
NA CESTĚ OD OTEVŘENÉHO 

PŘÍSTUPU K OTEVŘENÉMU 

VZDĚLÁVÁNÍ 

PhDr. Jindra Planková, Ph.D. 

Mgr. Světlana Hrabinová 

Slezská univerzita v Opavě 

INFOS 2015    |    Stará Lesná, Vysoké Tatry    |    14.–17. dubna 2015  

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Otevřené vzdělávání 

OTEVŘENOST 

1) odstranění bariér 

2) otevřená data, obsah, zdroje 

„Každý k nim může svobodně 

přistupovat, používat je, 

upravovat je a sdílet za 

podmínek, které zajistí zachování 

původu a otevřenosti.“ 
-- opendefinition.org    

3) kulturní změna 

VZDĚLÁVÁNÍ 

Široká škála vzdělávacích 

postupů a aktivit: 

• výuka 

• hodnocení práce 

• uznání dosažených úspěchů 

• tvorba pravidel 

• administrace vzdělávacího 

procesu 

http://opendefinition.org/


Jakou zvolit cestu? 

• Vytváření otevřených a dostupných 

vzdělávacích zdrojů či materiálů 

 

• Co znamenají otevřené vzdělávací zdroje? 

 

• Existence velkého množství definic 

(Hewlett Foundation, OECD, UNESCO, 

Kapská deklarace, OER Commons, …) 



Otevřené vzdělávací zdroje 

„Vyučovací, vzdělávací a 

výzkumné materiály uložené 

na jakémkoliv médiu 

(digitálním anebo jiném), které 

jsou ve veřejné doméně nebo 

byly uvolněné pod licencí, 

která umožňuje bezplatný 

přístup, použití, adaptaci a 

redistribuci ostatními, a to s 

žádnými nebo omezenými 

restrikcemi.“ 
-- unesco.org 

 

„Zdroje na vyučování, 

studium a výzkum, které jsou 

uvolněné do veřejné domény, 

nebo byly zveřejněné pod 

licencí, která umožňuje jejich 

volné a bezplatné používání 

a využívání dalšími subjekty.“ 
-- Hewlett Foundation 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002136/213605e.pdf
http://www.hewlett.org/programs/education/open-educational-resources
http://www.hewlett.org/programs/education/open-educational-resources


Co z toho vyplývá? 

OPEN ACCESS => VZDĚLÁVACÍ ZDROJE  

= 

OTEVŘENÉ VZDĚLÁVACÍ ZDROJE (OER) 

 
• vzdělávací zdroje = knihy, učebnice, sylaby, učební 

plány, kurzy, videa, čítanky, testy, software, … 

 

• „otevřené“ = 1) bezplatný a neomezený (bezbariérový) 

přístup + 2) zákonná práva k výkonu 5 činností (tzv. 5R) 



Jakých činností? 

• „retain“ 

• použít a vytvořit vlastní kopie 
ZACHOVÁNÍ 

• „reuse“ 

• použití různými způsoby 
OPAKOVANÉ POUŽITÍ 

• „revise“ 

• možnost přizpůsobení, úprav nebo změn 
REVIDOVÁNÍ 

• „remix“ 

• kombinování 
PŘEPRACOVÁNÍ 

• „redistribute“ 

• sdílení s ostatními 
REDISTRIBUCE 

-- 5R definice na opencontent.org 

http://www.opencontent.org/definition/


Čím jsou otevřené vzdělávací 

zdroje tvořeny? 

-- podle OECD: Giving Knowledge for Free 

http://www.oecd.org/edu/ceri/38654317.pdf
http://www.oecd.org/edu/ceri/38654317.pdf
http://www.oecd.org/edu/ceri/38654317.pdf
http://www.oecd.org/edu/ceri/38654317.pdf
http://www.oecd.org/edu/ceri/38654317.pdf
http://www.oecd.org/edu/ceri/38654317.pdf
http://www.oecd.org/edu/ceri/38654317.pdf


Jsme na to připraveni? 

• K využití plného potenciálu a maximalizaci vlivu 

otevřených vzdělávacích zdrojů je nutná 

podpora v legislativě / institucionální politice 

 

• Otevřená politika (OER Policies) = vzrůstající 

tendence (na úrovni národní, regionální, ale  

i institucionální) 



OER Policy Registry 

 

69 aktuálních (schválených) 

OER politik na různých 

úrovních 

https://wiki.creativecommons.org/OER_Policy_Registry  

https://wiki.creativecommons.org/OER_Policy_Registry


Podpora na úrovni národů? 

 

https://stateof.creativecommons.org 

https://stateof.creativecommons.org/
https://stateof.creativecommons.org/


Existuje i jiná cesta? 

 

 

 

 

 

 

 

USA + Slovensko 

https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/new_nap_commitments_report_092314.pdf
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/new_nap_commitments_report_092314.pdf
https://ogpslovakia.github.io/


Otevřené vzdělávací zdroje: 

iniciativy a projekty 

 

280+ organizací, 40 zemí,  

30 000+ modulů 

http://www.oeconsortium.org  

http://www.oeconsortium.org/
http://www.oeconsortium.org/
http://www.oeconsortium.org/


OER Commons 

 

42 000+ prověřených 

materiálů a zdrojů,  

500+ partnerů 

https://www.oercommons.org  

https://www.oercommons.org/
https://www.oercommons.org/
https://www.oercommons.org/


Open Education Europa 

 

Kurzy, MOOC, materiály, 

instituce 

http://openeducationeuropa.eu  

http://openeducationeuropa.eu/
http://openeducationeuropa.eu/
http://openeducationeuropa.eu/


MOOC 

-- http://www.americkecentrum.cz/online-kurzy-mooc  

http://www.americkecentrum.cz/online-kurzy-mooc
http://www.americkecentrum.cz/online-kurzy-mooc
http://www.americkecentrum.cz/online-kurzy-mooc
http://www.americkecentrum.cz/online-kurzy-mooc
http://www.americkecentrum.cz/online-kurzy-mooc
http://www.americkecentrum.cz/online-kurzy-mooc
http://www.americkecentrum.cz/online-kurzy-mooc


MOOC: EU vs. SVĚT 

 

-- http://openeducationeuropa.eu/cs/open_education_scoreboard  

STAV K 3/2015 

http://openeducationeuropa.eu/cs/open_education_scoreboard
http://openeducationeuropa.eu/cs/open_education_scoreboard


Otevřené vzdělávací zdroje: 

příklady repozitářů 

 

1 milion návštěv měsíčně, 

více než 2 150 kurzů 

http://ocw.mit.edu  

http://ocw.mit.edu/
http://ocw.mit.edu/


OpenLearn 

 

Přes 800 kurzů Open 

University 



Khan Academy / Khanova 

škola 

 

-- statistika: https://report.khanovaskola.cz/stats + http://www.youtube.com/khanacademy  

https://www.khanacademy.org + https://khanovaskola.cz  

Téměř 8 500 

výukových 

videí, více než 

2 700 v češtině 

 

YouTube =  

více než  

2 miliony 

odběratelů a  

531 milionů 

zhlédnutí 

https://report.khanovaskola.cz/stats
https://report.khanovaskola.cz/stats
http://www.youtube.com/khanacademy
http://www.youtube.com/khanacademy
https://www.khanacademy.org/
https://www.khanacademy.org/
https://www.khanacademy.org/
https://www.khanacademy.org/
https://khanovaskola.cz/
https://khanovaskola.cz/


ČR: Metodický portál RVP 

 



ČR: Dumy 

 

http://dumy.cz  

http://dumy.cz/
http://dumy.cz/
http://dumy.cz/


„Otevřené“ příležitosti 

 

 

    18.–20. listopad 2015  

 

 

22.–24. duben 2015  

http://www.openeducationweek.org/
http://openedconference.org/2015/
http://conference.oeconsortium.org/2015/


„Education is the 

most powerful 

weapon which 

you can use to 

change the 

world.“ 

 
-- Nelson Mandela 

https://openclipart.org/detail/161143/nelson-mandela  

https://openclipart.org/detail/161143/nelson-mandela
https://openclipart.org/detail/161143/nelson-mandela
https://openclipart.org/detail/161143/nelson-mandela
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