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Vzdělávání dětí a mládeže na síti

Vanda Vaníčková

O pokroku, vývoji společnosti a rozmachu technologií se toho všude dočteme mnoho. Obdobně často se odborníci 

i laici věnují vlivu zmíněných aspektů na vzdělávání a školu. Netvrdím, že křída, tabule a učebnice nutně 

přestávají stačit, ale pokud se nabízejí nové a efektivní nástroje, nebraňme se jim. Ani v knihovně.

Jeden článek neobsáhne vše, proto představím vybrané elektronické (a online) nástroje, jež mám ozkoušené a 

jsou využitelné v prostředí knihovny, například při informačních lekcích. Nejprve však připomenutí dvou obecných 

zásad, které dosažení kýžených vzdělávacích a výchovných cílů při práci s dětmi a mládeží napomohou. 

Zaujmout. Zlí jazykové tvrdí, že zaujmout dnešní děti je obtížné, mnohdy skoro až nemožné. Myslím, že je pouze 

nutné, aby činnost byla rafinovaná a šitá na míru. I dnešní děti „slyší“ na své idoly (například youtubery), zájmy a 

určitou formu odměny. Naopak je asi nenadchne to, co bavilo nás, vás. Odpovídající úroveň aktivit. Neměnná 

zásada Komenského, upozorňující na požadavek, aby to, co učíme, odpovídalo tomu, koho učíme. Příliš těžké, 

ale i triviálně jednoduché aktivity nemotivují. Ani děti, ani dospělé. V případě zájmu o další didaktické zásady (jak 

správně učit) doporučuji nahlédnout například do publikace Obecná didaktika (Jarmila Skalková), Nárys didaktiky

(Josef Maňák) či Obecná didaktika (Lucie Zormanová), jedna z nejnovějších publikací; vydána byla v roce 2014.

Prvním konkrétním nástrojem, jehož potenciál vidím i ve vzdělávání, je YouTube (www.youtube.com), 

nejznámější server pro sdílení videí. Trochu pohádkově by se dalo říci – ne ledajakých videí. Uživatelé nahrávají 

na server zjednodušeně čtyři druhy videí – zábavná (vtipy, nachytávky, show, parodie), umělecká (hudební 

videoklipy, filmy, audioknihy), naučná (dokumenty, odborné pořady) a realitu (záznamy z veřejných či soukromých 

akcí). Video z každé kategorie lze využít při informační lekci třeba jako ilustraci různých pohledů na určité téma. 

Ukázka konkrétních příkladů z YouTube v informačních lekcích: 

• Téma: Harry Potter; parodie ságy o Harrym Potterovi; popularita příběhů o Harrym Potterovi; video (kategorie 

zábavná): Harry Potter – Upřímný trailer cz.

• Téma: sociální sítě; generace 21. století; seznamování v dnešní době; video (kategorie umělecká): Zdeněk 

Piškula – Balič novodobý.

• Téma: významné osoby české historie; reformace; Jan Hus; náboženství a literatura; video (kategorie 

naučná): Dějiny udatného českého národa – Jan Hus.

• Téma: sport; naši sportovci; rok 2016 jako olympijský rok; olympiáda Rio de Janeiro; video (kategorie realita): 

The Complete London 2012 Opening Ceremony.

Kromě jistého oživení lekce použitím YouTube knihovník ukáže dětem, že „není tak úplně mimo“ a nástroj, který je 

jim důvěrně známý, také zná, a dokonce ho i úspěšně používá.

Za další účinné online pomocníky považuji obecně interaktivní vzdělávací webové stránky a aplikace, které 

nabízejí návštěvníkům mimo pasivní prohlížení obsahu i nějakou akci – kvíz, animaci, video aj. Taková forma 

vyžaduje individuální práci, a proto se příliš nehodí do klasických akcí, které pro děti a mládež pořádají knihovny. 

Určitě je ale vhodná na tematicky laděnou nástěnku „Už jsi vyzkoušel tyto stránky?“, „Mohlo by tě zajímat“,

umístěnou v blízkosti počítačů, které děti ve všech knihovnách hojně využívají. Dětská zvídavost v kombinaci 

s upoutávkou zajistí, že alespoň jednou server navštíví. Z praxe doporučuji například web Jetpunk

(http://www.jetpunk.com/) - kvízy na nejrůznější témata; Pravopisně (http://pravopisne.cz/) - procvičení gramatiky i 



znalostí z literatury či Český rozhlas, projekt Vem Boženu do metra 

(http://www.rozhlas.cz/ctenarskydenik/portal/) - audioknihy a literární testy. V mnoha knihovnách jsou dětem 

k dispozici i tablety, proto využijte i možnost vzdělávacích aplikací. Mnoho aplikací je zdarma: zkuste je stáhnout 

a uspořádat knihovnický turnaj třeba v zeměpisném kvízu, šibenici nebo Morseově abecedě. Nabídku hledejte na 

Google Play, galerie vzdělávacích aplikací (https://play.google.com/store/apps/category/EDUCATION?

feature=category-nav).

Výhodou internetu, která se zároveň stává nevýhodou, je velké množství informací, zahlcení. Stejně tak tomu je i v 

oblasti vzdělávání. Dobré nástroje naleznete hned, můžete však jejich hledání věnovat i hodiny. Zkuste požádat o 

radu (nejen) dětské návštěvníky knihovny. Sdílet se dají nejen zážitky, odkazy na Facebooku, ale i inspirace na 

zajímavé webové stránky a aplikace. Možná bude pro děti taková výzva v knihovně zajímavější a motivující víc, 

než se může na první pohled zdát…
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