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ÚVOD
Tato online příručka je pátým intelektuálním výstupem evropského projektu s názvem DESK
«An Adult Digital Education Skills Kit to Foster Employability» a identifikačním kódem 2018‐1‐EL01‐
KA204‐047819.
Cílem projektu DESK je pomoci školitelům podporovat studenty ve zlepšování jejich digitálních
dovedností. Projekt mimo jiné demonstruje význam aplikace rozšířené reality (dále jen AR) do
vzdělávání pro zvýšení výše uvedených dovedností. Jak se ukázalo během výzkumného šetření
v rámci projektu DESK, zavedení technologie AR do procesu učení vede k větší angažovanosti
studentů, což následně vede ke zvyšování jejich znalostí a dovedností.
Výstupy projektu byly rozděleny do pěti rozdílných intelektuálních výstupů, které jsou vzájemně
propojeny a následně ústí do finálního výstupu DESK neboli sady digitálních vzdělávacích dovedností
Digital Education. Konkrétně se jedná o:
Intelektuální výstup 1 (IO1): Přehled nejnovějších poznatků o aplikaci rozšířené reality ve vzdělávání
Intelektuální výstup 2 (IO2): Kurikulum pro digitální dovednosti (DESK)
Intelektuální výstup 3 (IO3): Případové studie AR pro vzdělávání dospělých
Intelektuální výstup 4 (IO4): Soubor nástrojů DESK
Intelektuální výstup 5 (IO5): Online příručka pro využívání nástrojů DESK
Tato příručka (IO5) doplňuje první čtyři intelektuální výstupy vyvinuté v rámci projektu a snaží se
poskytnout užitečný materiál pro školitele, studenty, organizace atd., aby mohli efektivně používat
kurz DESK.
Skládá se z následujících pěti částí:






Popis kurzu DESK: V této kapitole najdete informace o samotném kurzu, struktuře kurikula a
struktuře jednotlivých vzdělávacích modulů.
Popis souboru nástrojů DESK: V této kapitole najdete informace o zdrojích obsažených
v souboru nástrojů a o tom, jak se zaregistrovat na platformě lms.
Jak získat přístup k obsahu rozšířené reality: V této kapitole se naučíte, jak získat přístup k
obsahu AR, který je zahrnutý do kurzu DESK.
Užitečné informace pro přístup ke kurzu DESK: V této kapitole jsou uvedeny užitečné
informace, které usnadňují používání kurzu DESK.
Přenos AR praxe do jiných oborů vzdělávání: V této kapitole jsou prezentovány informace o
tom, jak může školitel zahrnout zkušenosti s AR do svých lekcí.
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Popis kurzu DESK
Informační a komunikační technologie (ICT) postupně pronikají do
všech oblastí pracovního života. V této souvislosti se digitální
gramotnost stala klíčovým faktorem umožňujícím účast v moderní
společnosti a na trhu práce. Digitální gramotnost zahrnuje
schopnost studentů používat nástroje informačních a
komunikačních technologií, síťové služby pro přístup, získávání,
vytváření, editaci, integraci, sdílení a hodnocení informací s cílem
řešit problémy a využívat je ve společnosti.

Cílová skupina kurzu
Kurz DESK je určen jak pro školitele, aby pomohli žákům získat
potřebné digitální dovednosti, tak i studentům, kteří potřebují
zlepšit digitální dovednosti a zvýšit tak uplatnitelnost na trhu práce.
Důraz je kladen na to, aby studenti rozvíjeli základní digitální
dovednosti, které jsou vyžadovány na moderních pracovištích, a
také formovati moderní digitální kulturu a e‐občanství.

Co jsou digitální
dovednosti?
Digitální dovednosti
jsou definovány jako
schopnost používat
digitální zařízení,
komunikační aplikace a
sítě k přístupu a správě
informací.
en.unesco.org

Struktura kurikula
Kurz DESK je strukturován do sedmi různých a vzájemně nezávislých modulů, které vychází z výsledků
analýzy prováděné v rámci IO1 a IO2 ve výzkumné fázi projektu.
Konkrétně se jedná o moduly:
Modul
kurikula
1. Úvod

2. Digitální
uživatelská
rozhraní

3. Zpracování
informací

Popis modulu
Cílem tohoto modulu je pomoci
dospělým pochopit, co jsou
digitální dovednosti a jaké je
nastavení kurzu.
Tato část obsahuje průvodce
různými digitálními
uživatelskými rozhraními, která
jsou dnes k dispozici na různých
elektronických zařízeních.

Cílem této části je pomoci
studentům při vyhledávání,
získávání digitálních dat a
hodnocení jejich obsahu.

Témata

Odhadovaná
doba trvání

1. Definice digitálních dovedností
2. Digitální gramotnost na pracovišti
3. Informace o kurzu DESK

2 hodiny teorie

1. Úvod do digitálních uživatelských
rozhraní
2. Typy uživatelských rozhraní (pro
stolní počítače, tablety, chytré
telefony)
3. Hlavní komponenty systému
uživatelského rozhraní
4. Příklady populárních uživatelských
rozhraní
5. Pokyny pro používání uživatelských
rozhraní
1. Jak používat vyhledávače k
vyhledávání informací
2. Jak posoudit spolehlivost online
informací

12 hodin
(8 hodin teorie a 4
hodiny praxe)

12 hodin
(8 hodin teorie a 4
hodiny praxe)
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4. Digitální
komunikace

Součástí je také způsob
ukládání, správy a organizace
digitálních dat.
Tato část se zabývá různými
prostředky základní digitální
komunikace a spolupráce.

5. Tvorba
digitálního
obsahu

Cílem této části je seznámit se s
různými způsoby, jak lze
vytvářet a zpracovávat základní
digitální obsah.

6. Bezpečnost
digitálních
informací

Cílem této části je pokrýt
některé hrozby v digitálním
světě a také definovat, jaké
osobní údaje jsou a jak je lze
chránit. Kromě toho modul
zahrnuje otázky týkající se
autorských práv na digitální
informace.
Tato část bude úvodem do AR:
definice, koncepty, hardwarové
a softwarové aplikace.

7. Úvod do
rozšířené reality

3. Jak metodicky klasifikovat
informace pomocí souborů a složek
1. Úvod do digitální komunikace
2. Základní nástroje digitální
komunikace
3. Pravidla online komunikace
(Netiquette)
1. Využívání základních balíčků (např.
textové soubory, tabulky) k vytváření
digitálního obsahu
2. Používání základních editačních
funkcí
3. Pokyny pro tvorbu obsahu
1. Hrozby v digitálním světě
2. Osobní data
3. Autorská práva k digitálním
informacím (licence Creative
Commons)

12 hodin
(8 hodin teorie a 4
hodiny praxe)

1. Základní pojmy AR
2. AR zařízení / hardware
3. AR software / aplikace
4. Jak vytvořit AR aplikace

12 hodin
(8 hodin teorie a 4
hodiny praxe)

12 hodin
(8 hodin teorie a 4
hodiny praxe)

6 hodin
(6 hodin teorie)

Kurz DESK je určen pro začátečníky bez předchozích znalostí v oboru. Po absolvování tohoto kurzu by
studenti měli mít možnost posunout své digitální dovednosti na úroveň „Zkušený uživatel“ v modulu
2, na úroveň „Nezávislý uživatel“ v modulech 3‐5 a na úroveň „Základní uživatel“ v modulu 6 a 7, dle
„EU‐Digital Competencies“.
Každý modul DESK byl vytvořen jako prezentace v aplikace PowerPoint, následně byl převeden na
SCORM a poté byl nahrán na platformu DESK lms. Všechny moduly DESK mají stejnou strukturu.
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Každý modul se zaměřuje na konkrétní oblast, prezentovanou na prvním snímku modulu, jak je
znázorněno na obrázku níže.

Cíle daného modulu a předpokládaná doba jeho trvání jsou uvedeny na třetím snímku tak, jak je
znázorněno níže.
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Každý modul je rozdělen na několik témat, prezentovaných na čtvrtém snímku tak, jak ukazuje
následující obrázek.

Vzdělávací obsah každého modulu přispívá ke zvýraznění jeho tématu. Každý modul zahrnuje, pokud
je to možné, vzdělávací aktivity pro studenty. Průběh učení je zajištěn zvyšující se složitostí, kdy se od
studentů očekává, že budou schopni tyto činnosti zvládnout.
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Shrnutí modulu je na konci prezentováno formou odrážek.

Pro každý modul jsou uvedeny i další zdroje, které mohou dále zlepšovat zkušenosti studentů.

Struktura vzdělávacích materiálů a navrhované činnosti mají za cíl pomoci školitelům reagovat na
potřeby svých studentů přizpůsobením školení jejich stávajícím znalostem, dovednostem a postojům.
Kromě toho si školitelé mohou vybrat „cestu“, která nejlépe odpovídá účastníkům jejich kurzu.
Navrhovaná teorie a praktické činnosti jsou navrženy tak, aby školitelům pomohly rozvíjet
explorativní přístup ke znalostem a povzbuzovaly účastníky ke studiu, výzkumu a aktivní účasti na
dosažení očekávaných výsledků učení.
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Poslední modul vyžaduje pokročilejší a odborné znalosti. Tento modul může oslovit i školitele, kteří
nemají konkrétní technické zázemí. Kromě toho mají školitelé příležitost získat znalosti při navrhování
svých vlastních aktivit AR na vylepšení svých kurzů.

Časová alokace
Celková délka kurzu DESK je 68 hodin, teorie 48 hodin a 20 hodin praxe. Navrhované přidělení času
je indikativní. Školitelé by měli naplánovat své kurzy dle vzdělávacích postojů, zájmů a již existujících
znalostí a zkušeností účastníků daného kurzu.

Jazyk
Kurz DESK je dostupný v 7 jazycích: angličtina, řečtina, rumunština, italština, španělština, čeština a
polština.

Evaluace
Každý modul je hodnocen pěti otázkami formou otázek s několika odpověďmi, které se týkají
obsahu předloženého materiálu.
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Popis souboru nástrojů DESK
Vzdělávací zdroje
Soubor nástrojů DESK obsahuje veškeré vzdělávací zdroje vytvořené v rámci pěti intelektuálních
výstupů, které mají školitelé a studenti možnost využít.
Konkrétně se jedná o:

IO1: Přehled nejnovějších poznatků o
aplikaci rozšířené reality ve vzdělávání

IO2: Shrnutí výsledků z dotazníků

IO2: Kurikulum pro digitální dovednosti
(DESK)

IO3: Případové studie AR pro vzdělávání
dospělých

IO4: DESK lms
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IO5: Online příručka pro používání soiboru
nástrojů DESK

Školitelé si mohou zvolit svoji „cestu“ dle předchozích znalostí a zkušeností svých studentů. Pokročilí
uživatelé mohou mít přímí přístup do DESK úschovny, kde mohou objevovat všechny vytvořené
materiály a vytvářet nové vzdělávací aktivity pro své studenty nebo pro sebe. S cílem podpořit
uživatele začátečníky byl vytvořen rámec, který možné „cesty“ navrhuje.

Kurikulum

Rámec

Případové
studie

Uživatel
začátečník

DESK lms

Vzdělávající se
dospělý

Úschovna
Pokročilý uživatel
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Níže uvedená tabulka představuje rozvinutý rámec, který umožňuje školitelům a studentům identifikovat kompetence založené na digitálním
kompetenčním rámci 2.0 (DigComp 2.0), které chtějí rozvíjet, a pomůže jim vybrat potřebné zdroje DESK. Níže uvedená tabulka se týká témat
DESK, která jsou uvedena na lms DESK. Například učební jednotka 2.1 DESK odkazuje na druhý modul a jeho první část v rámci kurzu DESK.
Případové studie DESK lze nalézt v souboru nástrojů DESK. Rozšířená realita se uvádí tam, kde je v názvu případové studie použito AR.
Kompetence

Cílová skupina

Informační a
datová gramotnost

Školitelé, studenti,
zainteresovaní aktéři,
školící organizace

Komunikace a
spolupráce

Školitelé, studenti,
zainteresovaní aktéři,
školící organizace

Tvorba digitálního
obsahu

Školitelé, studenti,
zainteresovaní aktéři,
školící organizace

Bezpečnost

AR technologie

Školitelé, studenti,
zainteresovaní aktéři,
školící organizace

Školitelé, studenti,
zainteresovaní aktéři,
školící organizace

Výsledky učení
‐ Je schopen vyhledávat
informace pomocí
vyhledávačů
‐ Je schopen posoudit
spolehlivost online informací
‐ Je schopen třídit informace
metodickým způsobem
pomocí souborů a složek
‐ Je schopen používat různé
prostředky základní digitální
komunikace
‐ Je schopen aplikovat pravidla
online komunikace
‐Je schopen používat různé
nástroje pro tvorbu obsahu v
různých formátech
‐ Je schopen popsat některé z
hrozeb, kterým čelíme v
digitálním světě
‐ Je schopen popsat, jaké
osobní údaje existují
‐ Je schopen popsat licence
Creative Commons
‐Je schopen interpretovat
definici AR, koncepty,
hardware a software

Zdroje / Případové studie
Kurz DESK

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3

AR
případové
studie

‐ Převzetí objednávky
‐ Automat na lístky
‐ ty, které jsou součástí příslušných
modulů

Kurz DESK

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1, 4.2, 4.3

AR
případové
studie

‐ Odesílání zpráv v Gmailu
‐ ty, které jsou součástí příslušných
modulů

Kurz DESK

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 5.1, 5.2, 5.3

AR
případové
studie

‐ Vyplnění životopisu
‐ ty, které jsou součástí příslušných
modulů

Kurz DESK

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 6.1, 6.2, 6.3

AR
případové
studie

‐ ty, které jsou součástí příslušných
modulů

Kurz DESK
AR
případové
studie

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4
‐ Bankomat
‐ Automat na lístky
‐ Sdílení kol

Evaluace
Hodnocení kurzu je
založeno na testu,
který obsahuje
otázky s několika
odpověďmi
Hodnocení kurzu je
založeno na testu,
který obsahuje
otázky s několika
odpověďmi
Hodnocení kurzu je
založeno na testu,
který obsahuje
otázky s několika
odpověďmi
Hodnocení kurzu je
založeno na testu,
který obsahuje
otázky s několika
odpověďmi
Hodnocení kurzu je
založeno na testu,
který obsahuje
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‐ Je schopen identifikovat
existující nástroje a rámce pro
vytváření mobilních aplikací
AR

‐ Převzetí objednávky
‐ Elektronický stroj
‐ Kiosek pro tisk fotografií

otázky s několika
odpověďmi
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O LMS platformě DESK
DESK lms (http://desklms.e‐sl.gr/) je platforma Moodle
vytvořená partnery projektu DESK. Je zdarma a používá
se k ukládání a prezentaci vzdělávacích materiálů
vytvořených v rámci projektu DESK. Je určena všem
školitelům a studentům EU, kteří si přejí zlepšit své
digitální dovednosti.

DESK lms:






je přístupný přes jakýkoli webový prohlížeč.
je snadno použitelný koncovými uživateli. Není
třeba specializovaných technických dovedností.
má přizpůsobivé uživatelské rozhraní, které
vyhovuje obrazovkám jakéhokoli zařízení jako
jsou počítače, tablety a chytré telefony.
je přístupný z jakéhokoli operačního systému.

What is Moodle?
Moodle je bezplatný systém pro
správu výukových materiálů
(LMS).
Moodle byl původně vytvořen
Martinem Dougiamasem, aby
pomohl pedagogům vytvářet
online kurzy zaměřené na
interakci a spolupráci při
vytváření obsahu. Systém se
neustále vyvíjí.
https://en.wikipedia.org/wiki/Moodle
www.moodle.org

Registrace uživatelů LMS DESK
Chcete‐li se připojit k platformě, vytvořte si účet podle následujících kroků:

Krok 1:
Přejděte na: http://desklms.e‐sl.gr/
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Krok 2:
Klikněte na tlačítko «Login», aby se Vám otevřelo přihlašovací okno.

Krok 3:

2
1

1. Pokud jste si ještě nevytvořili účet, můžete to udělat zdarma. Chcete‐li vytvořit účet, klikněte
na tlačítko „VYTVOŘIT ÚČET“ a postupujte podle pokynů na obrazovce.

2. Pokud již účet máte, klikněte na tlačítko „PŘIHLÁSIT SE“, zadejte své uživatelské jméno a
heslo a stiskněte tlačítko „přihlášení“.

Možné problémy
Pokud máte nějaké problémy s přihlášením, kontaktujte partnery DESK prostřednictvím e‐mailu:
euprojects@e‐sl.gr
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Krok 4:
Výborně! Nyní jste přihlášeni na svém účtu. Na hlavní stránce můžete procházet celý web.
Zde jsou uvedeny některé základní funkce:
Váš profil:

K vašemu profilu se dostanete z uživatelské nabídky vpravo nahoře. Zde vidíte své jméno a šipku.
Klepnutím na šipku otevřete rozbalovací nabídku. Kliknutím na odkaz Profil se Vám zobrazí další
možnosti, například seznam kurzů, položky fóra a blogu či odkaz na úpravu Vašeho profilu, jak je
znázorněno na obrázku níže1.

1

https://docs.moodle.org/38/en/User_quick_guide
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Vaše upozornění a zprávy
Web Vás může upozornit na nové zprávy od Vašeho školitele či dalších účastníků kurzu. Můžete
dostávat upozornění na nové příspěvky ve fóru nebo úkoly a další.
Tato upozornění můžete přijímat e‐mailem nebo skrze vyskakovací okna. Způsob notifikací si zvolíte
kliknutím na Preferences > Message preferences v uživatelském menu. V dokumentaci Zprávy jsou
uvedeny další podrobnosti2.

2

https://docs.moodle.org/38/en/User_quick_guide
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Kurz DESK
Kurz DESK je zobrazen na titulní straně webu. Do kurzu DESK se dostanete kliknutím na šipku, kdy
otevřete nabídku možností a vyberete požadovaný jazyk.

Váš řídící panel
Každý uživatel má svůj vlastní řídicí panel, který si může přizpůsobit svým potřebám. Více informací
naleznete na následujícím odkazu:
https://docs.moodle.org/38/en/Dashboard#About_the_Dashboard
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Jak získat obsah rozšířené reality
Kurz DESK byl vyvinut s cílem podpořit výuku s využitím rozšířené reality. Využití AR má potenciál
obohatit a posílit proces získávání znalostí, což dokazuje pozitivní dopad technologické integrace na
výsledky studentů.
Při procházení kurzu DESK objeví školitelé a studenti tzv. Zapcodes, aby si mohli prohlížet vytvořený
obsah AR. Zapcodes lze naskenovat prostřednictvím smartphonů pomocí aplikace Zappar.

Jak si stáhnout aplikaci Zappar do chytrého telefonu
Zappar je mobilní aplikace, která umožňuje prohlížet obsah AR pomocí naskenováním Zapcode Vaším
smartphonem. Chcete‐li to provést, postupujte podle kroků uvedených níže:


Přejděte do Play Store ( ) nebo App Store (
), vyhledejte aplikaci s názvem Zappar a
zvolte stáhnout aplikaci. Případně můžete naskenovat příslušný QR kód níže.



Poté se na obrazovce vašeho smartphonu objeví následující ikona.



Otevřete aplikaci Zappar, umístěte telefon nad Zapcode a naskenujte jej z domovské
obrazovky, dokud neuslyšíte pípnutí. Ujistěte se, že kamera vašeho smartphonu směřuje na
Zapcode.



Nyní můžete vidět obsah AR.



Pokud chcete naskenovat další Zapcode, stiskněte obrázek oka v pravé
horní části mobilní obrazovky.
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PŘÍKLAD

Chcete‐li vyzkoušet aplikaci Zappar, naskenujte níže uvedený Zapcode a poznejte
partner projektu DESK.

Po správném provedení bude obrazovka vašeho mobilního telefonu vypadat
takto:

19

An Adult Digital Education Skills Kit to Foster Employability
Číslo projektu: 2018‐1‐EL01‐KA204‐047819

Užitečné informace pro přístup ke kurzu DESK
Jak přeložit webovou stránku pomocí prohlížeče Chrome
V některých případech, když skenujete Zapcode, narazíte na webovou stránku v anglickém jazyce. Chrome
vám může pomoci tuto stránku přeložit.3



V dolní části vyberte jazyk, do kterého chcete stránku přeložit.
Chrome následně přeloží webovou stránku do tohoto jazyka.

Pokud nenajdete slovo Translate v dolní části stránky, pak:



V zařízení iPhone nebo iPad otevřete aplikaci Chrome
Vpravo dole klepněte na Další Další ...> Translate.

Jak změnit titulky u videa YouTube
Všechna videa obsažená v kurzu DESK obsahují titulky dostupné v jazycích partnerů DESK. U těchto videí je
buď přidal vlastník, nebo je YouTube přidal automaticky.4
Výběr jiného jazyka titulků:




Vpravo dole klikněte na Nastavení.
Klikněte na Titulky / CC.
Vyberte jazyk.

Pokud jazyk není uveden, když kliknete na Titulky / CC:



3
4

Klikněte na Auto‐translate.
Vyberte jazyk.

https://support.google.com/chrome/answer/173424?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=en&oco=0
https://support.google.com/youtube/answer/100078?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
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Přenos AR praxe do jiných oborů vzdělávání
Projekt DESK se zaměřuje na využití AR ve vzdělávání s cílem zlepšit digitální dovednosti účastníků.
AR však může stejným způsobem fungovat i v jiných oblastech vzdělávání a vytvářet nové vzdělávací
obsahy. Kromě toho, jak vyplývá z výzkumné fáze, lze AR aplikovat na všech úrovních vzdělávání,
včetně základního, středního, terciárního a také odborného vzdělávání a přípravy. Proto mohou být
zkušenosti získané v rámci projektu DESK přeneseny i do dalších předmětů a oborů vzdělávání.

Představení rozšířené reality ve vzdělávání
Rozšířená realita může sloužit celé řadě vzdělávacích konceptů a zvýšit zapojení a efektivitu studentů.
Při zavádění AR do výuky je však třeba zvážit následující aspekty.

Design a návrh AR obsahu
Návrh výuky spočívá v integraci vzdělávacích aktivit a vzdělávacích technologií, které slouží cíleným
výsledkům učení. Proto musí být navrhování a design AR obsahu, která má být součástí školení, v
souladu s cíli kurzu. To znamená, že informace, které budou zobrazeny pomocí AR, by se měly
shodovat s cíli dané lekce / kurzu. Před vytvořením AR obsahu by proto měly být připraveny všechny
potřebné materiály včetně:
‐
‐
‐
‐

Scénáře
Obrázky k naskenování
Textů
Snímků

Příprava
Aby se předešlo jakýmkoli technickým potížím, které brání úspěšné integraci obsahu AR do lekcí /
kurzů, je třeba vzít v úvahu následující:



Zajistit, aby studenti měli již staženou vybranou aplikaci AR do chytrých telefonů
Zajistit, aby byly k dispozici všechny potřebné obrázky k naskenování

V průběhu školení
Při výuce je dobrou strategií umožnit všem studentům zažít obsah AR prostřednictvím jejich vlastních
zařízení. Tím se zvýší účinek učení skrze interakci a přijetí technologie AR.

Vyhodnocení
Jakmile si učící skupina vyzkouší práci s obsahem AR, je důležité, aby školitel vyhodnotil výsledky
učení. Níže jsou uvedeny některé specifické rysy, které je třeba posoudit:


Prokázala implementace technologie AR ve výuce pozitivní výsledky učení?
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Pomáhá obsah AR studentům porozumět vysvětlovanému tématu?
Pomáhá implementace AR obsahu do výuky s porozuměním konceptu „Jak se učit“?
Podporuje použití technologie AR aktivní účast účastníků?
Vytváří použití technologie AR motivy pro vyšší očekávání a zvyšuje zájem účastníků?
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PARTNEŘI DESK

Kód projektu: 2018‐1‐EL01‐KA204‐047819
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