
  

 

 

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ A KULATÝ STŮL 

Srdečně Vás zveme na seminář a kulatý stůl věnované tématu  

Význam digitální gramotnosti v kontextu aktuálních požadavků na 
výuku na základních a středních školách, 

které jsou pořádány v pátek 2. 10. 2020 na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, v rámci projektu Podpora rozvoje digitální 
gramotnosti (digigram.cz), Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366.  

Program 

Seminář, 1. část / 10:00 / učebna J327 

Digitální gramotnost v kontextu online výuky 

Lektoři: Radim Špilauer (PF JU), Mgr. Jana Doležalová (ZŠ Vimperk, Smetanova 405) 

Dopolední část semináře je rozdělena na dva bloky. V prvním z nich, obecně zaměřeném, 
představí Radim Špilauer základní principy online výuky, zamyslí se nad otázkou, co je a co 
není online výuka a rozebere její přínosy a nevýhody. Poté představí přehled prostředků pro 
online výuku, opět s rozborem jejich přínosů a nevýhod. Je očekáváno aktivní zapojení 
účastníků, vzájemným sdílením osobních zkušeností z vlastní praxe a diskusí daného tématu.  

V druhém, prakticky zaměřeném, bloku seznámí Mgr. Jana Doležalová účastníky 
s možností online výuky v různých uživatelských prostředích s poukázáním na jejich výhody 
i nevýhody. Použity budou video záznamy, které vznikly při hodinách matematiky na základní 
škole v době uzavření škol. Důraz bude kladen na praktické využití Microsoft Teams při online 
výuce a na představení dalších aplikací, které mohou online výuku zatraktivnit. V závěru se 
Mgr. Doležalová spojí se svými žáky z 9. ročníku ZŠ Vimperk, aby reálně předvedla část 
vyučovací hodiny při online výuce matematiky.  

Kulatý stůl / 14:30–15:30 /učebna J405 

Potřeby a možnosti rozvoje digitální gramotnosti žáků při výuce na ZŠ a SŠ 

Moderátor: Mgr. Tomáš Sosna (PF JU) 

V úvodu budou účastníci seznámeni s cíli a postupem řešení projektu Podpora rozvoje 
digitální gramotnosti. Vlastní diskuse kulatého stolu bude zaměřena na otázky reálných 
potřeb a možností implementace digitálních technologií do výuky na základních a středních 
školách, s důrazem na identifikaci překážek bránících rozvoji digitální gramotnosti ve 
vzdělávání a na možnosti jejich překonávání.  

Seminář, 2. část / 16:00 / učebna J405 

Digitální technologie v geografii 

Lektoři: Mgr. Vojtěch Blažek, Mgr. Jan Prener (PF JU) 

Současná nabídka možností smysluplného využití digitálních technologií ve výuce přináší 
nemalé požadavky na úroveň digitální gramotnosti učitelů i žáků. Rostoucí míra digitalizace, 
jak v našem bezprostředním okolí, tak i v celé společnosti, včetně školství, vyžaduje 
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schopnost kvalifikovaného a bezpečného používání ICT pro soukromé i odborné potřeby. To 
se samozřejmě dotýká i všech vyučovacích předmětů ve škole, geografii nevyjímaje. Je pryč 
doba, kdy byly digitální technologie doménou pouze informatiky. Naprosto přirozeně patří 
do všech předmětů. Konkrétně geografie má ve svém portfoliu velice silné nástroje. Jsou to 
především geografické informační systémy, patří mezi ně ale také virtuální realita a 3D tisk. 
Účastníci semináře budou s těmito technologiemi nejprve krátce seznámeni, aby si je poté 
formou workshopu, zaměřeného konkrétně na GIS a virtuální realitu, osobně vyzkoušeli. 
K dispozici budou rovněž konkrétní vzdělávací pomůcky vytvořené pomocí 3D tisku.  

Registrovaní účastníci semináře získají účet na ArcGIS online a budou si moci vyzkoušet 
práci ve virtuální a rozšířené realitě.    
 

Konkrétní pořad odpolední části semináře zaměřené na digitální technologie v geografii 
bude následující: 

16:00–16:05 Přivítání účastníků (J405),  
doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D. 

16:05–16:30 Úvodní seznámení s digitálními technologiemi pro výuku geografie (J405), 
Mgr. Vojtěch Blažek 

16:30 Workshopy 
GIS: Story Map (J405), Mgr. Vojtěch Blažek 
VR: Google Earth, Beat Saber (J406), Mgr. Jan Prener   
AR: Night Sky, Aplikace AR (chodba), Mgr. Jan Prener 

 

O přestávkách mezi 1. a 2. částí a kulatým stolem bude pro účastníky semináře 
připraveno drobné občerstvení. 

 

Svou účast prosím potvrďte do 21. září e-mailem na adresu hasek@pf.jcu.cz 

 
doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D. 
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koordinátor předmětového modulu 
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Pedagogická fakulta JU 

 


