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Anotace 

Komunikačními technologiemi můţeme pro zjednodušení popsat veškeré 

technologie, nástroje a postupy umoţňující lidem komunikaci a práci s informacemi. Tímto 

pojmem tedy označujeme hardwarové a softwarové prostředky pro sběr, přenos, ukládání, 

zpracování a distribuci dat. Cílem této bakalářské práce je nejen poukázat na současné 

komunikační moţnosti mezi školou, rodiči a ţáky, ale také navrhnout moţné řešení, které 

je k dispozici pro školu zcela zdarma. Součástí práce je dotazníkové šetření, které má za cíl 

zjistit vyuţití e-mailů, webových stránek školy, evidenci ţáků, zaměstnanců školy a vyuţití 

e-learningových metod. 

Klíčová slova: komunikace, komunikační technologie, e-learning, groupware 

Summary 

Communication technologies can be described to simplify all the technology, tools 

and procedures to enable people to communicate and work with information. This term 

indicates  hardware and software for data collection , transmission, storage, processing and 

distribution. The aim of this Bachelor thesis is not only refer to current communication 

possibilities between the school, parents and pupils, but also suggest a possible solution 

that is available to schools completely free of charge. A part of the survey, which aims to 

identify the use of e-mails,  school website, registration of pupils, school staff and the use 

of e-learning methods. 

keywords: communicarion, communication technologies, e-learning, groupware  
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1. Úvod 

Pod pojmem komunikace, a to především mezi školou a rodiči, lze chápat řešení 

konfliktních situací, pomoc rodičům v případě jejich bezradnosti i způsob, jakým škola 

můţe rodičovskou veřejnost informovat o své činnosti. [1] 

Komunikaci na základních a středních školách je moţné pochopit jako prostředek 

výchovný, informační, motivační, preventivní a vzdělávací. Základními prvky 

komunikace v tomto případě jsou: rodiče – škola – ţák. Komunikační technologie (dále jen 

IKT) pouze, ale velmi významně, doplňují a rozšiřují moţnosti této potřebné spolupráce. 

 

 Výchovný prostředek, výchova - jedná se o celoţivotní působení na 

procesy lidského učení a socializaci s cílem přeměny člověka po všech stránkách, 

tedy tělesné i duševní. [1]. Rodiče, učitelé, vychovatelé a jiní pedagogičtí pracovníci 

neustále působí na ţáka (z pohledu rodičů syna, dcery) svými postoji, názory a gesty 

ve snaze nalézt nejlepší nebo optimální cestu jeho dalším vývojem. 

 Informační prostředek - školu, rodiče a ţáky lze chápat jako jednotlivé prvky 

otevřeného systému, přičemţ jednotlivé vazby mezi nimi jsou charakterizovány 

různými informačními a komunikačními toky dat. Jednotlivé informace tedy lze 

předávat pomocí tzv. webových ţákovských kníţek a webových třídnic s moţností 

získání okamţitých výsledků, hodnocení, popř. absencí svého potomka 

prostřednictvím IKT od školy směrem k ţákům a rodičům. Rovněţ obrácenou nebo 

obousměrnou komunikaci mezi rodiči, ţáky a školou lze vyuţít pro omlouvání 

absence, zasílání domácích úkolů, referátů, apod.   

škola 

ţák rodiče 

Obrázek 1 -  komunikace 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Proces
http://cs.wikipedia.org/wiki/U%C4%8Den%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Socializace
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 Motivační prostředek – jakékoliv motivující prvky se v dnešní době očekávají spíše 

od školy, ať uţ formou různých stipendijních programů, výhod, ale i očekávaných 

pochval, hodnocení, atraktivitou výuky, apod. Od rodičů se naopak vyţaduje 

bezproblémové sociální zázemí. Motivací také můţe být určitá forma informací na 

internetových stránkách školy, ale i na populárních sociálních webových sítích. 

 Preventivní prostředek – základní a střední školy musí na ţáky působit nejen ve 

smyslu výchovy, ale také nabízet moţnost ochrany či pomoci v případě pocitu 

ohroţení ţáka tzv. kyberšikanou, či jinými druhy nástrah internetu, jak těmto 

událostem předcházet, a v případě, ţe tato situace nastane, hledat společně 

nejvhodnější způsob řešení nastalé situace. Proto si vedení škol, pedagogičtí 

pracovníci i laická veřejnost v současné době uvědomuje, ţe preventista sociálně-

patologických jevů je velmi potřebný a vytíţený odborník spolupracující se všemi 

články ve škole (rodiče – ţák – učitel). Velmi důleţitá a školou podporovaná je 

pomoc externího či školního psychologa, který komunikuje nejen se školou, ale i 

s rodiči a ţáky nejen přímým kontaktem. Takový pracovník by měl vyuţívat webové 

stránky školy pro aktuální informovanost z jeho pohledu, tzn. informace a kontakty 

na linky bezpečí, linky důvěry, odkazy na weby specializující se na problematiku 

šikany, apod. 

 Vzdělávací prostředek – tento bod lze chápat jako samostatný prvek výše 

uvedených prostředků, anebo jako jejich souhrn. V případě dekompozičního pohledu 

lze tuto část zařadit do libovolného komunikačního systému na úrovni 

e-learningu.  
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2. Způsoby vyuţití komunikační technologie při výuce ve škole 

i mimo školu 

Ve škole, která usiluje o soudrţnost, jiţ dávno není jediným informačním kanálem 

ţákovská kníţka. Kaţdá informace si podle svého charakteru zaslouţí jiný distribuční 

kanál, manaţerští mistři je vyuţijí všechny. Kromě klasických nástrojů, jakými jsou 

ţákovská kníţka, notýsek, třídní schůzky, školní rada, ţákovská rada, porady, nástěnky a 

další, můţeme vyuţívat i nové technické pomocníky, tedy prostředky informačních a 

komunikačních technologií, např. e-mail, školní web nebo groupware, neboli systémy pro 

podporu spolupráce. [4] 

Pro získání bliţších informací o vyuţití IKT ve školství jsem oslovil základní a 

střední školy e-mailem s prosbou o vyplnění dotazníku, který jsem vytvořil a publikoval na 

internetovém portále vyplnto.cz, který je právě zaměřen na dotazníkové šetření. Obsah 

e-mailu je uveden v Příloha 1. Tento dotazník jsem navíc zabezpečil volbou „neveřejný 

dotazník“, tzn. internetový odkaz jsem uvedl pouze v zasílaném e-mailu a odpověď mohla 

přijít pouze z jedné IP adresy. V  Příloha 2 uvádím i odpovědi některých škol na výše 

zmiňovaný e-mail. 

Dotazování bylo časově omezeno na dobu jednoho měsíce, konkrétně na období 9. 

11. 2011 – 7. 12. 2011. V této době jsem průběţně oslovoval základní a střední školy a 

snaţil se najít především elektronickou adresu na ředitele školy. Pro vyhledávání těchto 

kontaktů jsem vyuţil portál stredniskoly.cz, zakladniskoly.cz. Tyto portály bohuţel 

neobsahují kontakty na všechny školy v krajích, princip je zaloţen na dobrovolnosti 

registrace. Dále jsem vyuţil internetový vyhledávač seznam.cz, který má ucelenou 

databázi (nejen) základních a středních škol a nadnárodní vyhledávač od společnosti 

Google. 

Pro své dotazování jsem vybral školy z těchto krajů: 

 Ústecký kraj; 

 Karlovarský kraj; 

 Liberecký kraj; 

 Královohradecký kraj; 

 Pardubický kraj. 
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Po automatickém uzavření dotazníku jsem měl k dispozici 188 odpovědí z celkem 

oslovených 722 škol, tzn. více, neţ 26% škol bylo ochotno tento dotazník vyplnit. 

V dotazníkovém šetření jsem získal potřebné informace o současném stavu škol při 

vyuţívání IKT, ale i různé návrhy a nápady pro zlepšení. Kompletní seznam otázek je 

uveden v Příloha 3, grafické zpracování odpovědí zde neuvedených je pak uvedeno v 

Příloha 4. Nejprve jsem se zaměřil na současný stav vyuţívávání IKT v oblasti: 

 komunikace prostřednictvím e-mailu; 

 evidence  - ţáků, zaměstnanců, známek, absence apod.; 

 e-learningu; 

 webových stránek školy. 

 

Obrázek 2 - webový portál "vyplnto.cz" s uzavřeným dotazníkem 

2.1. Komunikace prostřednictvím e-mailu a SMS zpráv 

Dříve, neţ jsem analyzoval výsledky této otázky, jsem zjišťoval, kolik uţivatelů 

vlastně u nás pouţívá internet. Podle údajů Českého statistického úřadu z roku 2009 

vyuţívá v České republice internet 60% obyvatelstva ve věku 16 – 74 let, z toho 55% 

uţivatelů ho pouţívá ke komunikaci. 
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Obrázek 3 - pouţívání internetu a komunikace přes internet, 2005–2009 [6] 

Poté jsem zjišťoval, jestli mezi rodiči a školou dochází ke komunikaci pomocí e-

mailu. 

 

Obrázek 4 - komunikace s rodiči e-mailem 

Převáţná většina rodičů dává přednost výše zmiňovanému komunikačnímu kanálu 

především pro jeho rychlost, jednoduchost, ale také kvůli zpětné kontrole o doručeném či 

poslaném e-mailu.  

83% 

17% 

Komunikujete s rodiči e-mailem? 

ano

ne
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Obrázek 5 - komunikace s rodiči pomocí SMS 

Výsledky této otázky lze přisuzovat skutečnosti, ţe emailovou schránku má stále více 

lidí, a proto komunikace prostřednictvím SMS mezi školou a rodiči není komunikační 

prioritou. Nevýhodou krátkých textových zpráv je také nemoţnost zasílání souborů 

v podobě příloh. Dále potom musíme zohlednit ekonomickou stránku, protoţe nejlevnější 

tarify mobilních operátorů většinou nenabízejí SMS zprávy zdarma. Přesto všechno má 

komunikace prostřednictvím SMS nespornou výhodu v rychlejší odezvě nebo odpovědi 

v případě naléhavosti zasílané zprávy a očekávané rychlé odpovědi. Právě proto téměř 

polovina odpovídajících škol SMS zprávy ke komunikaci vyuţívá. 

2.2. Evidence 

Dále jsem zjišťoval, jestli školy vyuţívají IKT pro evidenci ţáků. V případě kladných 

odpovědí bylo nutné zjistit, jaký konkrétní dostupný software pouţívají. Rovněţ jsem se 

zaměřil na skutečnost, zda pro veškerou evidenci spojenou s administrativou postačí jeden 

ucelený software, nebo je nutné pouţít kombinaci více programů, apod.  

47% 53% 

Komunikuje vaše škola s rodiči  

pomocí SMS? 

ano

ne
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Obrázek 6 - evidence ţáků a známek v elektronické podobě 

Z Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.Obrázek 4 - komunikace s rodiči e-mailem 

vyplývá, ţe evidence pomocí IKT jednoznačně převaţuje nad evidencí ostatní, zřejmě 

v písemné podobě. Stále není zřejmé, jestli se jedná o evidenci ve specializovaném 

softwaru k tomu určeným, nebo prosté ukládání do nějakého tabulkového či textového 

editoru – bliţší specifikaci určím následujícími grafy. 

 

Obrázek 7 - evidence jedním nebo kombinací programů 

Jestliţe školy vyuţívají k evidenci výpočetní techniku, potom si většinou vystačí se 

softwarem, který je navrţen právě pro potřeby školy. Označením „jeden software“ se 

většinou označuje program od jednoho výrobce, který nabízí ucelené řešení zpravidla 

rozdělený do různých modulů. V modulech jsou určité odlišnosti v evidenci na základních 

90% 

10% 

Pouţívá vaše škola k evidenci ţáků a 

známek nějaký elektronický systém? 

ano

ne

4% 

78% 

18% 

Pouţíváte pro evidenci školní matriky 

jeden software nebo různé kombinace 

programů? 

písemná

evidence

jeden software

více programů
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a středních školách, popřípadě školách se speciální výukou. Další otázkou jsem zjistil, jaký 

konkrétní typ software na českém trhu je dostupný, popř. jaká je jeho oblíbenost. 

 

Obrázek 8 - Software pro evidenci školní matriky 

Dříve, neţ jsem otázku takto definoval, snaţil jsem se zjistit, jaké máme jiţ hotové a 

ověřené produkty. Na českém trhu existuje software firem: 

 Bakaláři software 

 DM software 

 MP-Soft - SAS 

 Škola Online a.s. 

Proto jsem tuto otázku definoval tak, aby si respondenti měli moţnost vybrat si 

z moţných odpovědí, či dopsat jaký software pouţívají, pokud není v odpovědní nabídce. 

I kdyţ jsem uţivatelům umoţnil volbu textového pole pro zápis názvu vlastního software 

(„ostatní“), z Obrázek 6 je patrné, ţe pouze 1% odpovědí vyuţívá jiný produkt neţ 

v dotazu uvedené programy. Řešení skrývající se pod názvem „Škola Online“ pouţívá 

velmi zanedbatelné procento škol, přesto v kapitole 1 nabídnu zcela jiné řešení oproti 

ostatním produktům, včetně rozšířených „Bakalářů“.  

Evidovat můţeme velké mnoţství dat, ať uţ známky, absence ţáků, rozvrh hodin, 

suplování, atd. a výše zmiňované programy se většinou skládají z jednotlivých modulů 

zaměřených na tuto konkrétní činnost a zpravidla kaţdý samostatný modul je i samostatně 

financován – proto bylo třeba zjistit, zda školy vyuţívají všechny moţnosti vytvořeného 

řešení, nebo pouze některé moduly, ať uţ z hlediska ekonomického či nevyhovujícího. 
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Obrázek 9 - evidence údajů 

Tato odpověď byla nabídnuta s moţností výběru více odpovědí, proto jsem výsledky 

raději nechal zobrazit ne v procentech, ale v konkrétních číslech. Jestliţe evidenci ţáků 

v elektronické podobě pouţívá 180 škol, potom z Obrázek 6 je patrné, ţe to je 100% všech 

škol, které vůbec nějakou elektronickou evidenci vůbec pouţívají. Tisk vysvědčení a jeho 

následná evidence je jeden z rozšířených modulů při pouţívání IKT.  Zaznamenávání a 

následné vyhodnocování klasifikace ţáků rovněţ vyuţívá většina z dotazovaných škol. 

Také celkem náročný proces tvorby rozvrhu hodin pro základní a střední školy je přesunut 

do oblasti IKT, protoţe některé systémy umoţňují automatické generování rozvrhu 

z předem definovaných údajů (např. počet tříd, počet speciálních učeben, rozvrţení ţáků 

do skupin, aj.) Tyto automatické generátory jsou někdy součástí programů (nebo ve formě 

přídavných modulů) uvedených v Obrázek 9 nebo jako samostatné programy.  
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Obrázek 10 - spokojenost se softwarem na evidenci ţáků 

Další otázkou jsem zjišťoval spokojenost jednotlivých škol se stávajícím software. 

Naprostá většina odpovědí spadá do oblasti „spokojeni“ na různých úrovních, přičemţ 

„spíše spokojeni“ se dá charakterizovat jako „velmi spokojeni s drobnými výhradami“. 

Přeci jenom vývoj těchto specializovaných programů jiţ probíhá několik let, 

a proto musí být stále dokonalejší ve smyslu nejen programátorské kvality, ale i 

uţivatelské přívětivosti (jako i u jiných systémů). 

2.3. Webové stránky školy 

Jestliţe některé programy umoţňují zobrazení údajů ţáků přes webové rozhraní, 

zjišťoval jsem, zda tuto volbu školy vůbec vyuţívají. Účelem otázek tohoto šetření nebylo 

zjistit, jestli školy vůbec nějaké internetové stránky mají, ale jakým způsobem, pokud je 

mají, je vyuţívají pro komunikaci s rodiči a ţáky.  
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Obrázek 11 - webové stránky jako informační portál pro rodiče 

Většina škol dnes jiţ pochopila, ţe internetové stránky neslouţí pouze pro 

„zviditelnění“, ale hlavně pro předávání aktuálních informací široké veřejnosti. Z  Obrázek 

11 není patrné, jestli se jedná o komunikaci jednostrannou (od školy směrem k rodičům a 

ţákům) či oboustrannou. Proto další otázkou specifikuji, zda škola umoţňuje „nahlédnout“ 

i do své evidence. 

 

Obrázek 12 - přístup rodičů do el. ţákovské kníţky 

Stále převaţuje tradiční pojetí informovanosti ve formě papírové ţákovské kníţky. 

Většina škol ani přístup do elektronické ţákovské kníţky nenabízí, ať uţ je důvod 

jakýkoliv. Přeci jenom ne všichni rodiče pouţívají osobní počítač, avšak téměř   ⁄  podíl 

nevyuţitelnosti vypovídá o nutnosti zaměření se na tuto skutečnost a pokusit se nalézt 

řešení.  
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Určitou obousměrnou komunikaci také zajišťuje způsob publikování webových 

stránek, a to buď obsahem statickým, nebo dynamickým. Statický obsah nepotřebuje ke 

svému provozu ţádné nedostupné prostředky – stačí webový prohlíţeč, určitou znalost 

HTML kódu a webový prostor (tzv. webhosting). Některé společnosti dokonce umoţňují 

tvorbu jednoduchých, ale i sloţitějších struktur webové prezentace bez jakékoliv znalosti 

výše zmiňovaného kódu. Avšak informace těchto stránek se někdy těţkopádně aktualizuje 

a archivace starších informací je většinou zcela nemyslitelná. Naproti tomu dynamický 

obsah ve formě redakčního a publikačního systému (tzv. CMS – content management 

system) je sice sloţitější na zprovoznění, ale jeho výhody jsou nesporné – přidělování 

různých uţivatelských práv za účelem oprávněnosti tvorby určitých činností, např. 

administrátor, správce určitých sekcí stránek, pouhý čtenář nebo úplný zákaz prohlíţení 

obsahu bez přidělení oprávnění. Následující otázka objasní vyuţití těchto systémů. 

 

Obrázek 13 - redakční systém školy 

Z  Obrázek 13 vyplývá, ţe většina škol ţádný redakční systém nepouţívá – v této 

oblasti je proto nutné zjistit dostupné řešení a poukázat na komunikační moţnosti 

redakčních systémů, jejíţ implementace na webové prostředí stávajících internetových 

stránek není zdaleka tak sloţité. Přesto 39% ze všech respondentních škol jiţ redakční 

systém pouţívá. Proto jsem se snaţil zjistit jaký, a zda z odpovědi vyplyne jiţ nějaký 

oblíbený CMS systém. 
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Obrázek 14 - redakční systém 

Z důvodu malého počtu odpovědí jsem nepouţil výsečový ale pruhový graf, navíc 

jsem vynechal odpovědi, které obsahovali pouze jeden hlas (např. CMS Made Simple, 

Geeklog, Kentico, Neoplanet, PostNuke a RS2). Nabídka redakčních a publikačních 

systémů je celá řada, přesto z Obrázek 14 vyčnívá stále oblíbenější Joomla. V kapitole 5 

objasním výhody tohoto systému. 

2.5. E-learning 

E-learning je vzdělávací proces, vyuţívající informační a komunikační technologie k 

tvorbě kurzů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k 

řízení studia. [7] Jednoduchý e-learning můţe být na výukovém CD-ROMu, který pomůţe 

ţákovy získat nové informace a na závěr ho z nich přezkouší. Je-li vytvořen jen trochu 

šikovně, je jednak multimediální – obsahuje text, video, animace, zvuk a zároveň je 

interaktivní – nutí ţáka reagovat na podněty a podle toho, jak si ţák vede, mu dává další 

úkoly a informace. Je moţné investovat do hotových e-learningových řešení jiných firem 

včetně konkrétních materiálů různých výukových předmětů pro základní nebo střední 

školy, anebo sami si nainstalovat a spravovat e-learningový neboli LMS systém. Podobně 

jako jsou k dispozici redakční systém je tomu tak i u LMS systémů. Zbývalo tedy zjistit, 

jestli tento výukový systém vůbec školy pouţívají. 
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Obrázek 15 - vyuţití e-learningu pro výuku 

Tento údaj vypovídá opravdu o nízké vyuţitelnosti jednoho ze stylů moderní výuky. 

Následující graf zobrazuje konkrétní platformu LMS systému z výše uvedených kladných 

odpovědí. 

 

Obrázek 16 - pouţívaný e-learningový systém 

Ze sedmnácti celkových odpovědí nelze analyzovat optimální statistiku, avšak dnes 

jiţ oblíbený e-learningový systém Moodle nabízí mnoho moţností pro kvalitní výuku, o 

kterých podrobněji v kapitole 4. 

Další otázky soustředěné v mém dotazníku povaţuji pouze za doplňkové, které 

předkládám v příloze 4. 
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3. Poţadavky na systém 

Nejčastější komunikace mezi rodiči, ţáky a školou probíhá prostřednictvím 

elektronické pošty, následuje informovanost na internetových stránkách školy, nejmenší 

podíl zaujímá výuka pomocí komunikační technologie (e-learning). Vyuţití IKT pro 

evidenci ţáků, zaměstnanců, známek, absencí, rozvrhu hodin, atd. jiţ vyuţívá také většina 

škol. Veškerá komunikace vyţaduje určité poţadavky na funkčnost celého systému, proto 

se zde zabývám doporučením pro bezproblémové pouţívání. 

3.1 Elektronická pošta 

E-mail je výborný distribuční prostředek pro šíření zpráv, je levný, rychlý a s určitou 

výhradou také spolehlivý – v mnoha ohledech tak překonává klasickou poštu a v řadě 

případů si zaslouţí, abychom mu dávali přednost. Ve světě začíná být e-mailová pošta 

standardem, nicméně pro mnoho rodičů tomu tak nemusí být. Proto bychom před jeho 

plošným nasazením měli ověřit některé důleţité okolnosti, zejména to, zda rodiče ţáků e-

mail reálně pouţívají a vybírají si schránku dost často na to, abychom je jeho 

prostřednictvím mohli informovat o důleţitých věcech. Měli bychom si také ověřit, ţe 

jejich adresy jsou správné a kontakty „ţivé“, tj. ţe si schránky pravidelně vybírají a zprávy 

čtou. [4] 

Pro bezproblémové pouţívání e-mailu ke komunikaci s rodiči bychom měli na 

počátku školního roku nechat rodiče vyplnit a podepsat formulář, který bude obsahovat 

tyto informace: 

 souhlas rodičů s tím, ţe je škola bude informovat o ţákovi prostřednictvím e-mailu na 

konkrétní elektronickou adresu; 

 přijaté zprávy budou potvrzovat jejich zpětným odesláním s dovětkem „potvrzuji 

převzetí zprávy“. Některé systémy umoţnují funkci „zaslat zprávu o doručení nebo 

převzetí“, ovšem v praxi se tato sluţba projevila jako nespolehlivá; 

 podpis zákonného zástupce také potvrdí, ţe jeho e-mailová schránka je zabezpečená 

proti neoprávněnému otevření, čtení či mazání pošty vlastními dětmi nebo jinou 

osobou, a proto e-mail bude uznán jako spolehlivá cesta k doručování zpráv. 

 je rozumné zaslat všem rodičům zkušební e-mail s prosbou o zaslání zpět, kterým si 

ověříme, ţe adresa je správně vyplněná, ţe existuje a je pouţívána. Tento způsob 
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komunikace nám umoţní informovat rodiče častěji a s aktuálnějšími informacemi a 

navíc nám umoţní výrazným způsobem sníţit náklady na poštovném. 

E-mailovou komunikaci mezi školou a rodiči lze pouţít: 

 k pravidelnému informování o docházce, hodnocení, chování; 

 k rozsáhlejší informaci před třídními schůzkami; 

 k podrobné informaci o lyţařském kursu, škole v přírodě apod.; 

 k aktuální informaci o ţákovi – e-mail můţe někdy poskytnout lepší informaci, neţ 

telefon; 

 schránka důvěry – mailová adresa, kterou bude vybírat buď někdo z vedení školy, 

nebo školní psycholog, a na kterou bude moţné se anonymně obracet s různými 

problémy [4]; 

V případě některých dokumentů však nelze spoléhat pouze na e-mail, a to ani tehdy, 

kdyţ rodiče se zasíláním zpráv touto cestou souhlasí. Jde o zprávy, kdy potřebujeme 

prokazatelné potvrzení, ţe rodiče zprávu převzali – a to nám zatím zaručí jedině klasický 

doporučený dopis. U takového dopisu má škola od pošty potvrzení o odeslání a pošta má 

v případě doručení vlastnoruční podpis rodičů prokazující převzetí. V těchto situacích 

můţeme e-mail vyuţít jako rychlou, operativní cestu ke sdělení, ale měli bychom 

paralelně vyuţít i doporučený dopis. Jde zejména o tyto případy: 

 výzva rodičům s upozorněním na neomluvené absenci ţáka 

 oznámení o kázeňských opatřeních (důtky, sníţené známky z chování, správní řízení, 

podmínečná a nepodmínečná vyloučení); 

 oznámení o nedostatečném hodnocení ţáka – vţdy na konci 3. čtvrtletí by toto 

upozornění mělo být zaslané rodičům ţáků, jimţ na konci školního roku reálně hrozí 

nedostatečná 

V některých případech, kdy lze jedno sdělení zaslat více adresátům, je efektivnější 

vytvořit tzv. hromadnou korespondenci, někdy téţ nazývanou jako skupiny nebo 

distribuční seznam. Při zasílání e-mailu potom stačí vybrat konkrétní skupinu uţivatelů a 

nemusíme jiţ vybírat nebo dokonce opětovně ručně psát kaţdého adresáta zvlášť. Pokud se 

ale tento adresář dostane do rukou někomu nepovolanému, snadno jej můţe zneuţít 

k zasílání SPAMu – nevyţádané reklamní pošty (spamové adresáře často vznikají právě 

touto cestou). Z vlastní zkušenosti mohu doporučit při rozesílání hromadného sdělení 



Pavel Šiktanc: Komunikační technologie základních a středních škol 

 

2011 17 

nevkládat adresy do pole „Komu“, ale do pole „Slepá kopie“. Tak nebude mít ţádný 

z adresátů k dispozici celý adresář. 

3.2. Instant messaging 

Mezi kontaktní informace na ţáky a jejich rodiče se běţně udávají nejen jejich e-

mailové adresy, kontakt na mobilní telefony, ale mohou se k nim přidat čísla na instant 

messaging (dále jen IM). Je to internetová sluţba sledující námi vybrané uţivatele, kteří 

jsou zrovna připojeni na internet a dle potřeby jim lze zasílat zprávy, soubory nebo 

propojovat více uţivatelů do internetové konference. Hlavní výhodou oproti pouţívání 

např. e-mailu spočívá v principu odesílání a přijímání zpráv v reálném čase. Jinými slovy: 

zpráva je doručena ve velmi krátké době od odeslání (většinou v rámci stovek milisekund). 

To nám umoţní vytvořit uzavřený okruh lidí, který spolu budou moci komunikovat on-line 

– kdyţ jeden odešle zprávu, ta naskočí na počítači příjemce a zvukem na sebe upozorní. 

Výhodou je, ţe celý obsah je zaznamenán (na obou stranách), odeslaný vzkaz zůstane 

zobrazený na monitoru a příjemce na něj můţe odpovědět, jakmile se vrátí k počítači. Je 

tedy moţné zanechat vzkaz učiteli, který právě učí a víceméně mít jistotu, ţe aţ vejde do 

kabinetu nebo své učebny, uvidí vzkaz na obrazovce. Mezi nejrozšířenější IM patří: ICQ, 

Skype, Microsoft Live Messenger, Google Talk a Facebook. [4][13] 

Na naší škole vyuţíváme sluţbu Google Talk od stejnojmenné společnosti. Tento 

produkt je součástí celého profesionálního systému Google Apps for Education, který je 

pro školství zcela zdarma.  

3.3. Doporučení pro školní web 

Školní web je prezentací, vizitkou školy a lze jedině doporučit, aby ho vytvářel 

profesionál, popř. tým profesionálů. Na tvorbě by vţdy měli spolupracovat tři lidé, kteří 

analyzují tři základní aspekty webových stránek: 

 technické provedení a správu; 

 výtvarné pojetí a zpracování; 

 obsah a jazyk 

Na střední škole mohou část tohoto týmu tvořit studenti pod vedením jednoho 

z pedagogů. Vedení školy můţe fungovat v pozici supervizora, který tým úkoluje. Na 

http://cs.wikipedia.org/wiki/E-mail
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sekunda
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školním webu musí být pravidelně aktualizované informace. Práci můţe zjednodušit 

propojení školního webu s nějakým groupwarovým systémem, ale stále zde zůstává 

okolnost, ţe školní webmaster bude na webu pracovat průběţně a trvale. 

Školní webové stránky by měly být přehledné a sestavené s vědomím, ţe na ně budou 

přicházet různí lidé s různými potřebami: 

 ţáci či rodiče ţáků hledající informace typu „kdy se jde po Vánocích znovu do školy“ 

apod.; 

 rodiče či ţáci hledající další informace poskytované groupwarovým informačním 

systémem; 

 rodiče, kteří uvaţují o tom, ţe do vaší školy přihlásí své dítě; 

 potencionální sponzor, který se chce o škole něco dozvědět 

3.3.1. Obsah webu 

 pro kaţdého návštěvníka základní informace o škole – adresa školy, IČ, IZO; 

 jméno, telefon, fax a e-mail, popřípadě sluţební (tedy nikoli soukromý) mobil: 

o ředitele, zástupců; 

o hospodáře nebo ekonoma; 

o školní jídelny; 

o školního psychologa; 

o školní druţiny; 

o telefon do sborovny, kanceláře; 

 krátký text s charakteristikou školy, obrázkovou galerií; 

 výroční zpráva školy; 

 přehled úspěchů školy a jejich ţáků; 

 e-mailové kontakty na všechny učitele 

Lepší variantou je zveřejnit zde pouze dostupný seznam učitelů a kliknutím na 

příslušné jméno otevřít odesílací formulář, kterým můţe návštěvník webu učiteli napsat, 

aniţ by měl k dispozici jeho mailovou adresu. Jakýkoli seznam s mailovými adresami, 

který se umístí na webové stránky, bude dříve nebo později zneuţit k rozesílání 

neţádoucího spamu. 

Web můţe dále obsahovat: 
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 uvedení přehledu krouţků a nepovinných volitelných předmětů (bez jejich 

rozvrhu); 

 uvedení učebních dokumentů, vzdělávacích programů a plánů apod., kterými se 

škola řídí; je vhodné nabídnout je i ke staţení ve formátu PDF; 

 učební plán – k vidění, duplicitně i ke staţení; 

 přehled akcí školy – a to jak minulých, tak plánovaných či aktuálních opatření 

vztahujících se k akutní události včetně fotografií; 

 odkaz na groupwarový systém, v jehoţ rámci jsou k dispozici rozvrhy, webová 

ţákovská kníţka, webová třídnice, sdílený kalendář, adresář a další sluţby; 

 mohou tu být seznamy doporučené literatury pro jednotlivé předměty – k vidění 

nebo duplicitně i ke staţení; 

 mohou tu být téţ literární, výtvarné i jiné práce ţáků; 

3.3.2. Veřejné a interní informace 

S většinou informací můţeme zacházet celkem svobodně a vyuţívat všechny cesty 

pro jejich šíření. Přesto existují výjimky, které se týkají zejména: 

 osobních údajů, ty jsou podrobně upraveny zákonem č. 101/2000 Sb.; 

 citlivých údajů; 

 údajů citlivých vzhledem k bezpečnosti 

Mezi osobní údaje patří zejména jméno, adresa, rodné číslo, telefon apod. Některé 

osobní údaje jsou tzv. citlivé, týkající se hodnocení, docházky, rodinných poměrů ţáků, 

národnosti, politické příslušnosti atd.  

3.3.3. Optimalizace webu 

Jestliţe chceme vyuţít internetové stránky jako zdroj informací pro veřejnost, ale i 

pro rodiče a ţáky školy se zabezpečeným přístupem, měl by takový web projít nejen 

určitou optimalizací grafiky a multimédií, ale i optimalizací pro internetové vyhledávače. 

K optimalizaci pro vyhledávače se pouţívá metoda Search Engine Optimization (SEO), 

která zajišťuje, jak dostat určitou stránku na přední místa ve vyhledávačích, čímţ se zvýší i 

návštěvnost webu. Mezi vhodné metody optimalizace stránek, které by vedly k umísťování 

na předních místech ve vyhledávačích, patří zejména: 

 dobré titulky – kaţdá stránka by měla mít jasný, stručný a přesný titulek; 
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 duplicita– neměl by se na různých stránkách vyskytovat totoţný obsah; 

 příchozí odkazy – odkazy z navštěvovaných nebo tematicky spřízněných webů; 

 významové značky – nadpisy označovat jako skutečné nadpisy (H1 aţ H6), 

klíčová slova jako META KEYWORDS, popis stránky jako META 

DESCRIPTION 

Důleţité jsou rovněţ reference neboli odkazy. Čím více stránek bude na školní web 

odkazovat, tím se škola dostává ve vyhledávačích výše. 

Na webu můţeme mít rozvrh tříd, ale vţdy chráněný heslem, a přístupný aţ po 

přihlášení nejlépe tak, aby kaţdý měl přístup pouze k jednomu rozvrhu, který se ho týká. 

Důvodem je ochrana ţáků před osobami se zlým úmyslem. Rovněţ není vhodné 

zpřístupnit hodnocení nebo výsledky písemných prací apod. Pokud zveřejňujeme výsledky 

přijímacího řízení, doporučuje se uvést jméno, příjmení, umístění, popř. bodový zisk. Dle 

mého názoru je ještě lepší uvést pouze unikátní kód, který je uveden na tzv. zápisovém 

lístku. Tato metoda se osvědčila na střední škole, kde jsem byl zaměstnán. 

3.4. Groupware 

Groupware je označení pro systém, který má za úkol zajistit komunikaci v uzavřené 

skupině lidí. Do groupware patří elektronická pošta, diskusní fóra, chaty, kalendáře, úkoly, 

úloţiště dokumentů, různé databáze atd., které se sdruţují do jednoho prostředí. Mezi 

základní funkce školního groupware paří: 

 sdílený kalendář – kaţdý vidí kalendář, v němţ jsou vyznačené události, které se ho 

týkají; 

 sdílený adresář – kaţdý vidí kontakty na určitou část školy (ţák na své spoluţáky, 

učitel na svou třídu a kolegy atd.); 

 evidence ţáků – cosi jako webový třídní výkaz; 

 evidence docházky – webová třídní kniha; 

 evidence hodnocení – webová ţákovská kníţka; 

 sdílený rozvrh; 

 e-learningové nástroje – jako třeba prověřování znalostí přes webové rozhraní a 

přenášení výsledků těchto testů do hodnocení; 

 interní diskuse nebo chat; 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronick%C3%A1_po%C5%A1ta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Diskusn%C3%AD_f%C3%B3rum
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chat
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Typickým rysem takového systému je, ţe kaţdý se do něj musí nejprve přihlásit (s 

uvedením jména a hesla), a pak má k dispozici přesně ty údaje, které odpovídají jeho 

postavení ve škole. [4][2] 

3.4.1. Sdílený kalendář 

Ředitel či učitel můţe do kalendáře vkládat záznamy a určit u nich, komu se budou 

zobrazovat. Můţe jít o informace o třídních schůzkách, volných dnech, o naplánované 

písemce, apod. Sdílený kalendář je výborným nástrojem pro sdělování informací všeho 

druhu – některé záznamy uvidí ve svém kalendáři jen rodiče, jiné jen učitelé, další 

záznamy uvidí všichni apod. 

3.4.2. Ţákovská kníţka a třídnice 

Webová ţákovská kníţka nebo třídnice zpravidla obsahují ještě podrobnější údaje neţ 

jejich tištěné předchůdkyně. Rodič má po přihlášení k dispozici naprosto přesné údaje o 

školní docházce a hodnocení svého dítěte. Protoţe informace jsou vkládány průběţně, mají 

je rodiče k dispozici v jejich aktuální podobě a nestane se, ţe by někdo takovou ţákovskou 

či třídnici zapomněl nebo dokonce ztratil. Navíc se lze snadno dočíst i takové detaily, jako 

např., která témata se v kterém předmětu probírala. 

Groupwarové systémy navíc umoţňují komunikaci v diskusní skupině nebo chatu, 

který je vymezen školou nebo třídou. Tuto moţnost asi nejvíce ocení rodiče ţáků – vytvoří 

si zde diskusi, která bude dostupná jen rodičům školy (či dokonce jen rodičům některé 

třídy), a aniţ by se museli osobně scházet, mohou probrat momentální situaci.  
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4. Dostupná open source řešení 

Moodle 

Tento zvláštní název nepatří vzdělávacímu portálu, ale softwarovému balíčku pro 

tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů na internetu. Jedná se o neustále se 

vyvíjející projekt, navrţený na základě sociálně konstruktivistického přístupu k vzdělávání. 

Moodle je poskytován zdarma jako Open Source software spadající pod obecnou veřejnou 

licenci GNU. To v zásadě znamená, ţe je chráněn autorskými právy, ale poskytuje přitom 

uţivatelům značnou svobodu. Moodle je moţno kopírovat, pouţívat i upravovat a tím tento 

zdroj poskytovat ostatním. Lze ho pouţít na jakémkoliv počítači s fungujícím PHP. 

Podporuje řadu typů databází, především PostgreSQL a MySQL. [10] 

Uvádím některé vlastnosti, které mohou zajímat učitele. Moodle podporuje sociálně 

konstruktivistickou pedagogiku (která obsahuje spolupráci, učení závislé na činnostech, 

kritickou reflexi atd.) Je vhodný pro 100% online výuku, stejně jako pro doplňování 

klasické výuky. Má jednoduché, snadné, efektivní a kompatibilní rozhraní, kladoucí nízké 

nároky na webový prohlíţeč. Seznamy kursů ukazují popisy pro všechny kursy na serveru, 

včetně dostupnosti pro hosty. Kursy lze zařazovat do kategorií a prohledávat. Jedna 

instalace Moodle můţe obsluhovat tisíce kursů. Většina oblastí textových vstupů (zdroje, 

příspěvky do fór, zápisy do ţurnálu atd.) můţe být upravována s pouţitím výkonného 

interního WYSIWYG HTML editoru. 

Zde jsou obecné vlastnosti vhodné pro administrátory: Moodle běţí bez úprav na 

Unixu, Linuxu, Windows, Mac OS X, Netware všech dalších systémech, které podporují 

PHP (poskytuje většina providerů webhostingu). Je navrţen modulárním způsobem a 

umoţňuje velkou pruţnost v přidávání a odebírání funkčností na různých úrovních. 

Moodle se upgraduje velmi snadno z jedné verze na druhou - má interní systém aktualizace 

databází a samooprav. Potřebuje jen jednu databázi (a pokud je to potřeba, můţe ji sdílet s 

jinými aplikacemi). Obsahuje rozsáhlou databázovou podporu pro mnoho druhů databází. 

Celkově je kladen velký důraz na bezpečnost. Formuláře jsou ověřovány, data validována, 

cookies kódovány atd. 

Web je spravován administrátorem, určeným v průběhu instalace a konfigurace. 

Vkládané "motivy" (Plug-in "themes") administrátorovi dovolují jednoduše měnit barvy, 

fonty a vzhled webu podle místních potřeb. Vkládané moduly aktivit lze přidávat do 

http://docs.moodle.org/cs/V%C3%BDchodiska
http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
http://www.php.net/
http://postgresql.org/
http://mysql.com/
http://moodle.org/doc/?frame=philosophy.html
http://moodle.org/doc/?frame=philosophy.html
http://php.net/
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stávajících instalací Moodle. Vkládané jazykové balíčky umoţňují plnou lokalizaci v 

kterémkoli jazyce. Lze je editovat pomocí vestavěného webového editoru. Nyní je k 

dispozici kolem 40 jazykových balíčků. Programový kód je jasně napsán v PHP pod 

licencí GPL - jednoduchá modifikovatelnost podle vašich potřeb. 

Učitel má plnou kontrolu nad nastavením kursu, včetně omezení ostatních učitelů. 

Volba formátu kursu, jako například podle týdne, podle tématu nebo na diskusi zaměřený 

společenský formát. Moodle nabízí rovněţ široké pole pouţitelných aktivit kursu: - Fóra, 

Deníky, Testy, Studijní materiály, Volby, Výzkumy, Úkoly, Chaty, Workshopy. Nedávné 

změny v kursu od posledního přihlášení mohou být zobrazeny na titulní straně kursu - 

pomáhá to vytvořit pocit komunity. Většinu oblastí textových vstupů (studijní materiály, 

příspěvky do fór, záznamy do deníku atd.) lze editovat pomocí vestavěného WYSIWYG 

HTML editoru. Všechno známkování ve Fórech, denících, testech a úkolech lze vidět na 

jedné stránce a stáhnout jako list tabulkového kalkulátoru. Jsou k dispozici úplné zprávy o 

přihlašování a činnostech kaţdého studenta. Obsahují grafy a detaily o kaţdém modulu 

(poslední přístup, kolikrát čteno), včetně detailní historie angaţovanosti kaţdého studenta, 

jako jsou příspěvky do fór, záznamy do deníku atd. Integrace emailů - kopie příspěvků do 

fór, reakce učitele atd., mohou být zasílány emailem v HTML, nebo jako obyčejný text. 

Vlastní stupnice - učitelé mohou definovat vlastní stupnice, které lze pouţívat pro 

známkování fór, úkolů a deníků. Kursy lze zabalit jako jediný zip soubor a rekonstruovat 

na kterémkoli Moodle serveru. 

Joomla 

Jedná se o bezplatný open source CMS pro účely publikování informací na internetu 

a intranetu. Je napsána v jazyce PHP a vyuţívá databázi MySQL. Joomla podporuje 

caching, indexaci stránek, RSS, tisknutelné verze stránek, zobrazování novinek, blogy, 

diskusní fóra, hlasování, kalendář, vyhledávání v rámci webserveru, lokalizace a 

vícejazyčné verze. Vzhledem k velkému počtu dostupných systémů CMS stojí za to zmínit, 

proč systém Joomla přitahuje větší pozornost neţ ostatní. Jedním z důvodů je jeho 

jednoduchost. S touto skutečností jdou ruku v ruce vestavěné profesionální funkce. Kromě 

robustní sady základních funkcí je k dispozici více jak 4000 volně dostupných přídavných 

modulů, tzv. plug-inů. Není zde potřeba profesionálního webového designera, aby web 

vypadal dokonale, protoţe existuje celá řada navrţených šablon, ze kterých si můţe kaţdý 

vybrat tu, která se mu líbí a dále jí potom upravovat. Také nastavení a správa není nijak 

http://moodle.org/download/lang/
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bezplatn%C3%BD_software&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Open_source_software
http://cs.wikipedia.org/wiki/CMS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Intranet
http://cs.wikipedia.org/wiki/PHP
http://cs.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cache
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Indexace&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/RSS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Blog
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlasov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lokalizace
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zvlášť sloţitá, protoţe je pro tuto činnost vyhrazen upravený vzhled. Vzhledem k tomu, ţe 

se administrace systému Joomla provádí přes web, můţeme web zaloţený na tomto 

systému spravovat odkudkoliv, kde je připojení k internetu. Administrátorovi nebo také 

správci toho systému nabízí následující funkce: 

 Kompletní správa pomocí robustního webového rozhraní; 

 Webová správa prostředků webu jako je grafika, soubory a další media; 

 Fuknce pro schvalování obsahu umoţňující moderování článků vkládaných autory; 

 Hierarchická správa uţivatelských skupin; 

 Automatická správa nabídek; 

 Plánovaná publikace obsahu umoţňující automatické publikování a odebírání článků; 

 Správa článků přispěvatelů 

Důleţitá je také funkcionalita systému pro zpracování obsahu a interakci 

s návštěvníky webu. Zajímavé funkce, které lze vyuţít i pro školní web, patří: 

 Několik vestavěných editorů WYSIWIG; 

 Automatické fulltextové vyhledávání v obsahu webu; 

 Vestavěný pooling uţivatelů; 

 Správa reklamních banerů; 

 Galerie obrázků 

 Podpora více jazyků; 

 Funkce pro zpřístupnění obsahu postiţeným. 

4.1 Dostupná ostatní řešení zdarma 

Existuje několik kvalitních groupwarových produktů, které jsou pro školství zcela 

zdarma. Rád bych se zmínil o dvou z nich. 

Google Apps for Education 

Google Apps je balíček aplikací od firmy Google určený pro nasazení na vlastní 

internetové doméně [8]. Obsahuje následující sluţby. 

 Gmail – jedná se o sluţby spojující e-mailového klienta s řadou dalších uţitečných 

funkcí. Oceňuji tzv. štítky, jakási obdoba sloţek. Kaţdý štítek můţe být pojmenován, 

či označen barvou a poskytuje rozčlenění e-mailové komunikace podle mnou daných 

kritérií (např. podle tříd, podle obsahu). Kaţdý e-mail můţe být označen jedním nebo 

více štítky, coţ usnadňuje pozdější dohledání starší komunikace. Také se mi 
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osvědčila funkce tzv. laboratoře, kde lze nalézt další doplňky, které firma Google 

průběţně doplňuje a aktualizuje. Vyuţil jsem zde, kromě jiného, funkce 

„superhvězdy“ – označování e-mailu různými symboly a znaky, čímţ si označuji e-

maily podle důleţitosti. Také jsem vyuţil moţnost náhledu map v e-mailu. Tato 

sluţba souvisí s jinou sluţbou firmy Google, tzv. Google Maps. 

 Google Talk – pomocí této sluţby mohu komunikovat s uţivateli, kteří jsou právě 

připojeni na internet. Tuto sluţbu jsem jiţ několikrát vyuţil při komunikaci 

s konkrétním ţákem, který se z domova informoval o obsahu mé vyučovací hodiny 

v době jeho nepřítomnosti. Velkou výhodou je, ţe tuto sluţbu nemusím pouţívat 

pouze v rámci školy, ale i s jinými uţivateli, kteří mají aktivní svůj email právě 

sluţbou Gmail. Na rozdíl od jiných IM produktů Google Talk nemusím instalovat na 

počítač, ale rovnou mohu komunikovat ze stránky Gmailu. 

 Kalendář Google – obdoba tištěného plánovacího kalendáře s moţností zobrazení 

kalendářů jiných uţivatelů v rámci školy. Obsahuje všechny funkce, které obsahuje 

např. komerční program MS Outlook. Mezi tyto funkce patří opakování události, 

nalezení volného času, připomenutí události na e-mail nebo mobilní telefon. Já 

osobně mám v kalendáři zobrazen svůj aktuální rozvrh, který je dostupný všem 

zaměstnancům i ţákům školy. V jiném kalendáři mám zobrazen rozvrh hodin pro 

hornicko-geologickou fakultu s pobočkou v Mostě, kde v současné době studuji. 

Tento kalendář se zobrazuje pouze řediteli a zástupci ředitele školy, takţe okamţitě 

vidí, kdy je nutné za mě poskytnout suplování vyučovacích hodin, popř. kdy mohu já 

za nepřítomnosti jiných kolegů suplovat. 

 Dokumenty - úloţiště dokumentů, které mohu dále sdílet s jinými uţivateli, které si 

sám určím. Dokumenty si mohu vytvořit na počítači ve formátu MS Office nebo stále 

více se prosazujícím konkurenčním OpenOffice. Rovněţ mohu vyuţít vestavěný 

editor, takţe nemusím mít ţádný z výše uvedených editorů nainstalovaný. Tato sluţba 

podporuje tvorbu dokumentů, tabulek, prezentací, formulářů a kreseb. Zajímavou 

volitelnou funkcí je převod PDF souborů do formátu dokumentů Googlu.  

Několikrát jsem vyuţil formulář pro tvorbu a následného ohodnocení testů. I kdyţ 

tato moţnost je lépe propracovaná v e-learningovém prostředí, tak právě jeho sílu spatřuji 

v jeho jednoduchosti. Nejzajímavější moţností je bezesporu sdílení dokumentů – soubor 

můţe být soukromý (vidím ho pouze já), mohu ho sdílet pouze s určitými uţivateli nebo 
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skupinou uţivatelů, anebo ho zveřejním na celém internetu. Sdílení lze nastavit jen na 

prohlíţení nebo i pro úpravy jinými uţivateli. Úpravu jednoho dokumentu jinými uţivateli 

vyuţíváme při vydávání školního časopisu – redakční rada se skládá se šesti ţáků šestých 

aţ devátých ročníků a kaţdý z nich můţe zasahovat do rozepsaného časopisu, neţ projde 

konečnou korekturou a schválením odpovědného učitele a následně i ředitelem školy, 

přičemţ kaţdá úprava jedním z uţivatelů je v dokumentu zapsána včetně dne i času 

úpravy. 

 Skupiny – tento modul, který se v prostředí Google Apps objevil jako poslední, 

umoţňuje sdruţovat e-mailové kontakty do různých skupin. Princip spočívá 

v zavedení virtuálního e-mailového účtu, ke kterému přidruţím jiné kontakty – 

jestliţe chci potom celé skupině zaslat e-mail či nasdílet konkrétní dokument, stačí 

pouze vybrat tento e-mailový kontakt a nemusím vybírat jednotlivé adresáty jednoho 

po druhém. Takto máme vytvořeny skupiny podle jednotlivých tříd, učitelů a 

vychovatelů a nemusíme jiţ zdlouhavě vybírat jednotlivá jména. Velkou výhodou je 

také administrace skupin – určitá skupina můţe být viditelná všem, pouze členům 

skupiny nebo jenom konkrétním uţivatelům. V konkurenčním prostředí MS Office se 

tato sluţba nazývá distribuční seznam, avšak zdaleka nemá tolik moţností. 

 Ovládací panel správce – jedná se o prostředí sdruţující všechny funkce Google 

Apps pro správce celého systému. Zde lze velice podrobně nastavit, povolit či zakázat 

jednotlivé funkce, především e-maily, kalendář, kontakty, dokumenty, chat a skupiny. 

Velice oceňuji novinku v podobě rozdělení jednotlivých uţivatelských účtů do 

jakýchsi organizačních sloţek, tzn. podle tříd, učitelů vychovatelů a vedení školy. 

Jednotlivým sloţkám potom mohu přímo povolit nebo zakázat některé z výše 

uvedených sluţeb (např. v době výuky mého předmětu IKT ţákům vypínám sluţbu 

chatování). 

Další sluţbou, která jiţ není součástí výše zmiňovaného produktu je tzv. Google 

Analytics. Opět freewarová sluţba detailně monitorující návštěvnost školního webu. Mohu 

zde zjistit, které stránky jsou nejvíce navštěvované, který vyhledávač byl pouţit pro 

nalezení našeho webu, ze kterých stránek odkazujících se na náš web vstoupili uţivatelé, 

která klíčová slova byla zadána pro nalezení webu, atd.   
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Microsoft Live@edu 

Sluţby Microsoft Live@edu jsou určeny pro školy. Jedná se o sadu aplikací 

a webových sluţeb, které zajišťují komunikaci, spolupráci, sdílení kontaktů a dokumentů 

a organizaci školních aktivit mezi školou a studenty. Tyto sluţby lze stejným způsobem 

pouţívat i v osobním ţivotě. K dispozici je několik technických řešení, z kterých si vybere 

kaţdá škola podle svých moţností. S vlastním provozem sluţby jsou spojeny minimální 

náklady, protoţe technická část a datová úloţiště jsou zdarma poskytována společností 

Microsoft. Sluţby a aplikace Windows Live mají jedno společné. Pro přihlášení 

potřebujete pouze e-mailovou adresu a heslo. Nic jiného si nemusíte pamatovat. Této 

kombinaci e-mailové adresy a hesla se říká Windows Live ID. Ve chvíli, kdy máte k 

dispozici Windows Live ID, otevírá se vám cesta k dalším sluţbám, jako je e-mail, 

chatování, video hovory, telefonování po Internetu, úloţiště dat na Internetu, vaše stránka a 

další uţitečné sluţby. Kromě toho jsou k dispozici aplikace, které slouţí např. pro úpravu a 

organizaci fotografií a videí nebo aplikace na psaní příspěvků pro blog.[9] 

Sluţby od firmy Google a Microsoft jsou velice profesionálními produkty nejen pro 

akademické účely, ale také pro komerční vyuţití ve firmách. Lze těţko říci, která sluţba je 

hodnotnější pro komunikaci mezi školou, rodiči a ţáky. V době výběru mezi těmito 

sluţbami pro naši školu byl jednoznačný jeden aspekt, a to cena. Na rozdíl od 

konkurenčního prostředí firmy Microsoft byl produkt firmy Google jiţ od začátku pro 

školství zcela zdarma. Na tuto skutečnost sice firma Microsoft zareagovala, ale 

s několikaletým zpoţděním. Nyní jsou oba dva produkty velice podobné a rozdíly 

zanedbatelné. Majoritní podíl na trhu lze do budoucnosti velice těţko odhadnout. 

4.2. Dostupná komerční řešení 

I kdyţ účelem této práce bylo nalézt pouze řešení pro základní a střední školy ve 

vyuţívání, které je na bázi open source systémů, popř. systémů zdarma, nepodařilo se mi 

zcela tuto problematiku komplexně vyřešit – proto bych se rád zmínil i o programech, za 

které si školy v současné době musí platit.  

http://www.microsoft.com/cze/liveatedu/sluzby.mspx
http://www.microsoft.com/cze/windows/products/windowslive/liveid/


Pavel Šiktanc: Komunikační technologie základních a středních škol 

 

2011 28 

Bakaláři 

Většinový podíl zaujímá produkt od stejnojmenné firmy. Jeho rozšiřitelnost je dána 

komplexním uspořádáním pro potřeby školy s následným moţným propojením s jinými 

systémy. Obsahuje tyto relativně samostatné moduly: 

 evidence ţáků a zaměstnanců; 

 rozvrh hodin, suplování; 

 plán akcí školy; 

 třídní kniha; 

 tematické plány; 

 grafické zpracování klasifikace; 

 knihovna; 

 rozpis maturit; 

 aktualizace; 

 archivace. 

 

Obrázek 17 - příklad evidence ţáka (Bakaláři) 

Na Obrázek 17 - příklad evidence ţáka (Bakaláři) je uveden příklad evidence ţáka se 

smyšlenými údaji. Evidence ţáků a zaměstnanců zpracovává vedle osobních údajů 

zejména klasifikaci ţáků. Propracovaný systém zápisu a účinných kontrol dovoluje 

udrţovat data v lepším stavu neţ klasická ruční evidence. Z karty ţáka pak lze vyčíst 

veškeré potřebné informace - osobní údaje, údaje o rodičích, kompletní klasifikaci za celou 

školní docházku apod. [5] Do tohoto modulu patří i tisk vysvědčení. 
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Obrázek 18 - příklad rozvrhu hodin (Bakaláři) 

Modul rozvrh hodin, znázorněný na Obrázek 18 - příklad rozvrhu hodin (Bakaláři), 

pomáhá tvůrci rozvrhu hlídat kolize, ukazuje prostor pro nasazení jednotlivých lístků, 

hledá moţné výměny a přesuny hodin, to vše při současném pohledu do více rozvrhů (tříd, 

učitelů, místností). Samozřejmostí je dělení na libovolné skupiny (skládající se i z ţáků 

více tříd) a práce ve více týdenních cyklech (standardně sudý, lichý týden). Tisknout lze 

rozvrhy tříd, učitelů i místností a jejich přehledy. Suplování nabízí vhodné učitele pro 

zastupování za chybějící, spojuje, ruší, vyměňuje a přesouvá hodiny. Součástí je i 

vyhodnocení údajů o suplování ve zvoleném období, návaznost na plán akcí a maturity, 

odkud se automaticky načítají údaje o nepřítomnosti učitelů a tříd. [5] 

Plán akcí školy je velmi uţitečný pomocník pro vedení školy. Plánuje a eviduje akce 

školy v průběhu roku. Účast vyučujících a tříd na plánovaných akcích lze přenášet 

do Suplování jako nepřítomnost. 

Elektronická třídní kniha umoţňuje zápis jednotlivých hodin (číslo, téma hodiny, 

poznámky apod.), zadávání nepřítomnosti ţáků v hodinách, omlouvání absence třídním 

učitelem, s moţností tiskových výstupů v podobě původní třídní knihy. 

Můţe plně nahradit klasické třídní knihy. Výhodou elektronické třídní knihy je 

snadnější přístup všech vyučujících i ředitelství k veškerým datům. Odpadá "putování" TK 

po chodbách např. v hodinách volitelných předmětů, nehrozí ztráta třídní knihy (pokud se 

provádějí zálohy dat), kontrola třídních knih je záleţitostí stisku jednoho tlačítka). 
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Podmínkou pro plnohodnotné nahrazení třídních knih tímto programem je moţnost zadávat 

data přímo ve vyučování (počítače v učebnách, notebooky připojené přes Wi-fi apod.) [5] 

Ostatní moduly jsou rovněţ důleţité, avšak prioritu této bakalářské práce spatřuji 

v hledání moţností komunikací mezi rodiči, ţáky a školou. Produkt Bakaláři nabízí 

propojení dat s webovým prostředím, tzn. určitá data lze prohlíţet, popř. zadávat 

prostřednictvím webového prohlíţeče. Rodiče jistě uvítají moţnost získávat informace o 

svých dětech prostřednictvím internetu. 

 

Obrázek 19 - příklad zobrazení známek přes web (Bakaláři) 

 

Škola Online 

Jedná se o interaktivní školský informační systém, který umoţňuje 24 hodin denně 

zpracovávat potřebné školní agendy a data prostřednictvím sítě Internet. Na rozdíl od 

jiných evidenčních systémů zde není potřeba vlastní hardwarové ani dodatečné softwarové 

prostředky na serverové úrovni. Naprosto postačí osobní počítač s webovým prohlíţečem a 

internetovým připojením. Veškerá data jsou totiţ uloţena přímo na poskytovatele tohoto 

informačního systému, který se skládá z těchto samostatných aplikací. [12] 

 Katedra - aplikace určená mateřským, základním, středním a vyšším odborným 

školám k vedení školní matriky a elektronické agendy spojené s provozem školy. 

Umoţňuje 24 hodin jednoduchý, bezpečný a rychlý přístup k potřebným informacím 

na základě určeného přístupu jednotlivým uţivatelům. Důleţité je, ţe škola nemusí 

nic instalovat, stačí pouze internetové připojení. Mezi nejdůleţitější funkce 
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patří,  školní matrika, studijní výsledky, docházka, elektronická třídní kniha, osobní 

kalendáře uţivatelů, učební plány, zápisy do 1. tříd a přijímací řízení, maturitní a 

závěrečné zkoušky, rozvrhy, suplování, tisk vysvědčení, komunikace s rodiči a ţáky, 

školní knihovna, evidence skladu, inventáře, plateb, úrazů, plánování školních akcí, 

výstupy a exporty pro zřizovatele, ředitelské výstupy, export dat pro ÚIV, MŠMT, 

VZP. Důleţitým doplňkem je také e-learningová výuka. Pro vedení školy a učitele 

systém přináší moţnost průběţné kontroly práce, plánování kalendářů všech 

zaměstnanců školy, ředitelské výpisy napříč školou, aktuální informace 

zaměstnancům, ţákům i rodičům, nejrůznější výpisy a tisky (dle parametrů zadaných 

uţivatelem), automatické generování dat pro předávání ze školní matriky ÚIV, rychlý 

přehled o aktuálním hodnocení, aktuální přehled o docházce a výsledcích své třídy, 

rychlé tisky (např. vygenerování vysvědčení bez jakéhokoli zapisování, práci se 

systémem bez nutnosti cokoli instalovat (webová aplikace) i bez nutnosti speciálních 

školení pro správu dat či administraci software. 

 Ţákovská - systém, který podává informace o studiu ţáků a studentů prostřednictvím 

sítě Internet. Přístup k vlastním datům v Ţákovské mají díky zabezpečenému přístupu 

přes originální uţivatelské jméno a heslo zároveň i ţáci. Mohou si tak udrţovat 

přehled o všech známkách z jednotlivých předmětů a sledovat rozvrh včetně jeho 

změn. Nezbytné pro práci s aplikací Ţákovská je pouţívání aplikace Katedra ze 

strany školy, kterou navštěvují ţáci nebo studenti a registrace uţivatele. 

Aplikace Ţákovská je určena pro mateřské školy, základní školy, gymnázia, střední 

odborné školy a učiliště, speciální školy, konzervatoře a vyšší odborné školy. Ţákům 

a rodičům tento systém přináší moţnost průběţné kontroly práce ţáka (hodnocení a 

docházka), aktuální údaje o práci ţáka ve škole, aktuální informace o rozvrhu, jeho 

změnách, suplování a odpadlých hodinách, snadný a přehledný přístup k vlastním 

studijním výsledkům, přístup k termínům a tématům zkoušení, informace o akcích 

školy a zprávy pro rodiče o problémovém chování dítěte (známky, neomluvené 

hodiny, nepřítomnost ve výuce, kázeňská opatření).  
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5. Závěr 

Komunikační technologie během posledních let značnou mírou přispěly ke 

zkvalitnění předávání informací, a to nejen ve školství. Škola a rodiče mohou těmito, pro 

někoho stále novými prostředky, informovat, vychovávat, motivovat, vzdělávat své děti a 

ţáky. Dále lze tuto moţnost vyuţít i jako preventivní prostředek. Touto prací jsem 

prokázal, ţe nejrozšířenějším komunikačním prvkem je elektronická pošta, která pro svoji 

jednoduchost předčí ostatní způsoby komunikace. Můţeme předpokládat, ţe by vytěsnila i 

běţnou papírovou korespondenci, coţ ve velmi důleţitých případech nelze provést, ale lze 

tuto komunikační cestu vyuţít paralelně ve formě upozornění. Webové stránky školy jsou 

dalším důleţitým komunikačním kanálem mezi školou, rodiči a ţáky, zvláště kdyţ se jedná 

o kombinaci dynamických stránek ve formě redakčního a publikačního systému a také 

moţnost přístupu do elektronické evidence, především ţákovské kníţky ţáka. Stále však 

nejsou ve větší míře vyuţívány CMS systémy, které jsou zcela zdarma, i kdyţ jejich 

kvalita je jiţ prokazatelná. V současné době je velmi oblíbený systém Joomla, nejen pro 

svou relativní jednoduchost, ale i pro dostupnost velkého mnoţství doplňujících modulů. 

Ještě méně v oblasti IKT je vyuţívána výuka prostřednictvím e-learningu. Zde bych 

jednoznačně doporučil vyuţívání systému Moodle, který je také ve formě open source a 

samozřejmě zdarma. Pro sdílení různých informací, dat, kontaktů, dokumentů, apod. je 

vhodné pouţít groupwarový systém. Pro školství jsou zdarma k dispozici hned dva, a to od 

firmy Google a Microsoft. Evidencí ţáků, zaměstnanců, generování rozvrhu hodin 

suplování, aj. se zabývají specializované firmy, které nabízejí různé ucelené programy, 

popř. jen některé moduly. V současné době se bohuţel nenabízí ţádné dostupné 

freewarové řešení. Budoucnost vyuţití komunikační technologie spatřuji ve vyuţívání 

nejen softwarových, ale i hardwarových moţností jiných institucí. V praxi to znamená, ţe 

škola, ale i jiné instituce nebudou muset investovat do svých vlastních serverových 

prostředků. Postačí jim pouze osobní počítače, připojení na internet a operační systém 

s internetovým prohlíţečem. Tuto sluţbu jiţ dnes nabízejí firmy Google, Microsoft, ale i 

komerční ŠkolaOnline se svým produktem pro evidenci školní matriky. 
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Příloha č.1 

 

E-mail s prosbou o vyplnění dotazníku 

 

Váţená paní ředitelko, Váţený pane řediteli, 

Jsem studentem třetího ročníku Vysoké školy technické v Ostravě, obor Informační 

systém a management. Pro svou závěrečnou práci jsem si vybral téma "Komunikační 

technologie základních a středních škol". 

Dotazníkem, který Vám posílám a následně po Vaší odpovědi vyhodnotím, 

zjistím, jakým způsobem vyuţívají školy informační techniku pro evidenci ţáků, popř. 

zaměstnanců, elektronickou správu třídních knih, rozvrhů, suplování, způsob vyuţití IT pro 

komunikaci s rodiči apod. 

Byl bych Vám, nebo zaměstnanci Vaší školy, který má na starosti správu výpočetní 

techniky, velmi vděčný za vyplnění tohoto dotazníku. Veškeré Vámi vyplněné údaje budou 

pouţity POUZE pro potřeby bakalářské práce a bez Vašeho souhlasu nebudou poskytnuty 

jiné osobě. 

Nemusíte nic psát, nic posílat, pouze na internetovém odkazu 

http://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/komunikacni-technologie-zakladnich-a-

strednich-skol vyplnit dotazník, který Vám zabere asi 5 minut. 

Děkuji  za Váš čas, který jste věnovali tomuto dotazníku 

 

S pozdravem 

Pavel Šiktanc 

student VŠB-TUO, obor ISM3

http://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/komunikacni-technologie-zakladnich-a-strednich-skol
http://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/komunikacni-technologie-zakladnich-a-strednich-skol


Příloha č.2 

 

Odpovědi škol 

„Dobrý den, dotazník jsme za školu vyplnili a prosíme, pokud to bude moţné, o 

poskytnutí výsledků po jejich zpracování.“ 

 

„Dobrý den, velmi ráda zodpovím Váš dotazník. Dotazník jsem Vám doplnil, doufám, 

ţe mě následně seznámíte s výsledky své práce. Děkuji.“ 

 

„Váţený studente, nejsme zde od zasílání odpovědí studentů. Omlouváme se, ale tyto 

dotazníky nevyplňujeme - velké mnoţství těchto dotazníků.“ 

 

„Dobrý den, na Váši ţádost o pomoc při zpracování bakalářské práce, Vám sděluji, 

ţe v takovýchto otázkách spolupracujeme pouze se studenty, kteří spolupracují s naší 

školou. Z tohoto důvodu nečekejte naši odpověď. Jste v poslední době kolikátý zájemce o 

spolupráci a my bychom nemuseli dělat nic jiného neţ vyplňovat Vaše krátké dotazníky. 

Děkuji za pochopení, přeji hodně úspěchů při zpracování bakalářské práce.“ 

 



Příloha č.3 

 

Dotazník 

1) Jste soukromá škola 

ANO / NE 

2) Statut Vaší školy je: 

a) Základní škola 

b) Střední odborná škola 

c) Střední odborné učiliště 

d) Gymnázium 

e) Jiná odpověď:  

3) Kolik ţáků má Vaše škola: 

a) Méně neţ 100 

b) 101 – 300 

c) 301 – 500 

d) 501 – 1000 

e) Více neţ 1000 

4) Pouţívá vaše škola evidenci ţáků a známek v elektronické podobě? (na počítači) 

ANO / NE 

5) Pouţíváte pro evidenci školní matriky (známky, třídnice, rozvrh, apod.) software nebo 

různé kombinace programů? 

a) Nepouţíváme počítač, evidujeme písemně 

b) Pouţíváme pouze jeden software, kde nalezneme vše 

c) Pouţíváme více programů, protoţe ve stávajícím programu není vše, co 

potřebujeme 

d) Jiná odpověď:  

6) Ve kterém roce jste zavedli software pro elektronickou evidenci 

7) V případě pouţívání elektronické evidence, jaké údaje evidujete (zaškrtněte i více 

odpovědí) 

a) evidence ţáků 

b) evidence zaměstnanců 

c) tisk vysvědčení 

d) klasifikace 

e) třídní kniha 



Příloha č.3 

 

f) tematické plány 

g) rozvrh hodin 

h) suplování 

i) knihovna 

j) přijímací zkoušky 

k) inventarizace 

l) rozpočet školy 

m) plán akci 

n) Přijímací řízení 

8) Jaký software pro evidenci školní matriky pouţíváte 

a) Ţádný 

b) Bakaláři 

c) Škola online 

d) Jiná odpověď:  

9) Pouţíváte pro výuku e-learning? 

a) Ne 

b) Ano – Moodle 

c) Ano – iTutor 

d) Jiná odpověď:  

10) V případě vyuţití e-learningu ho provozujete: 

a) Na našem serveru s MS Windows 

b) Na našem serveru s Linuxem 

c) U našeho poskytovatel internetu 

d) Nepouţíváme 

e) Jiná odpověď:  

11) Umoţňujete rodičům přístup do elektronické ţákovské kníţky? 

ANO / NE 

12) Komunikujete s rodiči pomocí SMS? 

ANO / NE 

13) Komunikujete s rodiči e-mailem? 

ANO / NE 
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14) Umoţňuje váš software pro elektronickou evidenci přímou komunikaci s rodiči (tzn. je 

moţné z něj přímo zaslat email nebo SMS)? 

a) ANO 

b) NE 

c) Jiná odpověď:  

15) Pouţíváte webové stránky školy (kromě jiného) jako informační portál pro rodiče? 

ANO / NE 

16) Jsou vaše školní webové stránky zaloţeny na redakčním systému ? 

ANO / NE 

17) Jestliţe pouţíváte redakční systém (CMS), jaký? 

18) Jste spokojeni se stávajícím softwarem na evidenci ţáků: 

a) Velmi spokojeni 

b) Spíše spokojeni 

c) Spokojeni 

d) Spíše nespokojeni 

e) Velmi nespokojeni 



Příloha č.4 

 

Výsledky dotazníku, ostatní odpovědi 

 

 

 



Příloha č.4 

 

 

 

 


