorňovacími boxy a jasnými barvami. Je třeba 

počítat také s existencí selektivní slepoty188, která může vést k tomu, že ně-

které na první pohled výrazné prvky na stránce či v aplikaci studenti nevidí. 

Klíčem k efektivnímu designu je minimalizace prvků189, které by mohly uži-

vatele rozptýlit a snížit míru jeho pozornosti. Také u vlastního návrhu na-

příklad učebního textu je třeba pracovat s pozorností a motivací – snažit se, 

aby po menších kouscích získával uživatel nějaký impuls, který ho povede 

k dalšímu a dalšímu soustředěnému studiu. Objekty, které jsou na stránce 

blízko u sebe, jsou vnímané jako logicky související.

— 180 — MILLER, George A. The magical number seven, plus or minus two: some limits on our capacity for pro-
cessing information. Psychological review, 1956, 63.2: 81. — 181 — EINSCHENK, Susan. The Psychologist’s View 
of UX Design. UX mag [online]. 2010. — 182 — MARSH, Joel. UX for Beginners: A Crash Course in 100 Short 
Lessons. “ O’Reilly Media, Inc.”, 2015. nebo MARSH, Joel. UX Crash Course: User Psychology [online]. 2014. 
— 183 — CHAN, Adrian. What Is Social Interaction Design? Slideshare [online]. 2007. — 184 — IRWIN, Rita L., 
et al. The rhizomatic relations of a/r/tography. Studies in Art Education, 2006, 48.1: 70-88. nebo MACKNESS, 
Jenny; BELL, Frances. Rhizo14: A  rhizomatic learning cMOOC in sunlight and in shade. Open Praxis, 2015, 
7.1: 25-38. — 185 — CORMIER, Dave. Rhizomatic education: Community as curriculum. Innovate: Journal of 
online education, 2008, 4.5: 2. — 186 — CHAN, Adrian. Cognitive Psychology for UX: The Principle of Limited 
Attention. User Testing [online]. 2016. — 187 — PANNAFINO, James. 12 Basic Principles of Animation in Motion 
Design. How Design [online]. 2015. — 188 — SIMONS, Daniel J.; LEVIN, Daniel T. Change blindness. Trends in 
cognitive sciences, 1997, 1.7: 261-267. — 189 — BABICH, Nick. The Art of Minimalism in Mobile App UI Design. UX 
planet [online]. 2015. 
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Kognitivní teorie multimediálního učení

Jednou z teorií, které se věnují tomu, jakým způsobem se člověk učí v mul-

timediálním prostředí, je Kognitivní teorie multimediálního vzdělávání190. 

Podle Mayera člověk vnímá dvěma od sebe oddělenými kanály, kterými může 

získávat informace – první obsahuje verbální či textové podněty, druhý ob-

razové. Tyto informace jsou přenášené191 do tzv. operační paměti, v níž jsou 

postupně zpracovávané a až následně přecházejí do paměti dlouhodobé (ne-

jde o jedinou nebo úplnou teorii paměti192).

Oba druhy paměti mají přitom omezenou kapacitu, což je jedna z důle-

žitých premis, se kterou je třeba počítat. Například přílišná multimediali-

zace193 obsahu může paradoxně vést k zahlcení operační paměti a tím k za-

blokování procesu učení. K onomu přenosu mezi operační a dlouhodobou 

pamětí dochází postupně a jeho rychlost je závislá na více faktorech, jako 

je relevance informací194, jejich novost, možnost navázat je na nějaký kon-

text a předchozí znalosti studujícího.

Z těchto poznatků se pak odvíjí základní didaktické principy195, které mo-

hou s kognitivní teorií multimediálního učení pracovat. Předně jde o design 

vzdělávacího obsahu, který by měl systematicky a záměrně pracovat s oběma 

kanály na předávání informací196 – typicky může jít o video doplněné textem, 

o obrázky implementované do textu, o animace doplněné souběžně slovním 

komentářem atp. Promyšlená systematická práce se dvěma kognitivními ka-

nály je prvním významným krokem, se kterým lze pracovat.

Druhým je vnímání omezenosti velikosti operační paměti197. Vzdělávací 

obsah je třeba designovat tak, aby na jedné straně plně využil oba kanály, ale 

současně, aby nedošlo k přeplnění operační paměti. To znamená například 

zařazování aktivit, které nebudou předpokládat přísun nových informací, ale 

umožní kontextualizaci těch, které student právě načerpal. Klíčové přitom 

je, že přenos mezi operační a dlouhodobou pamětí je již jen jednokanálový.

Třetím didaktickým opatřením je práce s technikami, které umožňu-

jí rozvoj různých forem kognitivních procesů – spadá sem například práce 

— 190 — MAYER, Richard E. Multimedia learning.  Psychology of learning and motivation, 2002, 41: 85-139. 
— 191 — ŠEBESTOVÁ, Markéta. Multimediální prezentace a vizualizace ve vzdělávání–možnosti inovace studi-
jních materiálů kurzu „Úvod do studia kultury “. 2014. PhD Thesis. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních 
studií. — 192 — RICOEUR, Paul. Memory and forgetting. Questioning ethics: Contemporary debates in philos-
ophy, 1999, 5-11. — 193 — MAYER, Richard E.; MORENO, Roxana. A split-attention effect in multimedia learning: 
Evidence for dual processing systems in working memory. Journal of educational psychology, 1998, 90.2: 
312. — 194 — JONÁK, Zdeněk. Jak rozpoznat věrohodnost, relevanci, spolehlivost informací a informačních 
pramenů. Metodický portál: Články [online]. 2004. — 195 — MAYER, Richard E. The promise of multimedia 
learning: using the same instructional design methods across different media. Learning and instruction, 2003, 
13.2: 125-139. — 196 — MAYER, Richard E.; MORENO, Roxana. A split-attention effect in multimedia learning: 
Evidence for dual processing systems in working memory. Journal of educational psychology, 1998, 90.2: 312. 
— 197 — MAYER, Richard E.; MORENO, Roxana. A split-attention effect in multimedia learning: Evidence for dual 
processing systems in working memory. Journal of educational psychology, 1998, 90.2: 312.
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s  asociacemi,  myšlenkové mapy,  skupinové myšlení,  kreativní techni-

ky198 a řada dalších, které pomáhají s propojováním znalostí nebo s prací 

s různými kognitivními styly199 a koncepty.

Motivace

Motivace200 je jednou z nejdůležitějších částí libovolného učení se. Je přitom 

v celku jedno, zda jde o učení autonomní, které je na motivaci citlivější, nebo 

o běžnou výuku, neboť také při té sehrává motivace důležitou roli. Obecně lze 

říci, že motivace je souborem faktorů, které vedou k aktivizaci osoby či ener-

gizaci organismu. Jde o něco, co umožňuje člověku dosáhnout určeného cíle.

Z hlediska online vzdělávání je přitom důležité, že motivace sehrává zá-

sadní roli201 a příliš dobře se s ní většinou nepracuje. Například MOOC202 mají 

procento ukončení někde kolem 5-10 %, což je spojené s tím, že se nedaří udr-

žet motivaci studujících po celou dobu studia. V tomto kontextu může být 

zajímavý Hawthornský efekt203, který říká, že člověk dosahuje lepších vý-

sledků tehdy, když ho někdo sleduje a věnuje mu pozornost. To je jev, kte-

rý je v online prostředí nepříliš častý a může vést k tomu, že jak MOOC, tak 

různé automatizované kurzy204 nemusí dosahovat očekávané míry ukonče-

ní. Jistou odpovědí na tento problém může být buď užití různých forem on-

line mentoringu, SOOC205 nebo práce s učící se komunitou206 a MOOC, kdy 

online kurz studuje skupina lidí207, která se pravidelně potkává nad úkoly 

a studiem jako takovým.

Obecně se motivace většinou dělí na vnitřní a vnější208. Vnitřní je vnímaná 

jako lepší a důležitější v případě, že člověk studuje sebeřízenou nebo sebeur-

čenou formou, tedy pro dlouhodobé dotahování a dosahování cílů, které staví 

sám na sobě. V tomto ohledu je možné zmínit například Knowlese, který do 

svého konceptu učení zařazuje právě práci s motivací209 jako jeden z klíčových 

prvků. Nejde tak jen o stanovení cílů a metrik jejich dosažení, ale hned na za-

čátku vzdělávacího procesu si člověk musí uvědomit, proč se danou věc chce 

naučit a proč bude postupovat právě takto.

 — 198 — ČERNÝ, Michal. Jak učit sám sebe. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2016. 176 s. — 199 — RIDING, Richard J.; 
SADLER SMITH, Eugene. Cognitive style and learning strategies: Some implications for training design. Inter-
national Journal of Training and Development, 1997, 1.3: 199-208. — 200 — MADDUX, James E.; ROGERS, Ron-
ald W. Protection motivation and self-efficacy: A revised theory of fear appeals and attitude change. Journal of 
experimental social psychology, 1983, 19.5: 469-479. — 201 — GLANCE, David. Online courses, diets, and going 
to the gym. The science of why we give up. The conversation [online]. 2014. — 202— MACKNESS, Jenny; MAK, 
Sui; WILLIAMS, Roy. The ideals and reality of participating in a MOOC. In: Proceedings of the 7th International 
Conference on Networked Learning 2010. University of Lancaster, 2010. — 203 — KALINA, Kamil. Terapeutická 
komunita. Grada publishing as, 2008. — 204 — Codeacademy [online]. 2017. — 205 — DOWNES, Stephan. Writ-
ing a SOOC. Old Daily [online]. 2012. — 206 — ADAMEC, Jarmil. Základní koncepce učící se organizace a jejich 
přijímání. EMI. 2010. — 207 — BALI, Maha. Tips for Effective Online Learning – Community Edition. The Chronicle 
of Higher Education [online]. 2016. — 208 — SIGMUND, Martin, Jana KVINTOVÁ a Michal ŠAFÁŘ. Vybrané ka-
pitoly z manažerské psychologie. Olomouc: Univerzita Palackáho v Olomouci, 2014. — 209 — PAPPAS, C. The 
adult learning theory (andragogy) of Malcolm Knowles–eLearning Industry. Retrieved March, 2013, 3: 2016. 
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Z hlediska designu online vzdělávacích aktivit se často pracuje s kombinací 

obou forem motivace. Vnitřní je spojena s vysvětlením, co se v dané edukač-

ní jednotce člověk naučí, vnější je pak často navázaná na sociální interak-

ce210 nebo gamifikaci211. Právě zavádění herních prvků může být z hlediska práce 

s motivací alespoň krátkodobě důležité a zajímavé. V dobrém kurzu se typic-

ky pracuje s oběma druhy motivace a reálně má takto postupovat také každý 

člověk. Přitom ale platí, že různé osobnostní typy lidí se motivují různým způ-

sobem a tuto různorodost je třeba při designu motivační prvků zohledňovat.

Možností, jak se motivovat (především v online prostředí), je mnoho, na-

příklad Open Polytechnic212 uvádí tři oblasti, které jsou pro motivaci důležité. 

První je pozitivní myšlení, což je téma dnes velice často spojované s pozitivní 

psychologií. Faktem ale je, že pozitivní (nikoli ale nekritické nebo nereálné) 

myšlení je pro aktivizaci i aktivitu studenta důležité. Motivace by měla být 

vždy pozitivní213, nikoli negativní. Druhý bod souvisí se stanovením si cílů, 

které budou SMART214 nebo alespoň budou mít reálný charakter. Třetím bo-

dem je pak plánování a organizace času a úkolů.

Z hlediska technologií tak může být zajímavé sáhnout po různých nástro-

jích, které toto plánování umožňují. Pro velké projekty je možné užít Ganttův 

diagram215, což je vhodné především tam, kde se pracuje s dlouhodobými 

záměry nebo kde vystupuje více lidí. Pro osobní plánování je vhodné zvolit 

buď nějaký ToDo nástroj (Remember The Milk, Wonderlist, Keep, Any.do…) 

nebo třeba kalendář (například Kalendář Google). Zajímavé je, že díky vý-

hodným licencím je možné pro osobní potřebu (nebo pro práci ve dvou nebo 

třech lidech) často využít nástroje na řízení projektů, což při správném na-

stavení také nemusí být neefektivní.

Spolupráce

Podle RVP216 je spolupráce jednou z klíčových kompetencí217, které mají 

být u žáků základních i středních škol rozvíjeny a podporovány. Patří i do 

sady různých klíčových kompetenčních balíčků pro 21. století218. Schopnost 

— 210 — PAPPAS, Christoforos. 8 Top Tips to Create an Effective Social Learning Strategy. Elearningindus-
try [online]. 2014. — 211 — HUANG, Wendy Hsin-Yuan; SOMAN, Dilip. Gamification of education. Research Re-
port Series: Behavioural Economics in Action, Rotman School of Management, University of Toronto, 2013. 
— 212 — Strategies to increase your motivation. Open Polytechnic  [online]. 2017. — 213 —MACCONVILLE, 
Ruth; RAE, Tina.  Building happiness, resilience and motivation in adolescents: A  positive psychology cur-
riculum for well-being. Jessica Kingsley Publishers, 2012. — 214 — SMART Goals. Mind tools [online]. 2017. 
— 215 — CLARK, Wallace; POLAKOV, Walter Nicholas; TRABOLD, Frank W.  The Gantt Chart. London, 1952. 
— 216 — HAUSENBLAS, Ondřej, et al. Klíčové kompetence na gymnáziu. Výzkumný ústav pedagogický, 2008. 
— 217 — BELZ, Horst; SIEGRIST, Marco; DVOŘÁK, Dominik. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení: východiska, 
metody, cvičení a hry. Portál, 2001.  — 218 — GARRISON, D. Randy. E-learning in the 21st century: A framework 
for research and practice. Taylor & Francis, 2011. 
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spolupráce je důležitým požadavkem jak pro pracovní trh tak také z hledis-

ka sociálních vazeb.

Z hlediska psychologických aspektů fenoménu spolupráce je zajímavá již 

jen jeho role v různých edukačních teoriích. Pro konstruktivismus je typická 

kooperace219, kdy spolu jednotliví účastníci interagují na základě předem jas-

ně definovaných rolí a každý má svoji vlastní oblast zodpovědnosti, za kterou 

může být hodnocen. Brdička (od kterého přebíráme tuto diferenci) poukzauje 

na to, že takový model vede obecně k nižší míře aktivního začlenění se do sku-

piny a jde o spolupráci s omezenou mírou. Tím, že jsou zodpovědnosti i činnos-

ti rozprostřené do jasně ohraničených celků, lze také dobře užívat předem na-

stavené evaluační metriky, ať již druhých nebo sebe sama.

Jiný model spolupráce nabízí tzv. kolaborativní model220, který neprovádí 

diferenci rolí dříve, než je to nutné. Současně umožňuje pracovat s tím, že se 

role v průběhu aktivity mění, že mohou existovat lidé bez hratelných výsled-

ků, ale s výrazným přínosem pro projekt atp. Taková spolupráce je podstat-

ně náročnější na evaluační metody (typicky je možné užít zpětnou vazbu od 

ostatních členů týmu) a vede k většímu začlenění se do komunity. Tento mo-

del je typický pro konektivismus.221

Spolupráce je klíčová také pro oblast, která se označuje jako Rhizomatic 

learning222, což je jedna z možných praktických interpretací konektivistické-

ho vzdělávání223. Základní myšlenka je taková, že učitel vytvoří jen základní 

okruh problémů a komunita se postupně domlouvá na tom, jak bude učení 

probíhat a co potřebuje pro pochopení daného fenoménu nebo vyřešení úko-

lu. Často přitom může dojít k silnému posunu tématu. Tento model je nejen 

kolaborativní, ale současně předpokládá aktivní participaci na vzdělávacím 

obsahu a směru, a to nikoli na úrovni autonomie jedince, ale uvnitř skupiny.

Jiným příkladem spolupráce na vzdělávání může být využití konceptu 

otevřeného sylabu224, kdy učitel dává studentům i širší veřejnosti možnost 

diskutovat o obsahu vzdělávání a podílet se na jeho průběhu.

Problém spolupráce je aktuální také v případě, že dochází k nějakému re-

álnému projektu, zde je pak nutné hovořit o tématu řízení virtuálních týmů225. 

K němu lze užít různé nástroje226 jako je Basecamp, Trello nebo třeba Redmine. 

— 219 — BRDIČKA, Bořivoj. Kolaborace nebo kooperace?. Metodický portál: Články [online]. 2011 — 220 — SELIN, 
Steve; CHEVEZ, Deborah. Developing a collaborative model for environmental planning and management. En-
vironmental management, 1995, 19.2: 189-195. nebo FISHER, Philip A.; BALL, Thomas J. Tribal participatory 
research: Mechanisms of a collaborative model. American journal of community psychology, 2003, 32.3-4: 
207-216. — 221 — SIEMENS, George. Connectivism: A learning theory for the digital age. 2014. — 222 — CORM-
IER, David. Open Educational Resources: The implications for educational development. Debate: Implications 
for Educational Developers, 2009, 10: 5. — 223 — CORMIER, Dave. Rhizomatic education: Community as cur-
riculum.  Innovate: Journal of online education, 2008, 4.5: 2. — 224 — GERBÉ, Olivier; RAYNAULD, Jacques. 
An open syllabus model. In: Proceedings of ED-MEDIA 2009-World Conference on Educational Multimedia, 
Hypermedia and Telecommunications. 2009. — 225 — EPPLER, Martin J.; SUKOWSKI, Oliver. Managing team 
knowledge: core processes, tools and enabling factors. European Management Journal, 2000, 18.3: 334-341. 
— 226 — ČERNÝ, Michal. Kolaborativní a kooperativní systémy (nejen) v knihovnách. Knihovna, 2014, 25. 1. 
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Tyto systémy umožňují plánování projektů, delegování, komunikaci, ale také 

sledování plnění a dávají jednotlivým účastníkům možnost přehledu o celé čin-

nosti nebo aktivitě, což je z hlediska motivace a participace důležité. Přes do-

stupné technické prostředky se tato oblast stále potýká s mnoha konkrétními 

problémy a nelze počítat s tím, že je lhostejné, zda tým spolupracuje online či of-

fline. Dynamika, motivace, práce s lidmi se v těchto případech zásadně odlišují.227

Zajímavá je také otázka práce s introverty. 228 Modely na podporu spo-

lupráce je přirozeně znevýhodňují oproti extrovertům, protože mají nižší 

schopnost pracovat se sociálními vazbami, prosazovat se ve skupinách, vést 

diskuse atp. Je zřejmé, že nelze pracovat s modelem, který by je ze spoluprá-

ce s ostatními vyloučil, ale současně je nutné hledat takový design vzděláva-

cích aktivit, který umožní využít jejich přednosti a psychologické rozpolo-

žení tak, aby je učení a práce v týmu těšila a bavila. Domníváme se, že cestou 

není „přeučování“ introvertů na extroverty229 v online prostředí, ale spíše 

edukačně designová změna vybraných procesů.

Gamifikace

Vzdělávání je věc jistě závažná a důležitá, což ale neznamená, že by neměla být 

zábavná a hravá. Význam tohoto aspektu učení, totiž jeho hravosti, je spojen 

nejen s okřídleným rčením Jana Amose Komenského230 „škola hrou“ 231, ale 

také s růstem významu neformálního232 a informálního vzdělávání233 (při-

pomeňme pravidlo 70:20:10234, podle kterého235 se jen 10 % všeho učíme ve 

formálním vzdělávání, 20 % v neformálním a 70 % toho, co umíme, pochází 

z informálního učení). V takovém prostředí je jasné, že klíčem k celoživotní-

mu učení musí být motivace, a to jak vnitřní, tak vnější.

Pojem gamifikace se objevuje poprvé roku 2002236, ale popularity se mu 

dostává až později. Jde o myšlenku237 přenášení herních prvků do prostře-

dí, která s hrou samotnou nejsou typicky spojená. Cílem má být přivedení 

— 227 — ŠKYŘÍK, Petr. Řízení virtuálních týmů: manažerská a organizační perspektiva. ProInflow: Časopis 
pro informační vědy, 2010, 2. 2. — 228 — GODSEY, Michael. When Schools Overlook Introverts. The Atlan-
tic [online]. 2015. — 229 — Jakkoli se nelze naučit být extrovertem, učení může směřovat k akcentování nebo 
osvojování si jistých vzorců chování, které vnější extrovertnost vykazují. Tím, ale introvert nepřestává býti in-
trovertem, ale mění se pouze jeho vnější chování, případně jisté (na ně navázané) automatismy. — 230 — Viz 
např. KUMPERA, Jan. Jan Amos Komenský. Poutník na rozhraní věků. Ostrava : Amosium Servis, 1992. nebo 
KOPECKÝ, Jaromír; PATOČKA, Jan; KYRÁŠEK, Jiří. Jan Amos Komenský. Nástin života a díla. 1. vyd. Praha : 
SPN, 1957. — 231 — SVOBODOVÁ, Libuše. Computer games in economics education. J. Technol. Inf. Educ, 
2012, 4.2: 48-53. — 232 — EATON, Sarah Elaine. Formal, Non-formal and Informal Learning: What Are the Dif-
ferences? Learning, Teaching and Leadership [online]. 2013. — 233 — MARSICK, Victoria J.; WATKINS, Kar-
en E. Informal and incidental learning.  New directions for adult and continuing education, 2001, 2001.89: 
25-34. — 234 — The 70:20:10 Model for Learning and Development.  TrainingIndustry.com  [online]. 2017. 
— 235 — BRDIČKA, Bořivoj. Model 70:20:10. Metodický portál: Články [online]. 2016. — 236 — MARCZEWSKI, 
Andrzej. Gamification: a simple introduction. Andrzej Marczewski, 2013. — 237 — ZICHERMANN, Gabe; CUN-
NINGHAM, Christopher. Gamification by design: Implementing game mechanics in web and mobile apps. “ 
O’Reilly Media, Inc.”, 2011. 
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uživatele k nějaké akci, případně udržení ho v jisté činnosti. Podle toho, o ja-

kou typologii uživatelů jde, lze rozlišovat různé metody nebo možnosti gami-

fikace. Často se můžeme setkat s prvky soutěžení mezi uživateli, například 

formou různých žebříčků či skóre. Tento postup může být pro vzdělávání 

krátkodobě efektivní, ale jeho problematičnost238 souvisí s přílišnou orien-

tací na výkon (což bude podstatnou část uživatelů demotivovat), úspěch (což 

vede k přílišné vnější motivaci) a soutěživost (většinou na úkor spolupráce). 

Jakkoli se tedy můžeme s žebříčky jako jednou z nejčastější gamifikačních 

prvků setkat239, jde o způsob velice problematický.

Jinou jednoduchou formou jsou progresssbary240, které zobrazují průchod 

kurzem nebo procento splněných úkolů. Slouží pro základní jednoduchou ori-

entaci v kurzu, nevedou k soutěživosti, ale k dokončování úkolů. Pokud jsou 

špatně nastavené, tak mohou vést ale k jistému formalismu a pouhému „nak-

likávání“ pokroku. Jinou populární metodou je práce s odznáčky241, které se 

stávají součástí osobního portfolia daného studenta242. Ten je pak motivován 

(podobně jako s certifikáty) k plnění činností, které mu je doplní. Tato meto-

da je citlivá na nastavení, pracuje poměrně značně s vnější motivací a její kri-

tika může spočívat v kredencialismu.

Gamifikace ale může být také šířeji pojatá a vést ke komplexnější změně 

chování uživatelů243 (viz například Health Month244) nebo pracovat se soci-

álním rozměrem aktivit245, kdy činnost uživatele nemá vliv jen na něj a jeho 

certifikáty, ale ovlivňuje celou společnost, působí obecné blaho nebo je ne-

zbytná pro fungování skupiny. Jistou formou gamifikace jsou také všechny 

interakční prvky (jako jsou like či 1+) na sociálních sítích. Jako další metoda 

se uvádí například používání avatarů246 s možností postupného zlepšování.

Gamifikované kurzy mají lepší studijní výsledky a efektivitu vzdělává-

ní.247 Je ale nutné s gamifikací počítat již při jejich designu248 a nevnímat ji jen 

jako nějaký přívažek či přílepek dodělaný na konci. Klíčová je přitom otáz-

ka, jaké hodnoty kurz akcentuje249, tedy co má být tou gamifikovanou částí.

— 238 — ČÁBALOVÁ, Dagmar. Vybrané otázky z pedagogiky 2. — 239 — KAPP, Karl M. The gamification of 
learning and instruction: game-based methods and strategies for training and education. John Wiley & Sons, 
2012. — 240 — HARRISON, Chris, et al. Rethinking the progress bar. In: Proceedings of the 20th annual ACM 
symposium on User interface software and technology. ACM, 2007. p. 115-118. — 241 — GIBSON, David, et al. 
Digital badges in education. Education and Information Technologies, 2015, 20.2: 403-410. — 242 — WADE, 
Rahima C.; YARBROUGH, Donald B. Portfolios: A tool for reflective thinking in teacher education?. Teaching 
and teacher education, 1996, 12.1: 63-79. — 243 — DETERDING, Sebastian. Gamification: designing for moti-
vation. interactions, 2012, 19.4: 14-17. — 244 — BAJDOR, Paula; DRAGOLEA, Larisa. The gamification as a tool 
to improve risk management in the enterprise. Annales Universitatis Apulensis: Series Oeconomica, 2011, 
13.2: 574. nebo přímo zmiňovaná služba Health Month  [online]. 2017. — 245 — PRŮCHA, Jan. Sociální kli-
ma ve třídách českých škol: porovnání nálezů z empirických šetření. Studia paedagogica, 2013, 50.7: 63-76. 
— 246 —GABARRON, Elia, et al. Gamification strategy on prevention of STDs for youth. In: Medinfo2013: The 
14th World Congress on Medical and Health Informatics, IMIA, 2013. — 247 — HAMARI, Juho; KOIVISTO, Jonna; 
SARSA, Harri. Does gamification work?--a literature review of empirical studies on gamification. In: System 
Sciences (HICSS), 2014 47th Hawaii International Conference on. IEEE, 2014. p. 3025-3034. — 248 — HUANG, 
Wendy Hsin-Yuan; SOMAN, Dilip. Gamification of education. Research Report Series: Behavioural Economics 
in Action, Rotman School of Management, University of Toronto, 2013. 
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Specifickou oblastí je pak edutainment250, tedy spojení zábavy a vzdělává-

ní především v oblasti videa251, kde lze pracovat s různými koncepty tvor-

by obsahu tak, aby byl vzdělávací a současně zábavný. Cílem je tedy vytvořit 

video, které bude zajímavé z hlediska zábavnosti a také samotného obsahu. 

Možností, jak postupovat, je více, klíčem je ale jistě zajímavá osobnost mluv-

čího, která je důležitější než často akcentovaná délka videa nebo jeho post-

produkce. Edutainment se ale prosazuje také v oblasti rozhlasu a podcas-

tu252 nebo počítačových her253.

Právě počítačové hry254 představují jednu ze zajímavých vzdělávacích 

forem, které se zaměřují především na metakognitivní rovinu, jako je roz-

voj komunikačních dovedností, spolupráce, postřehu, strategického myšle-

ní atp. Pro české hráče pak může být nezanedbatelné také to, že může dojít 

k dobrému trénování cizího jazyka. Trendem je jasný přechod od klasických 

her (serious games255) ke hrám, kde edukační rozměr je důležitý, ale hráči si 

ho nemusí uvědomovat explicitně. V současné době se například intenzivně 

hovoří o využití Minecraftu ve vzdělávání.256

Sebeřízení

Učení se v online prostředí na sebe klade řadu specifických nároků na motiva-

ci a disciplínu257. Jakkoli se lze v kyberprostředí učit běžným direktivním či li-

neárním způsobem, role autonomie studenta je v něm posílena258. Lze hovořit 

o několika stupních autonomie – sebeřízeném či sebeurčeném učení, případně 

o učení individualizovaném či autonomním. Ve všech případech jde o způsob 

vzdělávání, který velkou část odpovědnosti přenáší na studenta a role učitele je 

zde buď transformována na pozice mentora259 či kouče nebo zcela upozaděna.

V případě sebeřízeného učení260  je na studentovi, aby si nastavil vlastní 
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In: Proceedings of the 15th international academic MindTrek conference: Envisioning future media environ-
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ers College Press. 1234 Amsterdam Avenue, New York, NY 10027, 2011. — 254 — AMORY, Alan, et al. The use of 
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Journal of Educational Technology, 1999, 30.4: 311-321. — 255 — CONNOLLY, Thomas M., et al. A systematic lit-
erature review of empirical evidence on computer games and serious games. Computers & Education, 2012, 
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vzdělávací tempo, metody a pracoval s motivací. Typicky je postavený před si-

tuaci, kdy se má něco naučit a dle svých možností, preferencí a potřeb hledá 

cestu, která bude vyhovovat právě jemu. Propagátorem této vzdělávací mož-

nosti byl například Knowles, 261 který identifikoval také čtyři základní kroky, 

které je třeba učinit, pokud se má člověk sebeřízeně učit. Předně je třeba sta-

novit si vzdělávací cíle, dále pak kroky, které povedou k jejich dosažení, pro-

vádět záznam o učebních činnostech a pracovat se zpětnou vazbou či evaluací.

Mezi Knowlesem a jeho kritiky Knollem262 či Brookfieldem263 jsou spo-

ry o to264, kdy a jak lze sebeřízené učení aplikovat a jaké jsou motivace lidí ke 

studiu, totiž zda se učí to, co je baví a zajímá, nebo to, co potřebují pro prá-

ci. Knowles, který se věnoval vzdělávání dospělých, byl také orientovaný 

na pragmatickou pedagogickou tradici, 265 takže výrazně akcentoval prak-

tické vzdělávání před teoretickým, které je z hlediska jím uvažovaných kon-

ceptů ještě náročnější. Sebeřízené učení je ale koncept, se kterým se lze se-

tkat u velké části distančního vzdělávání. O něco menší prostor k autonomní 

volbě obsahu a způsobu vzdělávání pak nabízí například autonomní anglič-

tina266 a podobné vzdělávací projekty.

Ještě dále jde koncept sebeurčeného učení, který je spojený s heutagogi-

kou267. Hlavní premisou268 je, že také základní vzdělávací cíle269 si nastavuje 

člověk sám. Podle nich si vytvoří vzdělávací plán s jasnými cíli a metrikami, 

včetně časového rámce, a snaží se ho dodržovat a naplňovat. Typicky může 

jít o novoroční předsevzetí, že si člověk osvojí nějakou novou profesi nebo 

podobné sebevzdělávací projekty270. Student si zde plně autonomně vytyču-

je celou vzdělávací oblast.

Oba koncepty jsou dnes snadno propojitelné s konektivistickým poje-

tím učení271 a předpokládají z hlediska technologií budování osobního vzdě-

lávacího prostředí. V rámci něj jsou organizovány nástroje, lidé a informač-

ní zdroje, ale také jde o jejich kritickou reflexi, kreativní zpracování či jejich 

publikování nebo zapojování se do sociálních vazeb.
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Mohou být ale spojené také se získáváním odznáčků272, certifikátů nebo s bu-

dováním vlastního ko-kurikula273. To je založené na myšlence, že ne všech-

ny dovednosti pro praxi získá student v rámci formálního vzdělávání. Po do-

hodě s učitelem (nebo sám) tyto oblasti může sám identifikovat, navrhnout 

si pro sebe paralelní část kurikula a za pomoci například otevřených vzdě-

lávacích zdrojů274 sám studovat.

Některé koncepty autonomního učení (některé prvky jsou do nich přene-

sené z alternativních pedagogik, například z Daltonského plánu275) jsou spo-

jené se vzdělávací smlouvou276. Jde o dokument uzavíraný mezi studentem 

a jeho učitelem (či mentorem), který obsahuje časový a obsahový plán učení 

i způsoby a metody evaluace277, ať již průběžné nebo sumarizační. Podpis na 

smlouvě má mít silně motivační charakter a samotný dokument vede k jas-

né explikaci toho, co je předmětem vzdělávání.

Knowles definuje řadu kompetencí278, které jsou pro efektivní sebeřízené uče-

ní důležité, jako je přiměřená schopnost sebereflexe a zpětné vazby, včetně 

sebehodnocení, schopnost samostatně se učit a organizovat si zdroje a čas, 

schopnost logického strukturovaného myšlení nebo informační gramotnost.

Řízení online identity

Práce s digitální či online identitou279 je důležitá a patří mezi kompetence280, 

kterými by měl být vybavený každý, kdo se pohybuje v kyberprostoru. Jestliže 

se někdy říká, že soukromí neexistuje281, pak jde o část pravdy těsně souvi-

sející s tím, že téměř nepřetržitě vytváříme282 na internetu svoji digitální sto-

pu. Pohyb283 na různých sociálních sítích či blozích je přitom něčím zcela při-

rozeným a dohromady spoluutváří digitální identitu.

Pokud mluvíme o řízení online identity, lze identifikovat tři základní 

směry, kterými může být vedena. První je spojená s tím, že se stopu snažíme 

— 272 — ORSINI-JONES, Marina. A  reflective e-learning journey from the dawn of CALL to web 2.0 inter-
cultural communicative competence (ICC). K. Borthwick, E. Corradini, & A. Dickens (Eds.), 2015, 10: 43-56. 
— 273 — ČERNÝ, Michal. Konektivistické co-curiculum jako model autonomního učení. Metodický portál: 
Články, Praha: NÚV, 2016. — 274 — PAWLOWSKI, Jan M.; BICK, Markus. Open educational resources. Busi-
ness & Information Systems Engineering, 2012, 4.4: 209-212. — 275 — SEMEL, Susan F. The Dalton School: 
The Transformation of a Progressive School. Volume 34 in American University Studies, Series XIV, Educa-
tion. Peter Lang Publishing, Inc., 62 West 45th Street, New York, NY 10036, 1992. — 276 — SHERIDAN, Mari-
on C. An Evaluation of the Dalton Plan. The English Journal, 1926, 15.7: 507-514. — 277 — JAMES, H. W. The 
Dalton Plan Tested in College. The School Review, 1926, 34.4: 303-306. — 278 — PATTERSON, Chris, et al. 
A new perspective on competencies for self-directed learning. Journal of Nursing Education, 2002, 41.1: 25-
31. — 279 — TUFEKCI, Zeynep. Can you see me now? Audience and disclosure regulation in online social 
network sites. Bulletin of Science, Technology & Society, 2008, 28.1: 20-36. — 280 — ČERNÝ, Michal. Digitální 
stopy. Metodický portál : Digitální učební materiály  [online]. 2009 — 281 — BRDIČKA, Bořivoj. Soukromí je 
pryč, naučme se s tím žít!. Metodický portál: Články [online]. 2013. — 282 — Online Identity Management in 
the Post-Privacy Era. Reputation X [online]. 2015.  — 283 — DIMICCO, Joan Morris; MILLEN, David R. Identity 
management: multiple presentations of self in facebook. In: Proceedings of the 2007 international ACM con-
ference on Supporting group work. ACM, 2007. p. 383-386. 
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rozmazat či skrýt. V Evropském právním rámci je v tomto kontextu důleži-

té právo na zapomnění284, které umožňuje vyžádat si smazání libovolného on-

line záznamu u vlastní osoby. Tento směr anonymizace je spojený také s tím, 

že řada uživatelů má na sociálních sítích či dalších médiích falešné či fiktivní 

jméno. Cílem tedy je, aby o dané osobě neexistovaly žádné relevantní záznamy.

Opačný přístup spočívá v maximalizaci vlastní digitální stopy a její ma-

ximální komplexností. To nemusí znamenat nutně obětování velké části sou-

kromí, ale jde o přístup, který se typicky snaží dosáhnout kvalitního „říze-

ní osobní značky“285, tedy prezentace dané osoby. Tento přístup286 vyžaduje 

pravidelné aktualizování různých online profilů, jejich udržování a rozvoj. 

Může být spojený se snahou získat vliv287 prostřednictvím sociálních médií 

a webu nebo s reklamou své vlastní činnosti atp.

Poslední přístup se nachází na pomezí dvou zmíněných konceptů, kdy 

jde o činnost vedoucí ke smazání negativních či nežádoucích stop či infor-

mací, ale současně k udržování části viditelného profilu.

Motivace, proč s online identitou pracovat, mohou být různé. Již jsme zmí-

nili možnost ovlivňovat společenskou náladu, názory nebo dění prostřednic-

tvím nových médií288. Další zajímavou motivací může být vztah k HR289, neboť 

profily na sociálních sítích jsou běžně využívané personalisty290. Své opodstat-

nění má také v distančním vzdělávání, kdy existence online profilů umožňuje 

vyučujícímu lépe poznat a pochopit své studenty a těm naopak zajistí možnost 

vybrat si učitele a porozumět způsobu jeho práce. Jde o činnost těsně navá-

zanou na budování sociálního a kulturního kapitálu291, což je dnes vnímané 

jako důležitý aspekt učení. 292 Jde také o zásadní prvek vzájemného poznává-

ní se a hraje důležitou roli v komunikaci.

Velmi důležitá je práce s online identitou v oblasti konektivistického vzdě-

lávání. Jestliže má být učení záležitostí komunity a navazování vztahů a kon-

taktů je důležitou součástí práce, lze říci, že dobrá a promyšlená práce s pro-

fily je jednou z klíčových činností, které se musí student, pakliže chce být 

konektivista, naučit.

Existují nástroje a služby293, které přímo umožňují měřit význam dané-

ho uživatele buď na konkrétní sociální síti nebo dokonce na více sociálních 

— 284 — TOKOŠOVÁ, Kamila.  Právo na zapomnění. 2016. PhD Thesis. Masarykova univerzita, Právnická 
fakulta. — 285 — PATEL, Sujan. 9 Ways to Use Social Media to Build Your Personal Brand. Forbes [online]. 
2016. — 286 — DUTTA, Soumitra, et al. What’s your personal social media strategy. Harvard business review, 
2010, 88.11: 127-130. — 287 — WESTLEY, Frances; ANTADZE, Nino. Making a difference: Strategies for scaling 
social innovation for greater impact. Innovation Journal, 2010, 15. 2. — 288 — BOOTH, Paul. Digital fandom: 
New media studies. Peter Lang, 2010. — 289 — HERSEY, Paul; BLANCHARD, Kenneth H. Management of orga-
nizational behavior: Utilizing human resources. Prentice-Hall, Inc, 1993. — 290 — SEGAL, Jonathan A. Social 
media use in hiring: Assessing the risks. HR Magazine, 2014, 59. 9. — 291 — SULLIVAN, Alice. Cultural capital 
and educational attainment. Sociology, 2001, 35.4: 893-912. — 292 — RASKOFF, Sally. Social and Cultural Capi-
tal at School. Everyday Sociology [online]. 2014.  — 293 — ČERNÝ, Michal. Měříme vliv v sociálních sítích vážně 
i nevážně. Lupa [online]. 2011.  
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sítích současně. 294 Tyto metriky většinou kombinují počet interakcí, sledu-

jících a množství příspěvků, které daný uživatel publikuje. Jakkoli je výsled-

kem téměř nic neříkající číslo, může jít o jeden z parametrů, které lze napří-

klad při práci s osobním dosahem sledovat.

Důležitý je vztah online identity a online komunity, 295 ve které se člověk 

pohybuje. Ať již jde o interakci, která je typicky částečně anonymní, jako je edi-

tace Wikipedie, nebo o činnosti obvykle spojené se jménem (například aktivi-

ta na různých skupinách na Facebooku či LinkedInu), je práce s online obra-

zem záměrná a důležitá. Přitom platí, že v online prostředí existuje ještě více 

nástrojů na řízení svého obrazu než ve fyzickém světě a že pobyt v kyberpro-

storu by měl být spojený se systematickou správou všech svých online profi-

lů, které by měly vytvářet záměrný a chtěný obraz o svém majiteli.

Hodnocení a zpětná vazba

Jedním z klíčových prvků v učení je práce se zpětnou vazbou či úžeji 

s hodnocením studenta. Je nutné diferencovat mezi prostým známková-

ním a upozorňováním na chyby studenta a poskytováním skutečně hlu-

boké a systematické informace o tom, jakým způsobem se mu daří stu-

dium v různých dimenzích edukačního procesu. Zpětná vazba se zatím 

u českých učitelů296 vyskytuje jen ve velice omezené formě a do značné 

míry nesystematicky, což je pro distanční vzdělávání nebo návrh vzdělá-

vacích aktivit nevhodné.

Způsob užívání zpětné vazby silně záleží na její komplexnosti a aktuál-

ním účelu. Například u sumarizační zpětné vazby297 po absolvování nějaké-

ho kurzu lze pracovat s její hlubší strukturou a případnou osobní domluvou 

nad tím, kdy a jakou formou proběhne. Naopak u běžného testování platí im-

perativ rychlosti – čím rychlejší a přesnější298 je zpětná vazba, tím lépe může 

posloužit pro lepší učení. Obecně přitom platí, že smyslem zpětné vazby 

není hodnocení (jakkoli ho vždy implicitně obsahuje) nebo posuzování dru-

hého,299 ale vytváření podmínek pro lepší učení či jinou formu růstu. V tom-

to ohledu se ukazuje, že například běžné známkování nepatří většinou mezi 

ideální zpětnovazební nástroje.

— 294 — KINSKY, Emily S., et al. Hootsuite University: Equipping academics and future PR professionals for 
social media success. Public Relations Education, 2016, 1. — 295 — SULER, John R. Identity management in cy-
berspace. Journal of applied psychoanalytic studies, 2002, 4.4: 455-459. — 296 — ŠEĎOVÁ, Klára. Zpětná vaz-
ba. Metodický portál: Články [online]. 2012. — 297 — MALONE, Linda Duncan; MASTROPIERI, Margo A. Reading 
comprehension instruction: Summarization and self-monitoring training for students with learning disabili-
ties. Exceptional Children, 1991, 58.3: 270-279. — 298 —CHEN, John C.; WHITTINGHILL, Dexter C.; KADLOWEC, 
Jennifer A. Classes that click: Fast, rich feedback to enhance student learning and satisfaction. Journal of 
Engineering Education, 2010, 99.2: 159-168. — 299 —ŠEĎOVÁ, Klára; ŠVAŘÍČEK, Roman. Zamlčené hodnocení: 
zpětná vazba ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Studia paedagogica, 2011, 15.2: 61-86. 
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Pokud jde o pravidla zpětné vazby300, tak se doporučuje preferovat pozitivní 

před negativní (někdy se uvádí poměr 4:1), začít a končit pozitivně, usilovat 

o pravdivý a srozumitelný obraz skutečnosti. Zpětná vazba je klíčový prvek 

při učení se něčeho a pro vzdělávací kurzy je rozhodující přidanou hodnotou 

například od prostého informálního učení301 se nebo četby knih.

Moderní technologie umožňují se zpětnou vazbou zajímavě pracovat 

přinejmenším ve dvou ohledech. Tím prvním je možnost zábavnosti a rych-

losti.302 Ať již ve třídě nebo v online prostředí lze snadno postavit testování, 

které bude rychlé, gamifikované, zábavné, a přitom bude poskytovat rychlé 

informace o tom, co se daný člověk naučil nebo nenaučil (příkladem může 

být Kahoot303). Druhou možností, kterou nabízí často robustnější testovací 

moduly, je práce s chybou nebo větvené odpovědi. 304 Podle toho, jak člověk 

odpoví, dostane nejen informaci o případné chybě, ale může být převeden 

do otázek, které mu s ní pomohou lépe pracovat. Tyto průchody mohou být 

designované buď ručně, kdy danou chybu předpokládáme, případně mohou 

být součástí adaptabilních učebních systémů. 305

Z hlediska kognitivní psychologie je důležitý koncept práce s učením se 

v jednoduché a dvojité smyčce. Člověk řeší úkoly tak, že disponuje jistým 

mentálním modelem, tedy s představou, jak danou situaci řešit. Učení v jed-

noduché smyčce306 je jedno z nejčastěji užívaných a spočívá v tom, že stu-

dent dostane návod, jak řešit jistou třídu úkolů, které pomocí nich skutečně 

zpracovává. Zpětná vazba mu říká, zda postupuje dobře a zda je jeho model 

přijatelný. Tento přístup je velice efektivní a dává studentovi základní kom-

petenční sadu pro velkou část praktických úkonů. Jde o model prakticky uží-

vaný ve většině kurzů.

Složitější a náročnější je tzv. dvojitá smyčka307, která spočívá v tom, že 

úkoly nejsou řešitelné běžnými mentálními koncepty, 308 ale student musí na-

jít vlastní postup či strategii pro jejich zdolání. Jde o přístup těžší, náročněj-

ší na design a nemající typicky jednoznačný výsledek. Jeho přínosem je roz-

voj vyšších kognitivních schopností, umění se učit a řešit problémy.309 Jde 

— 300 — SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Pavla HORÁKOVÁ a Dušan RENDOŠ. Průvodce personální psychologií. 1. vyd. 
Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6885-8. — 300 — LOHMAN, Margaret  C. Fac-
tors influencing teachers’ engagement in informal learning activities. Journal of workplace learning, 2006, 
18.3: 141-156. — 301 — SIEGLE, Del. Technology: Learning can be fun and games. Gifted Child Today, 2015, 
38.3: 192-197. — 303 — DELLOS, Ryan. Kahoot! A  digital game resource for learning.  International Journal 
of Instructional Technology and Distance Learning, 2015, 12.4: 49-52. — 304 — KIM, Hyesoon, et al. Wish 
branches: Combining conditional branching and predication for adaptive predicated execution. In: Proceed-
ings of the 38th annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture. IEEE Computer Society, 
2005. p. 43-54. — 305 — ČERNÝ, Michal. Technologie na podporu učení se zpětnou vazbou. Fold [online]. 2016. 
— 306 — GREENWOOD, Jennifer. The role of reflection in single and double loop learning. Journal of advanced 
nursing, 1998, 27.5: 1048-1053. — 307 — RGYRIS, Chris. Double-loop learning, teaching, and research. Academy 
of Management Learning & Education, 2002, 1.2: 206-218. — 308 — JOHNSON-LAIRD, Philip N. Mental mod-
els: Towards a cognitive science of language, inference, and consciousness. Harvard University Press, 1983. 
— 309 — ANDERSON, John R. Problem solving and learning. American Psychologist, 1993, 48.1: 35. 
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o jeden z problem-solving přístupů,310 který je často užívaný nejen ve zna-

lostní ale také v hodnotové oblasti.

U MOOC kurzů ale také u dalších e-learningových aktivit311 je zajíma-

vou formou práce se zpětnou vazbou a hodnocením peer assessment. 312 Ten 

je založený313 na myšlence, že hodnocení si udělují vzájemně sami studenti. 

Tento model umožňuje zadávat komplexnější a složitější úlohy také ve vel-

kých kurzech. Studenti vidí práci a způsob myšlení ostatních a musí ho ak-

tivně reflektovat. 314

Sebehodnocení

Jestliže velká část vzdělávání probíhá v online prostředí, je třeba, aby student 

(libovolného věku) disponoval schopnostmi a nástroji pro vlastní sebehodnoce-

ní315. Rozvoj této schopnosti je zásadní pro možnost efektivního a smysluplného 

fungování autonomních edukační modelů,316 ale také pro motivaci k libovolné-

mu studiu. Sebehodnocení se často užívá také u offline aktivit nebo v prostře-

dí zaměstnaneckém,317 jde tedy o komplexnější a univerzálnější kompetenci.

Jedním z nejjednodušších modelů, který lze pro sebehodnocení užít, je 

práce s pěti konkrétními kroky.318 Po každé aktivitě či časovém období zku-

sí student identifikovat, co se mu povedlo, co udělal zajímavého, co se mu ne-

povedlo, v jakém kontextu učení probíhalo a v jakém se on sám pohyboval 

a v neposlední řadě může provést vizualizaci (například myšlenkovou ma-

pou319) všech těchto aspektů. Tento model je velice jednoduchý a vede k zá-

kladnímu reflektivnímu učení.

Pokud jde o komplexnější a pokročilejší metody hodnocení, lze zmínit 

například Rosenbergovu škálu sebehodnocení320, která pracuje s pěti po-

zitivními a pěti negativními kritérii, které se střídají. Rogers a Maslow na-

bízejí svůj koncept sebehodnocení, který je spojený s  humanistickou 

— 310 — BEECROFT, G. Dennis; DUFFY, Grace L.; MORAN, John W. The executive guide to improvement and 
change. ASQ Quality Press, 2003. — 311 — BOUD, David; COHEN, Ruth; SAMPSON, Jane (ed.). Peer learning in 
higher education: Learning from and with each other. Routledge, 2014. — 312 — ALCHIKOV, Nancy; GOLDFINCH, 
Judy. Student peer assessment in higher education: A meta-analysis comparing peer and teacher marks. Re-
view of educational research, 2000, 70.3: 287-322. — 313 — TOPPING, Keith. Peer assessment between stu-
dents in colleges and universities. Review of educational Research, 1998, 68.3: 249-276. — 314 — BLOM, Diana; 
POOLE, Kim. Peer assessment of tertiary music performance: Opportunities for understanding performance 
assessment and performing through experience and self-reflection. British Journal of Music Education, 2004, 
21.1: 111-125. — 315 — ŠEĎOVÁ, Klára. Zpětná vazba. Metodický portál: Články [online]. 2012. — 316 — BLATNÝ, 
Marek; OSECKÁ, Lída; HRDLIČKA, Michal. Vztah diskrepance mezi reálným a  ideálním Já k sebehodnocení 
u  introvertů a extravertů. Sociální procesy a osobnost. Sborník příspěvků, 1999, 7-11. — 317 — Sebehodno-
cení. Úřad práce [online]. 2013. — 318 — DRAHOŇOVSKÝ, Jan. Zlatá pravidla sebehodnocení. Firemní socio-
log [online]. 2012. — 319 — BUZAN, Tony; BUZAN, Barry. Myšlenkové mapy: probuďte svou kreativitu, zlepšete 
svou paměť, změňte svůj život. BizBooks, 2012. — 320 — BLATNÝ, Marek; OSECKÁ, Lída; HRDLIČKA, Michal. 
Vztah diskrepance mezi reálným a ideálním Já k sebehodnocení u introvertů a extravertů. Sociální procesy 
a osobnost. Sborník příspěvků, 1999, 7-11. 
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psychologií321 a klíčovým parametrem je sebeaktualizace322. Právě její roz-

voj a míra je klíčem k hodnocení sebe sama. Ta je spojena se dvěma základ-

ními dimenzemi – být pozitivně přijímán druhými a rozvíjet své schopnosti 

a potenciál. Bandura323 pak pracuje s tradičním trojičním schématem, které 

zahrnuje vnitřní momenty, vnější determinanty a chování, které se vzájem-

ně ovlivňují. Z nich vychází parametr, který se označuje jako vědomí vlast-

ní účinnosti (self-efficacy324). V pozitivní psychologii je známý test na iden-

tifikaci silných stránek325 od Selingmana, které se má člověk snažit rozvíjet.

Jednotlivé online kurzy mohou mít definované vlastní modely326 či šká-

ly sebehodnocení. Je třeba ale pamatovat na to, aby byly srozumitelné, při-

měřené, mohly vést k reálnému hodnocení a jeho případné změně a měly 

primárně pozitivní charakter. Silně negativní nebo jednostranně negativní 

hodnocení (obzvláště spojené se sebehodnocením) je zásadně demotivační 

faktor, naopak takový systém, který vede k identifikování úspěchů a pozitiv, 

je silným motivátorem.

Samotné sebehodnocení přitom vychází z řady dílčích determinantů. 327 

Tím prvním je sociální srovnání, tedy to, jak daného člověka vidí společnost, 

co od něj očekává a jak se vidí on sám. Z této diference pak může vycházet část 

sebehodnocení. Niternější je napětí mezi vlastní ideální představou já a jeho 

percepcí – hodnocení pak vychází z rozdílu mezi ideální představou a samot-

ným vnímáním. Třetím zdrojem může být něco, co se označuje jako pozitivní 

a negativní afektivita,328 což je jisté vnitřní nastavení vnímání svého chování 

jako spíše pozitivního či negativního, na základě celkové duševní pohody.329

Sebehodnocení je relativně komplexní a univerzálně užívaná činnost. 

Může směřovat jak k člověku, který ji provádí, tak také může být určena dal-

ším lidem (učitel, zaměstnavatel, rodič). Jednotlivé typy tohoto hodnocení 

se pak logicky liší. V naší perspektivě je přitom důležité především hodno-

cení pro sebe samotného, které sehrává podstatnou roli u sebeřízeného či 

sebeurčeného učení ve fázi evaluace dosažených výsledků. V případě se-

behodnocení pro učitele je vhodné užít nějaký standardizovaný nástroj.330

— 321 — JOURARD, Sidney M. Healthy personality: An approach from the viewpoint of humanistic psychology. 
Macmillan, 1974. — 322 — GELLER, Leonard. The failure of self-actualization theory: A critique of Carl Rogers 
and Abraham Maslow. Journal of Humanistic Psychology, 1982, 22.2: 56-73. — 323 — MCLEOD, Saul A. Bandu-
ra-social learning theory. Retrieved from, 2011. — 324 —ZIMMERMAN, Barry J. Self-efficacy: An essential mo-
tive to learn. Contemporary educational psychology, 2000, 25.1: 82-91. — 325 — SELIGMAN, Martin. Vzkvétání: 
nové poznatky o podstatě štěstí a duševní pohody. Jan Melvil Publishing, 2014. — 326 — RAKOUŠOVÁ, Ale-
na. Sebehodnocení žáků. Metodický portál: Články [online]. 2008. — 327 — MACHANOVÁ, Markéta. Fenomén 
sebehodnocení: Psychometrická analýza dotazníku SLCS-R. 2009. PhD Thesis. Masarykova univerzita, Filo-
zofická fakulta. 328 BLATNÝ, Marek; OSECKÁ, Lída; HRDLIČKA, Michal. Vztah diskrepance mezi reálným 
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1999, 7-11. — 328 — SLEZÁČKOVÁ, Alena. Pozitivní psychologie  – věda nejen o  štěstí. E-psychologie, 2010, 
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Sebehodnocení může být buď průběžné, což je pro reflektivní učení331 a vlast-

ní seberegulaci edukačních, organizačních a dalších strategií důležité, tak 

také sumarizační. Oba typy hodnocení se často liší nejen rozsahem, ale na-

příklad také formálností. Průběžné hodnocení je vhodné nastavit co nejjed-

nodušeji a nejrychleji332. Je třeba zdůraznit, že sebehodnocení by se nemělo 

soustředit jen na výstupy z dané edukační aktivity, ale může mít komplex-

nější rozměr333 (například studium vybraných metakognitivních změn, vzta-

hu a pozice v komunitě atp.).

Nelineární učení

Jedním z témat, které se v souvislosti s moderními technologiemi velice 

silně akcentuje, je práce s nelineárně strukturovaným vzdělávacím obsa-

hem,334 respektive samotný fenomén nelineárního myšlení, který má svou 

odezvu například v myšlenkových mapách. Potřeba postupovat nelineárně 

v rámci prezentací nebo práci na nějakém tématu je reflektována existen-

cí nástrojů, které takový způsob práce podporují (Prezi, iMindMap nebo 

třeba Scapple).

Klasické na kurikulu postavené učení má často do značné míry lineární 

charakter a je spojené s logickou návazností jednotlivých kroků a postupem 

studenta. Příkladem vzdělávacího objektu, který využívá koncept lineární-

ho učení, je běžná učebnice335. Jde o velice dobrou metodu rychlého předání 

určitého konkrétního balíku vědomostí a dovedností co nejširšímu množ-

ství studentů, může být časově efektivní a je méně náročné na osobní disci-

plínu a sebeřízení. Takový způsob učení není vhodné odsuzovat jako špatný, 

ale současně nejde o jediný vhodný model učení. Člověk se totiž přirozeně 

učí nelineárně a podstatně méně strukturovaně. 336

Nástup nelineárního učení je spojený s Edwardem de Bono v 70. letech, 

který se intenzivně věnoval především kreativitě a kreativnímu myšlení.337 

Učení založené na cestě dle vlastního zájmu je přechodem od učení „pro ka-

ždý případ“ (just-in-case338) – k učení „právě včas“ (just-in-time). V proce-

su vzdělávání je efektivnější (z hlediska motivace, paměti, zájmu…) studovat 

— 331 — Gamification of Education. Ed Ted [online]. 2011 — 333 — UPHOFF, Norman. A Field Methodology 
for Participatory Self-Evaluation. Community development journal, 1991, 26.4: 271-85. — 334 — CRAW-
FORD, Caroline. Non-linear instructional design model: eternal, synergistic design and development. Brit-
ish Journal of Educational Technology, 2004, 35.4: 413-420. — 335 — CARROLL, Ken. Linear and non-linear 
learning. Ken Carroll: Leadership Strategies For Content Marketers[online]. 2007. — 336 — MALAMED, 
Connie. Ideas For Designing Non-linear eLearning. The elearning coach [online]. 2013. — 337 —DE BONO, 
Edward; DE BONO, Edward. Six thinking hats. New York: Back Bay Books, 1999. nebo DE BONO, Edward; 
ZIMBALIST, Efrem.  Lateral thinking. Viking, 2010. — 338 — DINH, Louie. Just In Time vs. Just In Case 
Learning. Medium [online]. 2013. 
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to, co je pro daný problém potřebné (to je východisko pragmatické pedago-

giky339) a věnovat se reálným problémům, které řeší daný studující.

Myšlenka nelineárního učení, 340 tedy učení, které je založené na zá-

jmu a aktuální potřebě (někdy označovaného jako vertikální učení), je 

obsažena jak v rhizomatic learning konceptu, tak také v konektivismu.341 

Znalosti, dovednosti a informace jsou získávány jako síť, nikoli jako uspo-

řádaný řetězec. Klade se důraz na učení ze zkušenosti, a to jak individu-

ální, tak také sociální.

V digitálním prostředí je tento přístup ještě významnější, především po-

kud uvážíme, že podle pravidla 70:20:10, patří 70 % toho, co umíme, k infor-

málnímu vzdělávání, které ze své vlastní podstaty žádnou pevnou struktu-

ru nemá. 342 Důraz kladený na rozvoj sebeřízeného učení 343je tedy klíčový. 

Druhým významným prvkem v oblasti učení je to, že nekončí školou, ale jde 

o kontinuální celoživotní proces, který může mít jasně definované prvky jen 

v omezené míře (například kvalifikačním344 nebo specializačním studiem 

nebo některými koncepty firemního vzdělávání).

Myšlení v nelineární podobě je také základem práce s myšlenkovými ma-

pami345 nebo mapami pojmovými346. Jejich princip je podobný – pomocí gra-

fické reprezentace jsou spojované pojmy, které mají jistou souvislost (u myšlen-

kových map jde o asociace, u pojmových o jiný druh vztahu). Touto postupnou 

prací s asociacemi lze relativně rychle komplexně uvažovat o nějakém problé-

mu, pracovat s nápady nebo analyzovat nějaký problém. Myšlenkové mapy jsou 

ostatně populární kreativní technikou347 i učební pomůckou.

Právě kreativita bývá často dávána do souvislostí s nelineárním způso-

bem myšlení. Student musí sám nový pojem zařadit do své stávající mentál-

ní reprezentace a aktivně s ním pracovat. Například Tony Buzan tomuto pří-

stupu přisuzuje výrazně vyšší studijní výsledky a doporučuje do myšlenkové 

mapy zapisovat například poznámky z hodin.348

— 339 — Srov. DEANS, Thomas. Service-Learning in Two Keys: Paulo Freire’s  Critical Pedagogy in Re-
lation to John Dewey’s Pragmatism. Michigan Journal of Community Service Learning, 1999, 6: 15-29. 
nebo SHKEDI, Asher; LARON, Dina. Between idealism and pragmatism: a case study of student teachers’ 
pedagogical development. Teaching and teacher education, 2004, 20.7: 693-711. — 340 — ROBBERECHT, 
Ronald. Interactive Nonlinear Learning Environments. Electronic Journal of e-learning, 2007, 5.1: 59-68. 
— 341 — Srov. TAGUCHI, Hillevi Lenz. Rethinking pedagogical practices in early childhood education: 
A multidimensional approach to learning and inclusion. Contemporary perspectives on early childhood 
education, 2010, 14-32. — 342 — The 70:20:10 Model for Learning and Development.  TrainingIndustry.
com [online]. 2017. — 343 — BLASCHKE, Lisa Marie; HASE, Stewart. Heutagogy: A holistic framework for 
creating Twenty-First-Century self-determined learners. In: The Future of Ubiquitous Learning. Springer 
Berlin Heidelberg, 2016. p. 25-40. nebo HASE, Stewart. Learner defined curriculum: Heutagogy and ac-
tion learning in vocational training. Southern Institute of Technology Journal of Applied Research, 2011, 
1-10. — 344 — Národní soustava kvalifikací [online]. 2017. — 345 — ČERNÝ, Michal a Dagmar CHYTKOVÁ. 
Myšlenkové mapy pro studenty. Brno: Albatros Media, 2014. — 346 — BENDL, Stanislav; VOŇKOVÁ, Hana. 
Využití pojmových map ve výuce pedagogiky. Pedagogická orientace, 2010, 20.1: 16-38. — 347 — CHYT-
KOVÁ, Dagmar a Michal ČERNÝ. Kreativní práce s  informacemi. Nostis [online]. 2017. — 348 — BUZAN, 
Tony; BUZAN, Barry. Myšlenkové mapy: probuďte svou kreativitu, zlepšete svou paměť, změňte svůj život. 
BizBooks, 2012. 
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http://t.umblr.com/redirect?z=http%253A%252F%252Fwww.nostis.org%252Fkurz%252Fkreativni-prace-s-informacemi&t=MmU5Zjc2YmEyOWRhNmE3MTQ0MDk2MzJhMjIyYWQyOTY1MmE5ZGU3NyxvMU9yMWVJYw%253D%253D&b=t%253AN8nDAjkSNq9zaQX_bXCxAA&p=https%253A%252F%252Fedtechpsychology.tumblr.com%252Fpost%252F158473110122%252Fneline%25C3%25A1rn%25C3%25AD-u%25C4%258Den%25C3%25AD&m=1
http://t.umblr.com/redirect?z=http%253A%252F%252Fwww.tonybuzan.com%252F&t=MWI3N2E0ZWVkYzJkNTEzOTRhYjc3Y2I1ZWFlYWJjYzNjNDg3ZWMwYSxvMU9yMWVJYw%253D%253D&b=t%253AN8nDAjkSNq9zaQX_bXCxAA&p=https%253A%252F%252Fedtechpsychology.tumblr.com%252Fpost%252F158473110122%252Fneline%25C3%25A1rn%25C3%25AD-u%25C4%258Den%25C3%25AD&m=1
http://t.umblr.com/redirect?z=http%253A%252F%252Fknihy.cpress.cz%252Fmyslenkove-mapy.html&t=MmQyYWFhMWI4YWRjMTNlNzY5ZDZiYmJmYzRhZjgyMWZhNGU2NDFlZixvMU9yMWVJYw%253D%253D&b=t%253AN8nDAjkSNq9zaQX_bXCxAA&p=https%253A%252F%252Fedtechpsychology.tumblr.com%252Fpost%252F158473110122%252Fneline%25C3%25A1rn%25C3%25AD-u%25C4%258Den%25C3%25AD&m=1
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Z  praktických příkladů založených na nelineárním způsobu učení lze 

uvést Wikipedii nebo na wiki principu349 postavené kurzy, kde postupným 

klikáním na pojmy, které jsou pro studenta zajímavé, vytváří sám aktivně 

horizont toho, co se chce dozvědět a naučit. Jiným příkladem je Kreativní 

slovník350, který pracuje s výukou angličtiny na základě pojmových map 

nebo HyperPhysics351, který nabízí nelineární studium fyziky.

Kritika nelineárního učení352 je spojená s rozptylováním se, nižší mírou sys-

tematičnosti výkladu, možností tvorby mezer v naučené látce, pomalejším po-

stupem atp. Část problémů lze eliminovat vhodným mentorským nebo peda-

gogickým vedením včetně zadávání specificky koncipovaných úloh.

HCI

Human-computer interaction353 je interdisciplinární věda, která se zabývá 

tím, jakým způsobem spolu interaguje člověk a počítač. V obecné rovině jde 

o studium interakce vzájemné, pro nás bude klíčové ale sledovat to, jakým 

způsobem rozhraní ovlivňuje chování člověka a nabízí mu možnost se efek-

tivně učit a pracovat s informacemi.

Cílem HCI je dosáhnout obecně lepší použitelnosti a přístupnosti digitál-

ních služeb.354 Zkoumá vnímání, chování a informační potřeby uživatele při 

využívání ICT. Toto zaměření na uživatele je spojené s HCD (Human-centered 

design355) a má velice blízko k designu obecně.

V samotném HCI se vyprofilovalo sedm hlavních pravidel, která by měl 

systém respektovat, aby se s ním uživateli dobře pracovalo. Systém (či objekt) 

by měl být jednoduchý – mělo by být zřejmé, k čemu slouží, a jaký je význam 

každé jeho části či informačního sdělení. Čím je systém jednodušší, tím lépe 

se může uživatel zaměřit na práci s ním a na to, co potřebuje, a nemusí se vě-

novat okolním rušivým prvků či objektům, které právě nepotřebuje.356

Druhé pravidlo se označuje jako rychlost a lze jej vnímat buď tak, že by 

výsledek měl být subjektivní, uživatelsky rychlý a plynulý, nebo v kontextu 

— 349 — ČERNÝ, Michal. Možnosti praktické implementace wiki ve školách. Metodický portál: Články [on-
line]. 2013.  — 350 — ČERNÝ, Michal. Wiki: ideální nástroj na podporu výuky. Metodický portál: Články [online]. 
2013 — 351 — BEDNÁŘ, Tomáš. Kreativní slovník [online]. 2017. — 352 —HyperPhysics [online]. Georgia state 
university, 2016 — 351 — Srov. FRASER, Sarah W.; GREENHALGH, Trisha. Coping with complexity: educating 
for capability. Bmj, 2001, 323.7316: 799-803. či KOPER, Rob. Use of the Semantic Web to Solve Some Basic 
Problems in Education: Increase flexible, distributed lifelong learning; decrease teacher’s workload. Journal 
of Interactive Media in Education, 2004, 2004. 1. — 353 — SINHA, Gaurav; SHAHI, Rahul; SHANKAR, Mani. Hu-
man computer interaction. In: Emerging Trends in Engineering and Technology (ICETET), 2010 3rd Internation-
al Conference on. IEEE, 2010. p. 1-4. nebo SMITH-ATAKAN, Serengul. Human-computer interaction. Cengage 
Learning EMEA, 2006. — 354 — PIPER, Ian. Usability and Accessibility. In: Learn Xcode Tools for Mac OS X and 
iPhone Development. Apress, 2009. p. 271-288. — 355 — COOLEY, Mike. Human-centered design. Information 
design, 2000, 59-81. — 356 —CARROLL, John Millar. The Nurnberg funnel: designing minimalist instruction for 
practical computer skill. Cambridge, MA: MIT press, 1990. 
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http://t.umblr.com/redirect?z=http%253A%252F%252Fwww.kreativnislovnik.cz%252F&t=MzM5OTJlZjM4NWJkYWJlODQxZWIzNjUzYjhiNmJiZWFmMjFkMjFjNCxvMU9yMWVJYw%253D%253D&b=t%253AN8nDAjkSNq9zaQX_bXCxAA&p=https%253A%252F%252Fedtechpsychology.tumblr.com%252Fpost%252F158473110122%252Fneline%25C3%25A1rn%25C3%25AD-u%25C4%258Den%25C3%25AD&m=1
http://t.umblr.com/redirect?z=http%253A%252F%252Fwww.kreativnislovnik.cz%252F&t=MzM5OTJlZjM4NWJkYWJlODQxZWIzNjUzYjhiNmJiZWFmMjFkMjFjNCxvMU9yMWVJYw%253D%253D&b=t%253AN8nDAjkSNq9zaQX_bXCxAA&p=https%253A%252F%252Fedtechpsychology.tumblr.com%252Fpost%252F158473110122%252Fneline%25C3%25A1rn%25C3%25AD-u%25C4%258Den%25C3%25AD&m=1
http://t.umblr.com/redirect?z=http%253A%252F%252Fhyperphysics.phy-astr.gsu.edu%252Fhbase%252Fhframe.html&t=MjQxZDVmMDhkZjI0ZGNmOGZlZjVkMWNkZWFhM2ZkYzMwMzkzNTNlZixvMU9yMWVJYw%253D%253D&b=t%253AN8nDAjkSNq9zaQX_bXCxAA&p=https%253A%252F%252Fedtechpsychology.tumblr.com%252Fpost%252F158473110122%252Fneline%25C3%25A1rn%25C3%25AD-u%25C4%258Den%25C3%25AD&m=1
http://t.umblr.com/redirect?z=https%253A%252F%252Fwww.researchgate.net%252Fpost%252Fwhat_is_linear_and_nonlinear_learning&t=ZmE5ZGU1NDczYjZiMmExNjQxNmRlNDg0Njg1ZDRjOWJkNDdkMGI2NCxvMU9yMWVJYw%253D%253D&b=t%253AN8nDAjkSNq9zaQX_bXCxAA&p=https%253A%252F%252Fedtechpsychology.tumblr.com%252Fpost%252F158473110122%252Fneline%25C3%25A1rn%25C3%25AD-u%25C4%258Den%25C3%25AD&m=1
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s jednoduchostí v tom, že by důležité funkce či informace neměly být v sys-

tému příliš skryté, což odkazuje na dobře promyšlenou informační archi-

tekturu. Všechny ovládací prvky či informace by měly být dobře viditelné. 

Konstruovat neviditelné nebo špatně dostupné prvky je nesmyslné a pro 

uživatele matoucí.357

Systém by měl počítat s tím, že uživatelé budou chybovat a nebudou se 

chovat tak, jak jeho tvůrce přesně očekává. Je třeba pracovat se strategiemi 

pro předcházení chybám, upozorňovat na možné problémy atp. 358 Důležitá 

je z hlediska designu také konzistence jazyka, designu, rozmístění prvků, 

ovládání, ale také konzistence logické struktury a obsahu. Systém by měl 

mít také přehlednou strukturu, která bude vycházet z informační architek-

tury a aktivně využívat zpětnou vazbu.

V tomto ohledu jsou mimořádně zajímavé například dialogové systémy, 

které mají zpětnou vazbu jako základní komunikační prostředek. Právě dia-

log jako jedna z forem HCI může být vnímaný jako velice důležitý ve vztahu 

k interakci s uživatelem. Tradičně zde můžeme hovořit o textových a hla-

sových dialogových systémech.359

Jakob Nielsen se zásadami HCI pracuje ve svém modelu heuristického 

testování, kde je vtěluje do deseti základních pravidel. Mimo ta, která jsou 

zřejmá z výše uvedeného popisu, klade stále velký důraz na existenci pro-

pracované nápovědy. Z hlediska kognitivní psychologie je zdůrazňováno, 

že by designer neměl pracovat s tím, že si bude uživatel něco pamatovat, ale 

současně by se měl snažit soustředit na to, že bude využívat prvků, které 

budou uživateli dostatečně známé, případně usilovat o jisté opakování fo-

rem. Design by měl být podle Nielsena minimalistický a esteticky hodnot-

ný a spojený s okolním světem.360 To například pro učící prostředí znamená, 

že by mělo designově respektovat zvyklosti a návyky známých a využíva-

ných služeb uživatelů – komunikačním standardem pro sociální interak-

ci je Facebook, což znamená, že uživatelé očekávají možnosti komentářů, 

reakcí, ale také třeba lajků.361 Druhou rovinou spojení světa a vzdělávání je 

obecně akcent na otevřenost a prostupnost.

Vztah HCI a HCD je dán tím, že libovolný digitální objekt je v posledku 

designován pro uživatele. Je spojený s tím, co se označuje jako designové 

— 357 — DILLON, Andrew; WATSON, Charles. User analysis in HCI—the historical lessons from individual dif-
ferences research. International Journal of Human-Computer Studies, 1996, 45.6: 619-637. — 358 — MUKHER-
JEE, Shubu. Architecture design for soft errors. Morgan Kaufmann, 2011. — 359 — JOHNSTON, Michael, et al. 
MATCH: An architecture for multimodal dialogue systems. In: Proceedings of the 40th Annual Meeting on 
Association for Computational Linguistics. Association for Computational Linguistics, 2002. p. 376-383. nebo 
RAUX, Antoine, et al. Doing research on a deployed spoken dialogue system: One year of Let’s Go! experience. 
In: Ninth International Conference on Spoken Language Processing. 2006. — 360 — NIELSEN, Jakob. 10 usabil-
ity heuristics for user interface design. Fremont: Nielsen Norman Group.[Consult. 20 maio 2014]. Disponível 
na Internet, 1995. nebo NIELSEN, Jakob. Ten usability heuristics. 2005. — 361 — TIDWELL, Jenifer. Designing 
interfaces: Patterns for effective interaction design. “ O’Reilly Media, Inc.”, 2010. 
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myšlení nebo designový proces, tedy s fázemi identifikace zajímavého té-

matu či problému, výzkumu spojeného s analýzou potřebnosti, návrhu pro-

totypu, jeho testování a implementace. 

Pro oba přístupy je klíčové systematické a různorodé testování a těsná 

komunikace s uživateli. Někdy se zkratka HCD rozepisuje jako (H – hear – 

naslouchat, C – create – tvořit, D – deliver – realizovat, dostát závazku)362, 

je tedy spojená s aktivním nasloucháním uživatelům. Tento designový pří-

stup je vhodné aplikovat také na vzdělávání, kde (především v andragogi-

ce) musí existovat těsný kontakt mezi vzděláváním a potřebami uživatele, 

ale také mezi jeho emočním a kognitivním nastavením a designem edukač-

ního procesu.363

Digitální čtení

Online čtení patří paradoxně mezi nejméně prozkoumané oblasti psycholo-

gických či kognitivních procesů v digitálním prostředí. Tradičně se odvolává 

na Jakoba Nielsena z roku 1997, 364 který publikoval výzkum, ve kterém po-

rovnával čtenáře na počítači a ty „papírové“. Je třeba zdůraznit, že tak činil 

v době nekvalitních CRT obrazovek a před nástupem tabletů či smartphonů. 

Jeho výsledek byl takový, že digitální čtenář text spíše skenuje a běžný ho čte 

pomaleji, ale pečlivěji.

Studie University of Houston na příkladu novinových článků uvádí, 365 

že si lidé pamatují 3,35 zprávy pokud čtou v online prostředí, zatímco ti, co 

četli na papíře, si v průměru pamatují 4,24 zpráv. Zdá se tedy být lepší číst 

papírové noviny než digitální. The Guardian366 upozornil na výzkum, kte-

rý ukazuje, že čtení na Kindle vede k nižší míře zapamatování si informa-

cí, než je tomu v případě papírového média. 

Tento výsledek potvrzují také další výzkumy, ale většinou s problematic-

kým vzorkem nebo metodologií. Například výzkum West Chester University 

ukazuje, že velice záleží na tom, jak je text připravený – i na iPadu lidé lépe 

čtou klasické knihy než ty, které od počátku vznikají jako e-booky (možná 

mají horší sazbu, jazykovou redakci nebo prostě nižší kvalitu). 367

— 362 — LANGE, Belinda, et al. Designing informed game-based rehabilitation tasks leveraging advances 
in virtual reality.  Disability and rehabilitation, 2012, 34.22: 1863-1870. — 363 — FUGE, Mark; AGOGINO, 
Alice. User research methods for development engineering: A study of method usage with IDEO’s HCD 
connect. In: ASME International Design Engineering Technical Conferences, Buffalo, NY, August. 2014. p. 
17-20. — 364 — NIELSEN, Jacob. How Users Read on the Web.  Nielsen Norman Group  [online]. 2017. 
— 365 — CARROLL, Melissa. UH Study Finds Print Readers Recall More Than Online Readers. University 
of Houston, 2017. — 366 — FLOOD, Alison. Readers absorb less on Kindles than on paper, study finds. The 
Guardian [online], 2017. — 367 — HOFFELDER, Nate. Enhanced eBooks Don’t Necessarily Enhance Educa-
tion. The digital reader [online]. 2017. 
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Naproti tomu část výzkumů ukazuje, že studium z digitálních zdrojů má po-

zitivní vliv na učení (Stoop368 či Union369). Schneps370 pak proti běžným před-

pokladům, že čtení z tabletu či obrazovky může zvyšovat míru dyslexie uka-

zuje, že to může být právě naopak. Při bližším pohledu na jednotlivé výzkumy 

tedy přesnou komparaci provést nelze.

Zajímavé jsou výzkumné či osobně experimentální projekty, které se snaží 

s online čtením pracovat v širším kontextu. Například Bee Line Reader umož-

ňuje nastavit barevný gradient písma ve větě, čímž lze zvýšit rychlost čtení tex-

tu. Mimo rychlosti se zdůrazňují pozitivní efekty pro dyslektiky371. S tím souvisí 

obecně diskutovaná problematika nastavení druhu, barvy a velikosti písma.372 

V online prostředí se do velké míry řeší především kontrast.373

Čtení z obrazovek se často vytýká (například Benedetto374 či Hue375) vyš-

ší únava zraku, což je něco, na co lze doporučit různé systémy376 pro červe-

ný spektrální posun, které jsou užitečné především večer. Jiné výzkumy pak 

upozorňují na možnou vyšší míru stresu377 v případě online čtení. Další hoj-

ně diskutované téma je, zda není problémem rozptylování během čtení378 tím, 

že často čteme na zařízení s konektivitou nebo chybným designem379.

Pro design online kurzů se zdá být klíčová otázka grafického designu 

(tedy především vhodná volba písma a kontrastu), nastavení prostředí, které 

nebude odvádět pozornost a také možná podrobnější měření a analýzy cho-

vání uživatelů (jak dlouhé texty zvládnou přečíst, platí pro ně běžné zásady 

jako je rozsah okolo 3 normostran a kratší odstavce i věty?). Zajímavé mo-

hou být ale také experimenty s Bee Line Reader. V případě výukových mate-

riálů by se neměla zobrazovat reklama, což není vždy zajištěné a technické 

prostředky jako je Adblock mohou být problematické eticky.

Zajímavým projektem je Rozečti se380, které se věnuje výuce rychločtení, 

ale tím, že je v online podobě, lze ho vnímat jako nástroj na podporu rychlé-

ho čtení především v digitálním prostředí. Klíčové pro čtení digitálních do-

kumentů jsou různé čtečky, které mimo samotné prohlížení textů nabízejí 

— 368 — STOOP, Judith; KREUTZER, Paulien; KIRCZ, Joost. Reading and learning from screens ver-
sus print: a study in changing habits: Part 1–reading long information rich texts. New Library World, 2013, 
114.7/8: 284-300. — 369 — UNION, Craig  D.; UNION, Lori Walker; GREEN, Tim  D. The use of eReaders 
in the classroom and at home to help third-grade students improve their reading and English/lan-
guage arts standardized test scores.  TechTrends, 2015, 59.5: 71-84. — 370 — SCHNEPS, Matthew 
H., et al. E-readers are more effective than paper for some with dyslexia. PloS one, 2013, 8.9: e75634. 
— 371 — PAVLUS, John. Can Colored Text Turn You Into an Online Speed-Reader?  Co.design  [online]. 
2017. — 372 — OSBORNE, Tom. Color Contrast for Better Readability. Viget [online]. 2015 — 373 — Tamtéž. 
— 374 — BENEDETTO, Simone, et al. E-readers and visual fatigue. PloS one, 2013, 8.12: e83676. — 375 — HUE, Jen-
nifer E.; ROSENFIELD, Mark; SAÁ, Gianinna. Reading from electronic devices versus hardcopy text. Work, 2014, 
47.3: 303-307. — 376 — STEFFENSEN, Jon Lund. Redshift. Jonls.dk [online]. 2016. — 377 — CHANG, Anne-Ma-
rie, et al. Evening use of light-emitting eReaders negatively affects sleep, circadian timing, and next-morning 
alertness. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2015, 112.4: 1232-1237. — 378 — HOFFELDER, 
Nate. Enhanced eBooks Don’t Necessarily Enhance Education. The digital reader [online]. 2014. — 379 — HER-
OLD, Benjamin. Researchers Voice Concern Over E-Books’ Effect on Reading Comprehension. Digital Educa-
tion [online]. 2014. — 380 — Rozečti se [online]. 2017. 
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http://blogs.edweek.org/edweek/DigitalEducation/2014/04/early_concerns_about_e-books_e_1.html
https://adblockplus.org/
https://www.rozectise.cz/cze/
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také možnost aktivní práce s nimi a anotování dokumentů – od běžných čte-

ček e-booků381, přes Hypothesis až po Medium. Tyto nástroje umožňují zá-

sadním způsobem proměnit způsob běžného čtení textů a samotný proces 

aktivního čtení výrazně akcentují a podporují. To může být v přímém roz-

poru se zjištěními o skenování textu, nebo naopak jedna z možných reakcí 

na zmíněný fenomén.

Otázkou z hlediska designu edukačního procesu pak je, jak s výše uvede-

nými nástroji pracovat, zda jde o nástroje, které mají být užívány například 

pro plnění domácích úkolů, nebo zda by mělo jít o předání jistých automati-

zovaných návyků, které souvisí s konceptem aktivního čtení.382

Informační design

Jedním ze zásadních témat informační vědy a designu383 je, jakým způsobem 

adekvátně prezentovat informace, které mají být uživateli předány. Nejde přitom 

jen o grafickou podobu, byť také ta je důležitá, ale spíše o systematické a kvali-

fikované posouzení informací, jejich hodnoty pro příjemce a práce s nimi. Jde 

o téma, které těsně souvisí s uživatelským a interakčním designem.384

Jedním ze základních témat je informační architektura,385 která obsahuje 

čtyři důležité oblasti. První je organizační systém, tedy to, jakým způsobem 

jsou informace v daném materiálu (a na daném médiu) uspořádané, jaké jsou 

mezi nimi souvislosti a významy. Pochopení této struktury je zásadní z hle-

diska dalšího designu. Dále je to otázka popisu objektů a jeho systému,386 do 

této oblasti spadá užitý jazyk a to jak co se týče lexika, tak také stylu a stylisti-

ky. Popis objektů by měl být co možná nejjednoznačnější a měl by umožňovat 

snadnou orientaci čtenáře či uživatele. Právě uživatel by měl být v centru posu-

zování přiměřenosti. Informace jsou designované pro něj, nikoli pro vysílajícího.

Třetí oblastí je navigační systém, což je téma velice akcentované také 

u učebních materiálů nebo celých kurzů. Obecně lze říci, že každý prvek by 

měl být jednoznačně čitelný a pochopitelný a neměl by být nadbytečný. Každý 

prvek, který pomáhá uživateli s průchodem daného vzdělávacího obsahu, 

by měl mít svoji jasně definovanou roli. Spadá sem například práce s rámeč-

ky a ikonkami, do jisté míry také odkazování se, práce s návratem na titulní 

— 381 — ELLIS, Cat. The best free ebook reader 2017. Digital Education [online]. 2017. — 382 — UECKERT, 
Catherine Wilcoxson; GESS-NEWSOME, Julie. Active learning strategies. The Science Teacher, 2008, 75.9: 47.
— 383 —BAWDEN, David; ROBINSON, Lyn.  Introduction to information science. Facet Publishing, 2015. 
— 384 — SHEDROFF, Nathan. Information interaction design: A  unified field theory of design.  Information 
design, 1999, 267-292. — 385 — ALLEN, Brandt R.; BOYNTON, Andrew C. Information architecture: in search 
of efficient flexibility. MIS quarterly, 1991, 435-445. nebo TOMS, Elaine G. Information interaction: Providing 
a framework for information architecture. Journal of the Association for Information Science and Technology, 
2002, 53.10: 855-862. — 386 —ARMS, William Y.; BLANCHI, Christophe; OVERLY, Edward A. An architecture for 
information in digital libraries. D-Lib Magazine, 1997, 3. 2. 
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https://hypothes.is/
http://medium.com/
http://kpi.knihovna.cz/efektivni-cteni/metody-aktivniho-cteni/
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stránku nebo třeba pečlivé promyšlení vztahu technické realizace prostředí 

(například LMS či web) a obsahu tak, aby se v něm uživatel snadno vyznal. 

Ideální situace je taková, kdy uživatel navigační systém téměř nezaregistru-

je, ale v kurzu se bezpečně orientuje.387

Poslední položkou je systém vyhledávání – jde o něco, co za nás do velké 

míry technicky zajistí užité prostředí, ale lze na něj myslet například při prá-

ci s tagy nebo s pokročilými vyhledávacími metodami. Svůj význam má tato 

složka ale například při práci s multimediálními daty, kdy je vhodné rozva-

žovat o možnostech vyhledávání v nich.

Integrální součástí informačního designu je design grafický. 388 Uživatel je za-

hlcen informacemi a je nutné hledat cesty, jak mu je efektivně předávat. Také 

proto by mělo být základním krokem v oblasti informačního designu stano-

vení cílů a metrik, na které navazuje výzkum. Ten je pak součástí také evalu-

ace výsledného produktu.

Téma grafického designu v oblasti vzdělávacích objektů je velice zajímavé 

a obsáhlé. Jedním z důležitých témat je typografie,389 na kterou navazuje copy-

writing. Písmo by mělo hrát roli zásadního komunikačního prostředku, mělo 

by být především funkční, ale nesporně hraje také estetickou úlohu. Je třeba 

věnovat pozornost jak řezu a druhu písma, tak také například kontrastu či prá-

ci s barvami.390 Důležité poznatky lze najít například v psychologii barev. 391

Jedním z typických problémů je, že studijní materiály slouží části studen-

tů na čtečkách, část je tiskne a další čte na monitoru. To znesnadňuje sazbu 

materiálů a obecně práci s celým informačním designem. Ideální případ je 

takový, že kurz obsahuje předchystané balíčky pro různá média, zpracova-

ná podle jejich specifických funkcí a možností. Takové řešení je ale obvykle 

příliš pracné a v praxi se vyskytují spíše unifikovaná řešení nebo verze pro 

jedno konkrétní zařízení či tisk.

Informační design je jedním z klíčových témat celkového návrhu edukač-

ního prostředí i jednotlivých objektů. V ideálním případě by jej měl v kur-

zu dělat profesionál, který bude design přizpůsobovat stanoveným cílům. 

V opačném případě by bylo vhodné alespoň u každého prvku zvažovat pro-

pozici obsahu a formy, funkčnosti jednotlivých prvků a důležitost předáva-

ných informací. Edukační design je součástí designu informačního.392

— 387 — BALL, Linden J., et al. Representing design rationale to support innovative design reuse: a min-
imalist approach. Automation in Construction, 2001, 10.6: 663-674. nebo ROSEN, Deborah E.; PURINTON, 
Elizabeth. Website design: Viewing the web as a cognitive landscape. Journal of Business Research, 2004, 
57.7: 787-794. — 388 — FEW, Stephen. Information dashboard design. 2006. nebo JACOBSON, Robert E.; 
JACOBSON, Robert (ed.). Information design. MIT press, 2000. — 389 — REICHENSTEIN, Oliver. Web design 
is 95% typography. UI design, 2006, 10: 56-60. — 390 — CARTER, Rob; MEGGS, Philip B.; DAY, Ben. Typo-
graphic design: Form and communication. John Wiley & Sons, 2011. — 391 — WHITFIELD, T. W.; WHILTSHIRE, 
T. J. Color psychology: a critical review. Genetic, social, and general psychology monographs, 1990. nebo 
BIRREN, Faber. Color psychology and color therapy; a factual study of the influence of color on human life. 
Pickle Partners Publishing, 2016.  — 392 — MOERE, Andrew Vande; PURCHASE, Helen. On the role of design 
in information visualization. Information Visualization, 2011, 10.4: 356-371. 

https://www.interval.cz/clanky/webdesign-je-z-95-typografie-zakladni-myslenky/
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Informační přetížení

Informační přetížení393 je relativně moderní fenomén, který neměl v předdi-

gitálním světě jasnou analogii. Jde o stav, kdy vlivem nadměrného množství 

informací dochází k prudkému propadu schopností s nimi pracovat. Obecně 

lze říci, že informace jsou nezbytné k myšlení i rozhodování, ale pouze v jisté 

omezené míře. V této souvislosti se hovoří o vztahu s Moorovým zákonem394 

(exponenciální nárůst informací), respektive s informační explozí. Samotný 

pojem pochází od Richarda Meiera z šedesátých let.395

Tématu informačního přetížení se věnuje poměrně značné množství stu-

dií. Například Farhoomand uvádí, že nejčastějším projevem je nadměrný ob-

jem informací, následovaný neschopností je zpracovat, irelevancí, nedostatkem 

času a redundandností. Z tohoto výčtu je jasné, že nejde o jednoduchý jev, ale 

o značně multivrstevnatý fenomén.396 Někdy bývá dáván do souvislosti s mul-

titaskingem, který tříští pozornost, zvyšuje náklady na kognitivní režii a může 

vést právě ke stavu informačního přetížení.397 Setkat se lze také s problémem 

prokrastinace na sociálních sítí, který může být s konečným informačním pře-

tížením těsně spojený, resepektive k němu může vést.

Obecně lze říci, že informační přetížení je subjektivně vnímáno nejčastěji 

jako pocit selhání vlastních strategií informačního chování, může být spojený 

se stresem, pocitem neefektivity či ztrátou schopnosti se učit. Lidé informač-

ně přetížení nejsou schopni dostát svým pracovním či studijním dovednostem, 

což jejich psychické obtíže ještě stupňuje. Takový člověk si uvědomuje, že nemá 

kapacitu (časovou ani mentální) k tomu, aby získal dostatečné množství infor-

mací, které potřebuje. Paradoxně tak v informačním přetížení zažívá jistou for-

mu informační chudoby, kterou není schopen zmírnit.

Informační přetížení může mít také somatické projevy jako je vysoký 

krevní tlak, nekvalitní spánek, bolest hlavy, únava atp. Jde tedy o značně kom-

plikovaný a komplexní problém, který nemá jednoduchá řešení.398

Klíčem k omezování následků informačního přetížení mohou být různé 

seberegulační a sebeřidící mechanismy. Mezi ty lze zařadit například snahu 

o zmírňování závislosti na technologiích (hojně diskutované je téma užívá-

ní digitálních zařízení před spaním), podpora pohybu, oddělování času i pro-

storu pro práci a zábavu, rozvoj informační gramotnosti a práce s filtrováním 

— 393 — BAWDEN, David; ROBINSON, Lyn. The dark side of information: overload, anxiety and other para-
doxes and pathologies. Journal of information science, 2009, 35.2: 180-191. — 394 — SCHALLER, Robert R. 
Moore’s law: past, present and future. IEEE spectrum, 1997, 34.6: 52-59. — 395 — MEIER, Richard L. Information 
input overload: features of growth in communications-oriented institutions. Libri, 1963, 13.1: 1-44. — 396 — FAR-
HOOMAND, Ali F.; DRURY, Don H. Overload. Communications of the ACM, 2002, 45.10: 127. — 397 — KLINGBERG, 
Torkel. The overflowing brain: Information overload and the limits of working memory. Oxford University Press, 
2009. — 398 — Srov. MISRA, Shalini; STOKOLS, Daniel. Psychological and health outcomes of perceived infor-
mation overload. Environment and behavior, 2012, 44.6: 737-759. nebo WILSON, Thomas D. Information over-
load: implications for healthcare services. Health Informatics Journal, 2001, 7.2: 112-117.
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obsahu či automatizací procesů. Identifikovat nějaké jednoznačné rady či do-

poručení je obtížné, ale lze zde vnímat těsnou souvislost s problémy jako je 

informační smog, vizuální smog, desinformace atp., které člověka ovlivňu-

jí, využívají jeho mentální kapacity a tím přispívají k únavě a technostresu.

Mezi možnosti, které mohou pomoci uživatelům s filtrováním obsahu, se tra-

dičně řadí RSS čtečky, které jsou ale postupně nahrazovány modernějšími ná-

stroji.399 Lze se setkat s aplikacemi, které kombinují čtečku a sociální síť, čehož 

lze využít například pro sledování jen vybraných zajímavých zpráv či informa-

cí. Jako užitečné se jeví také nástroje na odložené čtení nebo práci se záložka-

mi, které při dobrém třídění umožňují snadné vracení se k vybraným strán-

kám. Pracovat lze ale také s předmětovými katalogy či kurátorskými nástroji.400

Téma filtrování obsahu a jeho třídění je obecně pro informační přetíže-

ní důležité. Podobně významné mohou být ale také nástroje na řízení času 

a úkolů, které umožní efektivnější strukturu jednotlivých činností. Jednou 

z klíčových oblastí je obecně osobní informační management, do kterého spa-

dá mnoho drobných úkonů či činností, které izolovaně nepůsobí možná tak 

podstatně (jak efektivně záložkovat, pracovat s e-mailovým klientem, řídit 

kalendář, psát si poznámky atp.), ale i drobnými změnami lze výrazně zlep-

šit celkové informační prostředí uživatele a tím přispět ke snížení případné-

ho informačního přetížení. 401

Pro design online kurzů to znamená, že je třeba myslet na celkové informač-

ní chování uživatele a snažit se ho nepřetěžovat velkým množstvím zbytečných 

nebo redundantních zdrojů. Užití nástrojů jako je Pocket nebo Flipboard může 

být výhodné v tom, že unifikují grafické rozhraní externích zdrojů a umožňují 

všechny informace a zajímavosti koncentrovat na jednom místě. Svůj význam 

mají také okomentované sbírky odkazů, pečlivě anotované zdroje atp. Pokud 

není smyslem kurzu seznámit uživatele s větším množstvím nástrojů, tak je 

na zvážení redukce jejich funkcí na nezbytné minimum. 402

Multitasking

Multitasking se obecně definuje jako vykonávání více činností souběžně. 403 Tato 

definice je samozřejmě příliš obecná, takže by ji mohlo zpřesnit sousloví 

— 399 — HUANG, Weihong; WEBSTER, David. Intelligent RSS news aggregation based on semantic contexts. 
In: ACM SIGIR 2004 Workshop on “Information Retrieval in Context”. 2004. p. 40. — 400 — ČERNÝ, Michal. 
Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu. Brno: Flow, 2015. 85 s. — 401 — OKADA, Makoto; 
IWAO, Tadashige. Personal information environment system. U.S. Patent No 5,995,098, 1999. nebo ASHFORD, 
Susan J.; CUMMINGS, Larry L. Feedback as an individual resource: Personal strategies of creating informa-
tion. Organizational behavior and human performance, 1983, 32.3: 370–398. — 402 — JONES, William. Per-
sonal information management. Annual review of information science and technology, 2007, 41.1: 453-504. 
nebo DUCHENEAUT, Nicolas; BELLOTTI, Victoria. E-mail as habitat: an exploration of embedded personal in-
formation management. interactions, 2001, 8.5: 30-38.  — 403 — PATÁKOVÁ, Andrea. Je efektivní multitasking 
mýtus? Spomocník [online]. 2009.
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vědomých činností nebo takových činností, na které je třeba zaměřit pozor-

nost. Samotný pojem multitasking přitom pochází z informatiky, kde ozna-

čuje paralelní zpracování více úkolů. Dokud existovaly jednojádrové jed-

novláknové procesory, byl multitasking jen trikem – dostatečně rychlým 

přepínáním, které vytvářelo dojem paralelnosti. A tak nějak to zřejmě fun-

guje také v lidském mozku.404

Jde o fenomén, který je obvykle předmětem kritiky – Vanessa Loder 

z Forbes405 například zmiňuje, že práce na více úkolech souběžně snižuje 

kognitivní funkce více než kouření marihuany nebo že přibližně třetinu času 

v práci na administrativních nebo kreativních pozicích strávíme na e-mailu, 

tedy neustálým přepínáním činností, což vede k neefektivitě a technostre-

su. Issie Lapowsky z Time406 pak ukazuje, že multitasking vede k nižší pro-

duktivitě. 407 Ukazuje se, že čím jsou činnosti složitější, tím horší je přepíná-

ní a režie, která je s ním spojená. Proto se možná může zdát, že někteří lidé 

zvládají více činností souběžně – faktem je, že jsou to jen rutinní, zautoma-

tizované úkoly, které nevyžadují velkou pozornost a soustředění.

Častý multitasking vede k tomu, že se lidé umí soustředit kratší dobu než 

dříve. Také během učení, pokud multitasking provozujeme, se užívá spíše 

procedurální nežli deklarativní část mozku. To v konečném důsledku zna-

mená, že se učíme spíše fráze a jednoduché poučky, než abychom mohli do-

sahovat hlubšího porozumění.

Zajímavé je, že se objevují také hlasy, které říkají, že multitasking může 

vést k méně hlubokým vztahům a těsně souvisí také s tím, že si na sociálních 

sítích udržujeme příliš velký okruh přátel. Mnohem větší než jaký bychom 

byli v běžném životě schopni obsáhnout. Ukazuje se ale, že pokud omezíme 

rušení (nebo rušení omezí sami uživatelé), nedochází ke zlepšení výsledků – 

studenti jsou nervózní, zda jim neunikla nějaká důležitá zpráva či informace. 

Zřejmě ani snížení času u počítače, telefonu či tabletu není dostatečně efek-

tivním a smysluplným řešením.408

Multitasking nemusí být ale vnímaný vždy pouze negativně – podle Matta 

Wilsona409 může být prospěšný, pokud část aktivit je zautomatizovaná a nemu-

síme se ně soustředit. Také údajně existují 2 % lidí, kteří mohou být označeni 

jako supertaskři, protože umí dobře a efektivně využívat svou pracovní paměť.410 

— 404 — PORYBNÝ, Ivo. Multitasking aneb kolik toho náš mozek zvládne? Medium [online]. 2017. — 405 — LOD-
ER, Vanessa. Why Multi-Tasking Is Worse Than Marijuana For Your IQ. Forbes [online]. 2014. — 406 —LAPOWS-
KY, Issie. Don’t Multitask: Your Brain Will Thank You. Time [online]. 2013. — 407 —Srov. ARAL, Sinan; BRYN-
JOLFSSON, Erik; VAN ALSTYNE, Marshall. Information, technology and information worker productivity: Task 
level evidence. 2007. — 408 — PATÁKOVÁ, Andrea. Je efektivní multitasking mýtus? Spomocník [online]. 2009. 
— 409 — LAPOWSKY, Issie. Is multitasking damaging your productivity? Ragan [online]. 2013.  — 410 — WAT-
SON, Jason M.; STRAYER, David L. Supertaskers: Profiles in extraordinary multitasking ability. Psychonomic 
bulletin & review, 2010, 17.4: 479-485. nebo STRAYER, David L.; WATSON, Jason M. Supertaskers and the mul-
titasking brain. Scientific American Mind, 2012, 23.1: 22-29. 
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Současně je třeba říci, že lidé multitasking (pomineme-li diskusi o tom, zda 

existuje na neurologické úrovni) provozují, takže lze předpokládat, že jde 

o formu informačního chování či jinou strategii, která je přes všechny pro-

blémy v dnešním digitalizovaném propojeném světě důležitá.

Jednou z možných odpovědí na multitasking může být time management 

a jeho jednotlivé metody, které usilují o to, aby se člověk v jeden okamžik sou-

středil pouze na jednu konkrétní činnost či úkol. Je v celku jedno, zda jde 

o time boxing nebo třeba pomodoro.411 Technikou, která si velice jasně uvě-

domuje, že právě přepínání je problematické a brzdí člověka v práci, je GTD 

(Getting Things Done, do češtiny většinou překládané jako mít vše hoto-

vo)412, které je založené na myšlence rozdělení úkolů jednou během dne a pak 

jen systematické automatické práci na nich. Cílem tedy je snížit rozhodova-

cí zátěž mozku a přepínání mezi úkoly. Podobnou roli mohou částečně také 

plnit systémy na správu úkolů a to včetně jejich technické implementace.413

Z hlediska designu online kurzů je třeba říci, že s multitaskingem je tře-

ba počítat a nelze se jej zřejmě snadno zbavit či ho vymítit. Designer by měl 

usilovat o to, aby koncepcí kurzu, učebními materiály ale také úkoly co nej-

méně rozptyloval studenta a měl by jeho pozornost jasně vést k danému cíli. 

Pokud je třeba širší rozvahy nebo dohledání zdrojů, je vhodné tuto fázi ně-

jak jasně ohraničit, aby zbytečně nezasahovala do dalších oblastí. Podobně 

pozitivně mohou působit také dobře udělané checklisty, které vedou studu-

jícího po jednotlivých fázích studia.414

— 411 — CIRILLO, Francesco. The pomodoro technique (the pomodoro). Agile Processes in Software Engi-
neering and, 2006, 54. 2. — 412 — JONES, William, et al. Don’t take my folders away!: organizing personal 
information to get ghings done. In: CHI’05 extended abstracts on Human factors in computing systems. ACM, 
2005. p. 1505-1508. — 413 — ALLEN, David. Mít vše hotovo. Brno: Jan Melvil, 2008. — 414 — Srov. PAN, Sinno Ji-
alin; YANG, Qiang. A survey on transfer learning. IEEE Transactions on knowledge and data engineering, 2010, 
22.10: 1345-1359. nebo CARUANA, Rich. Multitask learning. In: Learning to learn. Springer US, 1998. p. 95-133.
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Na tomto místě bychom se rádi zastavili u některých metod, které mohou být 

užitečné pro výzkum psychologických aspektů při práci v online kurzu nebo 

obecně v digitálním prostředí. Nemůžeme zde popisovat všechny pedago-

gické a psychologické metody testování, ale rádi bychom naznačili alespoň 

některé základní směry či možnosti, které mohou být snadno aplikovatelné 

a přináší jednoznačné výsledky.

Dle našeho soudu by mělo být základem pro design libovolného vzdělá-

vacího produktu, který má ambici být někdy opakován, schéma evidence ba-

sed learning,415 který stojí na myšlence cyklické inovace produktu. Ta tvoří 

cyklus, který obsahuje například následujícími body (lze se setkat také s mo-

dely s větším i menším počtem kroků):

1. Identifikace problému či tématu, které vychází z praxe

2. Sběr dat

3. Práce s daty a ověřování hypotéz

4. Návrh opatření

5. Implementace

6. Změření účinku

— 415 — CLARK, Ruth C.; NGUYEN, Frank; SWELLER, John. Efficiency in learning: Evidence-based guide-
lines to manage cognitive load. John Wiley & Sons, 2011. nebo CRANNEY, Jacquelyn; MCDONALD, Fiona. 
Evidence-Based Learning. In: Encyclopedia of the Sciences of Learning. Springer US, 2012. p. 1185-1188. či 
STEINER, Florian Eitel, Sibylle. Evidence-based learning. Medical Teacher, 1999, 21.5: 506-512.

Vybrané metody výzkumu

http://www.evidencebasedteaching.org.au/evidence-based-teaching-strategies/
http://www.evidencebasedteaching.org.au/evidence-based-teaching-strategies/
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Podstatné pro naši metodologickou část je především fakt, že k inovacím by 

mělo docházet neustále a že výzkum, ať již efektivity vzdělávání, metakog-

nitivních prvků či čehokoli jiného, je vždy spojen se snahou o zlepšení kvali-

ty služby a její rozvoj. Současně každá inovace by měla být koncipována tak, 

aby byla měřitelná a její efektivita či smysluplnost by neměla být hodnocena 

pouze subjektivním názorem tutora či designera, ale měla by vycházet ide-

álně z reálného chování studentů.

Metody, se kterými budeme pracovat, kombinují metody psychologické, 

edukační, UX a designerské do jednoho celku. V online vzdělávání jde totiž 

o nerozlučitelný komplexní svazek pohledů, z nichž všechny jsou důležité 

pro pochopení efektivity a smysluplnosti kurzu, ale také pro studium cho-

vání studenta a jeho pochopení v širším kontextu.416

Proto jsme se rozhodli učinit výběr deseti metod, které v této oblasti vní-

máme jako kruciální a se kterými by se mělo jistě pracovat. Je ale logické, že 

jejich reálná implementace, stejně jako užívání dalších metod, bude závislá na 

konkrétních výzkumných záměrech a designu edukačního projektu.

A/B testování

Jednou z nejjednodušších metod testování webových stránek nebo materiá-

lů či libovolných jiných porovnatelných artefaktů je A/B testování,417 které má 

svou oporu především v marketingu a webovém designu. Je založené na myš-

lence, že vytvoříme dvě varianty jednoho objektu a ty distribuujeme mezi do-

statečně široké množství lidí, kteří je mohou testovat. Následně měříme efekti-

vitu nebo kvalitu daného výstupu a provádíme jejich vzájemnou komparaci.418

Metody, které lze využít pro zjišťování efektivity, záleží na tom, co po-

třebujeme sledovat. Nejčastěji pracujeme s webovou analytikou, takže sle-

dujeme například prokliky, různé druhy akcí či čas strávený na webu a podle 

něj se můžeme rozhodovat. Lze ale pracovat také s dalšími metodami jako je 

klikání na „líbí / nelíbí“, jednoduché dotazníky či rozhovory. Většinou se ale 

snažíme, aby byla zpětná vazba získávána co možná nejjednodušeji a nejvíce 

automaticky, neboť jde o metodu, která vyžaduje maximálně široký vzorek.

U A/B testování je kritickým místem (mimo správného nastavení met-

rik, protože vzdělávací objekty je budou mít složitější než například e-shop) 

— 416 — Další metody lze najít například u ZBIEJCZUK SUCHÁ, Laďka. 100 Metod [online]. 2017 či ve známých 
příručkách jako je DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum Press, 2011. — 417 — KRATI-
NA, Tomáš. Návrh systému pro A/B testování webových stránek. 2017. — 418 — Srov. BAESENS, Bart. Analytics 
in a big data world: The essential guide to data science and its applications. John Wiley & Sons, 2014. nebo 
HANINGTON, Bruce; MARTIN, Bella. Universal methods of design: 100 ways to research complex problems, 
develop innovative ideas, and design effective solutions. Rockport Publishers, 2012.
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práce se vzorkem. Ten musí být dostatečně široký a pestrý, nemělo by do-

cházet k tomu, že jednu variantu budeme ukazovat jedné sociální skupině 

a druhou jiné a snažit se pak porovnávat výzkumná data. Existují nástroje, 

které A/B testování přímo umožňují,419 avšak lze ho realizovat také bez nich.

A/B testování má také varianty s nerovnoměrným zobrazováním jedné 

z možností nebo také tzv. A/B/C mód, kdy testujeme vedle sebe nikoli dvě, ale 

více možností. Toto řešení může být vhodné především tam, kde existuje více 

rovnocenných variant, z nichž by bylo problematické stanovovat pořadí.

Výhodou této metody je, že pracuje s reálnými uživateli vzdělávacích ob-

jektů, webů či služeb a že je možné ji snadno kombinovat s dalšími metoda-

mi. Ať již s webovou analytikou nebo metodami kvalitativními.

Webová analytika

Jedním ze zdrojů dat, která by měl asi každý online kurz, vzdělávací web 

nebo i aplikace využívat, jsou ty, která pochází z nástrojů pro měření cho-

vání uživatelů na webu. Tyto systémy nabízejí na jednu stranu velice přes-

ná a podrobná čísla, na druhou stranu je nutné říci, že část z nich může 

být zatížena vyhledávacími roboty a někdy je také problematické odli-

šit studenty od náhodných návštěvníků, což může být v některých přípa-

dech důležité.420

Data jsou prostřednictvím nástrojů webové analytiky získávána auto-

maticky, uživatelé s nimi nemusí nijak interagovat, pracovat, nic nevyplňují. 

Jde tak o poměrně dobrý zdroj informací o informačním chování a celkovém 

využívání webu. Není přitom zvykem na tyto nástroje uživatele upozorňo-

vat, jakkoli například měřící kód z Google Analytics421 mohou snadno najít 

ve zdrojovém kódu. Ty jsou také asi nejznámějším a nejlepším nástrojem na 

běžnou analýzu návštěvnosti.422

Pokud jde o data, která lze tímto způsobem zjišťovat, tak se nabízí základ-

ní geografické údaje, informace o technickém zařízení, kterým je obsah kon-

zumován, podíl mobilního a klasického prohlížení, čas strávený na stránce, 

počet zhlédnutých stránek během návštěvy, počty nových a vracejících se 

uživatelů, čtenost jednotlivých stránek nebo zdroje návštěvnosti. Tato zá-

kladní data mohou být filtrována a lze s nimi dále pracovat.423

— 419 — Alternatives to Google Analytics Content Experiments. Alternative to [online]. 2017. — 420 — PHIPPEN, 
Andrew; SHEPPARD, L.; FURNELL, Steven. A practical evaluation of Web analytics. Internet Research, 2004, 
14.4: 284-293. — 421 — CLIFTON, Brian. Advanced web metrics with Google Analytics. John Wiley & Sons, 
2012. — 422 — LEDFORD, Jerri L.; TEIXEIRA, Joe; TYLER, Mary E. Google analytics. John Wiley and Sons, 2011.
— 423 — GONÇALVES, Bruno; RAMASCO, José J. Human dynamics revealed through Web analytics. Physical 
Review E, 2008, 78.2: 026123.

http://alternativeto.net/software/google-website-optimizer/
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Webovou analytiku lze využívat více způsoby. Předně dává základní infor-

mace o tom, jak se uživatelé dané edukační služby chovají. Lze si pomocí ní 

například vytvořit představu o tom, na jaké odkazy uživatelé klikají, co je 

zajímá, jaké části jsou pro ně náročné nebo zda se vyplatí pro ně vyvíjet mo-

bilní aplikaci.

Lze je také využít pro sledování různých cílů a metrik, které si stanoví-

me z hlediska aktivit, které od studentů očekáváme, mohou pomoci měřit 

efektivitu změny v designu nebo odhalovat špatnou či příliš složitou infor-

mační architekturu.424

Jde o metodu kvantitativní, která ale neposkytuje příliš vysvětlení, tak-

že spíše umožňuje měřit efektivitu změn nebo hledat otázky, na které se lze 

zaměřit jinými metodami. Mohou posloužit při kontinuálním zlepšování 

služby, kdy měříme změny, které souvisí s každou inovací, a můžeme je re-

lativně rychle vyhodnocovat. V takovém případě je edukační projekt vlast-

ně ustavičným prototypem.

Pretesty a posttesty

Práce s pretesty a posttesty patří mezi základní metody měření efektivity 

edukačního procesu a lze ji vnímat jako metodu, která je těsně spojená s té-

matem didaktického testování.425 Je založená na myšlence, že každý účastník 

obdrží test před vstupem do edukačního procesu a při jeho výstupu. Typicky 

může jít o testy spojené se sumarizačním hodnocením nebo naopak se vstup-

ním testem. Z rozdílu výsledku lze identifikovat efektivitu vzdělávání a to buď 

pro každého jednotlivce zvlášť, nebo jako statistický údaj měřící efektivitu 

jak celého procesu, tak také jeho dílčích částí.

Tuto metodu lze užít především u ucelených kurzů nebo u formálního 

vzdělávání.426 Například u otevřených webových kurzů je jejich realizace ve-

lice obtížná. Pretest a posttest by měly být strukturně podobné, tedy obsa-

hovat analogickou strukturu otázek a to jak co se týče náročnosti, tak také 

druhem pestrosti či zaměřením se na vybranou látku. Ideální je, pokud lze 

testy provádět v identickém rozsahu (tedy počtem otázek, času a technickém 

provedení) s maximální snahou o vyloučení vnějších vlivů.427

Tato metoda se obvykle soustředí na měření znalostí či dovedností, tedy 

tradičních kognitivních domén a hůře zasahuje do vyšších pater Bloomovy 

— 424 — FANG, Wei. Using Google Analytics for improving library website content and design: A case study. 
2007. — 425 — HUCK, Schuyler W.; MCLEAN, Robert A. Using a repeated measures ANOVA to analyze the data 
from a pretest-posttest design: A potentially confusing task. Psychological Bulletin, 1975, 82.4: 511. — 426 — CA-
VANAUGH, Catherine S. The effectiveness of interactive distance education technologies in K-12 learning: 
A meta-analysis. 1999. — 427 — CHRISTENSEN, Larry B., et al. Research methods, design, and analysis. 2011.
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taxonomie nebo například do oblasti metakognice. V těchto limitech je třeba 

vidět také možnosti jejího užití. Lze jimi měřit efektivitu vzdělávání, pokud 

jde o jednodušší úkoly, co do komplexity a náročnosti na kreativitu. Omezeně 

jimi lze testovat například oblast klíčových kompetencí.

Tím, že jde typicky o didaktický nástroj, tak je třeba se věnovat pečlivé 

konstrukci jednotlivých otázek. Ty by neměly obsahovat zápory, měly by být 

jasné, jednoznačné, stručné. Student nemá přemýšlet nad tím, na co je přes-

ně tázán, ale nad samotnou odpovědí. Je více než vhodné proto oba testy 

napřed vyzkoušet na pilotním vzorku. V rámci tohoto testování je současně 

možné se pokusit vyvarovat se chyb, více nežádoucích správných odpovědí 

atp. Pro konstrukci testů platí podobná pravidla jako pro tvorbu libovolných 

jiných testových úloh.428

Aby mohlo testování plnit roli pretestu a posttestu, je nutné, aby byl za-

jištěný dostatečně široký výzkumný vzorek (typicky s návratností nad 60 %), 

pokud pomocí dat má docházet k evaluaci kurzu jako takového. Pro zpětnou 

vazbu pro jednotlivce taková omezení pochopitelně neplatí. Je vhodné věnovat 

pečlivost statistickému zpracování dat, které by mělo pomoci nejen identifiko-

vat místa se špatnou odpovědí (s různými důvody této skutečnosti), ale také 

různé funkční závislosti. Testy by neměly obsahovat otázky, na které více než 

90 % studentů odpoví buď špatně, nebo dobře, v obou případech nejde o vy-

povídající a funkční data pro měření efektivity vzdělávání.

Tato metoda je kvantitativní, takže nenabízí odpověď na otázku, proč se 

něco takového děje. V případě, že není důvod neúspěšnosti nebo malé úspěš-

nosti zřejmý, je třeba ho doplnit kvalitativními metodami jako jsou rozhovo-

ry nebo focus groups.

Eye tracking

Eye tracking429 patří dnes mezi populární metody, které umožňují sledovat, 

kam se uživatel dívá, pokud pracuje s určitou službou, kolik času stráví stu-

diem popisků, ovládání atp. Je vhodné se vyhnout triviálním zjednodušením 

jako jsou prosté teplotní mapy, ale dobře provedený eye tracking umožňuje ve-

lice snadno zjistit, jaká část ovládání je nepochopitelná, náročná či disfunkční.

Tato metoda se hodí pro sledování orientace na stránce, zjišťování, zda 

jsou důležité věci skutečně na svých místech, zda navigační prvky jsou 

— 428 — Srov. KOVÁŘOVÁ, Pavla a Gabriela ŠIMKOVÁ. Evidence-Based Learning Approach in Evaluation of 
Information Literacy Education. In Kurbanoglu, S.; Spiranec, S.; Grassian, E.; Mizrachi, D.; Catts, R. Information 
Literacy: Lifelong Learning and Digital Citizenship in the 21st Century. Switzerland: Springer, 2014. s. 560-569, 
10 s. — 429 — Srov. např. BOJKO, Aga. Eye tracking the user experience: A practical guide to research. Rosen-
feld Media, 2013.
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pochopitelné atp. Častým příkladem je také práce s novinkami či zpráva-

mi, které si má uživatel hned přečíst – eye tracking může posloužit pro sle-

dování, kam se uživatel dívá jako první, ale také pro měření doby fixace na 

tyto informace, pokud jsou podávány různou formou. Hodí se tedy napří-

klad pro identifikaci míst, která nejsou z hlediska logiky či designu ovládání 

vhodně navržena, ale také na sledování obtížnosti úloh či textu, kde k těm-

to problémům dochází (typicky jde o vracení se pohledem na totéž místo 

opakovaně).430

Eye tracking je dnes velice populární metodou, která se hojně využí-

vá v řadě oblastí – od HCI a návrhu GUI až po kartografii nebo marketing. 

Můžeme ji provádět buď profesionálně typicky pomocí dvouoké kamery 

s infračerveným čidlem, kdy dochází skutečně k přesnému měření, ale nabí-

zí se také řada pěkných orientačních metod, které jsou pro praktické testo-

vání systému také použitelné a využívají obyčejnou webovou kameru, takže 

náklady na testování nejsou z hlediska softwarového ani hardwarového vy-

bavení vysoké. Celkově může tato metoda nabídnout velice podrobná a uni-

kátní data, která mohou sloužit pro lepší design jednotlivých digitálních ob-

jektů i celé informační architektury.

Metoda může být vhodně doplněná systémem na detekci základních 

emocí, což nabízí ještě komplexnější pohled na chování studenta a umož-

ňuje lépe pochopit jeho postup, důvody vracení se atp.431 I samotný eye trac-

king je poměrně náročný, takže jakkoli může produkovat kvantitativní data, 

jejich interpretace není snadná a vzorek většinou není velký. Z tohoto důvo-

du doporučujeme jeho kombinaci s dalšími metodami jako jsou rozhovory 

nebo různé emoční testy, které pomohou s lepším pochopením.

System Usability Scale

System Usability Scale představuje jednoduchou kvantitativní metodu tes-

tování, která je dobře standardizovaná a jednoduchá na provedení. Dobře se 

hodí k testování funkčnosti webové stránky, kurzu nebo i složitějšího infor-

mačního systému nebo aplikace.432

Uživatel dostane k dispozici webovou stránku a test, který obsahuje de-

set otázek. Na každou z nich odpovídá na stupnici 1-5, od nejméně souhlasím 

— 430 — DUCHOWSKI, Andrew T. Eye tracking methodology. Theory and practice, 2007, 328. nebo BEDNARIK, 
Roman; TUKIAINEN, Markku. An eye-tracking methodology for characterizing program comprehension pro-
cesses. In: Proceedings of the 2006 symposium on Eye tracking research & applications. ACM, 2006. p. 125-
132. — 431 — COWIE, Roddy, et al. Emotion recognition in human-computer interaction. IEEE Signal process-
ing magazine, 2001, 18.1: 32-80. — 432 — BANGOR, Aaron; KORTUM, Philip T.; MILLER, James T. An empirical 
evaluation of the system usability scale. Intl. Journal of Human–Computer Interaction, 2008, 24.6: 574-594.
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až po nejvíce souhlasím. Platí, že polovina otázek je položená kladně a polo-

vina záporně. Zadané číslo odpovídá počtu bodů. Pro vyhodnocení se vyu-

žívá skóre, které se vypočítá následujícím způsobem:

• U kladných otázek (lichých) od bodové hodnoty jejich odpovědi odečtě-

te jedničku, u záporných (sudých) odečtěte hodnotu odpovědi od pětky.

• Výsledná čísla sečtěte a vynásobte hodnotou 2,5.

Pro validní výsledky se doporučuje pracovat se vzorkem asi 30 osob. Hodnoty 

nad 80 bodů jsou vnímané jako velice dobře, méně než 50 pak jako velice špat-

né, označující nepoužitelný systém. Výhoda testu je právě v jeho standardizo-

vanosti, kde umožňuje relativně jednoduše posuzovat použitelnost zvolené-

ho řešení. Testuje rozhraní, nikoli edukační efekt, ale pro design vzdělávacího 

prostředí jde o užitečný nástroj, navíc velice nenáročný. Nevýhodou může 

být to, že nenabízí žádnou informaci o možném zlepšení. Tu je třeba získat 

nějakou kvalitativní metodou.

Test obsahuje tyto otázky:433

1. Myslím, že bych chtěl použít tento systém často.

2. Zjistil jsem, že systém je zbytečně složitý.

3. Myslím si, že systém byl snadno použitelný.

4. Myslím, že budu potřebovat podporu technicky zdatné osoby, aby 

uměl tento systém použít.

5. Zjistil jsem, že různé funkce byly do systému dobře integrovány.

6. Myslel jsem, že systém obsahoval mnoho nekonzistencí.

7. Dovedl bych si představit, že většina lidí by se systém naučila rych-

le používat.

8. Systém mi přišel velice těžkopádný.

9. Cítil jsem se velmi jistý používáním systému.

10. Potřeboval jsem se naučit spoustu věcí, než jsem mohl jistě praco-

vat s tímto systémem.

Otázky je vhodné si upravit tak, aby odpovídaly tomu, co přesně chceme tes-

tovat, zda aplikaci, systém, web atp. Ideální pro testování se jeví Google for-

mulář, který umí data ukládat přímo do tabulky. Té lze nastavit automatické 

zpracování dle algoritmu výše a přímo vidět výsledné skóre. Ať již od jednot-

livých uživatelů (a lze se pak například doptávat těch nejméně spokojených) 

nebo výsledné číslo, které může sloužit jako jistá orientační metrika.434

— 433 — System Usability Scale (SUS). Usability.gov [online]. 2017.  — 434 — LEWIS, James R.; SAURO, Jeff. 
The factor structure of the system usability scale. In:  International conference on human centered design. 
Springer, Berlin, Heidelberg, 2009. p. 94-103.

https://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/system-usability-scale.html
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Polostrukturované rozhovory

Polostrukturované rozhovory představují jednu ze základních metod kva-

litativního výzkumu, který má sloužit k odhalení důvodů, souvislostí či hle-

dání příčin.435 Zatímco kvantitativní metody se soustředí na otázku co, kvali-

tativní míří k jak a proč. Na rozdíl od nestrukturovaných (nebo hloubkových 

či fenomenologických) rozhovorů slouží polostrukturované typicky k práci 

s užším, jasně vymezeným tématem, umožňují snazší zpracování výsledků 

a jejich kódování a zabírají méně času. Současně ale umožňují se doptávat 

a také téma posouvat či rozšiřovat v případě, že dojde k zajímavému zjiště-

ní nebo k nějakému místu, které je třeba dovysvětlit. V tomto ohledu se jeví 

jako poměrně jednoduchý a flexibilní nástroj, který má všestranné využití.

Tuto metodu je vhodné kombinovat například s webovou analytikou či 

s různými dalšími kvantitativními metodami na zjišťování příčin a popis iden-

tifikovaných témat či fenoménů. Je ideální, pokud můžeme pomocí znalosti 

předchozích automaticky získávaných (nebo i běžně agregovaných) dat po-

kračovat v prohlubování pochopení chování či studiu uživatelů pomocí roz-

hovorů. Lze je ale také užít v počátečních fázích designového procesu, kde 

umožní zjistit, co uživatelé chtějí či očekávají, tedy nastavit základní para-

metry edukační služby.

Výhodou metody je velká flexibilita, umožňuje relativně snadnou volbu 

výzkumných otázek, z jejichž analýzy se následně tvoří dotazy rozhovorové. 

V online prostředí mohou být polostrukturované rozhovory prováděné také 

prostřednictvím sítě (Skype, Hangouts atp.), avšak je třeba myslet na to, že 

jde o trochu jiný druh rozhovorů než v případě běžného hovoru, a to díky ji-

nému sociálnímu i komunikačnímu kontextu. Polostrukturované rozhovo-

ry mohou být realizovány také pomocí chatu či zcela písemně.436

Naopak nevýhodou je jistá časová náročnost a nutnost explicitně pra-

covat s uživatelem služby. Pokud mají být výsledky relevantní, je třeba také 

metodologicky ošetřit výběr vzorku. Také zpracování pomocí kódování není 

zcela triviální a rychlé.437

Pokud pořizujeme takový rozhovor, je třeba zajistit informovaný souhlas 

a užitečné mohou být i nástroje pro přepis mluveného slova na text, které 

jsou sice do jisté míry chybové, ale pro rychlejší kódování mohou být vhod-

né, protože smysl sdělení většinou zachovávají. Tuto kontrolu ale může sa-

mozřejmě provést sám výzkumník.

— 435 — DREVER, Eric. Using Semi-Structured Interviews in Small-Scale Research. A Teacher’s Guide. 1995. 
— 436 — LONGHURST, Robyn. Semi-structured interviews and focus groups. Key methods in geography, 2003, 
117-132. — 437 — HARRELL, Margaret C.; BRADLEY, Melissa A. Data collection methods. Semi-structured inter-
views and focus groups. Rand National Defense Research Inst santa monica ca, 2009. 
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Práce s mockupy a wireframy

Jednoduchou výzkumnou metodou, která se hodí při návrhu systému, je prá-

ce s mockupy a wireframy. Mockupy a wireframy jsou prototypy, které mo-

hou být částečně funkční a mohou (ale nemusí) pracovat s grafickou podobou 

systému. Jde tedy vlastně o návrh, jak bude web, aplikace nebo třeba učeb-

ní materiál vypadat. Na rozdíl od výsledného produktu není třeba pracovat 

s databázemi, kódovat atp.438

Cílem těchto návrhů je, aby si uživatelé mohli vyzkoušet, jak se jim s jed-

notlivými možnostmi realizace konkrétní části systému pracuje, jaké by 

preferovali řešení či informační architekturu.439 Velkou výhodou je, že je lze 

vytvořit relativně rychle a dále je spojit s různými dalšími výzkumnými po-

stupy – od A/B testování přes polostrukturované rozhovory až třeba po zjed-

nodušené testování použitelnosti nebo heuristické testování.

Pro lepší pochopení je třeba oba pojmy od sebe částečně oddělit. Wireframe 

je tzv. drátěný model, tedy jednoduchý návrh toho, jak bude vypadat informač-

ní architektura systému, rozložení prvků na stránce atp. Velice často se nedě-

lá klikací, ale jde jen o skicu či graficky zpracovaný obrázek. Dává více nebo 

méně podrobnou představu o tom, jak se bude systém chovat a jak o něm pře-

mýšlet. Je vhodné ho použít pro úvahy nad architekturou, funkčním omeze-

ním, obsahovým vyhraněním atp. Tedy především u koncepčnějších otázek.440

Specifickou variantou wireframu je mockup, tedy prototyp systému, větši-

nou částečně funkční. Jeho cílem je pracovat s testováním konkrétních řešení 

s cílem zjistit, co bude uživatelům vyhovovat nejvíce. Hodí se tedy do pozdnějších 

fází vývoje, často na testování možností realizace jednotlivých funkcionalit.441

Oba je možné použít pro analýzu seshora dolů, kde autorem návrhu je de-

signer a uživatel jen testuje, dává připomínky a komentuje, nebo tak také pro 

opačný směr návrhu, kdy uživatel dostane různé prvky (případně si může ně-

jaké dokreslit sám) a jeho úkolem je rozmístit je na obrazovce tak, aby se mu 

líbilo takový systém používat. V obou případech je otázkou velikost a výběr 

vzorku. Lze říci, že výběr by měl být co nejvíce reprezentativní a většinou si 

vystačíme s přibližně pěti respondenty. Typicky tak jde o rychlou ověřovací 

metodu, která pomáhá s dobrým designem výsledného produktu a s identi-

fikací správných směrů vývoje.

— 438 — RIVERO, José Matías, et al. From mockups to user interface models: an extensible model driv-
en approach. In:  International Conference on Web Engineering. Springer, Berlin, Heidelberg, 2010. p. 13-24. 
— 439 — UNGAR, Jim; WHITE, Jeff. Agile user centered design: enter the design studio-a case study. In: CHI’08 
Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems. ACM, 2008. p. 2167-2178. — 440 — PUERTA, 
Angel; MICHELETTI, Michael; MAK, Alan. The UI pilot: a  model-based tool to guide early interface design. 
In:  Proceedings of the 10th international conference on Intelligent user interfaces. ACM, 2005. p. 215-222. 
— 441 — ZHANG, Jia; CHANG, Carl K.; CHUNG, Jen-Yao. Mockup-driven fast-prototyping methodology for Web 
requirements engineering. In: Computer Software and Applications Conference, 2003. COMPSAC 2003. Pro-
ceedings. 27th Annual International. IEEE, 2003. p. 263-268.
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Data z LMS

Jestliže vzdělávání probíhá v LMS (Learning Management System) jako 

je například Moodle, lze o chování a studijních postupech studentů získat 

komplexnější a systematičtější obrázek než v případě běžné webové analy-

tiky.442 Kvalita a struktura těchto dat je silně závislá na použitém systému, 

s tím, že lze říci, že právě zmiňovaný Moodle nabízí jedna z nejkomplexněj-

ších dat a naopak Google Classroom neposkytuje téměř žádné informace.

Takto získaná data lze užít ke konceptu, který se označuje jako daty 

řízené učení – analýza dat slouží jako informační prostředek pro studen-

ta i tutora443 k tomu, aby dynamicky měnili obsah a formy učení, mohli se 

zaměřit na to, co studentovi nejde nebo naopak mohli podpořit jeho silné 

stránky. Někdy se také mluví o vzdělávání založeném na důkazech, tedy 

o strategii, kdy efektivitu a funkčnost jednotlivých postupů můžeme jas-

ně měřit a sledovat, ať již globálně u všech účastníků kurzu nebo u každé-

ho jednotlivce zvlášť.

Mezi typická data, která lze touto cestou získat, patří informace o úspěš-

nosti v textování (včetně jednotlivých otázek), informace o studijním pro-

gresu, času stráveném s jednotlivými materiály, frekvenci návštěv atp. Lze 

také studovat různé korelace, například mezi formou vzdělávacího obsahu 

a úspěšností v jednotlivých formách testování. Zde se nabízí relativně kom-

plexní možnost analýzy celého studijního chování.444 V současné době se 

diskutuje o možnostech formátu XAPI, který umožňuje do LMS exporto-

vat data například z počítačových her či jiných aplikací. Díky tomu by mohl 

učitel i student získat ještě komplexnější pohled na celý edukační proces.445

S tím jsou spojené také jisté limity či problémy – lze se setkat s existen-

cí falešných korelací, jejichž odhalení by bylo možné jen dalšími výzkum-

nými metodami jako jsou například rozhovory. Lze se dokonce setkat s tím, 

že se o vzdělání v tomto ohledu mluví jako o dehumanizovaném,446 kdy uči-

tel namísto komplexního pohledu na studenta pracuje pouze s exaktními 

fakty, které ale nemají holistický autentický hlubinný charakter. Současně 

mohou omezovat vnímání možné analýzy dílčích částí edukačního proce-

su pouze na ty části a parametry, které jsou snadno a exaktně měřitelné. 

— 442 — DYCKHOFF, Anna Lea, et al. Design and implementation of a learning analytics toolkit for teach-
ers. Journal of Educational Technology & Society, 2012, 15.3: 58. — 443 — MACFADYEN, Leah P.; DAWSON, 
Shane. Mining LMS data to develop an “early warning system” for educators: A proof of concept. Com-
puters & education, 2010, 54.2: 588-599. — 444 — IGLESIAS-PRADAS, Santiago; RUIZ-DE-AZCÁRATE, Car-
men; AGUDO-PEREGRINA, Ángel F. Assessing the suitability of student interactions from Moodle data 
logs as predictors of cross-curricular competencies.  Computers in Human Behavior, 2015, 47: 81-89. 
— 445 — LIM, Kin Chew. Using xAPI and learning analytics in education. In: eLearning Forum Asia, Shang-
hai, China. 2016. — 446 — BRDIČKA, Bořivoj. Skutečné možnosti využití daty řízeného školství. Metodický 
portál: Články [online]. 2011 a BRDIČKA, Bořivoj. Daty řízené školství, politika a  technologie. Metodický 
portál: Články [online]. 2010. 
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Problematický může být také zásah do soukromí studenta, který je díky 

LMS a tutorovi pod neustálým systematickým dohledem.447

Velkou výhodou na druhé straně může být všestrannost využití dat – od 

testování kvality jednotlivých materiálů či celého kurzu až po podporu učení 

jednotlivých studentů. Data jsou sbírána automaticky, což znamená, že není 

třeba s jejich získáváním zatěžovat uživatele. Jednotlivá LMS je navíc poměr-

ně jasně strukturují a nabízejí možnosti jejich základní analýzy a vizualiza-

ce. Lze je dobře použít například pro A/B testování nebo jako podklad pro 

kvalitativní metody výzkumu. Současně jde o velice dobrou cestu pro studi-

um nastavení obtížnosti ukončení, charakteristicky jednotlivých otázek atp.

Evaluační dotazníky

Jednou z nejjednodušších a přitom velice důležitých výzkumných metod v on-

line prostředí je práce s evaluačními dotazníky.448 Ty mohou být distribuo-

vány typicky po skončení kurzu (ideálně po udělení zápočtu či certifikátu, 

což sice může snižovat návratnost dotazníku, ale zvyšuje jeho spolehlivost) 

nebo je lze zařadit také jako průběžné například po třetině nebo polovině 

kurzu. V takovém případě s nimi lze pracovat v rámci paradigmatu akčního 

výzkumu, kdy na základě provedených zjištění je možné kurz ještě upravo-

vat, doplňovat a měnit tak, aby odpovídal potřebám konkrétních studentů.449

Smyslem evaluačních dotazníků jako kvantitativní metody je získání kom-

plexního přehledu o tom, jak studenti vnímali edukační proces v jeho různých 

dimensích, jak hodnotí jednotlivé materiály, komunikaci, organisaci kurzu atp. 

Dávají tedy komplexní a globální pohled na edukaci jako celek, respektive na 

její části, které výzkumník pro sebe vyhodnotí jako zajímavé.450

Především v případě online kurzů by mělo platit, že jde o výzkumy spí-

še krátké, rychle a snadno vyplnitelné. Lze v nich pracovat s pětistupňovou 

Likertovou škálou, která se hodí na měření a analýzu postojů, dichotomické 

nebo polytomické otázky atp. Lze pracovat také s otevřenými otázkami, které 

se hodí především jako doplněk nebo na vysvětlení odpovědi. Je ale vhodné 

být obezřetní v tom, nevyužívat jich příliš mnoho, neboť s jejich množstvím 

— 447 — Srov. CAMPANO, Gerald; GHISO, María Paula; SÁNCHEZ, Lenny. “ Nobody Knows the… Amount of 
a Person”: Elementary Students Critiquing Dehumanization through Organic Critical Literacies. Research in 
the Teaching of English, 2013, 98-125.  — 448 — MOTIWALLA, Luvai F. Mobile learning: A framework and evalu-
ation. Computers & education, 2007, 49.3: 581-596. — 449 — GOVINDASAMY, Thavamalar. Successful imple-
mentation of e-learning: Pedagogical considerations. The internet and higher education, 2001, 4.3: 287-299. 
nebo specificky TZENG, Gwo-Hshiung; CHIANG, Cheng-Hsin; LI, Chung-Wei. Evaluating intertwined effects in 
e-learning programs: A novel hybrid MCDM model based on factor analysis and DEMATEL. Expert systems 
with Applications, 2007, 32.4: 1028-1044. — 450 — Srov. ZAHARIAS, Panagiotis; POYLYMENAKOU, Angeliki. De-
veloping a usability evaluation method for e-learning applications: Beyond functional usability. Intl. Journal of 
Human–Computer Interaction, 2009, 25.1: 75-98.
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narůstá časová i kognitivní náročnost takového dotazníku. Demografické 

otázky se většinou umísťují na konec. Zajímavé mohou být také varianty do-

tazníků z podmíněnými skoky, které umožní lepší a hlubší pochopení odpo-

vědí a lepší strukturu jednotlivých výzkumných otázek.

Pro zpracování je možné využít poměrně bohatou sadu nástrojů jako je 

Typeform, Google Forms, SurveyMonkey, Survio atp. Další zpracování je 

pak typicky záležitostí běžných tabulkových procesorů s využitím kontin-

genčních tabulek, případně lze užít robustní nástroje jako je například Atlas.

Pomocí evaluačních dotazníků lze zkoumat především postoje, emoce, 

nálady během studia nebo dojmy z kurzu, což jsou informace, které napří-

klad webovou analytikou nebo daty z LMS nezískáme. Současně ale nabíze-

jí jen omezené možnosti poznání skutečných příčin spokojenosti či problé-

mů. Evaluační dotazníky je nutné vždy nechat projít testovacím provozem na 

vhodně zvolených „pokusných“ respondentech, aby se zjistilo, zda jsou otáz-

ky pochopitelné a jednoznačné, kolik dotazník zabere času atp.

Heuristická analýza

Heuristická analýza je spojená s Jakobem Nielsem, který souvisí jak s její 

konstrukcí, tak také obecně s testováním použitelnost systémů.451 Základní 

myšlenka je taková, že uživatelé (jde typicky o experty, ale může teoretic-

ky jít i o běžné uživatele) hodnotí základní parametry systému a to na škále 

od jedné do čtyř. Mimo samotnou škálu uvádějí také popis případné zjiště-

né chyby. Metoda tedy kombinuje kvalitativní a kvantitativní rozměr hodno-

cení, umožňuje identifikovat slabá místa a současně mít přehled o tom, proč 

a co je v nich špatného.

Druhou velkou výhodou metody je, že umožňuje pracovat s malým vzorkem 

testerů. Již jeden odhalí asi třetinu chyb, pro zajištění dostatečné kvality se do-

poručuje 4-5 osob, což není obvykle příliš náročné ani na zpracování dat ani na 

jejich získání. Současně nedochází ke zbytečné interakci s běžnými studenty.

Obecně se udává těchto deset oblastí, které by měly být zkoumané 

u každého systému:452

• Viditelnost stavu systému, informace o tom, co se děje

• Shoda mezi systémem a jeho informacemi či jazykem a vnějším světem

— 451 — NIELSEN, Jakob; MOLICH, Rolf. Heuristic evaluation of user interfaces. In: Proceedings of the SIGCHI 
conference on Human factors in computing systems. ACM, 1990. p. 249-256. NIELSEN, Jakob. Heuristic eval-
uation. Usability inspection methods, 1994, 17.1: 25-62. NIELSEN, Jakob. Finding usability problems through 
heuristic evaluation. In: Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems. ACM, 
1992. p. 373-380. — 452 — NIELSEN, Jakob. Ten usability heuristics. 2005. 
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• Funkční uživatelské ovládání, možnost vrátit se zpět

• Konzistence ovládacích prvků, vzorců chování a nastavení

• Prevence chyb – systém by neměl uživateli umožňovat chybovat či „něco 

pokazit“

• Minimalizace potřeby využívat paměť při práci se systémem

• Podpora zkratek a “urychlovačů” pro pokročilé uživatele

• Estetická kvalita systému a minimalistický design

• Funkční práce s chybovými hlášeními

• Práce s nápovědou a dokumentací

Tyto oblasti jsou pak typicky buď fragmentované do podotázek, nebo – v pří-

padě profesionálních testerů – mohou být ponechány takto široké a jejich 

hodnocení je pak doprovázeno hlubší slovní zpětnou vazbou.

Mimo tyto obecné charakteristiky systému jsou pak většinou testo-

vání podrobované také typické funkcionality, které jsou pro daný systém 

zásadní. Deset pravidel má zajistit obecné funkční ovládání nástroje, ale 

netestuje, zda to, co má systém dělat, se v něm skutečně dá snadno a efek-

tivně realizovat.

Druhou možností je obecné otestování systému a práce se specifickými 

funkcemi či úkoly může být realizována formou testování scénářů. V tom pří-

padě dostává uživatel zadání (např. „napište textovou poznámku se slovem 

„Modrý“) a výzkumník sleduje, jak dlouho danému uživateli proces splně-

ní úkolu zabere času, kolik na to musel vynaložit kliknutí a zda postupoval 

očekávanou cestou či způsobem (nebo zda někde bloudil). Testování pomo-

cí scénářů pak většinou nebývá aplikované na pokročilé uživatele nebo tes-

tery, ale na očekávané zákazníky či uživatele.

Kirkpatrickův čtyřúrovňový model hodnocení

Jestliže chceme provádět evaluaci či výzkum nějaké edukační aktivity nebo 

systému, můžeme volit dvě autonomní možnosti výzkumu. První spočívá 

v obecné práci se systémem jako takovým a jeho evaluaci z hlediska desig-

nu či funkcí bez vztahu k vlastnímu vzdělávacímu cíli či obsahu. Tato část 

je významná v tom, že umožní rychle zajistit technické fungování nástroje.

Druhou neméně významnou možností je měření či studium efektivi-

ty vzdělávání. K této činnosti je již třeba didaktická a pedagogická analýza. 
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Jedním z nástrojů, který umožňuje o efektivitě edukačního procesu struktu-

rovaně přemýšlet a sledovat ho, je Kirkpatrickův čtyřúrovňový model hod-

nocení.453 Nejde o konkrétní metodu, ale o jistý přístup k tomu, jak jednotli-

vé metody vzájemně používat a pracovat s nimi.

Obecně se uvádí, že vzdělávání zasahuje čtyři základní roviny, které ten-

to model sleduje. Pro každou z nich je přitom typické užití jiného výzkum-

ného designu:454

• Reakce

• Učení

• Chování

• Výsledky

Při užití Kirkpatrickova modelu je třeba na začátku stanovit vzdělávací cíle, 

kterých má být během vzdělávání dosaženo. Ty jsou pak dále diferencované 

do postojů, znalostí a dovedností, respektive jejich změn. Podle nich by měla 

(respektive s ohledem na ně) probíhat celá edukace.

Reakce jsou nejnižším a bezprostředním projevem spokojenosti s eduka-

cí. Je vhodné je měřit ihned po skončení aktivity. Jejich cílem je tedy zmapo-

vání pocitů vzdělávaných. Nejčastěji se zde užívají dotazníky s Likertovou 

škálou (například formou smajlíků), slovní hodnocení, ale lze se setkat také 

s kreativnějšími formami (jako je například kreslení obrázků).

Druhá oblast sleduje změnu znalostí před a po edukační aktivitě. Tradičně 

se měří pretesty a posttesty, ale lze užít také například rozhovory či sebe-

hodnotící nástroje. Toto oblast lze, stejně jako předchozí, měřit průběžně 

a na základě dostupných dat poté upravovat vzdělávací proces. Obecně pla-

tí těsný vztah mezi pozitivními emocemi, motivací a množstvím naučeného 

obsahu. Úkoly se mohou vztahovat také k situacím z reálného života či pra-

xe studenta, na kterých by se měla ukázat komplexnější změna včetně apli-

kačních schopností. Finální evaluaci této oblasti lze provádět také v delším 

časovém odstupu.

Změna chování je již komplexním problémem. V této vrstvě by mělo být 

zkoumáno to, do jaké míry byl schopen účastník vzdělávací aktivity, poznatky, 

postoje či kompetence přenést do své praxe a dalších oblasti života. Tento pa-

rametr se velice špatně hodnotí, lze užít 360° zpětné vazby při hodnocení oko-

lím nebo například rozhovorů (ať již hloubkových nebo polostrukturovaných) 

— 453 — BATES, Reid. A critical analysis of evaluation practice: the Kirkpatrick model and the principle of be-
neficence. Evaluation and program planning, 2004, 27.3: 341-347. — 454 — PRASLOVA, Ludmila. Adaptation of 
Kirkpatrick’s four level model of training criteria to assessment of learning outcomes and program evaluation 
in higher education. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 2010, 22.3: 215-225. 
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v delším časovém odstupu. Další možnou metodou mohou být metody et-

nografické, analýza deníků či jiných záznamů chování. Často je toto měření 

spojené s jistým sebehodnocením.

Kirkpatrickův model je původně určený pro vzdělávání ve firmách, tak-

že jeho nejvyšší patro tvoří analýza toho, jak se edukace promítla do sníže-

ní nákladů nebo zlepšení kvality uvnitř organisace. Ty mohou být buď sta-

noveny v oblasti tvrdých (například ekonomických) parametrů nebo mohou 

být spojené s měkkými či fuzzy, které se měří obtížněji (od růstu kreativi-

ty po pocit štěstí). V případě běžné nefiremní edukace sem mohou spadat 

otázky na vztah k plnění osobních vzdělávacích plánů, plánů osobního roz-

voje, PLE atp.455

— 455 — ŠEDIVÁ, Zuzana. Měření efektivnosti nasazení e-learningové aplikace. Systémová integrace, 2010, 
57-65. nebo PEJŠA, Jan. e-learning-trendy, měření efektivity, ROI, případové studie.  Internet a konkurence-
schopnost podniku, 2003. 
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Jakkoli na tomto místě nemůžeme obsáhnout celou kognitivní psychologii, 

pokusíme se upozornit alespoň na některá témata nebo momenty, které jsou 

s ní spojené a které mohou být pro designera online (či obecně e-learningo-

vého) vzdělávání důležité. Jakkoli se nedomníváme, že by měl být psycholo-

gem, tak základy kognitivní psychologie jsou pro efektivní tvorbu vzděláva-

cích materiálů nezbytné.

V této kapitole – ostatně jako v celém textu – se přitom nebudeme zabý-

vat nějakými poruchami nebo specifickými tématy, ale pokusíme se spíše za-

měřit na zcela obyčejné otázky – jak člověk vnímá, jak si pamatuje, jak myslí, 

jak pracuje s pozorností či motivací. Na základě těchto odpovědí pak může-

me v hrubých rysech navrhovat vzdělávací procesy nebo materiály, které bu-

dou mít alespoň potenciální šanci na úspěch u studujících.

Jakkoli se nedomníváme, že kognitivní psycholog456 je nejlepším designe-

rem edukačního procesu, jsme přesvědčeni, že alespoň elementární balíček 

znalostí v této oblasti by měl mít každý. Současně je ale třeba říci, že syste-

maticky se tématu online vzdělávání na úrovni kognitivní psychologie opět 

Vybraná témata z kognitivní 
a pozitivní psychologie

— 456 — Základní referenční literaturou může být například STERNBERG, Robert J., et al. Kognitivní psycholo-
gie. Portál, 2002. Z něj také vycházíme v obecných psychologických konceptech v této kapitole.

Kognitivní psychologie



82

věnuje poměrně málo pozornosti a naším úkolem tedy bude na relativně malý 

prostor vměstnat témata z kognitivní psychologie vztažená právě k oblas-

ti e-learningu.

Pozornost

Jak je možné, že člověk pozná, na co se má soustředit a co naopak může igno-

rovat? Představte si, že řídíte automobil – jde o velice komplexní činnost, při 

které se musíme soustředit na manipulaci s vozidlem, provoz, řazení a řadu 

dalších činností, ale přitom nemůžeme příliš přemýšlet nad tím, jak fungu-

je led dioda v palubní desce. Takové chování by vedlo – dříve nebo pozdě-

ji – k havárii. Svět, ve kterém žijeme (ale ve kterém také žili naši předkové), 

je informačně natolik nasycený, že pokud bychom se chtěli soustředit na vše, 

nepochybně podlehneme informačnímu přetížení.

Lidská mysl tak musí mít něco, co ji umožní ve světě identifikovat to dů-

ležité a na to zaměřit svoji pozornost. Obecně tedy můžeme říci, že z počit-

ků, vzpomínek a myšlenkových procesů konstruujeme něco, co lze označit 

jako pozornost. Ta může být tvořena vědomými i nevědomými procesy a je-

jím výsledkem může být nějaká „akce“ – od toho, že odstřelovač zasáhne 

člověka kilometry daleko až po to, že se něco naučíme.

Součástí předvědomého zpracování informací je tzv. priming.457 Jde 

o kognitivní proces, kdy dokážeme nějakou informaci vnímat nebo s ní 

pracovat, aniž bychom si ji museli být přímo vědomi. Na tomto principu 

je založena například podprahová reklama, ale také procesy, které souvi-

sí s učením. Svoji pozornost jsme schopni zaměřit na takovou věc, která je 

spojena s primingem – tedy pokud se máme něco naučit nebo něčemu vě-

novat pozornost, je třeba, aby se tato informace na něco navázala nebo byla 

něčím povzbuzena. Všechny aktivity „zamyslete se“ se snaží s tímto kon-

ceptem pracovat. Ale možná lepší je vědomě pracovat s jazykem a příkla-

dy, které zasahují zkušenost studenta kontinuálně, nikoli jen na nějakých 

specifických místech v textu.458

Na tomto místě se ukazuje, proč jsou „abstraktní“ texty těžké na pozor-

nost a učení – mozek si nemůže dané informace s ničím snadno propojit a pro-

vázat, takže se na ně neumí ani tak snadno a dobře soustředit. Při konstruk-

ci učebních či vzdělávacích textů je tedy třeba myslet právě na tento aspekt 

— 457 — HERMANS, Dirk; HOUWER, Jan De; EELEN, Paul. The affective priming effect: Automatic activation of 
evaluative information in memory. Cognition & Emotion, 1994, 8.6: 515-533. — 458 — Další zajímavé informace 
lze nalézt například v SMITH, Pamela K.; TROPE, Yaacov. You focus on the forest when you’re in charge of 
the trees: power priming and abstract information processing. Journal of personality and social psychology, 
2006, 90.4: 578. 
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„praktičnosti“. Napsat abstraktní text v tomto ohledu není otázkou odbor-

nosti, ale neznalosti toho, jak se člověk učí.

Jednou z důležitých věcí u učení je tzv. procvičování. Jeho smyslem není 

se naučit něco nového, ale zajistit dvě významné věci. Předně lepší zapama-

tování, což souvisí s jistým rozvržením si učení na delší časový úsek. Druhým 

důležitým momentem je práce s vědomými (a automatizovanými procesy) – 

čím vyšší je míra automatizace, tím méně se musíme na danou činnost sou-

středit a kognitivní kapacitu můžeme zaměřit na vlastní řešení problému, ni-

koli na proces nebo techniku jeho řešení.

Procvičování je tedy – jakkoli je nepopulární – jednou z důležitých fo-

rem tréninku, který vede k tomu, že člověk přesouvá provádění činností 

z vědomého řízeného do automatizovaného procesu. Mezi řízeným a au-

tomatizovaným zpracováním není žádná ostrá hranice – obecně platí, že 

automatizované procesy nespotřebovávají pozornost a mozek je provádí 

podstatně rychleji.459

Míra zdokonalování roste s počtem pokusů procvičování, ale jen do ur-

čité míry. Z hlediska designu edukační jednotky je třeba toto místo stagna-

ce efektivně identifikovat a dále neprocvičovat, protože jde o ztrátu času. 

Problém procvičování je ale komplexnější, protože je třeba brát do úva-

hy také motivaci studentů (obecně procvičování není příliš zábavné a stu-

dent vidí méně zřetelně pokrok – umí stále to stejné, jen možná rychle-

ji a s menším množstvím chyb, s tím, že rychlost změn rychle klesá) nebo 

časové možnosti kurzu.

Zajímavou oblastí u pozornosti je také vyhledávání, tedy práce s tím, na 

co je člověk schopný se rychle soustředit nebo co je schopen v záplavě podob-

ných prvků najít. Práce s touto oblastí může být významná pro učení, protože 

umožňuje pozornost řídit a nasměrovat vhodným směrem. Existují různé te-

orie, které říkají, jaké prvky či struktury jsme schopni od sebe odlišit a proč. 

Vyhledávání obecně brání distraktory, což jsou prvky, které nesou podob-

nou charakteristiku jako to, co hledáme. Proto je třeba například vizuální 

stránku vzdělávacích materiálů navrhovat velice opatrně a s rozmyslem, aby 

tyto distraktory neobsahovala a studenty vedla k tomu, co v daném okamži-

ku potřebují. V kombinaci s tím, že náročnost odlišení vyhledávaného prv-

ku a distraktoru roste s počtem objektů, je zcela pochopitelné, proč se obje-

vují požadavky na minimalistický design jak učebních materiálů, tak celých 

systémů. Barevné a ozdobné prostředí může být líbivé, ale je těžké ho navrh-

nout tak, aby podporovalo cílové kognitivní funkce – pozornost a paměť. 460

— 459 — EYSENCK, Michael W.; KEANE, Mark T. Kognitivní psychologie. Praha: Academia, 2008.  — 460 — GOLD-
SCHMIDT, Gabriela. On visual design thinking: the vis kids of architecture. Design studies, 1994, 15.2: 158-174.
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Paměť

Paměť je prostředek, do kterého můžeme sahat do své předcházející (minu-

lé) zkušenosti, abychom ji mohli využít v přítomnosti. Nejjednodušší je pa-

měť explicitní, kterou také z hlediska edukačního procesu nejčastěji testu-

jeme – tedy schopnost vybavit si nějakou konkrétní událost, fakt či emoci, 

s jistým časovým odstupem. Například kdy byla bitva na Bílé hoře, kdo byl 

prvním prezidentem České republiky, kolik je 10 x 10 atp.

Z hlediska psychologie učení a kognitivní psychologie je ale neméně 

podstatná implicitní paměť,461 tedy takový druh paměti, který si neumíme 

explicitně vybavit, ale běžně ho využíváme. Například pokud máme do-

plnit slovo imp___, tak s velkou pravděpodobností uvedeme slovo impli-

citní, neboť jsme ho nedávno četli. Implicitní paměť je významná pro běž-

ný život člověka. Právě práce s implicitní pamětí a její měření a využívání 

může být velice důležité a zajímavé. Priming,462 tedy podněcování, je fa-

cilitace paměti, která je schopná doplňovat slova, se kterými se nedávno 

setkala. Práce s primingem může být zajímavá z hlediska učení i designu 

učebních materiálů.

Tradičně (podle Atkinskona a Shiffrina) se paměť může dělit na senzo-

rickou, která je mimořádně krátká s velmi omezenou kapacitou, krátkodo-

bou s také omezenou kapacitou a schopností ukládat informace po delší 

dobu a konečně dlouhodobou, snad v čase téměř neomezenou s podstatně 

vyšší kapacitou.463

Podle Millera lze do krátkodobé paměti uložit 7±2 položky. Může jít ale 

o položky značně rozdílné a třeba také strukturované. Jde tedy o čísla, slo-

va, předměty atp. Jednou z důležitých paměťových technik je tedy transfor-

mace dlouhých řetězců dat do kratších smysluplných celků, které pak mohou 

sloužit jako jednotlivé položky v krátkodobé paměti. Díky tomu si lze zapa-

matovat i poměrně rozsáhlé celky. Na druhou stranu platí, že víceslabičných 

slov si zapamatujeme méně než více jednoslabičných.464

Jakým způsobem do své mysli ukládáme informace? Jak s nimi pracuje-

me? To jsou jen některé otázky, které kognitivní psychologie zkoumá a které 

jsou pro případný design vzdělávacího procesu zásadní a důležité. Pomáhají 

nám pochopit, jakým způsobem máme předávat poznatky druhým. Těsně 

přitom souvisí s prací s pamětí.

— 461 — RUSINA, Robert, et al. Paměť a její poruchy. Neurologie pro praxi, 2004, 4: 205-207. nebo KOUKOLÍK, 
František. O vztahu mozku a paměti. Psychiatrie, 2000, 1: 28-34. — 462 — TULVING, Endel, et al. Priming and 
human memory systems. Science, 1990, 247.4940: 301-306. — 463 — ATKINSON, Richard C.; SHIFFRIN, Rich-
ard M. The control processes of short-term memory. Stanford: Stanford University, 1971. — 464 — MILLER, 
George A. The magical number seven, plus or minus two: some limits on our capacity for processing informa-
tion. Psychological review, 1956, 63.2: 81. 
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První zajímavou oblastí je vztah mezi novostí a prvenstvím informací. Jak 

postupovat v tvorbě vzdělávacího materiálu a kam dávat ty informace, kte-

ré chceme, aby si student skutečně zapamatoval? Efekt čerstvosti či novosti 

říká, že pokud dáme někomu seznam položek k zapamatování, tak s nejvyš-

ší mírou reprodukce budou spojené poslední položky. Informace obsažené 

na konci seznamu si člověk zapamatuje nejlépe.

Na tomto místě je zajímavé podívat se na různá shrnutí na konci kapi-

tol či textů. Ta mohou vést k tomu, že studenti čtou pouze je, ale současně 

mohou být spojená také s pozitivními efekty. Opakování obecně výrazně 

zvyšuje šanci na zapamatování si daných informací a současně poslední 

informaci si člověk pamatuje nejlépe. Pokud tedy dokážeme vytvořit ta-

kový design shrnutí, ve kterém budou studenti motivováni k tomu, pro-

jít celý předchozí vzdělávací obsah, můžeme docílit výrazně pozitivního 

edukačního efektu.

Důležitá je také první část sdělení – tedy úvody, ve kterých se proje-

vuje efekt novosti. Informace ze začátku seznamu si člověk zapamatuje 

výrazně lépe, než ty, které jsou uprostřed. Úvod tedy nemá jen motivační 

rozměr, ale představuje důležitý prostor také z hlediska předaných infor-

mací. Obecně lze říci, že umísťovat do prostřední části vzdělávacího mate-

riálu důležitý obsah je z hlediska pozornosti i paměti problematické. Jako 

efektivní se tedy jeví do nich umísťovat takové informace, které rozšiřu-

jí znalosti, doplňují kontext, souvislosti atp. Zajímavé je, že jak efekt no-

vosti, tak také efekt čerstvosti se uplatňují globálně – od celých kurzů po 

jednotlivé kapitoly.

Informace, které jsou uložené v paměti, nejsou vybavovány čistě rekon-

struktivně, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jakkoli role paměti jako 

přesného uchovatele nějakých faktů v edukačním procesu klesá, je třeba říci, 

že mezi počítačovou pamětí a lidskou pamětí jsou závažné rozdíly. Zatímco 

počítač uloženou informaci reprodukuje přesně, člověk nikoli. Existují situa-

ce, kdy si lidé vybavují nějakou věc, která není vůbec pravdivá, v takovém pří-

padě se hovoří o falešných vzpomínkách. Člověk si také přirozeně do svých 

vzpomínek doplňuje informace, které kontextuálně předpokládá a které od-

povídají jeho zkušenosti. Tento fakt je důležitý pro konstrukci vzdělávacích 

objektů – je důležité se snažit cíleně pracovat jak se zkušeností studenta 

(„Vzpomeňte si, že…“, „Když jste naposledy…“…), tak také s cíleným vyvra-

cením. Jak uvidíme později, svět kolem nás je silně neintuitivní a lidskému 

mozku to činní jisté obtíže.

Abychom si byli schopni něco zapamatovat (a také to pochopit), je třeba 

znát kontext – jen pokud víme a chápeme, k čemu se vztahují předkládané in-

formace, můžeme s nimi efektivně pracovat. Mnoho experimentů (například 
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Bransforda a Johnsové z roku 1972) ukazují, že často stačí jen dobře nastí-

nit kontext a výrazně se zvýší schopnost reprodukovat danou informaci.465

Zdá se (například podle autora Myšlenkových map Tonyho Buzana), že 

paměť má silně asociační charakter. Pokud si jsme schopni spojit jisté infor-

mace dohromady, vytvářet vazby mezi nimi, dochází k výrazně vyšší míře za-

pamatování, ale roste také schopnost využitelnosti či aplikovatelnosti těchto 

poznatků. Cílená práci s asociacemi je podstatou velké části tzv. kreativních 

technik (asociační řady, myšlenkové mapy, clustering…), ale také těch pamě-

ťových (master system, metod loci…).

Důležitá je také emoční složka.466 Informace spojené se silným emočním 

prožitkem si pamatujeme lépe než ty, které s žádným pocitem spojené nejsou. 

Na druhé straně se můžeme snažit některé negativní vzpomínky vytěsnit či 

se jim alespoň vyhýbat. V této souvislosti jsou zajímavé dvě věci, které mají 

z hlediska designu vzdělávání velký význam. První je poměr pozitivních a ne-

gativních emocí. Jak již bylo řečeno v části věnované pozitivní psychologii, 

je vhodné zachovávat jistý kladný poměr pozitivních slov, emocí či obecně 

emočního kontextu, pokud chceme dosahovat dobrých výkonů a efektivní-

ho učení či práce. Jinými slovy – strach či obecně stresující prostředí neve-

dou dlouhodobě (a u nemalé části jedinců ani krátkodobě) k lepším vzdělá-

vacím výsledkům. Velice zjednodušeně řečeno – například lektor na videu 

by měl být pozitivně naladěný a studenty by neměl strašit, pokud chce, aby 

při jeho videu dávali pozor a něco si z něj zapamatovali.

Druhou poznámkou je v tomto ohledu zajímavá práce se zvukem – ide-

álním edukačním materiálem rozhodně není kniha, která není schopná 

vydávat žádný zvuk. V době, kdy velká část vzdělávání probíhá individu-

alizovaně, je vhodné vést studenty k tomu, aby během učení poslouchali 

nějakou hudbu. Například aplikace Noisli umožňuje v prohlížeči přehrá-

vat šum lesa, praskání ohně nebo podobné zvuky, jejichž výsledkem může 

být navození příjemnějšího emočního stavu a tedy obecně lepší kognitiv-

ní schopnosti.

Právě práce s hudebním pozadím nebo různými druhy šumu může být 

z hlediska zlepšování vzdělávacího prostředí v různých aplikacích či onli-

ne kurzech velice zajímavá. Současně je ale třeba říci, že nejde o zcela uni-

verzální doporučení. Pokud například posloucháte video s člověkem, který 

mluví cizí řečí nebo se z jiného důvodu potřebujete velice soustředit, může 

být šum negativní.

— 465 — BRANSFORD, John D.; JOHNSON, Marcia K. Contextual prerequisites for understanding: Some in-
vestigations of comprehension and recall. Journal of verbal learning and verbal behavior, 1972, 11.6: 717-726. 
— 466 — CHRISTIANSON, Sven-Ake. The handbook of emotion and memory: Research and theory. Psychology 
Press, 2014.
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Vnímání a reprezentace počitků

Vyhledávání je prohledáváním prostředí za účelem najít znak nebo znaky, 

které nás zajímají. Distraktory jsou pak v určitém ohledu podobné znakům, 

ale nejsou tím, co hledáme. Například v regálu v samoobsluze naši pozornost 

mohou poutat výrobky, které nechceme, protože mají podobný obal jako ten, 

který potřebujeme. Nebo mohou využít toho, že jsou barevné nebo jinak po-

zoruhodné a tím naší pozornost přitáhnout.

Distraktor je něčím, co naši vyhledávací situaci činí složitějším, je tedy 

nechtěnou překážkou. Problémem je, že to, co je vyhledávaný objekt a co dis-

traktor, se velice často během času mění. Kdybychom stále potřebovali totéž, 

bylo by možné zbytek prvků odstranit. Právě práce s objekty hledání a dist-

raktory je něčím, co je pro konstrukci edukačního objektů důležité. Obecně 

platí, že nemůžeme nikdy zcela předpokládat, co bude objektem vyhledává-

ní, ale máme dobrou kontrolu nad vzhledem celého prostředí, ve kterém vy-

hledávání probíhá.467

Současně jako pedagogové můžeme předpokládat, které pojmy nebo in-

formace budou s jistou zvýšenou pravděpodobností vyhledávané (klíčová slo-

va, jména, důležité vzorce…) a které naopak zřejmě nikoliv. A podle toho je 

také nutné volit celkové grafické provedení učebních materiálů. Většinou ten-

to postup volíme intuitivně tím, že některé pojmy napíšeme proloženým pís-

mem, takže je možné je v textu snáze najít. Je ale možné pracovat se zvýrazně-

ním pomocí odkazů nebo volit nějakou neobvyklou informační architekturu.

Jednou ze zajímavých možností je pak opuštění více méně lineárního kon-

ceptu práce s textem, na který jsme zvyklý, a přechod k nelineárnímu. Ten 

může být realizován například pojmovou, konceptuální nebo myšlenkovou 

mapou, případně nástroji jako je Gingkoapp, která pracuje s myšlenkou rozd-

robení textu na malé části, se kterými je pak možné snadno manipulovat. URL 

odkazy ale také další možnosti moderních technologií tento koncept neline-

arity podporují a je vhodné se s ním snažit pracovat, jakkoli může působit ne-

zvykle a možná z hlediska designu není obvyklý. Vyhledávání jako takovému 

jistě může prospět jak podpora fulltextového vyhledávání, tak také možnos-

ti sémantického propojení informací,468 které známe z Wikipedie. Tu lze také 

považovat za další příklad nelineární reprezentace informací.

K některým otázkám jazyka jsme se již vyslovili na jiných místech, ale je 

třeba učinit ještě jednu poznámku. Pokud tvoříme edukační objekt, je třeba 

— 467 — SCHNEIDER, Walter; SHIFFRIN, Richard M. Controlled and automatic human information processing: 
I. Detection, search, and attention. Psychological review, 1977, 84.1: 1. nebo LAVIE, Nilli; COX, Sally. On the effi-
ciency of visual selective attention: Efficient visual search leads to inefficient distractor rejection. Psychologi-
cal Science, 1997, 8.5: 395-396. — 468 — PEARL, Judea. Heuristics: intelligent search strategies for computer 
problem solving. 1984.
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velice zvažovat přítomnost cizích slov. Pokud je smyslem daného vzděláva-

cího projektu předání jistého pojmosloví, pak je jistě na místě logická práce 

s ním v různých podobách (zajímavé je, že nejlépe a nejvíce se cizí slova učí-

me z kontextu, nikoli z definice, která je jistě také důležitá), ale není vhod-

né studenta přetěžovat. Experimenty věnující se vnímání ukazují, že slova 

či obecně objekty, pro které nemá student adekvátní mentální reprezentaci, 

jsou hůře vnímatelné a proces učení brzdí. Je tedy vždy na velkém zvážení, 

jakým jazykem jsou vzdělávací texty či aplikace psané. Jsme toho názoru, že 

by jazyk měl být – především pro začátečníky – co nejjednodušší. Jednotlivé 

pojmy a termíny je pak možné předávat skrze doporučenou četbu například 

v kombinaci s pěkně udělaným slovníkem (třeba prostřednictvím Quizletu).

Vyhledávání informací má také těsný vztah k práci s navigačními prvky 

v materiálu. Ty na jednu stranu musí být snadno viditelné a poznatelné, pro-

tože – podle teorie podobnosti – obtížnost detekce cílových podnětů ros-

te s jejich podobností s distraktory, ale současně je třeba respektovat jistý 

vkus, typografické zásady a pravidla designerského minimalismu. Obecně 

ale lze říci, že by mělo jít o znaky, které jsou snadno odlišitelné, pochopitel-

né, odlišné od distraktorů, ale současně nerušivé. V tomto kontextu je pak 

možné posuzovat také všechny ikonky a rámečky ve studijních materiálech. 

Jejich efektivní implementace vyžaduje nezbytně nutně adekvátní testování.

Usuzování a rozhodování

Raně novověká a osvícenecká společnost věřila v člověka jako bytost doko-

nale racionální, rozhodující se vždy na základě předložených faktů, pečlivě 

si shánějícího informace, v jehož mozku probíhá posloupnost logicky argu-

mentovaných kroků vedoucích ke správnému rozhodnutí. V dnešní době re-

klamy a emočně citlivého designu je takové přesvědčení již asi neudržitelné, 

ale přesto (či právě proto) bychom rádi učinili několik poznámek k usuzo-

vání a rozhodování.469

Klasická teorie rozhodování předpokládala, že se člověk řídí výrokovou 

logikou, zjednodušeně řečeno, že jedná logicky. Z hlediska studia fungování 

lidského myšlení jde o jednoduchou a lákavou teorii. Stačí odhalit pravidla 

a bude možné zkonstruovat umělou inteligenci adekvátní té lidské. Ve sku-

tečnosti se ale takto racionálně nerozhoduje téměř nikdy skoro nikdo. Jde 

o způsob myšlení užívaný především v argumentačních textech. Pokud jsme 

v něm důslední, může být sice přesvědčivý, ale natolik obsáhlý a zkostnatělý, 

— 469 — VĚRA, Kosíková. Psychologie ve vzdělávání a  její psychodidaktické aspekty. Grada Publishing as, 
2011. v níže uváděné klasifikaci vycházíme z STERNBERG, Robert J., et al. Kognitivní psychologie. Portál, 2002.
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že naopak povede k nekritickému přebírání závěrů autora, protože student 

nemá motivaci jednotlivé kroky sledovat. V učebních textech či jiných mate-

riálech jistě své místo má, ale je třeba s ním zacházet velice opatrně.

Jinou teorií je teorie uspokojivá. Ta spočívá v tom, že si stanovíme jistá 

kritéria, která chceme dodržet a jednotlivé objekty vnějšího světa jimi posu-

zujeme. Jakmile narazíme na takový, který našemu zadání vyhovuje, hledání 

končí a rozhodujeme se pro něj. Tímto způsobem lze nakupovat mobilní te-

lefon na internetu nebo hledat model na řešení nějakého problému. Nedává 

sice nejlepší a nejsprávnější variantu odpovědi na řešený problém, ale umož-

ňuje se rychle posunout dále. Tato teorie může mít velký didaktický význam – 

lze s jejím užitím konstruovat testové úlohy, které jsou stavěné jako problé-

mové či dokonce celý vzdělávací materiál („představte si, že hledáme teorii, 

která uspokojivě vysvětlí, proč je obloha modrá…“).

Třetí teorie, kterou studenti často využívají u testů, je vylučovací meto-

da. V ní z omezené množiny možností vybíráme takovou variantu, která je 

nejméně špatná. Jde o zajímavý model rozhodování, se kterým lze didaktic-

ky pracovat například v oblasti volby parametrů, kterými přijatelnost mož-

ností testujeme. Lze říci, že například u polytomických nebo dichotomických 

otázek jde o častou variantu rozhodování u studentů. Problémem může být 

to, že nehodnotí správnost odpovědi nebo ji neinterpretují a nevyžadují tak 

hluboké porozumění problému.

Na skutečnost, že svět kolem člověka je neintuitivní, odkazují tzv. heuristi-

ky a kognitivní zkreslení470 (věnujeme se jim v samostatné kapitole). Mozek je 

užívá jako jisté zkratky, které mu pomáhají v rychlém zpracováním informací 

a rozhodováním, což může často vést k chybným úsudkům či rozhodnutím.

Na tomto místě je zajímavá informace ohledně osobního informačního 

chování.471 Ukazuje se, že osoby s vyšším intelektem mají lepší schopnost 

informace organizovat a řadit do systému, dokonce mohou jejich tříděním 

(anebo přípravou fází při řešení problémů) strávit více času než lidé s nižším 

intelektem, ale následně jsou schopni je lépe využít. Součástí strategií osob 

s vyšší inteligencí je také průběžná kontrola provedených kroků či adapta-

bilní změna strategie řešení problému. Jedním z cílů vzdělávání by tak ne-

pochybně měl být rozvoj metakognice a schopností organisovat informace. 

Zadávání úkolů i design vzdělávání by tyto cíle měl nesporně podporovat 

— 470 — TVERSKY, Amos; KAHNEMAN, Daniel. Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. In: Utility, 
probability, and human decision making. Springer Netherlands, 1975. p. 141-162. nebo SIMON, Mark; HOUGH-
TON, Susan M.; AQUINO, Karl. Cognitive biases, risk perception, and venture formation: How individuals decide 
to start companies. Journal of business venturing, 2000, 15.2: 113-134. — 471 — Srov. WHITTAKER, Steve; SID-
NER, Candace. Email overload: exploring personal information management of email. In: Proceedings of the 
SIGCHI conference on Human factors in computing systems. ACM, 1996. p. 276-283. nebo WHITTAKER, Steve. 
Personal information management: from information consumption to curation. Annual review of information 
science and technology, 2011, 45.1: 1-62.
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a rozvíjet. Ať již akcentováním nelinearity obsahu, otázkami a úkoly na vyš-

ší patra Bloomovy taxonomie nebo vyšší mírou autonomie studia.

Vedou se spory o to, kdy člověk dosahuje nejlepších kognitivních doved-

ností. Zdá se, že v tzv. krystalické podobě mezi 20. a nejvýše 40. rokem živo-

ta dle použitých metrik, ale celkový kognitivní výkon může ovlivňovat také 

zkušenost, znalosti, schopnost volby adekvátnějších strategií řešení problé-

mů atp. Díky tomu se věk s maximální kognitivní kapacitou může zvyšovat 

nad výše uvedené údaje. Také této skutečnosti lze využít při designu kurzu, 

kdy pro mladší a starší účastníky vzdělávání lze volit rozdílné druhy úloh 

se stejnou obtížností, ale s jinak koncipovanými kognitivními předpoklady.

Inteligence

Jedním z důležitých témat, která s kognitivní psychologií souvisejí, je otáz-

ka, co je to inteligence. Na ni neexistuje pochopitelně jednoznačná odpověď, 

jakkoli je zřejmé, že mít k dispozici nástroj, který by ji umožňoval snadno 

a přesně měřit a rozvíjet, by byl pro vzdělávání užitečný a praktický.

Existují teorie, které říkají, že inteligence je vlastně jedinou mohutnos-

tí, kterou lze vyjádřit číslem, nebo že nějaké její strukturní a specifické rysy 

nejsou pro její pochopení a studium tak závažné. Například Spearman má 

faktor g, kterým označuje celkovou mentální energii člověka. Takový pří-

stup je z hlediska edukace zajímavý tím, že pokud je možné intelekt tréno-

vat, lze to prakticky čímkoliv.

Thurstone již nabízí sedm faktorů, které se označují jako primární men-

tální schopnosti (chápání slov, slovní plynulost, induktivní uvažování, prosto-

rová vizualizace, početní dovednosti, paměť a rychlost vnímání).472 Každou 

z nich lze samostatně trénovat a měřit. Lze tedy relativně jasně konstruo-

vat edukační prostředí, které bude buď rozvíjet jednotlivé oblasti intelektu 

(například aktivitami na trénink paměti nebo slovní zásobu) nebo je možné 

s nimi pracovat v designu konkrétního vzdělávání – buď tím, že lidem s růz-

ně rozvinutými faktory nabídneme úlohy zacílené na jejich nejsilnější strán-

ky nebo zaměřením kurzu na práci s konkrétními faktory, které rozvíjí mimo 

primární edukační cíle.

Gardner pak rozlišuje osm druhů inteligence (lingvistickou, logicko-ma-

tematickou, vizuálně-prostorovou, pohybovou, hudební, personální, intra-

personální a přírodní). Každá z nich je jiná, má vlastní metody, možnosti 

zkoumání, do jisté míry také kódování a zpracování informací nebo mentální 

— 472 —THURSTON, John R.; CALDEN, George. Intelligence factors in irregular discharge among tuberculosis 
patients. Journal of consulting psychology, 1954, 18.6: 404.
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modely. V zásadě by mělo být užitečné, kdyby se každá inteligence rozvíje-

la v samostatné edukační jednotce. Toto pojetí tak lze užít například pro vý-

stavbu kurikula ve škole nebo pro celkový návrh edukačních aktivit. Méně 

pak uvnitř jednotlivých kurzů či úloh.473

Existují ale také podstatně jemnější škály čítající sto i více faktorů. Ty jsou 

na jednu stranu z hlediska obecného studia nepraktické, ale svojí sféričností 

se mohou hodit na návrh edukačních her nebo pro práci se vzdělávacími cíli.

Je třeba zdůraznit, že měření inteligence může být spojené s kulturním 

kontextem. Jednotlivé testy tak nelze snadno přenášet mezi kontinenty a kul-

turami a vzájemně je porovnávat. Obecně mají inteligenční testy spíše ori-

entační úlohu. Při vhodném zpracování ale mohou posloužit například jako 

podklad pro diferencované či personalizované vzdělávání, jako podpora pro 

sebeřízené učení nebo pro jeho evaluaci. Je ale třeba mít stále na mysli jeho 

omezenou vypovídací hodnotu.

Zajímavé je také téma fází řešení problémů, což je něco, co by v problé-

mově orientovaném učení mělo být explicitně přítomné:

1. Identifikace problému

2. Definování problému

3. Vytvoření strategie na řešení problému

4. Organisace informací k problému

5. Rozložení a plánování zdrojů

6. Monitorování řešení

7. Zhodnocení řešení

Vzdělávání má s jednotlivými fázemi explicitně pracovat a systematicky je 

rozvíjet. Jednotlivé kroky mohou v tomto analytickém nahlédnutí působit 

unifikovaně, ale pro jednotlivé problémy se (s ohledem na jejich téma či ne-

strukturovanost) mohou lišit. V tomto ohledu je důležité, aby součástí vzdě-

lávání byly zařazené aktivity na témata informačního vzdělávání, sebeřízení 

a projektového managementu. Jedná se o kompetence, které pro život v in-

formační společnosti potřebuje každý jedinec.474

Obecně se ukazuje, že osoby s nižším intelektem podceňují průběžné 

monitorování postupu a nemají kompetence k organizaci informací. Tyto 

dvě chybějící komponenty vedou k výrazně horším výsledkům v oblasti ře-

šení skutečných i školních úloh, než by bylo nutné. Je proto vhodné volit ta-

kové úkoly a aktivity, které budou všech sedm fází (lze jistě najít také modely 

— 473 — GARDNER, Howard. Intelligence reframed: Multiple intelligences for the 21st century. Basic books, 
1999. — 474 — Srov. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Učící knihovník v perspektivě vzdělávání heterogenní školní třídy 
k informační gramotnosti. Proinflow : časopis pro informační vědy, Brno: Masarykova univerzita, Filozofická 
fakulta, 2017, roč. 9, č. 1, s. 23-31.
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s jiným počtem) využívat. Současně je třeba v designu myslet na to, že při 

špatně zvolené strategii musí existovat možnost se vrátit zpět do třetího bodu 

a pak některé následující případně přeskočit nebo urychlit.475

— 475 — STERNBERG, Robert J., et al. Kognitivní psychologie. Portál, 2002. 
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Pozitivní psychologie je dnes silný a progresivní směr, který není možné pře-

hlížet v případě, že chceme uvažovat nad tím, jakým způsobem zvažovat psy-

chologické aspekty tvorby digitálních učebních objektů, designovat e-lear-

ning, nebo uvažovat obecně o učení.

Vůdčí osobnost pozitivní psychologie je Martin Seligman, který ji vní-

má jako vědu o pozitivních emocích (radost, štěstí, láska, naděje), s nimi spo-

jených kladných životních zážitcích a zkušenostech a o pozitivních vlast-

nostech člověka (optimismus, nezdolnost, smysl pro humor, svědomitost, 

sebedůvěra).476

Aniž bychom měli prostor na nějaký detailní popis toho, jak celý koncept 

funguje a jaké se v něm objevují experimenty, rádi bychom se zaměřili na ně-

které aspekty, které se nám jeví zásadním způsobem zajímavé pro design jak 

online, tak také prezenčního vzdělávání. Jistě není bez zajímavosti, že v mno-

ha ohledech se některé aspekty pozitivní psychologie mohou krýt s mana-

žerskými doporučením, které lze najít v příručkách pro začínající podnika-

tele. V tomto ohledu může být inspirace dvojnásob zajímavá, protože rozvoj 

kompetencí k podnikání je něčím, co by škola měla podporovat a co se jí dlou-

hodobě (z řady různých důvodů) úplně nedaří.

Co lze z pozitivní psychologie  
přenést do kybergogiky

— 476 — SELIGMAN, Martin.  Vzkvétání: nové poznatky o  podstatě štěstí a  duševní pohody. Jan Melvil 
Publishing, 2014. 

http://www.pozitivni-psychologie.cz/clanky/co-je-pozitivni-psychologie.html
http://www.pozitivni-psychologie.cz/clanky/co-je-pozitivni-psychologie.html
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Pozitivní psychologie nesporně nevzniká na zelené louce, avšak systematic-

ky staví na pracích Maslowa či Rogerse, ale i dalších.477 V nich jde o přístupy, 

které akcentují témata seberegulace a seberealizace, koncept plně fungující 

osoby nebo Franklův koncept vůle po smyslu.478 Tato témata se v pozitivní 

psychologii nesporně objevují. Pozitivní psychologie se nesnaží být jediným 

správným psychologickým směrem, ale usiluje o akcentování témat s pozi-

tivní, nikoli pouze patologickou tématikou.

Dívat se na svět pozitivně

Martin Seligman ukazuje, že začít s pozitivní psychologií aplikovanou do 

vzdělávání je poměrně snadné. Jakkoli nejlepších výsledků dosahují479 škol-

ní týmy, které mají vyškolené učitele, kteří prošli mentorským výcvikem, za-

čít s dílčími kroky není obtížné.

Základem je snaha o zaměření se na pozitivní témata. To neznamená ztrá-

tu kritického nebo analytického myšlení nebo malování světa na růžovo. Jen 

to, že pokud zadáváme nějaké téma nebo školní projekt, je velice užitečné, po-

kud je určené pozitivně. Zatímco ve zpravodajství či publicistice převládají 

negativní informace (kriminalita, nedobrá politika, globální problémy), ško-

la může být prostorem, kde ve světě (a na sobě) nacházejí studenti to lepší.480

Například jako téma seminární práce Tři největší globální hrozby, je lep-

ší zadat Tři největší globální výzvy. Jde o stejně náročné a obsáhlé intelek-

tuální útvary, ale druhá varianta může vést k zisku pozitivnějšího životního 

postoje, aktivizaci jedince, jeho osobnímu rozvoji.

Pozitivní emoce – jak zdůrazňuje Seligman – jsou něčím, co je pro vzdě-

lávání zcela zásadní. Optimistický člověk (nebo člověk s vyšším skoré v ob-

lasti štěstí) má lepší výkonnost, je zdravější, aktivnější a učení ho více baví. 

Volba optimistických témat je tak zcela zásadní. Pokud chceme efektivní 

vzdělávání, tak je třeba se zaměřit právě na některé jeho pozitivní prvky a te-

matický výběr.481

S tím těsně souvisí také to, že současná škola je zaměřena na aktivní prá-

ci s chybou jako s dominantním edukačním prvkem. Učitel identifikuje chy-

bu, dá zpětnou vazbu a žák se jí může pro příště vyvarovat. Problémem je, 

že takový systém vede (ve spojení se známkami) k tomu, že se chyb bojíme. 

— 477 — SLEZÁČKOVÁ, Alena. Místo pozitivní psychologie ve výuce ostatních psychologických disci-
plín. 2008.  — 478 — FRANKL, Viktor Emil. Vůle ke smyslu. Brno: Cesta, 1994. — 479 — Seligman ale provádí 
podobné experimenty například také v armádě. Pozitivní psychologie není fixována na školní prostředí, ale 
ani na vzdělávání dospělých, jde o  obecný přístup. — 480 — V  českém prostředí je zajímavý také pohled 
SLEZÁČKOVÁ, Alena. Průvodce pozitivní psychologií. Grada Publishing as, 2012. — 481 — SELIGMAN, Martin 
EP, et al. Positive education: Positive psychology and classroom interventions. Oxford review of education, 
2009, 35.3: 293-311.

http://e-psycholog.eu/pdf/slezackova.pdf
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Strach z chyby vede k nekreativnímu myšlení, omezuje možnosti objevová-

ní či zkoušení něčeho nového, brání podnikavosti, risku.

To je důležité pro vědu, umění, ale také pro podnikání. Jde o jeden ze 

zásadních problémů, které musí současné vzdělávání odstraňovat, pokud 

má vést k uspokojivým výsledkům. Pozitivní psychologie v této oblasti 

nenabízí žádné univerzální řešení. Snad jen takové, že se vyplatí hledat 

nejen chyby, ale především to, co je na daném postupu zajímavé, přínos-

né, originální. Právě podpora těchto prvků je důležitým motivačním fak-

torem, který vede k tomu, že učení baví a nestává se jen replikováním již 

hotových forem.

Excelence versus průměrnost

Zajímavou funkcí školy je snaha naučit každého všechno, respektive docílit 

jisté standardizace. Pokud hovoříme o personalizovaném nebo adaptabilním 

učení, obvykle máme na mysli postup vlastím tempem nebo s vlastními pří-

klady, ale musí se naučit všichni všechno. Škola pečlivě poznává místa, kde 

člověka tlačí bota, kde se ocitá pod nějakým standardem a snaží se nabídnout 

různé prostředky k tomu, aby se v dané oblasti zlepšil.482

Seligman a celá pozitivní psychologie ale ukazují, že takový způsob roz-

voje kompetencí není efektivní a správný. Vede k tomu, že se soustředíme 

na slabé stránky, jejichž nápravou do průměrnosti strávíme velké množství 

času a energie. Současně zlepšovat se v kompetencích, ve kterých jsme sla-

bí, není příliš zábavné. Je zajímavé, že stejný přístup mají také všechny stan-

dardy pedagoga a podobné dokumenty.

Klíčem k úspěchu je postup právě opačný, totiž snaha o identifikaci kom-

petencí, ve kterých je daný jednotlivec silný a soustředit se na jejich roz-

voj. Progres v těchto oblastech je mnohem rychlejší, člověka baví a naplňuje. 

Výsledkem je, že daný jednotlivec není „průměrným sádrovým trpaslíkem“ 

ale vyhraněnou osobností, která má potenciál k jisté excelenci.483

Toto pojetí kompetenčního či osobnostního rozvoje patří mezi pedago-

gicky nesporně nejkontroverznější a nejzajímavější momenty. Je zřejmé, že 

v absolutně vyhraněné podobě může vést k netriviálním osobnostním i pro-

fesním problémům, ale současně se domníváme, že zaměření se na silné strán-

ky a jejich systematický rozvoj je něčím, co kompetenčním rámcům a stan-

dardům často chybí.

— 482 — ASPINWALL, Lisa G.; STAUDINGER, Ursula  M.  A  psychology of human strengths: Fundamen-
tal questions and future directions for a  positive psychology. American Psychological Association, 2003. 
— 483 — CARR, Alan. Positive psychology: The science of happiness and human strengths. Routledge, 2011. 



96

Pozitivní emoce a jazyk

Z hlediska pedagogické komunikace je zajímavé zaměřit se na témata, která 

mají pozitivní charakter a snaha o akcentování silných stránek osobnosti 

(Seligman uvádí, že průměrný počet těchto oblastí je tři, skoro každý člo-

věk má tak v průměru tři osobnostní domény, které by bylo možné rozvíjet).

Existuje tzv. Losadův poměr, což je číslo, které udává poměr mezi pozi-

tivními a negativními sděleními. Ukazuje se, že přítomnost pozitivních tvr-

zení k negativním v poměru 2,9:1 (a vyšší), odděluje prosperující firmy od 

těch, kterým se nedaří. Velice podobně to přitom funguje také u vzdělávací-

ho obsahu. Jestliže převládá negativní tón (například vyhrožování, sankce 

a postihy, negativní témata atp.), je třeba investovat netriviální úsilí do toho, 

aby se emoce alespoň neutralizovaly. Učení jinak není motivující, studenti 

dosahují horších výsledků a celkový prospěch klesá.484

Existuje samozřejmě také opačný extrém, kdy například u čísla okolo 13:1 

se ztrácí důvěryhodnost a kritičnost celého sdělení. Nejde tedy o nějakou ne-

smyslnou přeslazenost nebo nekritičnost, ale o to, snažit se studentům pomo-

ci se studiem a nastavit takové studijní prostředí, ve kterém budou moci ener-

gii vynakládat na to, co se mají naučit, nikoli na nějakou emoční kompenzaci.

V případě designu online kurzů nebo tvorby učebních materiálů libovol-

ného druhu je možné právě s Losadovým poměrem operovat. Obecně to zna-

mená více promýšlet styl a motivaci, volit vhodná slova tak, aby se omezova-

la záporná prohlášení a naopak autor textu pečoval o kladný tón.

Tento aspekt je zajímavý také v případě práce se zpětnou vazbou, kdy 

většinou máme tendence upozorňovat na chyby a nevyzdvihovat pozitivní 

aspekty práce studentů či žáků. Udržet poměr 3:1 ve prospěch pozitivních 

sdělení není v této oblasti jistě snadné, ale v žádném případě by nemělo do-

cházet k tomu, že bude horší než 1:1. Horší student potřebuje pozitivní pod-

poru přinejmenším stejně jako ten dobrý, často i více. V tomto ohledu je po-

stoj bez práce s pozitivy a motivacemi mimořádně problematický.

Pozitivní zvládnutí situace

Poslední téma, které bychom zde rádi stručně otevřeli a má těsnou návaznost na 

pozitivní psychologii, je téma, které souvisí s asi nejznámějším Seligmanovým 

konceptem, který je široce uznáván, a to je naučená bezmocnost. Člověk, 

— 484 — FREDRICKSON, Barbara L.; LOSADA, Marcial F. Positive affect and the complex dynamics of human 
flourishing. American psychologist, 2005, 60.7: 678 
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který zažije neúspěch, který je spojený s pocitem, že s ním nemůže nic dělat, 

má typicky velký problém zvládat znovu podobné situace.

V jednom z experimentů jsou lidé rozdělení do dvou skupin v místnosti, 

kde je velký hluk. Jedna skupina s ním nemůže nic dělat, druhá má možnost ve 

chvíli, kdy se jeví jako neudržitelný, ho vypnout tlačítkem. V tu chvíli se zvuk 

vypíná také jeho “páru“, který sám nemá možnost se zvuku zbavit. Ve chvíli, 

kdy jsou obě skupiny umístěné do místnosti s jiným alternativním uspořá-

dáním a znovu aktivovaným hlukem, tak skupina, která měla zážitek úspě-

chu, aktivně hledá řešení pro vypnutí hluku, druhá je z velké části pasivní.485

Tento koncept potvrzuje či rozvíjí mnoho jiných experimentů, které uka-

zují, že je velice důležité si všímat, když má student pocit, že prožil neúspěch, 

se kterým nemohl nic dělat, nebo jeho snaha byla zcela marná. Je třeba vzdě-

lávání koncipovat tak, aby k takovým momentům nedocházelo. Je třeba hledat 

vždy takové modely, které jednak umožní zažívat úspěch a současně vytvá-

řet takové prostředí, které případně s neúspěchem pracuje nějakým adekvát-

ním způsobem. Ostatně zvládnutý neúspěch a překonané překážky jsou jed-

ním z důležitých prvků v oblasti budování funkční osobnosti.

Jde o jedno z podstatných témat v pedagogické komunikaci, které se týká 

celého klimatu školy.486 Naučená bezmocnost je současně něčím, co se špatně 

mění či odnaučuje, jde o problém, který může mít na vzdělávání se a odvahu 

v něm dlouhodobý negativní dopad. Jestliže se mluví o tom, proč je důležité 

budovat pozitivní školní klima a atmosféru ve škole, tak právě péče o to, jak 

se vyrovnat s neúspěchy a zabránit naučené bezmocnosti je nesporně jed-

ním z prubířských kamenů toho konceptu.

Otázka sebevnímání a spolupráce

Jak jsme již naznačili, pro Seligmana je klíčové pozitivní vnímání sebe 

sama. Klasickou psychologii, často označovanou jako klinická, kritizuje 

za to, že se soustředí pouze na léčbu problémů, ale nehledá příčiny a málo 

pečuje o osobní rozvoj, růst a spokojenost jedince. Chybí prediktivní po-

stupy, jejichž cílem by bylo rozvíjet kreativitu, pocit štěstí a osobní přije-

tí každého jedince.

Ve své knize Vzkvétání Seligman nabízí zajímavý psychologický test, ve 

kterém si člověk může vytvořit profil vnímání sebe sama v různých dimen-

sích osobnosti – od spirituální citlivosti po kreativitu nebo schopnost empatie 

— 485 — SELIGMAN, Martin. Vzkvétání: nové poznatky o podstatě štěstí a duševní pohody. Jan Melvil Publish-
ing, 2014. — 486 — ZULLIG, Keith J.; HUEBNER, E. Scott; PATTON, Jon M. Relationships among school climate 
domains and school satisfaction. Psychology in the Schools, 2011, 48.2: 133-145. 
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a sebeřízení.487 Snaží se ukázat, že každý člověk je schopný sám na sobě najít 

oblasti, které jsou jeho silnou stránkou. Na jejich rozvoj by se pak měl zaměřit.

Opuštění konceptu rovnoměrného systematického rozvoje osobností, 

který směřuje spíše k jisté osobnostní průměrnosti a je spojený s běžným 

školním standardizovaným vzděláním, přepokládá důležitý sociologický ob-

rat. Abychom mohli takový koncept přijmout, je třeba akcentovat existen-

ci společnosti, která chce vzájemně spolupracovat. V takovém případě totiž 

průměrnost není důležitá ani užitečná a mnohem více se mohou propojit sil-

né stránky jednotlivců. Pokud jsou schopni spolu efektivně spolupracovat, 

tak díky synergickým efektům není třeba, aby každý uměl vše. Naopak ve 

společnosti s menší mírou spolupráce je pro potřebná především komplex-

ní znalost či rovnoměrnější kompetenční výbava.

Této myšlenkové změně, která je těsně navázaná na informační globali-

zovanou silně propojenou společnost, by měl odpovídat také vzdělávací mo-

del. Ten se může zaměřovat primárně na silné stránky dané osobnosti a těm 

slabým se věnovat především tak, aby nebrzdily ty silné. Neznamená to tedy 

naprostou resignaci na integrální rozvoj osobnosti ve všech jejich dimensích, 

ale především individualizovaný přístup.

S tím však těsně souvisí také další témata, která jsou důležitá pro bytí člo-

věka v takové společnosti a mají těsný vztah jak k pozitivní psychologii, tak 

také ke kybergogice. Je totiž nutné do vzdělávání zařazovat stále více prvků, 

které budou souviset se dvěma zcela klíčovými oblastmi:

a) se sebehodnocením a vnímáním sebe sama;

b) s rozvojem skupinové spolupráce.

První z nich těsně souvisí s tím, jakým způsobem je postavený Seligmanův test 

silných oblastí osobnosti, ale také s dalšími osobnostně reflektivními tech-

nikami či metodami. Vidět sám sebe, být schopen stanovovat si adekvátní 

vzdělávací a pracovní cíle, měřit a hodnotit vlastní jednání a pokrok jsou té-

mata, která jsou pro takový model vzdělávání zcela zásadní. Podporují auto-

nomní přístup k učení, což je zde vnímané jako nutný krok, ale zároveň jsou 

navázány na celoživotní učení a samostatné rozhodování.488

Současně je důležitý také emoční profil takového vzdělávání. Je třeba 

ho zbavit stresu (ve stresu se učíme málo a špatně), omezit testování, které 

— 487 — DIAMOND, Mark R.; O’BRIEN-MALONE, Angela; WOODWORTH, Rosalind J. Scoring the VIA survey 
of character. Psychological reports, 2010, 107.3: 833-836. PARK, Nansook; PETERSON, Christopher. Character 
strengths: Research and practice. Journal of college and character, 2009, 10. 4. nebo v SELIGMAN, Martin. Vz-
kvétání: nové poznatky o podstatě štěstí a duševní pohody. Jan Melvil Publishing, 2014. — 488 — SELIGMAN, 
Martin EP; CSIKSZENTMIHALYI, Mihaly. Positive psychology: An introduction. In: Flow and the foundations of 
positive psychology. Springer Netherlands, 2014. p. 279-298. a GAGNÉ, Marylène; DECI, Edward L. Self determi-
nation theory and work motivation. Journal of Organizational behavior, 2005, 26.4: 331-362.
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nemá primárně zpětnovazební charakter, ale je selektující (je zde tedy nut-

ný příklon k formativnímu hodnocení nebo sebehodnocení) a snažit se ma-

ximálně pracovat s motivací, ať již vnitřní nebo vnější.

Na toto téma jisté práce se sebou samým navazují kompetence k týmové 

či skupinové spolupráci. Jestliže je totiž podporována individualizace dané-

ho jedince, je současně nutné, aby mu byla rozvíjena sada kompetencí, které 

souvisí se schopností spolupracovat. Tedy v prvním kroku nevnímat spolu-

práci jako soutěž nebo jako místo sebeprosazování se, ale právě aktivně pra-

covat s tím, že spolupráce má mít synergický charakter. Přitom jen člověk, 

který nemá problém se sebou samým, může efektivně pracovat s druhými 

a spolupracovat. Právě na nácvik a rozvoj takových forem spolupráce by se 

měla zaměřit edukační pozornost v oblasti skupinové práce.

Závěr k pozitivní psychologii

Nebylo v našich možnostech ani v ambici tohoto textu představit celou kon-

cepci pozitivní psychologie a jejího zasazení do pedagogického myšlení či 

jednotlivých didaktických postupů ať již v kyberprostředí nebo v běžné kon-

taktní formě vzdělávání. Snažili jsme se ukázat některé možné směry či té-

mata, která by bylo možné z její perspektivy promýšlet a aktivně reflektovat.

Na samý závěr si dovolíme ještě jednu poznámku. Jakkoli jsme v textu 

hovořili hojně o tom, že pozitivní psychologie je směrem novým a nikoli pro-

stou kontroverzí, neznamená to, že by šlo o školu nevědeckou nebo vědec-

ky problematickou. Naopak jde o směr, který přináší nejen vlastní postupy 

a nová témata, ale stojí za ním jak velké projekty a dobré univerzity, tak řada 

realizovaných výzkumů. V tomto ohledu lze říci, že koncepty, které jsou s po-

zitivní psychologií spojené, jistě nejsou jedinou možností, jak do pedagogi-

ky přinášet témata psychologická, ale rozhodně jde o cestu relevantní a od-

borně opodstatněnou.
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Vzdělávání v online prostředí přináší některá specifika, kterým je třeba vě-

novat pozornost z hlediska informačního chování. První souvisí s tím, že on-

line vzdělávání je realizováno rostřednictvím internetu. Studující v něm uží-

vá podobné strategie vyhledávání a interakce s informacemi jako v případě 

jiných online služeb. Učení je zde do jisté míry způsobem, jak se vypořádat 

s chybějící informací nebo jejím nedostatkem. Právě způsob, jak tuto činnost 

vytváříme, je přitom pro fungování online vzdělávání důležitý.

Peter Jarvis (*1937)489 na existenci nesouladu mezi míněním a skuteč-

ností (respektive tím, jak se konkrétnímu člověku zjevují fenomény vnější-

ho světa) založil svoji teorii učení. V případě, že mezi představou o fenomé-

nu a zjevovaným fenoménem není žádný rozdíl, k žádnému učení nedochází. 

Pokud je vnímaná drobná rozdílnost, dochází k učení nevědomému, pouhé-

mu přizpůsobení se vnějším podmínkám. Třetí diference je pro učení typic-

ká a Jarvis ji označuje jako oddělení – člověk se začíná ptát, co se děje, proč 

se příroda chová právě takto, tedy jinak, než bychom očekávali. Jde o ne-

soulad kognitivní, emoční i praktický. Třetí fází nesouladu mezi vnímaným 

— 489 — Kompletnímu Jarvisově dílu se věnuje v češtině publikace. THELENOVÁ, Kateřina. Sociologie, an-
dragogika a teorie učení Petera Jarvise. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-2444-
309-6. Na této knize (původně disertační práci) Jarvis sám spolupracoval, takže by měla být relativně auten-
tickým výkladem jeho postojů. 

Informační chování
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a předpokládaným je odlišnost. Jde o tak velký rozdíl, který není člověk scho-

pen v daném okamžiku překročit.490 

Čtyři stupně možného nesouladu mezi předpokládanou a zakoušenou skutečností.491

Jarvis tedy pracuje s tím, že aby mohlo probíhat učení, je třeba výrazným 

způsobem využívat prekonceptů studujícího a stavět ho před problémy, kte-

ré ukazují na jistý nesoulad jeho mentálního modelu a skutečnosti. Na zá-

kladě tohoto nesouladu může docházet k vyhledávání a zpracovávání infor-

mací, tedy k učení jako takovému.

Podle Wilsona lze informační chování popsat pomocí třívrstevného mo-

delu. Nejširším pojmem je samotné informační chování, které zahrnuje vyu-

žívání jakýchkoliv informací, nutných pro řešení problémů nebo pro komu-

nikaci. Může být přitom záměrné (aktivní) i nezáměrné (pasivní) například 

formou poslechu rozhlasu nebo televize. Druhou vrstvou je cílené vyhledá-

vání informací, kdy ten, kdo má tuto potřebu, volí aktivní přístup vedoucí 

k jejich získání a to včetně stanovení příslušné strategie. Nejnižší – nejužší – 

částí je pak informační průzkum, který souvisí s interakcí uživatele s kon-

krétním vyhledávacím nástrojem či službou.

Informace vyhledává člověk proto, že pociťuje existenci informační potře-

by. Ta může být dána podle Dervinové mezerou v poznatcích, kterou se snaží-

me zaplnit, případně může jít o pojmovou nekonzistenci, nebo o sense-making, 

tedy o snahu vytvořit pochopení, smysl určité situace či kontextu. V takovém 

případě jde o dynamický proces formování vlastního myšlenkového světa.

— 490 — NEHYBA, Jan. Tři inspirace od Petera Jarvise. In Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 
2012, roč. 17, č. 1, s. 37-57, s. 39-40. — 491 — NEHYBA, Jan. Tři inspirace od Petera Jarvise. In Studia paedagog-
ica, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 17, č. 1, s. 37-57, s. 40.
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Existují také rozličné způsoby hledání informací jako například:

• Seeking – cílené hledání informací za účelem podpory rozhodnutí se, zís-

kání přístupu, naučení se.

• Evaluating  – vyhledávání informací za účelem hodnocení nějaké 

informace.

• Encountering – nalezení informace, kterou jsme cíleně nehledali, ale po-

třebujeme ji.

• Browsing – cílené prohlížení informací za účelem podpory rozhodová-

ní, které je spojené s volbou konkrétní strategie.

• Sharing – získávání informací na základě sdílení druhými lidmi.

• Avoiding – vyhýbání se informacím, které jsou dostupné, může jít o jed-

nu z metod práce s informačním přetížením.

Podobných druhů interakce s informacemi je velké množství. To, co je z hle-

diska designu edukačního procesu důležité, je, že informační chování je pro 

každého jedince jiné a je třeba s ním ve vzdělávání systematicky pracovat. 

Předávané informace musí být pochopitelné a relevantní, nesmí vést k in-

formačnímu zahlcení nebo přetížení. Jako žádoucí se pak jeví cílená práce 

se studentem, který si během kurzu rozvíjí různé formy svého informační-

ho chování. Současně lze s různými formami cíleně pracovat tak, aby došlo 

k propojení samotného chování, učení a studovaného tématu.

Vzdělávání není již možné uzavřít do jistého „black boxu“, ale lze očeká-

vat, že bude stále více propojené s okolím. To dává také autorům kurzu více 

možností práce s pestrou paletou různých druhů vyhledávání informací, ale 

také třeba jejich hodnocením či organisací.

Zajímavým problémem, se kterým je třeba v kontextu informačního cho-

vání pracovat, je informační chudoba.492 Tu lze spojovat s neschopností ur-

čité skupiny lidí se dostatečně rychle adaptovat na změny, které přináší in-

formační společnost. Tito lidé nejsou schopni efektivně využívat moderní 

technologie, vyhledávat informace a využívat je pro vlastní vzdělávání. V této 

souvislosti lze hovořit také o digitální propasti, která je následně příčinou 

této chudoby. Elfreda Chatmanová pak zdůrazňuje, že jde o problém sociál-

ní, ale také psychologický. Jedinci, kteří jsou chudobou postižení, nevěří, že 

by se jejich situace mohla zlepšit. Často je spojena s konkrétními sociálními 

— 492 —NORRIS, Pippa. Digital divide: Civic engagement, information poverty, and the Internet worldwide. 
Cambridge University Press, 2001. nebo JAEGER, Paul T.; THOMPSON, Kim M. Social information behavior and 
the democratic process: Information poverty, normative behavior, and electronic government in the United 
States. Library & Information Science Research, 2005, 26.1: 94-107.
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skupinami nebo třídami. Současně lze říci, že zatímco dříve bylo možné na-

příklad MOOC vnímat jako nástroje sociální inkluse493 – dobré kurzy a pres-

tižní univerzity dostupné každému – v současné době stále více převládá pře-

svědčení, že jde o aktivity v zásadě sociálně exklusivní. Nikoli principiálně, ale 

fakticky. Bylo by jistě užitečné, pokud by se podařilo dosáhnout toho, že onli-

ne vzdělávání bude svým designem a pojetím více citlivé právě k této otázce.

— 493 — Srov. BAUMEISTER, Roy F., et al. Social exclusion impairs self-regulation. Journal of personality and 
social psychology, 2005, 88.4: 589. 
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V knize jsme se pokusili nastínit základní koncepty psychologie, která sou-

visí s online vzděláváním a to jak dospělých, takt také dětí. Rozdíly mezi tě-

mito dvěma skupinami se z hlediska obecných principů designu edukačního 

prostředí do jisté míry smývají a ztrácejí, jakkoli v konkrétních materiálech 

budou jasně patrné a zřetelné.

Otázkou je, do jaké míry se nám podařilo zasáhnout celou kybergogiku, 

tak jak o ní uvažují Wangová a Kangová, respektive jejich následováníci, jako 

třeba Scopesová494. Domníváme se, že právě spojením či akcentem na kogni-

tivní a pozitivní psychologii a výběrem témat, která mají blízko ke konekti-

vistickému pojetí vzdělávání se nám podařilo velkou část kybergogiky sku-

tečně obsáhnout, jakkoli do značné míry selektivně a neúplně. Současně se 

ale domníváme, že podrobnější analýza například sociálních faktorů, kte-

rá by zasahovala do hlubšího sociologického kontextu, by vybočovala z pri-

márně praktického zaměření celé publikace.

Jejím primárním cílem byla nejen systematičtější reflexe možností a li-

mitů online vzdělávání a upozornění na některé důležité psychologické 

Závěr

— 494 — Srov. SCOPES, Lesley JM. Learning Archetypes as tools of Cybergogy for a 3D Educational Land-
scape: A structure for eTeaching in Second Life. 2009. PhD Thesis. University of Southampton. nebo SCOPES, 
Lesley. A cybergogy of learning archetypes and learning domains: practical pedagogy for 3d immersive virtual 
worlds. In: Transforming Virtual World Learning. Emerald Group Publishing Limited, 2011. p. 3-28. 

https://link.springer.com/chapter/10.1007%252F1-4020-3669-8_11#page-1
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determinanty, které se v něm objevují, ale především pomoc designerům 

vzdělávacích objektů s tím, aby jejich aktivity základní aspekty kybergogiky 

reflektovaly a vedly ke skutečně efektivnímu učení.

Skutečnost, že toto téma nebylo v češtině (ale také zahraničních syste-

matických prací je povážlivě málo) více systematicky reflektováno, považu-

jeme za velký problém a dluh akademického prostředí, který se tato kniha 

snaží částečně splatit.

Současně věříme, že díky bohatým referencím na další práce, studie či 

weby může posloužit jako praktický rozcestník pro další studium nebo sys-

tematičtější, výzkumnou, vědeckou práci v tomto oboru.
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Kreativní deník představuje jednu ze základních metod, která pomáhá nejen 

kreativnímu, ale také reflektivnímu myšlení, je užitečná pro psychohygienu 

a podporu tvořivosti. Jak již název napovídá, mělo by jít o něco, co člověk 

píše skutečně každý den. Na druhou stranu praxe ukazuje, že pokud se ne-

živíte jako kreativci nebo spisovatelé nebo nemáte mimořádně silnou vůli 

a motivaci, tak postupovat skutečně denně je nesmírně náročné a je lepší 

zvolit jiný pravidelný interval. Zkuste se tedy na podobnou aktivitu zaměřit 

jednou až třikrát týdně.

Variant, jak ho tvořit, je mnoho a na tomto místě bychom rádi ukáza-

li některé možnosti či přístupy, které se mohou při tvorbě deníku uplatnit. 

V zásadě existují dvě základní cesty, jak s ním pracovat. Buď ve zmíněných 

blocích, kdy se soustavně věnujeme nějaké reflektivní činnosti jako je psaní 

nebo tvorba myšlenkové mapy, nebo jde o něco, co děláme průběžně v rám-

ci celého dne. Deník je pak něčím, co máme stále při sobě a vkládáme do něj 

vše, co nám přijde zajímavé.

Kreativní deník může mít podobu jak papírového diáře nebo zápisní-

ku, tak také nějakého digitálního nástroje. Oba přístupy mají své pro i proti 

a záleží na každém, který je mu sympatický. Osobně mi přijde funkční model, 

kdy rychlé průběžné zápisky zpracovávám elektronicky v mobilu či tabletu, 

Apendix: Kreativní deník
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pro systematickou rozvojovou tvůrčí činnost je dobré si vzít médium papí-

rové (byť se přiznám, že například psací rozcvičky jsou mi na počítači pod-

statně milejší než rukou).

Co si psát do deníku?

• Tři pozitivní věci – zkuste si každý den do deníku napsat tři věci, které 

vás ten den potkaly a jsou pozitivní. Nejen, že je pojmenujte, ale zkuste 

říci, co je na nich to dobré nebo proč se vám staly.

• Mapu pocitů – pokud děláte deník průběžně, zkuste si několikrát denně 

udělat reflexi pocitů. Jak se cítíte ráno, když se vzbudíte, před obědem, 

cestou domů z práce či školy? Zkuste pocit nejen pojmenovat, ale také 

nějak stručně popsat či zdůvodnit.

• Seznam toho, co jste ten den dělali. Zkuste si vždy večer projít uplynulý 

den a rychle zapsat vše, co jste dělali. Možná vás při té činnosti napadne, 

že něco, co vypadalo velice banálně, je vlastně zajímavé a může poslou-

žit jako zdroj pro další kreativní činnost.

• Poezii – ať již vlastní nebo nějakou pěknou, kterou jste četli. Pokud se 

člověk přiměje ke každodennímu obklopování se nebo tvorbě umění, je 

to pro myšlení velice užitečné.

• Jednu věc, která vás ten den překvapila. Naučit se prožívat překvapení 

a divit se světu kolem sebe. Pokud máte čas, zkuste nesklouznout k pou-

hému oznámení faktu, ale snažte se ho více popsat.

• Vymyslete a napište krátký příběh, vyprávění, popis. Jakkoli lze střídat 

žánry a formy, doporučuji si zvolit jeden a toho se nějaký čas držet.

• Krátký výpisek z četby. Snažte se číst co nejvíce. A vždy se snažte udě-

lat si nějaký stručný výpisek, poznámku, zachytit myšlenku nebo téma, 

které je pro vás v tu chvíli zajímavé.

• Zapište si sny, pokud si je pamatujete. Pokud ne, někomu může pomoci 

si deník nechat u postele a říci si, že hned jak se probudí, tak si do něj sen 

zapíše. Tato metoda ale není zdaleka stoprocentní.

• Cokoli vás zaujalo.

• Nakreslete si myšlenkovou mapu uplynulého dne nebo zajímavého roz-

hovoru, který jste ten den vedli.
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Zkuste užít kreativní techniku k práci s některou z daných oblastí, může to 

přinést přemýšlení zcela nový rozměr. Deník slouží k mapování a rozvoji va-

šeho osobního světa a zlepšování kreativity. Není proto třeba se bát, že by jej 

člověk mohl používat nějak špatně nebo nedokonale. Jde o cvičební a sebe-

reflektivní prostor a podle toho je k němu také vhodné přistupovat.

Nápadů, co psát do deníku, je možné na internetu najít mnoho (14 Types of 

Creative Writing495, How to Write a Reflective Journal with Tips and Examples 

Create your Journal496, Creative Writing Journal Ideas – Part 1497, These 

Journal Writing Prompts Will Encourage Kids to Develop Their Composition 

Skills498, atp.), námi uváděný seznam je jimi inspirován.

Rozcvičky

Jednou z věcí, ke které lze kreativní deník použít, jsou tzv. kreativní roz-

cvičky. Jejich cílem je soustavný rozvoj kreativity v dané, relativně úzké ob-

lasti, což se ale může současně projevit do dalších oblastí lidské tvořivost. 

Trénovat například psaní nebo práci s asociacemi, což jsou dvě nejčastější 

rozcvičky propojené s dalšími oblastmi lidského myšlení, se zdá být užiteč-

né pouze v jedné drobné disciplíně, efekty však mohou být poměrně velké.

Podstatou rozcviček je pravidelné opakování nějaké kreativní činnosti 

nebo techniky v jasně určený čas po delší dobu. Jsou lidé, kteří s rozcvička-

mi vydrží celý život, někteří jim věnují třeba jen měsíc. Rozcvičky se od běž-

ného kreativního deníku liší právě tím, že jsou stále stejné, pravidelné, neřeší 

inovace či invence, okolní svět či podněty. Jde v nich skutečně jen o trénink 

kreativity, nikoli o její komplexní projevy.

Rozcvičky se takto označují především proto, že jsou typicky realizované 

ráno. Mimo samotný rozvoj dané kreativní kompetence totiž obecně pomá-

hají nastartovat kreativní procesy nebo obecně kreativní myšlení. To nevy-

lučuje provozovat je večer, jen člověk přichází o benefit „rozcvičeného myš-

lení“. Na tomto místě bychom rádi uvedli dvě rozcvičky, které patří asi mezi 

nejznámější a nejčastější.

První je rychlé psaní – ráno.499 Ideálně ještě před snídaní se doporuču-

je věnovat dvacet minut psaní. (Někdo říká, že se má napsat jedna stránka 

textu – zda budete psát podle textu nebo znaků, je na vás, ale znaky jsou po-

chopitelně náročnější a exaktnější). Téma je možné volit libovolně a nemělo 

— 495 — DONOVAN, Melissa. 14 Types of Creative Writing. Writing forward [online]. 2015. — 496 — How to 
Write a Reflective Journal with Tips and Examples. Penzu [online]. 2017 — 497 — VICTOR, William. Creative 
Writing Journal Ideas – Part 1. Creative writing now [online]. 2017.  — 498 — These Journal Writing Prompts 
Will Encourage Kids to Develop Their Composition Skills. Daily teaching tools [online]. 2017. — 499 — LEI-
BOWITZ, Glenn. This Morning Writing Exercise Can Make You Happier and More Creative. INC [online]. 2016. 
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by jít o nic těžkého nebo intelektuálně náročného. Ideální jsou buď povíd-

ky nebo popis – obrazu z kalendáře, náhodně vybraného obrázku z Google 

Art nebo třeba pohledu z okna.

Smysl této metody je trojí. Předně si na ní člověk natrénuje samotné psaní 

a získá v něm pravidelnost. Velice rychle zjistí, že touto metodou lze odstranit 

bloky ze začátku psaní, ale také z neschopnosti formulovat myšlenku nebo 

plynulý text. Druhá rovina je kreativní – nutí nás pracovat se slovy, asocia-

cemi, formulovat věty, přenášet mysl na papír. Tím, jak člověk píše o podob-

ném tématu stále dokola, musí se na něj dívat pokaždé z jiného úhlu pohledu. 

Je zde ještě jeden, u kreativity možná trochu zanedbávaný rozměr – vytr-

valost. Píšete, i když se vám nechce, nemáte inspiraci ani náladu. Schopnost 

jít přes tento limit chuti je velice důležitá. A také člověka přivede k tomu, že 

bude pravidelně číst. Bez toho se totiž psát nedá.

Druhá rozcvička je snazší jak časově, tak volně. Zvolte si libovolnou věc 

ve vašem okolí a zkuste k ní vymyslet různé možnosti využití (tuto meto-

du doporučujeme v Kreativní práci s informacemi500). Například cihla může 

být na stavění zdi, zatloukání hřebíků nebo místo stoličky atp. Nejde o re-

álnost využití, ale o trénink fantazie, asociací a nápadů. Na napsání si dej-

te pět až deset minut. Je nutné přitom skutečně psát, nejen trénovat v hlavě. 

Postupně byste se měli zlepšovat v tom, že dokážete generovat více nápadů, 

rychleji a s menší námahou.

Rozcviček je ale možné samozřejmě namyslet více – můžete začít den 

s nakreslením myšlenkové mapy nebo třeba s asociačními řadami. Záleží 

jen na vás. Minimální délku kreativního tréninku doporučujeme stanovit 

na jeden měsíc.

Sebepéče a kreativita

Téma, které se intenzivně řeší a které je důležité také pro kreativní deník, je 

vztah mezi něčím, co bychom mohli označit jako sebepéče501 a kreativita. Pod 

pojem sebepéče je pak možné skrýt sebereflexi, seberozvoj, informační hygi-

enu či psychickou hygienu a řadu dalších činností. Spadá sem také schopnost 

vnímání a přijetí sebe sama, schopnost vnímat se reálně a pociťovat štěstí.

Kreativita totiž není něčím, co stojí mimo já člověka, ale je projevem vzta-

hu jeho osobnosti a vnějšího světa. Pochopení sebe sama a našeho vnitřní-

ho světa je tak základním pilířem kreativity. Ta vychází z vnitřního života 

— 500 — CHYTKOVÁ, Dagmar a Michal ČERNÝ. Kreativní práce s informacemi. Nostis [online]. 2017.— 501 — How 
to Write a Reflective Journal with Tips and Examples. Penzu [online]. 2017. 

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/u/0/?hl=cs
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/u/0/?hl=cs
https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2016/KPI22
https://penzu.com/how-to-write-a-reflective-journal


111

každého jedince, přičemž právě jeho zkoumání je v tomto ohledu zcela zá-

sadní. Proto se například právě kreativní deník typicky soustředí nejen na 

kreativitu samotnou, ale dává tak velký důraz na sebereflexi a popis světa, 

který je kolem nás. Rozvoj kreativity, který na první pohled může působit 

v jistém ohledu jako něco nadstandardního, by tak měl být činností, která 

bude zajímat každého.

Sto dní

Zajímavým projektem pro kreativní deník může být tzv. stodenní projekt.502 

Stanovíte si nějaký cíl, kterého chcete dosáhnout během sto dní. Může jít 

třeba o napsání knihy či diplomové práce, osvojení si základů krystalogra-

fie nebo třeba pořizování jedné fotografie každý den během stanovené doby.

Smysl stodenních projektů je v tom, že jde o relativně dlouhou dobu na to, 

něco se naučit nebo udělat, ale současně není tak dlouhá, aby se nedala vy-

držet. Kreativní deník může být v rámci podobných projektů zajímavý tím, 

že jej jednak umožní nějak mapovat, ale také do něj vkládat reflektivní prvky, 

a především ho doplňovat o různé kreativní nápady či postřehy.

Současně jde o poměrně dobrý časový úsek pro začátek práce s kreativ-

ním deníkem. Stanovení si nějakého cíle, který bude podporován touto for-

mou, je poměrně efektivní. Možností, jak postupovat, je relativně mnoho. 

Lze si například vybrat některý z postupů nabízených výše a ty buď kombi-

novat nebo třeba každý den v týdnu užít jeden.

Klasickou možností je pak techniky systematicky používat pro řešení 

skutečných problémů s projektem. Ve chvíli, kdy je třeba generovat nápady, 

hledat nová řešení, analyzovat, připravit si prezentaci. Kreativní techniky je 

možné užít v různých fázích vývoje tohoto stodenního projektu, a to nejen 

tréninkově či efektivně, ale skutečně funkčně.

Závěrem

Kreativní deník představuje jednu z nejefektivnějších a nejdoporučova-

nějších metod pro práci s vlastní kreativitou. Může posloužit jak pro zdo-

konalování jednotlivých prvků, složek nebo technik kreativity, tak také 

pro sebereflexi a osobní rozvoj, případně pro řešení konkrétních projek-

tů či problémů.

— 502 — 100dnitvorby [online]. 2015. 

http://100dnitvorby.weebly.com/
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Pokud se rozhodnete, že byste jej rádi zpracovávali v digitální podobě, dopo-

ručujeme zvážit vhodný nástroj. Nabízí se OneNote (již nějaký čas je zdar-

ma), který má k dispozici nekonečně velkou plochu na jednotlivé poznámky 

a umožňuje pěkně propojovat kreslení, multimediální obsah a psaní. Druhou 

volbou může být Evernote s Penultimate, pokud ovšem používáte iOS.

Pokud jste fanoušky psaní, pak více než doporučujeme instalaci některého 

z minimalistických prokreativních editorů. Velice zajímavý je Writt, který 

je pro studenty zdarma. Jde o editor, který ocení jak spisovatelé prozaických 

textů, tak všichni ostatní, kteří si s textem chtějí nerušeně hrát. Nabídka je 

poměrně široká jak u zdarma dostupných nástrojů503, tak také u placených504, 

včetně nejznámějšího Ullysses.

Existují však také nástroje přímo na psaní deníků. Příkladem může být 

asi nejznámější Penzu nebo Daileez, který je založený na práci s emocemi 

v emoticonech a krátkých zápiscích o tom, co člověk v daném dni dělal.

— 503 — TIŠNOVSKÝ, Pavel. Textové editory pro tvůrčí psaní. Root [online]. 2012. — 504 — GREGOR, Lukáš. 
V jednoduchosti je psaní. Mít vše hotovo [online]. 2015.
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The book is the first czech publication, systematically focused on pedago-

gical psychology in the online environment. It is a publication that is clear, 

giving a synthesizing view of the whole issue, with an original selection of 

themes and approaches that appear in it. Provides a broader overview for re-

searchers and online learning designers. It works with wide and extensive li-

terature that is part of individual chapters.

The book is divided into five unequally large and demanding parts that are 

loosely linked to each other, but at the same time allow the reader to have non-

-systematic readings and to take the whole book not as a monograph (which 

could be) but as a guide from which to take what is currently important to him.

The first chapter focuses on the Digital Bloom‘s Taxonomy. This is a mo-

dified version of the traditional Bloom‘s taxonomy, but it reflects the compe-

tencies, themes and tools that are related to the online environment, the cre-

ation of digital objects in that and the literacy that is associated with it. The 

aim of the chapter is reflecting the changes associated with the transition to 

the digital environment, but also to show what new aspects of pedagogical 

and psychological scope should be developed.

The second chapter has a similar overview concept and, like the first, of-

fers many references to other literature. This section can serve as a certain 

Summary
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signpost or handbook for individual topics. It deals with truly selected chap-

ters that appear in online education and have the psychological dimension 

- gamming, motivation, UX psychology, memory, etc. This is a certain com-

pendium to be used for the designer of online education during the design of 

the whole environment.

The third chapter focuses on an overview of possible research or evalua-

tion methods. It shows that it is not a topic that could be solved “from the 

table”, but that the setting of individual activities, language, style and other 

parameters requires a certain methodological examination. We try to intro-

duce basic methods that will allow insight into the online environment, edu-

cational and psychological goals.

The fourth chapter is devoted to cognitive psychology. It has more narra-

tive in nature and aims to introduce the reader to some basic problems or is-

sues that are related to the re-design of online educational activities, such as 

memory, perception, intelligence. Its aim is to show readers possible overla-

ps between cognitive psychology and online education. The following part 

similarly conceived, but focused on positive psychology. The combination of 

cognitive and positive psychology is perceived by us as essential for the cre-

ation of online educational content, but also for different courses and tuto-

ring communicate with students in them.

The last chapters are devoted to an overview of information behavior 

that we consider to be crucial to the way we consider online learning. There 

is almost no attention in informative behavior in pedagogy or in psychology.
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