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Cíl příspěvku

Podložit tvrzení:

“GIS do školy patří”
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1. Co je to digitální gramotnost a proč ji budovat ve škole

2. Jak budování digitální gramotnosti podpořit

3. Jaká je souvislost digitální gramotnosti a GIS

4. Jak jsme na to šli my - praktické výstupy

5. Závěry a doporučení



Co je to 
digitální gramotnost 
a proč ji budovat ve 
škole1.



Digitální gramotnost je

● soubor dovedností, znalostí, postojů a hodnot přerůstajících do 
kompetencí 

● nutná k bezpečné a plnohodnotné orientaci jedince v digitálním prostředí

● umožňujících zlepšování kvality jeho života



Proč rozvíjet 

DG

informační 
a digitální 

technologie 
zasahují do většiny 

oblastí osobního 
života

digitální 
kompetence jsou 

nepostradatelné pro 
uplatnění na trhu 

práce

pól 
osobního 

života

pól 
profesního 
života



Uplatnění digitální gramotnosti

● bezpečné chování v digitálním prostředí

● promyšlené budování své digitální identity

● vyhledávání, hodnocení a zpracování digitálních informací

● využití technologií ke komunikaci, sdílení a předávání dat a informací

● využití technologií pro řešení problémů

● zapojení do veřejného života prostřednictvím technologií



Uplatnění geografické digitální gramotnosti

● bezpečné chování v geografickém digitálním prostředí

● promyšlené budování své geografické digitální identity

● vyhledávání, hodnocení a zpracování geografických digitálních informací

● využití geotechnologií ke komunikaci, sdílení a předávání geodat a 

informací

● využití pro řešení geografických problémů

● zapojení do veřejného života prostřednictvím geotechnologií



Jak budování 
digitální gramotnosti
podpořit2.



Digitální gramotnost ve výuce

možné a nutné 
budovat 
ve všech předmětech

je součástí dalších 
oborových kompetencí 
a gramotnosti



geografická 
gramotnost

digitální 
gramotnost



Jaká je souvislost 
digitální gramotnosti
a GIS3.



DG & GIS

Otázka: 

Co z digitálního světa je 

specifikem zeměpisu/geografie?

Odpověď: 

digitální geodata!

Q

A



GeoDATA ve škole

to nejsou nezbytně a nutně a hned 

GIS

● fotografie

● chytré telefony

● webové mapy

● GPS



GeoDATA ve škole

to nejsou nezbytně a nutně a hned 

GIS

● fotografie

● chytré telefony

● webové mapy

● GPS

to není hned ArcGIS

● Seznam.cz

● Google

● Kartografie Praha



Jak jsme na to šli 

my4.



Jak jsme na to šli 

my

praktické výstupy
4.



Projektový tým DigiGram

a náplň jeho práce

● pro zeměpis/geografii na ZŠ a SŠ vyvinout 

a evaluovat sadu metodik a pomůcek

● zaškolit první učitele

● pomáhat - promovat - rozvíjet

Pracovní skupina učitelů v praxi 
ověřuje metodické materiály, 
natáčí videa, dává zpětnou vazbu...



DigiGram: výstupy 

● 3 příklady z prostředí platformy Esri:

○ Story Maps

○ Map Viewer

○ terén

Cílem projektu ale není zaměření na jedinou sw platformu 

(Google, Seznam, další).



PRACOVNÍ 
LIST

Celý balíček obsahující:

● zaměření úlohy
● oblast RVP
● časová dotace
● cíle
● výstupy
● metodické 

pokyny

METODICKÝ 
LIST

NÁVOD PRO 
UČITELE

OSTATNÍ

● vzdělávací cíle 
úlohy

● instrukce pro 
práci se sw

● didaktický záměr 
jednotlivých 
otázek z 
pracovního listu

● videonávody
● Story Maps
● slepá mapa
● prezentace

● otázky a úlohy
● slovníček pojmů
● sebehodnocení



Výstupy: mapy s příběhem (Story Maps) 

Story Maps

Použití učitelem

Použití žákem

Prezentační médium

Knihovna témat

Správa a tvorba dat

E-book



Výstupy: mapy s příběhem (Story Maps) 

● Story Maps jako e-book ● Story Maps jako nástroj pro správu a 
organizaci znalostí

https://jcu-cb.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=16dfe661ab4d418ea55b2d44e56b1f48


Výstupy: Map Viewer 

Mapping our world



Výstupy: terénní cvičení (Survey123)

● Téma: Krajinné prvky

● Telefony: Fotografie X Survey123

● Výstupy: Story Maps X Google Maps X Mapy.cz

krajinná dominanta

pohledová osa

zanedbané místo

genius loci



Závěry 
a 
doporučení5. první

a 
druhé



Závěr a doporučení první

1. začlenění digitálních technologií do školy (či do zeměpisu) je pro učitele 

vysoce náročnou změnou, na kterou často nejsou z VŠ připraveni

2. je nutné postupovat drobnými, (platformě a metodicky) pestrými úlohami, 

krátkými natolik, aby mohly být i malou a přirozenou vsuvkou do každé

hodiny

3. je nutné postupovat didakticky správně (cílem není prezentovat 

technologii - např. GIS, ale rozvíjet myšlení)



Závěr a doporučení druhé

1. neočekávejme větší posun v masivním a inovativním zapojování GIT a GIS 

do praxe bez geograficky (a tedy i digitálně) kompetentních odborníků 

(přicházejících z VŠ)  

2. neočekávejme mimořádné absolventy VŠ, pokud nemáme dobré 

uchazeče (tedy maturanty [a absolventy ZŠ])



Závěr závěru

1. Projekt stále probíhá 

2. Vytvořeno 5 výukových materiálů, další materiály v přípravě

3. Fáze evaluace materiálů na školách

4. Materiály budou dostupné na www.digigram.cz



Děkujeme 
za pozornost

adam.patek@tul.cz

jiri.smida@tul.cz


