
IMPLEMENTACE DVZ DO VÝUKY 

Cíle implementace: 
Cílem implementace je ověřit funkčnost digitálních vzdělávacích zdrojů v praxi a poskytnout 

relevantní zpětnou vazbu o správnosti, funkčnosti a o možnostech reálného užití vzniklých 
vzdělávacích zdrojů.  
Zpětná vazba je podstatná v několika základních ohledech: v rovině formální, metodické, 
pedagogické a didaktické kvality, v rovině uplatnitelnosti vzniklých zdrojů v reálném edukativním 
prostředí a v jejich uživatelské přístupnosti. 
Při ověřování je sledováno i přijetí vzdělávacích materiálů žáky a pedagogy a nároky na technické a 
technologické vybavení škol. 
Ověřování probíhá na MŠ, ZŠ, SOŠ a G, v konkrétních vzdělávacích oborech (dle zaměření 
jednotlivých DVZ1) 
 

Implementace probíhá: 
Ve druhém pololetí školního roku 2018/ 2019 a v prvním pololetí roku 2019/2020 (na různých 
školách to může být v různém období i rozsahu). 

 
Konkrétní průběh: 

Každá z Pedagogických fakult, které se účastní projektu, vytváří (ve spolupráci s dalšími 
odborníky) vzdělávací zdroje v předem dané vzdělávací oblasti. Jejich kvality ověřuje 
prostřednictvím nasmlouvaných vzdělávacích zařízeních a konkrétních pedagogů. Spolu s tím 
ověřuje i vzdělávací materiály jiných fakult, aby byla zajištěna nestrannost při hodnocení.  
Jelikož jsou typy, rozsahy i didaktická uplatnění jednotlivých vzdělávacích zdrojů velmi různorodé 
(jak bylo zmíněno v průběhu školení) i způsoby a rozsahy jejich ověřování se mohou různit. 
Podstata však spočívá v tom, že je učitelé vyzkouší ve vybraných třídách a vybraných vyučovacích 
hodinách a následně prostřednictvím dotazníků zhodnotí jejich kvalitu. 

 
Postupy: 

● Pedagog je kontaktován příslušným Metodikem implementace, který má nastudován 
ověřovaný DVZ a jeho metodiku (a promyšleny způsoby eliminace očekávaných problémů). 

● Pedagog prostuduje konkrétní DVZ.  
● Přístup ke vzdělávacím zdrojům bude prostřednictvím webového úložiště (vzniká v 

současné době; předpokládáme, že pedagog bude mít přístup i k dalším vzdělávacím 
materiálům). 

● Pedagog spolu s Metodikem implementace zkonzultují a naplánují konkrétní způsoby 
ověření (v jaké třídě, kdy, jakém rozsahu, s jakou technikou apod.) 

● V případě obtíží (formálního, či technického charakteru), Metodik implementace 
zprostředkovává učiteli komunikaci s autorem DVZ. 

● V případě potřeby zápůjček vybavení, či prostor, kontaktuje učitel Pracovníka v terénu, který 
ve spolupráci s fakultou problém vyřeší. 

● Metodik implementace a Pracovník fyzicky pomáhají učiteli s implementací (vyžaduje-li to 
situace). 

● Z implementace je pořízen videozáznam (pořizuje ho Tvůrce a editor videozáznamu), který 
slouží pro výzkumné a případně popularizační účely.  

● Za tímto účelem je nutné mít souhlas zákonného zástupce žáků. Na jeho získání 
spolupracuje pedagog s Pracovníkem v terénu. 

● Pedagog se spoluúčastní na hodnocení vzdělávacího materiálu a samotného průběhu 
implementace (prostřednictvím dotazníkového šetření). 

● Pedagog bude seznámen s výsledky ověřování.  

● Oblasti činností projektem podpořeného učitele: 
1. oblast  

                                                 
1
 Digitální vzdělávací zdroj 



Metodické konzultace; realizace konkrétní hodiny s projektovou podporou (Metodik implementace); 
tvorba zpětnovazebných hodnocení a autohodnocení.  
Realizace/odučení a evaluace probíhá v domluvených vyučovacích jednotkách, případně ve formě 
„sdružených jednotek“ (projektový den), a to buď v prostorách konkrétní školy, nebo v prostorách 
PF (dle technické náročnosti). Tuto část koordinuje Metodikem implementace.  
2. oblast  
Vlastní další ověření pedagogem; adaptace pro konkrétní kategorii konzultovány s metodikem.  
3. oblast  
Účast na kurzech a školeních (fakultativní); účast na reflexivních seminářích; možnost metodických 
konzultací. 

 
Náplň činnosti učitele: 

● účastní se školení, reflexí, fakultativně kurzů DG (modul M5) 
● vyplňuje dotazník Současného stavu rozvoje DG v jeho vzdělávací oblasti, pojetí DG apod. 
● obdrží DVZ s metodikou – zdroje prostuduje  
● konzultuje jeho realizaci s Metodikem implementace a pracovníkem v terénu 
● vyplňuje dotazník Hodnocení DVZ a průběhu implementace 

● fakultativně realizuje vlastní adaptace DVZ 

 
 
Složení Implementačního týmu a náplň činností konkrétních pracovníků: 
(jejich činnostmi nemusí být pedagog primárně dotčen) 
 

Fakultní koordinátor ověřování 

● zajišťuje komunikaci se školami; 

● zašle konkrétním metodikům seznam DVZ na jejich implementaci/ověřování se budou 

podílet; 

● koordinuje fakultní evaluační tým a proces ověřování; 

● zprostředkovává případnou komunikaci Autor DVZ – Metodik implementace – 

Implementující pedagog 

● dohlíží na distribuci DVZ a videozáznamů pro ověřování 

● zajišťuje dodržování harmonogramu a ověřování na příslušné instituci 

● komunikuje s Odborným pracovníkem pro ověřování 

 
Metodik implementace 

● podílí se na školení učitelů implementujících DVZ a pracovníků v terénu 

● kontaktuje pedagoga ve fázi přípravy implementace 

● asistuje učiteli při přípravě aktivit pro implementaci DVZ: 

prostuduje DVZ a jejich metodiku (navrhne způsoby eliminace očekávaných problémů); 

kontaktuje Učitele implementujícího DVZ a konzultuje s ním průběh implementace, 

pomáhá v případě obtíží, příp. zprostředkovává komunikaci s autorem DVZ; 

zaznamenává vzniklé komplikace a způsob jejich řešení 

● fyzicky pomáhá s implementací (vyžaduje-li to situace); 

● spoluhodnotí DVZ (dotazníková forma) 

 

Odborný konzultant 

● hodnotí digitální vzdělávací zdroje a metodické materiály z hlediska možností jejich aplikace 

v praxi, dále z hlediska funkčnosti a realizovatelnosti použitých metod a také z didaktického 



a obsahového hlediska (aplikovatelnost z pedagogického hlediska + funkčnost z hledisek 

DG). 

 

Pracovník v terénu 

● působí jako asistující učitel při výuce v případě organizačně náročnějších aktivit 

● zajišťuje sběr výzkumných dat během ověřování 

● poskytuje zpětnou vazbu z pozorování výuky pracovníkům modulu M2; 

 
Tvůrce a editor videozáznamu 

● zaznamenává implementace DVZ na školách v rámci ověření koncepce rozvoje DG 

● včetně přípravy a následného zpracování záznamů; 

● vytváří videa s příklady dobré praxe 

● nahrává videa do úložiště 

 
 

 

 


