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Co je OER a jak s ním pracovat? 
V roce 2020 jsem napsala e-book Digitální výuka cizích jazyků, 
ve kterém jsem s učiteli a lektory cizích jazyků sdílela 100 výukových
technik vhodných do online hodin jazyků.  

Materiál měl velký ohlas. V této chvíli má e-book asi 1000 stažení 
a z rozhovorů vím, že jej využívají učitelé v desítkách základních,
středních i  jazykových škol. 

Jakmile jsem začala více tvořit materiály pro lektory, uvědomila jsem si, 
že e-book vykazuje pár zásadních chyb. Neposkytoval totiž
vzdělavatelům dostatek instrukcí pro zavádění aktivit do hodin. Chyběla
mu větší názornost. 

E-book potřeboval přepracovat. Na to jsem ale neměla čas, ani chuť.

V lednu 2022 jsem se tedy rozhodla učinit z e-booku tzn. otevřený
vzdělávací zdroj. Jak jsem to udělala a co to znamená? 

E-book jsem opatřila licencí Creative Commons: CC BY-NC-SA 4.0.  

Co přesně to znamenalo v praxi, to ukazuje screenshot z e-booku: 



 
Metodikům a učitelům jsem tímto krokem umožnila e-book či jeho
části vzít a upravit je dle vlastních potřeb.

E-book, teď už jako otevřený zdroj. jsem vyslala mezi odbornou
veřejnost a představovala si, jak z něj školy hned začnou tvořit metodiky
pro online a hybridní výuku. To byl ale další omyl.

Několik organizací jej umístilo do svých digitálních knihoven. Zatím ale
nevím o nikom, kdo by využil možnost dílo remixovat a upravovat. 

Jsou dvě varianty, proč tomu tak je. Zaprvé, e-book pro ně není
zajímavý. Zadruhé, vzdělavatelé (tedy učitelé, lektoři, metodici) nejsou
zvyklí upravovat otevřené zdroje. 

Abychom podpořila bod číslo dvě, rozhodla jsem se vytvořit tento mini
návod.  A na konkrétních příkladech ukázat, jak lze otevřený vzdělávací
zdroj vzít a upravit pro vlastní účely. 

Na následujících stránkách tedy nejprve sdílím původní text z e-booku
Digitální výuka cizích jazyků: 100 výukových technik do online hodin.  

Poté ukazuji jeho remixovanou a adaptovanou verzi - mnohem lépe
využitelnou jako návod pro organizace v rámci přípravy na online 
či hybridní výuku. 

V Praze dne 13. října 2022



Původní text 
otevřeného vzdělávacího zdroje: 

Celý e-book najdete ke stažení na:  
klarapirklova.cz/digitalni-vyuka-cizich-jazyku 

https://www.klarapirklova.cz/digitalni-vyuka-cizich-jazyku/


Co je v krabici? 

K čemu aktivita slouží: Tato interaktivní hra je velmi populární u studentů
všech věkových kategorií. Pomůže vám hodinu zahájit, ukončit či třídu v
průběhu hodiny aktivizovat.

Časová náročnost:  Časově nenáročná hra. Trvá dle preferencí 3-15 minut.

Výukové cíle: Student si zapamatuje ustálené obraty k tvorbě uzavřených
otázek a odpovědí na otázky. Zopakuje si slovní zásobu. 

Co budete potřebovat: V offline třídě budete potřebovat krabici a v ní
objekty podle vlastního výběru. V online třídě vám bude stačit fotografie
otevřené krabice, fotografie zavřené krabice a fotografie vybraných
objektů. Práci s fotografiemi vám pomůže realizovat aplikace pro tvorbu
prezentací  (Google Slides, PowerPoint, Canva).

Jak postupovat při přípravě: Do offline třídy přineste papírovou krabici, 
v níž je ukrytých několik předmětů. Studenty vyzvěte, aby hádali, co v
krabici je, a to slovy: Co je v krabici? (anglicky What’s in the box?).

V online prostředí je mnohem výhodnější krabici nafotit. Vyfoťte zavřenou
krabici, poté otevřenou krabici s předmětem uvnitř. Poté nasdílejte opět 
 zavřenou krabici. Na dalších snímcích tento postup zopakujte s jiným
předmětem. TIP: Při online výuce předměty v krabici nemusejí být fyzicky
přítomné. Stačí si obstarat samostatné fotografie a teprve v aplikaci pro
tvorbu prezentací (Google Slides, PowerPoint, Canva) je do krabice
umístit (viz obrázky níže). 

Jak postupovat při hře: Pokud učíte angličtinu, můžete během aktivity
trénovat problematickou otázku: Je tam? (anglicy Is there?). Studenty lze
také vyzvat k jiným uzavřeným (ano-ne) otázkám: Je to červené? Je to
velké? Je to živé? 

Samozřejmě je také možné vyzvat samotné studenty, aby do krabice 
(ať už offline či online) sami něco ukryli a nechávali hádat spolužáky. 
Je zajímavé, že tato hra si i po mnohých opakováních stále uchovává auru
tajemna, je svižná a energická. 

Upravená verze: 



Co je v krabici? Prozradím, že je to zvíře.

Je tam kočka? - Ne, není.
Je tam křeček? - Ne, není.
Je tam pes? - Ano, je.



Co je v krabici? Prozradím, že je to k jídlu.

Je tam jablko? - Ne, není.
Je tam maso? - Ne, není.
Je tam brambora? - Ano, je.



Co je v krabici? Prozradím, že je to anglická kniha.

Je tam Harry Potter? - Ne, není.
Je tam nějaký Shakespeare? - Ne, není.
Je tam Pán prstenů ? - Ano, je.



Závěrem
Po otevřených vzdělávacích zdrojích volají vědci, univerzity i Evropská
unie. Ti všichni si uvědomují význam nejen sdílení, ale také význam
upravování existujících děl pro vlastní účely. 

Kompetenci sdílet, upravovat a remixovat otevřené vzdělávací zdroje
zdůrazňuje také evropský kompetenční rámec DigCompEdu. Tuto
kompetenci by do budoucna měli posilovat všichni vzdělavatelé a měli
by to učit i svoje studenty. 

I proto opatřuji tento mini návod licencí Creative Commons: CC BY-NC-
SA 4.0, která vám umožňuje jej (nekomerčně) sdílet, upravovat a
remixovat pro vaše vlastní účely. 



Tento návod je opatřen licencí Creative Commons: CC BY-NC-SA 4.0.


