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 4  Online technologie ve vzdělávání

V této kapitole se dozvíte:

 O širokém spektru online technologií, které je možné využít ve výuce 
i učení.

 O konceptu tz v. integrativních vzdělávacích technologiích (ILT, Inte-
grative Learning Technologies).

 O pedagogické typologii online vzdělávacích technologií, kterou vy-
tvořili autoři knihy na základě ILT.

 O klíčových vybraných technologiích, a to zejména z pohledu jejich 
využití ve vzdělávání.

 O potenciálních slabinách pedagogického využití vybraných online 
nástrojů.33

STRUČNÝ OBSAH KAPITOLY

V této kapitole se detailně zaměřujeme na svět online technologií, 
který může být na první pohled značně nepřehledný. V našem vý-
kladu však opouštíme striktně technicistní pohled, který vysvětluje 
pouze funkce a možnosti technologií bez ohledu na účel jejich vy-
užití, což může být právě zdrojem zmíněné nepřehlednosti. V cen-
tru našeho zájmu jsou možnosti online technologií ve vzdělávání. 
Vycházíme z konceptu tz v. integrativních vzdělávacích technologií 
(ILT), který vytváří základní rámec pro naše vlastní úvahy o využí-
vání online aplikací ve vzdělávání. Představujeme pedagogickou ty-
pologii online technologií, jež poměrně přehledně ukazuje, v jakých 
oblastech výuky a učení jsou ta či ona technologická řešení použi-
telná. Není naším cílem prezentovat komplexní schéma zahrnující 
všechny technologie. Naší typologií naznačujeme základní oblasti 
výuky a učení, v nichž mohou být online aplikace nápomocné. Kaž-
dý čtenář si tak může propojit svoje výukové či učební cíle s pří-
slušnou technologií. Nejde nám o normování ideálních postupů, jde 
nám zejména o inspirace či motivaci k pedagogickému uvažování 
a využití online techno logií ve prospěch aktérů výuky a učení.33

33 Zvláště v případě této kapitoly odkazujeme na online podporu této knihy, v níž je do-
stupná celá řada doplňujících informací a odkazů (www.phil.muni.cz/uceni-online).
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4.1  Online vzdělávací technologie a Web 2.0

Jak jsme již zmínili v předchozích kapitolách, pro nynější společnost je 
charakteristický dynamický až překotný vývoj technologií ve všech je-
jich podobách, od neustálého zdokonalování hardwarových prostřed-
ků přes nepřeberné množství tradičních offl  ine softwarových aplikací 
až po raketový boom volně dostupných internetových služeb. V tomto 
kontextu lze jen těžko předpokládat, že by podobný vývoj neprobíhal 
i v oblasti e-learningu, u něhož jsou technologická řešení neoddělitel-
nou součástí. Jak uvádí Kitsantas a Dabbagh (2010), vzdělávací instituce 
nemohou v současné době nadále spoléhat pouze na jediný systém 
určený k řízení studia a správě elektronických kurzů (LMS, Learning 
Management System) či jediný kurikulární model při přípravě, vede-
ní a hodnocení výukových a učebních procesů. Je zřejmé, že současní 
studenti „vyžadují poutavější zkušenost se vzděláváním v kombinaci 
s nepřetržitým přístupem k informacím” (Kitsantas, Dabbagh, 2010, 
s. 21). Podle Johnsona (2003) dochází k situaci, kdy se tradiční pohled na 
vzdělávání jako uniformní proces pod vlivem výše uvedených okolností 
rychle mění na model personalizovaného učení, které lépe odpovídá in-
dividuálním charakteristikám a potřebám každého studenta.

V oblasti online vzdělávání, kterému se věnuje tato kniha, můžeme za 
zásadní milníky (nejenom) technologického vývoje považovat jedno-
tlivé fáze vývoje internetu probíhající přibližně od devadesátých let 
minulého století (Fuchs, 2008): 

1. Web 1.0 – tímto názvem je typicky označovaná první fáze, která byla 
charakteristická převážně statickým publikováním informací či po-
znatků na webu v hypertextové podobě, je proto charakterizována 
jako fáze kognitivní. Suma vědění se v digitální podobě sice rychle 
rozrůstala díky nově vznikajícím webovým stránkám, převládalo ale 
jednostranné šíření informací, protože možnost publikovat na webu 
neměl každý, ale pouze uživatelé disponující drahými a poměrně 
složitými technologiemi. Ostatní uživatelé tak měli dostupné velké 
množství informací, ale nemohli se takřka vůbec podílet na jejich 
(spolu)vytváření či evaluaci (například pomocí komentářů).

2. Zhruba kolem roku 2005 se objevují nové platformy a aplikace, kte-
ré přinášejí zásadní změnu. Jejich fi lozofi e je totiž postavena na ko-
munikaci uživatelů, spolupráci a sdílení různých typů informací. 
Navíc jsou na internetu k dispozici uživatelům převážně zdarma 
a jsou i relativně snadno ovladatelné, protože nevyžadují žádné spe-
cifi cké (technické) dovednosti. V tomto kontextu dochází k postupné 
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proměně internetu do podoby obecně označované jako Web 2.0 nebo 
dokonce Web 3.034 (Fuchs, 2008; Downes, 2005; Mason, Rennie, 2008; 
0’Reilly, 2005; Pitner, Drášil, 2006). Tuto fázi můžeme obecně ozna-
čit jako (sociálně) konstruktivní. Od původní podoby celosvětové 
sítě se Web 2.0 liší tedy především vznikem prostoru pro komunitní 
tvorbu a sdílení zdrojů, v rámci kterého uživatel internetu opouš-
tí roli pasivního příjemce statických dat a začíná se zapojovat jako 
spolutvůrce jeho dynamického obsahu. Výrazným rysem je rovněž 
sociální rozměr celého systému. S mírnou nadsázkou můžeme sou-
časnou podobu internetu vnímat jako éter, jehož prostřednictvím 
dochází k interaktivitě jednotlivých uživatelů sítě (DiNucci, 1999). 
Tato interaktivita a socializace je v poslední době navíc významně 
akcelerována rozvojem mobilních zařízení.

Uvedené znaky Webu 2.0 refl ektují využívání specifi ckých online ná-
strojů a systémů, jejichž společnou vlastností je přímý přístup k jejich 
funkcím pouze pomocí webového prohlížeče, případně speciální mo-
bilní aplikace. Tyto nástroje a systémy mohou zahrnovat platformy pro 
sdílení a publikování obsahu (wiki nebo blog), sociální sítě (Facebook, 
LinkedIn apod.), multimediální galerie (Flickr, YouTube aj.) nebo vir-
tuální světy (například Second Life). Rozšířeným prvkem Webu 2.0 je 
i možnost uživatelů volně se vyjadřovat téměř k veškerému obsahu 
a dění na síti pomocí intergrovaných komentářů a diskuzních modulů, 
stejně jako odebírat nejnovější informace formou RSS kanálů.

Nejnovější online aplikace fungující na principu Webu 2.0, stejně jako 
tradiční e-learningová prostředí typu LMS můžeme z pedagogické-
ho hlediska společně charakterizovat jako tz v. integrativní vzdělávací 
technologie (Kitsantas, Dabbagh, 2010). Integrativní vzdělávací techno-
logie (ILT, Integrative Learning Technologies) představují širokou škálu 
webových nástrojů, systémů a mobilních technologií, které podporují 
integraci technologických a pedagogických přístupů, a to ve všech fá-
zích vyučovacího procesu. Tento koncept tak „nutí“ uvažovat o techno-
logiích jako o jednom a současně nedílném prostředku výuky a učení, 
nikoliv o technologiích, jako o „doplňku“ nebo nutné ozdobě učení (se).

34 Někteří autoři (například Fuchs, 2008) defi nují vedle široce používaného konceptu 
Web 2.0 (důraz na komunikaci) i pojem Web 3.0 (důraz na spolupráci). Stejným způ-
sobem poté rozdělují i jednotlivé technologie umožňující realizovat uvedené prin-
cipy. Terminologie v posledních letech vývoje se však obecně ustálila pouze kolem 
pojmu Web 2.0, který zahrnuje oba uvedené aspekty. V rámci této knihy proto s ter-
mínem Web 3.0 v zásadě nepracujeme.
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Koncept integrativních vzdělávacích technologií (ILT) napomáhá 
zpřehlednit prakticky bezbřehou skupinu online technologií a součas-
ně poskytuje obecný rámec pro úvahy o využití těchto technologií ve 
vzdělávání. Přesto je toto vymezení jako celek stále příliš široké z hle-
diska vlastního pedagogického uplatnění jednotlivých technologických 
řešení. ILT totiž ze své podstaty zahrnují širokou škálu různých ná-
strojů a systémů, které se liší jak účelem a funkcemi, tak složitostí 
a možnostmi implementace do výuky a učení. Dalším faktorem, který 
znesnadňuje orientaci v množství dostupných online aplikací, může být 
rovněž značná nejednotnost v používání základních pojmů, a to jak na 
straně poskytovatelů, tak i uživatelů těchto technologií.35 

V rámci této kapitoly proto budeme prezentovat funkční pedagogic-
kou typologii online technologií, která vychází z konceptu integrativ-
ních vzdělávacích technologií (ILT), ale je doplněna a upravena autory 
publikace. Postupně vymezíme a vysvětlíme všechny základní termíny 
a typy online technologií, které jsou zahrnuty v typologii. 

Pedagogická typologie online technologií založená na ILT se skládá 
z následujících kategorií:36

1. Online nástroje (viz 4.2)

2. Online systémy pro podporu vzdělávání (viz 4.3)

3. Prostředky nesoucí učební obsah (viz 4.4)

4. Nástroje mobilních technologií (viz 4.5)

Již několikrát jsme v této kapitole uvedli, že nám jde o pedagogickou 
typologii, proto i při analýze a popisu možností jednotlivých online 

35 Na tomto místě je nutné poznamenat, že samotný pojem technologie je značně vág-
ní, můžeme ale odlišit dva hlavní významy jeho použití, které danou problematiku 
vysvětlí: 

 a)  Z čistě technického hlediska je technologie možné chápat jako základní, i když 
pro uživatele v podstatě neviditelný „motor” jednotlivých online aplikací, který 
umožňuje specifi ka jejich fungování. V tomto smyslu můžeme mluvit o různých 
formátovacích standardech (XML, PDF apod.), programovacích a skriptovacích 
jazycích (Java, Flash atd.) nebo online protokolech (například PHP). 

 b)  Vnímání pojmu technologie ve smyslu uvedeného konceptu ILT, tedy obecného 
pojmu, který zastřešuje širokou škálu online softwaru využitelného ve vzdělávání. 
Právě v tomto smyslu je pojem technologie převážně vnímán v kontextu této knihy.

36 Je zřejmé, že vzhledem k neustálému vývoji a proměnám jednotlivých technologií 
nemůžeme žádnou klasifi kaci považovat za vyčerpávající nebo konečnou. Přesto se 
domníváme, že následující rozdělení jednotlivých online aplikací přispěje k lepšímu 
pochopení jejich základních vlastností a souvisejícího vzdělávacího potenciálu.
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technologií používáme pedagogický pohled.37 Vycházíme přitom ze 
stejných východisek jako v předchozí publikaci E-learning – jedna z po-
dob učení v moderní společnosti (Zounek, 2009), což stručně řečeno zname-
ná, že každý nástroj či program stručně představíme a naznačíme jeho 
pedagogický potenciál, včetně jeho možných výhod a nevýhod.38 Vo-
dítkem pro takové zkoumání budou zejména poznatky z předchozích 
kapitol, tedy například učební styly, základní charakteristiky vzděláva-
cích paradigmat apod. Tímto postupem na jednotlivých technologiích 
ukážeme, jak konkrétně mohou podporovat komunikaci či spolupráci 
uživatelů, jak lze na jejich bázi sdílet znalosti v rámci různých komunit 
nebo jakými způsoby může být vytvářen a předáván výukový obsah. 
V případě výhod i nevýhod používáme záměrně slovo „potenciální“, 
protože jde opravdu o relativní (ne)výhody, které nikdy nemohou platit 
obecně a jsou vždy závislé na aktérech, kteří s online technologiemi pra-
cují a využívají je k výuce a učení. 

Je zřejmé, že mnohé dílčí nástroje lze zařadit do více skupin (a nako-
nec tak i v některých případech činíme), protože možnosti některých 
online technologií jsou velmi široké. S vědomím všech možných rizik 
při vytváření jakékoliv typologie se však domníváme, že jde o adekvát-
ní a relevantní způsob, jak znázornit či zvýraznit možnosti moderních 
technologií pro e-learning.

4.2  Online nástroje 

První skupinu v typologii představují online nástroje. Jako nástroj ozna-
čujeme webovou aplikaci, pro kterou je určující jedno základní použi-
tí, nebo soubor několika souvisejících, úzce zaměřených funkcionalit. 
Může se jednat o prezentaci informací, uložení a organizaci souborů či 
nahrávání a editaci videa. Jednoduše řečeno, jednotlivé online nástroje 
umožňují učiteli a studentům vykonávat jednu určitou činnost, pří-
padně soubor navazujících činností s jasně vymezeným cílem – napří-
klad psát příspěvky do blogu, sdílet dokumenty nebo sledovat záznamy 
přednášek. Vzhledem k rychlému rozvoji internetových aplikací obecně 
je i nabídka nástrojů relevantních pro online vzdělávání značně široká 

37 Technické podrobnosti uvádíme pouze na několika místech této kapitoly, a to tam, 
kde je považujeme za relevantní i z hlediska běžného uživatele či učitelské praxe.

38 U většiny online technologií dodržujeme shodnou strukturu popisu. V některých 
případech se však od této struktury odkláníme, protože daná technologie je něčím 
odlišná nebo popis vyžaduje změnu struktury, aby byl pohled na ni co nejúplnější 
a vystihoval její specifi ka. 

ELEARNING.indd   61ELEARNING.indd   61 17.7.2012   13:08:3817.7.2012   13:08:38



62

E-learning – učení (se) s online technologiemi

a různorodá. Pro pedagogickou činnost je proto nezbytné blíže specifi -
kovat funkce a účel jednotlivých typů technologických řešení využitel-
ných ve výuce a učení. Kromě funkčních rozdílů odlišuje online nástroje 
rovněž způsob praktické implementace do vzdělávacího procesu – jed-
ná se buďto o zcela samostatné programy,39 nebo dílčí součásti kom-
plexních systémů a virtuálních prostředí (viz dále). Celkové množství, 
stejně jako variabilita forem i funkcí v současnosti dostupných online 
nástrojů však může představovat výraznou překážku jejich širšího za-
pojení v procesu vzdělávání – pro učitele může být časově i didaktic-
ky značně složité sledovat neustálý vývoj nových webových programů 
a posuzovat jejich prospěch pro vlastní pedagogickou praxi. 

Výrazný posun ve smyslu vnímání online nástrojů jako jednoduchých, 
úzce zaměřených, webových programů nastává s příchodem technolo-
gií Webu 2.0. V souladu s principy současného internetu se totiž velké 
množství těchto nástrojů postupně mění na obsáhlejší sociální plat-
formy, mohli bychom též říci tematické (objektové) sociální sítě, které 
kromě primárního určení nástroje nabízejí i podporu komunikace (ob-
vykle formou diskuzních fór či komentářů) a vzniku zájmových skupin 
podle účelu dané aplikace. Jako příklad takovéto tematické sociální sítě 
můžeme uvést multimediální galerii YouTube (více viz dále). Je zřejmé, 
že s postupným zvyšováním množství implementovaných komunitních 
prvků Webu 2.0 se původně výrazně specializované nástroje značně 
přibližují „klasickým” sociálním sítím a hranice mezi oběma koncepty 
často splývají. Přesto se domníváme, že je vhodné obě skupiny techno-
logických prostředků alespoň částečně rozlišovat, a to vzhledem k roz-
dílům v jejich možném pedagogickém využití. Na rozdíl od omezeného 
objektového zaměření tematických sociálních sítí (video, fotografi e, lo-
kace apod.) poskytují totiž ty „klasické” prostor pro komplexní vyjád-
ření osobnosti jednotlivce, komunikaci uživatelů a vznik virtuálních ko-
munit bez nutnosti přímé návaznosti na určitý produkt (více viz 4.3.3). 

39 Z praktického hlediska je využití samostatných online nástrojů (například aplikace 
Dropbox pro účely poskytování a sdílení studijních materiálů) vhodné především 
v situacích, kde chybí institucionálně podporované řešení virtuálního vzdělávacího 
prostředí. Výhodou může být i jejich značná variabilita a rychlý vývoj, stejně jako 
podpora fl exibility v oblasti IT gramotnosti studentů. Na druhou stranu je nutné 
dodat, že zapojení velkého množství různorodých samostatných nástrojů (které 
obvykle vyžadují úvodní registraci a následné přihlašování) může vést na straně 
studentů ke snížení pozornosti, přehlcení a často i k rezistenci vůči zapojení tech-
nologií jako takových (viz také kapitola Být, či nebýt online: Výhody a nevýhody 
online vzdělávání).
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Navzdory neustálému vývoji, široké škále a proměnlivosti funkcí online 
nástrojů lze však sledovat některé obecné trendy a společné prvky, 
které umožňují jednotlivé programy klasifi kovat a poskytnout tak učite-
lům základní rámec výukových situací, ve kterých je výhodné a efektiv-
ní dané technologické řešení implementovat. Rozdělení e-learningových 
nástrojů není pouze pokusem o teoretickou konceptualizaci, ale zároveň 
vodítkem, jak chápat a využívat rozličné moderní technologie při řízení 
výuky a učení.40 Jednotlivé online nástroje jsou rozděleny do tří úrovní 
podle jejich účelu a cíle zapojení ve vzdělávacím procesu, jednotlivé 
kategorie jsou navíc z praktických důvodů doplněny reprezentativními 
příklady konkrétních existujících programů. Snažili jsme se přitom v co 
největší míře refl ektovat praktické otázky a potřeby pedagogů v oblasti 
zapojení online prostředků do vzdělávání, a to zejména ve smyslu insti-
tucionálně řízeného e-learningu. Zcela jsme ovšem nepustili ze zřetele 
i neformálního učení s důrazem na seberegulativní aktivity na straně 
studentů. Klasifi kace vymezuje pět hlavních skupin online nástrojů, 
z nichž každá je podrobněji charakterizována níže:

1. Nástroje podporující spolupráci a komunikaci (viz 4.2.1)

2. Nástroje umožňující tvorbu a prezentaci/publikování obsahu 
(viz 4.2.2)

3. Nástroje podporující administraci studia (viz 4.2.3)

4. Nástroje podporující personalizované učení (viz 4.2.4)

5. Nástroje umožňující hodnocení a zpětnou vazbu (viz 4.2.5)

4.2.1  Nástroje podporující spolupráci a komunikaci

Skupina nástrojů podporujících spolupráci a komunikaci zahrnuje apli-
kace, které umožňují rozšířené formy synchronní a asynchronní komu-
nikace v jakémkoli směru mezi učitelem a studenty, a programy usnad-
ňující skupinovou práci a sdílení zdrojů a znalostí v kontextu učebních 
týmů. Jedná se o nástroje, které výrazně přispívají ke vzniku vzdělá-
vacích komunit, jež navíc nemusejí nutně fungovat na pozadí stejného 
místního a časového rámce. Podpora komunikace a spolupráce rozvíjí 
samostatnou aktivitu studentů, refl exi vlastních názorů či svého učení, 
stejně jako schopnost analyzovat několik možných pohledů a stanovisek 

40 Uváděná klasifi kace online nástrojů je volně zpracovaná podle Kitsantan a Dabbagh 
(2010). Jednotlivé kategorie nástrojů byly ale upraveny a doplněny autory knihy.
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na danou problematiku ve smyslu sociálně-konstruktivistického vzdě-
lávání. 

Obr. 4.1   Cyklus budování a sdílení znalostí v rámci učební komunity 
(upraveno podle Brown, Adler, 2008).

Je možné tvrdit, že nástroje této skupiny představují jeden z hlavních pi-
lířů konceptu e-learningu 2.0, jehož princip spočívá v utváření, sdílení 
a opětovném používání („recyklaci“) informací, zkušeností a dovednos-
tí v rámci komplexní učební komunity (obr. 4.1) a v naplnění všech roz-
měrů sociálního učení (Brown, Adler, 2008). Některé komunitní týmové 
nástroje v tomto pojetí tak mohou sloužit ve více fázích vzdělávání, kdy 
na počátku dochází nejprve ke sdílené tvorbě studijních materiálů, které 
jsou posléze prostřednictvím stejných technologických prostředků vyu-
žívány jinými studenty (skupinami studentů) v převládající instruktivní 
podobě.
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Tab. 4.1   Nástroje podporující spolupráci a komunikaci (upraveno a doplněno podle 
Kitsantan, Dabbagh, 2010).

Nástroje podporující spolupráci a komunikaci

Asynchronní 

komunikace

Synchronní 

komunikace

Týmová 

spolupráce

  E-mail (Gmail)
  Diskuzní fóra41

  Mikroblog (Twitter)

  Instant Mesaging 
(ICQ)

  Internetová telefonie 
(Skype)

  Sdílení obrazovky 
(Join.me)

  Live streaming 
(Ustream)

  Live blogging 
(CoveritLive)

  Webinář 
(Adobe Connect)

  Výměna souborů 
(Ulož.to)

  Weblog (Blogger)
  Wiki (MediaWiki)
  Správa a sdílení 

dokumentů 
(Dokumenty Google)

4.2.1.1  Diskuzní fóra

Diskuzní fóra jsou vedle e-mailu42 hlavním nástrojem asynchronní ko-
munikace v prostředí internetu. Stručně je můžeme charakterizovat jako 
webové stránky nebo jejich části, v rámci kterých mohou uživatelé pub-
likovat svoje názory nebo reagovat na příspěvky ostatních přispěvatelů. 
Asynchronní podoba komunikace znamená, že účastníci diskuze nemusejí 
být připojeni k internetu ve stejnou dobu – reakce na dotaz či příspěvek je 
proto obvykle spojena s určitým zpožděním. Na rozdíl od chatu43 nebo on-
line telefonie (viz 4.2.1.2) je však celý průběh komunikace ukládán a k jed-
notlivým bodům je možné se kdykoli vracet a opětovně na ně reagovat.

Internetových diskuzí existuje veliké množství. Může se jednat o fóra 
určitých institucí, zpravodajských serverů nebo odborných a zájmových 
komunit. Diskuze mohou rovněž fungovat samostatně nebo jako sou-
část jiných nástrojů a prostředí, a to jak veřejné, tak neveřejné. Základní 
podoby online diskuzí tedy zahrnují:

41 Tučně zvýrazněné nástroje, jsou blíže charakterizovány v dalších částech kapitoly.
42 Vzhledem k rozšíření e-mailových služeb a jejich obecnému používání převážnou 

většinou uživatelů internetu nebudeme tento nástroj v rámci této publikace dále spe-
cifi kovat.

43 Závisí na nastavení konkrétního chatu – obsah chatu může být rovněž uložen a slou-
žit pro pozdější referenci.
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 samostatně fungující diskuzní fóra – zpravidla se jedná o disku-
ze odborných nebo zájmových skupin, fóra poskytující nápovědu, 
poradenství apod.; 

 diskuzní fóra jako součást webových stránek a portálů – klasickým 
příkladem jsou zpravodajské servery, které pomocí diskuzních fór 
sbírají zpětnou vazbu na svoje články a prezentovaná témata;

 diskuzní fóra jako součást virtuálních prostředí – diskuzní fóra 
sloužící ke komunikaci vymezené skupiny uživatelů různých systé-
mů, typickým příkladem jsou fóra v kurzech v rámci prostředí LMS 
nebo diskuze v rámci systémů pro řízení projektů. 

Diskuzní fóra se dále liší přítomností/absencí administrátora (příp. mo-
derátora), který může samotnou diskuzi různým způsobem řídit – může 
například mazat44 nebo přesouvat zprávy, zakládat a uzavírat celé dis-
kuze, nastavovat parametry pro publikování příspěvků nebo zvát a vy-
řazovat jednotlivé přispěvatele. 

Pokud jsou diskuzní fóra zařazena jako doplňková součást jiných ná-
strojů (blog, wiki apod.), je zajímavé sledovat, jakou roli hraje diskuze 
ve vztahu k tvorbě a percepci obsahu. Například v případě wiki je dis-
kuze klíčovým prvkem pro rozhodování o utváření samotného textu. 
V případě videa na YouTube naopak diskuze ovlivňuje pouze vnímání 
konečného produktu. Škála těchto funkcí diskuzních fór je znázorněna 
na obr. 4.2.

Obr. 4.2  Role diskuzních fór při jejich začlenění do dalších vzdělávacích technologií.

44 Důvodem pro mazání příspěvků na veřejném diskuzním fóru jsou například vulgár-
ní výrazy, urážky ostatních diskutujících či jiné porušování pravidel diskuze, v oje-
dinělých případech i zákonů. V rámci snahy o zlepšení úrovně diskuze proto některé 
zpravodajské servery vyžadují po účastnících diskuze předchozí registraci. 

 sdílená tvorba textu diskuze mění podobu stávajícího obsahu
 (wiki)

 sdílená tvorba obsahu diskuze mění podobu budoucího obsahu
 (weblog)

 individuální tvorba obsahu diskuze mění percepci stávajícího obsahu
 (online videa, prezentace apod.)
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V rámci jednoho diskuzního fóra jsou samotné příspěvky obvykle čle-
něny do tz v. vláken, která sdružují reakce na základě tématu, pracovní 
skupiny či času vložení. Na rozdíl od weblogu může v mnoha případech 
založit nové fórum/vlákno kdokoli, weblog má však širší škálu funkcí. 
Od principů wiki se diskuzní fóra liší tím, že diskutující nemohou sdílet 
tvorbu jednotlivých příspěvků, pouze reagovat na příspěvek již publi-
kovaný (podrobněji viz 4.2.1.4). 

Způsoby využití ve vzdělávání

Dialog či diskuze nejsou ve své podstatě ve vzdělávání ničím novým, jejich 
elektronická (asynchronní) podoba však přináší nové možnosti. Online dis-
kuzní fóra mohou doplňovat nebo navazovat na jiné formy výuky (před-
náška, seminář), stejně tak ale mohou stát relativně samostatně jako učební 
aktivita nahrazující diskuzi v prezenční výuce. Jsou-li fóra součástí jiných 
nástrojů nebo virtuálních prostředí, mohou sloužit jako úzce zaměřené, te-
matické diskuze předcházející či navazující na jiné vzdělávací aktivity.

Online diskuzní fóra jsou dostupná prakticky kdykoliv, vkládání pří-
spěvků není vázáno na určitou hodinu a místo. Elektronická forma dia-
logu může snižovat ostych a nejistotu přímé kontaktní interakce. Dis-
kuzní fóra proto vyhovují některým typům studentů daleko více než 
běžná komunikace v rámci prezenční výuky. Podporu učebního proce-
su i navazujících výukových aktivit představuje i možnost uchovávat 
historii příspěvků. Zpětná analýza diskuze může pomáhat porozumě-
ní mnohých aspektů daného tématu či pohledů na danou problema-
tiku, může vysvětlovat reakce jednotlivců na různé podněty a přispívat 
k pochopení celkového směřování diskuze.

Diskuzní fóra mohou být administrována učitelem nebo studenty. Po-
kud diskuzi řídí učitel, obvykle se snaží vést ji určitým směrem souvi-
sejícím s celkovým směřováním výuky, vkládá doplňující a vysvětlující 
poznámky a koriguje pohledy jednotlivých studentů (více viz například 
Bach, Haynes, Smith, 2007). Zajímavou variantou je moderování fóra 
samotnými studenty. Studenti v této pozici mohou jednak získat cenné 
zkušenosti s touto metodou online výuky (osvojovat si tak didaktické 
dovednosti), zároveň ale nutnost fl exibilně reagovat na podněty kolegů 
vede k prohloubení vlastního učebního procesu, stejně jako ke zlepšení 
některých typů sociálních dovedností i odborných vědomostí.

Použití internetových fór vždy závisí na učiteli a na charakteru probíra-
ného předmětu. Samotná technologie je ale velmi fl exibilní, což mimo 
jiné znamená, že je použitelná v prezenční, kombinované i čistě distanč-
ní výuce v rámci různých vzdělávacích programů a institucí.
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Potenciální nevýhody

Jak uvádí Mason a Rennie (2008), začlenit internetové diskuze do jed-
notlivých vzdělávacích aktivit není snadné. Tento nástroj nelze použít 
ve všech disciplínách a nemusí ani vyhovovat všem studentům. Účast 
v online diskuzích vyžaduje motivaci a disciplínu účastníků.45 Pokud 
někteří studenti do diskuze vůbec nepřispívají, a to z různých důvo-
dů, mohou to jiní považovat za značně neférové jednání. Výsledkem 
pak může být nejen neúčelnost takové diskuze, ale i zhoršení sociál-
ních vztahů ve skupině. Nevýhodou může být rovněž dlouhé čekání 
na odpověď a nepřesnosti nebo nejasnosti v reakcích, jejichž případná 
korekce trvá v případě online fór poměrně značnou dobu. 

Moderování diskuze se strany učitele i studentů může být poměrně ná-
ročné až nemožné v případě velké skupiny diskutujících nebo v pří-
padě přílišné náročnosti probíraných témat vyžadujících specifi cké 
formy komunikace (Švaříček, Zounek, 2008). Již zmíněná motivace 
účastníků se týká i moderátora/ů, a to zejména z hlediska udržení vývo-
je diskuze v souladu se zamýšleným výukovým cílem.
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4.2.1.2  Internetová telefonie a instant messaging (IM)

Rozvoj počítačů a internetu rozšířil nebývalou měrou možnosti syn-
chronní komunikace. Účastníci synchronní komunikace musejí být při-
pojeni k internetu současně a komunikace probíhá v reálném čase, tedy 
ve formě velmi blízké tradičnímu telefonování (v případě internetové te-
lefonie), případně může jít o rychlou výměnu krátkých textových zpráv, 
tz v. instant messaging . Do této skupiny patří celá řada komunikačních 

45 Praxe ukazuje, že například v rámci online kurzů je většina diskutujících dostatečně 
aktivních pouze v případě, že konkrétní fórum je součást celkového formálního hod-
nocení kurzu.

46 U každého popisu online technologie uvádíme pouze základní zdroje, veškeré po-
užité a citované zdroje jsou uvedeny na konci knihy v seznamu použitých zdrojů. 
Z tohoto důvodu není uvedena ani literatura na konci této kapitoly.
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