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DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE

Očekávané výstupy

pro 2. stupeň ZŠ



Kombinace on-line výukových mikrolekcí
(prezentací)…
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s pracovními listy (tištěným pracovním sešitem).



Podle výukové 
prezentace si 
vyplňuje svůj 
pracovní list.

Následně žáci 
projdou své 
odpovědi 
s učitelem, ten je 
opraví, vysvětlí, 
doplní…
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Mnoho lekcí obsahuje 
odkazy na videa 
s dalšími informacemi.
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Stále aktuální obsah odpovídající novému RVP 
předmětu Informatika.

Výukové materiály dostupné on-line kdykoliv 
a na jakémkoliv zařízení. 

Forma animovaných prezentací je blízká 
učitelům i žákům.

Pracovní listy aktivizující žáky. Žáci si vlastně 
vytvoří vlastní učebnici.

Rozšiřující technické informace pro nadané 
žáky a pro zájemce o IT, tj. možnost 
individualizace výuky.
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Kompletní látku pro výuku oblasti 
Digitální technologie nového RVP 
předmětu Informatika.

Nový RVP přesahuje současný RVP, 
vyhovuje mu tedy také.

Navíc jsou zde uvedeny další důležité 
oblasti využívání moderních IT.
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Učivo je stejné/jednotné pro celý druhý 
stupeň ZŠ.

Žáci, jejich abstraktní myšlení a schopnost 
chápat složité koncepty, se v průběhu 
druhého stupně ZŠ vyvíjí.

Z toho plyne nutnost rozdělit látku části 
Digitální technologie minimálně do dvou 
úrovní a probírat ji ve více ročnících.

Například: základní principy (všeho) je možné 
probrat v šesté třídě. 

Potom je zopakovat v osmé (deváté) třídě a na toto 
opakování navázat odbornějším výkladem složitých 
pojmů.

V deváté třídě jsou již žáci natolik vyspělí a zkušení 
v používání technologií, že porozumí i komplex-
nějším souvislostem v částech věnovaným 
bezpečnosti a digitální identitě.

Digitální technologie tvoří ¼ látky oblasti 
Informatika. Při troše zjednodušení se dá 
očekávat, že na ně škola vyhradí celkově jeden 
ročník výuky, min. cca 32 vyučovacích hodin.
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Materiály projektu opocitacich.cz 
budou do srpna 2021 doplněny o 
samostatné materiály určené pro 
6. třídy ZŠ.

Nejsou vyloučeny ani materiály pro 
1. stupeň ZŠ, zatím je však nemohu 
slíbit. 



1. On-line výukové lekce: 
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Pracovní sešit 

(tištěný nebo PDF)
Klíč s řešeními 
a s metodikou (pouze PDF)



Na webu: https://opocitacich.cz/
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https://opocitacich.cz/


Výukové lekce jsou dostupné 
všem na webu.

Škola by si pro jejich nasazení 
v běžné výuce měla objednat 
roční licenci. (Za Kč 500,–.)

V kombinaci s minimálně 10 ks 
tištěnými pracovními sešity nebo 
s roční licencí PDF verze 
pracovního sešitu je školní licence 
webových materiálů zdarma
(tedy pro naprostou většinu 
objednávek).
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80 stran, silnější papír (100g/m2), 
plnobarevný, barevná obálka.

PDF verze (roční školní licence) 
pracovního sešitu.

Klíč s řešeními a s metodikou 
k pracovnímu sešitu (pouze PDF 
verze).
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Školy si mohou objednat:

10 a více tištěných pracovních 
sešitů. Jeden stojí 150 Kč. 
Naprosto vše ostatní je zdarma 
(tedy webové materiály, klíč 
i poštovné.)

PDF verzi (roční školní licenci) 
pracovního sešitu za 1 000 Kč. 
Naprosto vše ostatní je zdarma 
(tedy webové materiály a klíč.)
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Školy, které si zakoupí roční školní 
licenci PDF verze pracovního 
sešitu (a tedy mají zdarma i 
licenci webových materiálů) nyní 
od dubna 2021, budou mít licenci 
platnou až do srpna 2022.

V srpnu 2021 obdrží (zdarma) 
inovovaný pracovní sešit.

(Inovace nebudou nijak zásadní, 
spíš opravy chyb, drobná 
doplnění a aktualizace odkazů.)
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FUNGOVÁNÍ POČÍTAČE, PROGRAMY A DOKUMENTY, 
VÝZNAM OPERAČNÍHO SYSTÉMU

První kapitola vysvětluje jen opravdu podstatné 
a důležité pojmy a koncepty. Vše ostatní (kódování, 
bity) je ponecháno na dobu, kdy žáci důkladně 
vstřebají, že počítač má procesor, operační paměť 
a disky a fungování počítače vychází z jejich interakce. 

Zavedou se pojmy HW a SW a vysvětlí se role OS. 

Soubory se rozdělí na programy a dokumenty. Spojí se 
s fungováním CPU–RAM + HDD. 

Žák chápe, jak PC funguje, proč spouští programy, 
ukládá a otevírá dokumenty.
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LOKÁLNÍ SÍŤ A INTERNET

Počítač, který dnes není zapojen do nějaké sítě, je 
víceméně k ničemu. Zde je technicky správně 
vysvětleno, jak místní (LAN) sítě i celosvětové 
(Internet) sítě fungují. Začíná se budovat odborně 
přesný pohled na Internet a na služby, které díky této 
síti máme k dispozici.

Odborné pojmy (switch, router, server, paket, IP 
adresa) jsou vysvětleny a zasazeny do souvislostí.

Žák chápe, že Internet je „dlouhý kabel“ z operační 
paměti jeho počítače k disku s daty na nějakém 
serveru. Ví, co přesně tyto pojmy znamenají.
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WEB, PROHLÍŽEČE, 
BEZPEČNOST A SOUKROMÍ NA WEBU

Žák již ví, jak funguje Internet. Zde pochopí fungování 
webu, princip webových stránek i jejich přenos přes 
Internet. Začne rozlišovat Internet, prohlížeč 
webových stránek, webovou stránku a vyhledávač 
(adres).

K tomu se naučí přesný význam pojmů URL, doména, 
HTML kód atd.

Žák díky tomu chápe, jak nezabezpečeně Internet 
funguje. Z toho plyne důležitost šifrování dat 
a certifikátů serverů.

3



19

VYHLEDÁVAČE A CLOUDOVÉ SLUŽBY

Webových stránek umístěných na serverech Internetu 
jsou miliardy. 

Jak najdeme URL té správné stránky? A jak to 
vyhledávač dělá, že to zvládne za 0,1 s?

Žák pochopí fungování vyhledávače, potřebu 
datacenter a vzdálené ukládání dat. Začíná se mu 
rýsovat pojem cloud (jinak než obláček s čímsi). 
Díky tomu pochopí i fungování cloudových služeb, 
e-mail a e-shop.

Cloudovou aplikaci si ukážeme na cloudové tvorbě 
webových stránek (Webnode.cz).
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BEZPEČNÝ POČÍTAČ

Žák již chápe, co je to program a jak se do jeho 
počítače programy a dokumenty dostanou. Zde 
pochopí, že program může dělat úplně cokoliv (škodit) 
a že metody útočníků jsou propracované a velmi 
účinné.

Když chápe, jak útok probíhá a jak počítač a sítě 
pracují, může pochopit, jak se útokům bránit. 

Vše je to dotaženo k systémovému přístupu, protože 
žádné jednotlivé opatření před útoky neochrání.
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BEZPEČNÉ DIGITÁLNÍ PROSTŘEDÍ

Z principu webu a vůbec práce počítače plyne trvalost 
a nesmazatelnost dat. Ale také špatně dosažitelná 
anonymita a možnost vytváření falešných digitálních 
identit.

Žáci pochopí, jak sociální sítě technicky fungují, jaké 
technické zázemí se za nimi skrývá. 

I to, jak algoritmy určují, co kdo uvidí a jaké to má 
důsledky pro celou společnost.

Další body (mediální výchova, kritické myšlení) jsou 
zde, protože jsou extrémně důležité a nevím, jak je 
zpracují projekty zaměřené na digitální gramotnost. 
A pokud tyto věci žáci proberou vícekrát, určitě jim 
to neuškodí. 

Je to totiž zcela zásadní pro jejich život a pro naši 
(zatím) demokratickou společnost. 
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KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT

Teprve teď je čas na teoretické pojmy a principy. 
Žáci již vědí, jak IT celkově fungují a jaký mají vliv 
na jejich život. Teď se můžeme věnovat 
technickým principům, které za tím stojí.

Samozřejmě dotaženým až ke konkrétním dílům, 
kapacitám, formátům souborů a praktickým 
výstupům.
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ZLOMOVÉ OKAMŽIKY VÝVOJE HARDWARE 
A SOFTWARE

Tato část by měla patřit do dějepisu, ale těžko se dá 
očekávat, že se tam objeví. IT ovlivnily a ovlivňují 
současné lidstvo asi více než většina historických 
„osobností“ (dohromady).

Žáci by měli vědět, že IT nespadly z nebe v roce 2000.

Začneme pokusy o mechanická počítadla a počítač 
(Babbage), zmíníme A. Turinga, JvN koncepci a první 
úspěšný počítač IBM 360. Vynalezneme 
mikroprocesor a mikropočítače, grafické rozhraní 
a GUI, zmíníme technologie, které umožnily vznik 
současných IT zařízení.

Hype křivka ukáže, že kupovat novinky v době jejich 
„hype“ fáze není dobrý nápad.
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UMĚLÁ INTELIGENCE

Umělá inteligence (z)mění svět. Během 20 let 
zmizí 30–50 % současných pracovních míst a 
(snad) vzniknou místa zcela nová. Současné 
výukové materiály neumí výuku o IA uchopit –
tak ji raději zcela ignorují. 

Přitom základní principy fungování AI nejsou 
tak složité, aby je nepochopili žáci posledních 
ročníků ZŠ. 
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SOUČASNOST A BUDOUCNOST IT

Žáci se s uvedenými pojmy a s novými oblastmi 
IT často setkávají. A až příliš často s jejich velmi 
nepřesným výkladem. Novináři se soustředí na 
senzacechtivé zprávy, filmový průmysl zase na 
efektní zobrazení. Obojí často zcela mimo 
technickou realitu.

Zde je stručný úvod, který u každé nové oblasti 
využití IT  vysvětlí její technologické principy a 
potřebné technické zázemí. 

Kapitola ukáže současné aplikace a trendy, 
zmíní také jejich možný vývoj i vliv na člověka 
a na celou společnost.
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