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Fantastické! 1961...









Fantastické! 1930...

Can it be DONE?

https://cz.pinterest.com/pin/842876886489208805/
https://cz.pinterest.com/pin/842876886489208750/
https://cz.pinterest.com/pin/842876886489208800/


Fantastické! 1950...

https://cz.pinterest.com/pin/842876886489171047/
https://cz.pinterest.com/pin/842876886489171048/
https://cz.pinterest.com/pin/842876886489171115/
https://cz.pinterest.com/pin/842876886489171102/


Vane vítr, rozviňme plachty...
aneb: O sto (resp. šedesát) let později



https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-
udalosti/218411000101020/obsah/651530-modernejsi-vyuka-informatiky

Říkali to v televizi, tak to bude pravda...

Výuka informatiky hrou:
nejen je (technologie) pasivně ovládat, 
ale už od školky s nimi kreativně pracovat.

1,5 minutový shot (+ dvojitý šok!)

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/218411000101020/obsah/651530-modernejsi-vyuka-informatiky
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/218411000101020/obsah/651530-modernejsi-vyuka-informatiky


Nové RVP…

„MŠMT uvažuje, že by se informatika 
učila až 4x častěji, schová se totiž do 
ostatních předmětů:

• s tabulkami se děti naučí v 
matematice,

• s mapami v zeměpise a s internetem 
třeba v angličtině.“



• Do teď: Učitel s interaktivní tabulí „učí svoji aprobaci“.

• Nyní: Teď se už nebavíme o učení (češtiny) s použitím aplikace (pomocí Smart Notebook, Activ Inspire... učím zeměpis), 
• ale o výuku aplikace (Wordu) (tak nějak mimochodem) při jejím použití v češtině! (S použitím češtiny!)

Znalost (ovládnutí) ICT není (učitelovým) prostředkem k výuce (dříve hlavně „interaktivnímu výkladu“),
ale jedním z cílů výuky (žákovy práce) (při hodině matiky)! (Není prostředkem k výuce, ale předmětem výuky...)

1) „Normální češtinářka“ (Aj, D, Z, M, Vv, ...) +
„ty Internety“ v angličtině, 
(„ty Excely“ v matice a „ty Wordy“ nebo „ti Ozoboti“ (!) v češtině)...

(Zatím spíše) teorie: Informatika v češtině

Učí uživatelský přístup k ICT (s ICT).



2) „Normální informatik“ (vyučující informatiky)
„naučit děti myslet jako stroj“... O algoritmizaci.

(Zatím spíše) teorie: Ne-informatika v informatice

• Do teď: Učil office sady, programování Scratch, kroužky robotiky...

1) Nyní: Umět dětem vysvětlit (zprostředkovat), jak přemýšlí počítače.
2) Umět počítačům vysvětlit, jak fungují lidé (co po nich vlastně chceme).

Učí algoritmizaci a informatické myšlení jako průřezové kompetence (zasahující do všech oblastí Světa 4.0).

„Informace, data, analýza, model. 
Podmínka, cyklus, proměnná, procedura, struktura jevů (grafy, tabulky), strategie řešení, 
optimalizace – rychlost, náklady, spolehlivost, nerozpornost...“

Učí informatickému myšlení (i bez ICT).

Vaníček Jiří, Výuka algoritmizace patří především do informatiky.
https://www.pocitacveskole.cz/system/files/soubory/sbornik/2016/vanicek1.pdf



Co to je informatické myšlení?

Informatické myšlení uplatňujeme při efektivním řešení problémů:

pečlivě formulujeme, v čem problém spočívá a čeho chceme dosáhnout.

hledáme a testujeme různé postupy řešení, z nichž pak vzhledem k okolnostem vybíráme 
ten nejvhodnější,

postupy se přitom snažíme tvořit tak, abychom je už nemuseli provádět sami.

Kdykoliv zadáváme práci tak přesně, abychom si mohli být jisti výsledkem, používáme 
informatické myšlení.“

https://imysleni.cz/



https://www.respekt.cz/spolecnost/zacina-
revoluce-ve-vyuce-informatiky-jak-byste-obstali-
v-testu
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https://www.respekt.cz/spolecnost/zacina-
revoluce-ve-vyuce-informatiky-jak-byste-obstali-
v-testu

V basketbalovém týmu volili kapitána. Osm kandidátů si 
náhodně z klobouku vylosovalo čísla, podle nichž byli 
nasazeni do pavouka. V něm rozhodovala tato tři 
pravidla: 1. Pokud jsou čísla obou kandidátů sudá, 
postupuje vyšší číslo. 2. Pokud jsou čísla obou kandidátů 
lichá, postupuje menší číslo. 3. Pokud se střetne sudé a 
liché číslo, postupuje ten, kdo je blíž číslu 4. Kdo vyhrál?

Správné řešení je 3, do semifinále postoupila osmička s 
šestkou a trojka s dvojkou.

Grafické abstrakce, logické vazby
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https://www.respekt.cz/spolecnost/zacina-
revoluce-ve-vyuce-informatiky-jak-byste-obstali-
v-testu

Bobří příbytek má čtyři místnosti spojené chodbami. Skládá se ze tří pokojů (A, B 
C) a jídelny (F). V pokoji A spí deset bobrů. Když se vzbudí, dostanou hlad a chtějí 
co nejrychleji do jídelny F. V jedné chodbě může najednou lézt pouze jeden bobr 
(nikdy ne více bobrů současně) a trvá minutu, než chodbu proleze. Místnosti jsou 
dostatečně velké, aby pobraly všechny bobry. Za jakou dlouho mohou být bobři 
v jídelně?

Metro má osm stanic a pět tras. Vymožeností této sítě je, že cestující se dostane 
odkudkoli kamkoli nejvýš s jedním přestupem. Město chce ušetřit a jednu nebo 
více tras zrušit. Všechny stanice ale musí zůstat dostupné a všechny spoje musí 
dál fungovat nejvýš s jedním přestupem. Kolik tras lze zrušit?
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• Pomáhá češtinářovi s Ozobotem, matikářovi s makry,

• studuje teorii grafů a diskrétní matematiku, aby se orientoval v úlohách s bobry,

• studuje pravidla technického designu pro pomoc kolegům s DUMy,

• učí (se) programovací jazyky,

• spravuje síť školních PC, školní maily,

• hlídá dodržování autorského zákona,

• kontroluje GDPR

• a pravidelně aktualizuje školní web dle nejnovějších pravidel moderního copywritingu.

3) Vedle toho „ajťák“ (doteď v praxi často táž osoba, jako informatik...)

(Naléhavá, aktuální) praxe: život informatika



Z Popelky královna...
aneb: Už vám nehodlám sloužit. Odteď posloužíte vy mně!





https://archiv.ihned.cz/c1-66384790-
novy-zpusob-vyuky-informatiky-
nema-deti-ucit-word-a-excel-ale-
programovani-ci-staveni-robotu-
zatim-ale-u-ucitelu-budi-spis-
obavy?utm_source=www.seznam.cz
&utm_medium=z-boxiku

Nový způsob informatiky zatím u 
učitelů budí spíš obavy, Hospodářské 
Noviny, 12.12.2018, s.4



Některé části vzdělávacích oblastí jsou podle ní ale 
zastaralé a jejich eliminací se časový prostor do jisté 
míry uvolní. V českém jazyce už se například 
nebudou učit přechodníky nebo skloňování zájmen.“

„Připravovaná reforma výuky informatiky má ale podle učitelů oslovených HN 
mnohá úskalí. V prvé řadě se bojí, že v už tak nabitých rozvrzích se nenajde prostor 
pro další látku.“

„Podle Olgy Kofroňové, která se v Národním ústavu pro vzdělávání 
zabývá koncepcí obsahu učiva, ještě není jasné, jakým způsobem se 
bude prostor v rozvrzích pro další učivo řešit. 



Jde o to, vést děti k tomu, aby logicky přemýšlely, 
dokázaly analyzovat problém, najít a zformulovat 
řešení, hledat opakující se vzorce... získávat obecné 
dovednosti, které uplatní i v jiných oborech.“ Miroslava 
Černochová

„Obávám se, že to skončí špatně, představa, že to, co teď učí informatici, budou učit 
češtináři, mně přijde velmi optimistická...“ Martin Krynický

„Nevoli ze strany učitelů chápu, ale často je způsobena tím, že 
nepochopili, co po nich žádáme... nechceme, aby učili Word nebo 
PowerPoint. Jde o to, že to, co se učilo v rámci IKT, nebylo úplně 
správně, nebylo to rozvíjení digitální gramotnosti.“ Tomáš Jeřábek 



Nový koncept bude muset pochopit celý 
pedagogický sbor, nejen jeden učitel. Dosud se 
stávalo, že učitelé neinformatických předmětů 
dětem říkali: Tohle nebudeme probírat, to se 

naučíte v hodinách informatiky. A takhle už to 
fungovat nebude.“ Miroslava Černochová



Černochová je přesvědčena, že projekt 
neztroskotá na penězích pro vybavení škol 

technologiemi. Pedagogové podle ní budou 
moct učit podle metod, které technologie 

nevyžadují. Největší zádrhel spatřuje v 
samotných školách.



Dva úhly pohledu...
aneb: Kdo hází písek do soukolí?









„ Dajte mi na to ľudí, a ja to urobím...“

Slovenské lidové přísloví...



Zbavit se tradičního chápání rolí a kompetencí 
- jednou budeme všichni „ajťáci“ (starej se sám – „BYOD učitele“),
- i informatikové (uč základy programů, které tvůj předmět vyžaduje).

Resp. z informatiků nebudou ajťáci.
- z těch budou dobří (bobří?) informatikové.



• aby se informatiky staly pouze „včely a bobři“ (tj. Věda) (jako se to stalo všem předm.),

• nebo teorie, historie (Tomovo Kuba a jeho 2- z informatiky). (Inform. myšlení)

• aby Popelka začala šikanovat Doru (Tech. výchovu?) a macechu (Matematiku?)... 
(DigiGramotnost)

Compy (zatím) děti celkem berou.

Neznechuťme jim je formalizací a tím, že z nich uděláme „školní 
předmět“ v pejorativním smyslu dětského chápání.

Nahlížíme-li zdola, pak nechceme,...



Nahlížíme-li shora, předpokládejme...

• učitelé mají své žáky rádi, 

• jsou samostatní a inteligentní (ti učitelé).

Compy začínají učitelé celkem brát. Neznechuťme jim je.

Naplňme v nich principy metod (bádání, indivindi., gamif., SOLE, 
POGIL...), které již po staletí velebíme!!!



Shora/Zdola

• Pokud najdou cokoli, co jim usnadní práci (čas) a zároveň to povede

k lepším výsledkům, budou to i používat (žáci i učitelé).

Největší boj bude o prostor. O něj jde především.

Zmizení přechodníků nám moc nepřidá...

Čeho se zbavit?
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https://nazory.aktualne.cz/pravopis-jako-maglajzs-nekde-mezi-marazmem-a-orgazmem/r~i:article:734668/


Mezičlánkem mezi ambicemi měnit školství a 
odporem jednotlivého, konkrétního učitele...

• je škola. (Její vize. Její ŠVP!) 

Nemůžeme změnit celý systém naráz. Jediné, co se změnit dá, je 
jednotlivá a konkrétní „škola“. (Ode dveří ke dveřím...)

Toto je má osobní zkušenost, pohledem „outsidera“ (ani stratég, ani učitel!).

Vivat DigiKoalici a pochopení, že komerční subjekty se na školství (pouze) nenapakují, ale že jsou 
jedni z mála, kteří ode dveří ke dveřím chodí, prodávají, ale také školí, implementují...

Vivat šablonám za historicky ojedinělý úkaz – peníze na to jsou!!!



Popravdě, nevím, jak z toho...

• Konference jako tato = přesvědčování přesvědčených k tomu, aby

• se vlamovali do otevřených dveří...

• (přijďte se podívat na naše semináře!)

• SamLabs je nejlepší!!!





Popravdě, nevím, jak z toho...

•Strat. dig. vzděl. 2020! (2030!)

•1930 Can it be done? (If „pamatuju si“=false then Go_to Slide_5)

Tato situace není překvapivá! (Je tu sto let!!!)



Libuše, kněžna z Vyšehradu



Nevšední evaluační kritérium:
Jak poznáme, zda se věštba naplnila?

Podle toho, zda nám následující vtip bude připadat vtipný:

(V roce 2020) Budeme (opět) zaskočeni.“

„Dávám tomu rok, maximálně dva:





Hodně sil a pozitivní nadhled!

Za vyslechnutí 
a zápornou zpětnou vazbu*
děkuje

Miroslav Staněk

*myšleno informaticky!!!


