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Abstrakt
Otevřené vzdělávací zdroje (OER) jsou důležitou inovací ve vzdělávacích technologiích.
Jejich správné využívání může mít řadu benefitů pro vysokoškolské vzdělávání i v oblasti
environmentálního vzdělávání. Naopak, špatná práce s těmito zdroji může mít negativní
dopady na znalosti studentů. Doposud nebylo zřejmé, jaké OER čeští studenti užívají, jak často
a k čemu je využívají, a zda jsou schopni určit kritéria kvality. Na základě dosavadních zjištění
jsme vypracovali metodu a na jejím základě realizovali výzkum formou dotazníkového šetření.
U jednotlivých OER jsme přitom zkoumali a) frekvenci využívání, b) účely využívání a c)
subjektivní hodnocení kvality. Dotazníky byly rozdány v rámci environmentálních kurzů na pěti
vysokých školách v ČR a celkem bylo vyhodnoceno 233 dotazníků. Ukázalo se, že většina
studentů využívá OER často, zejm. Wikipedii, a to jak její českou, tak anglickou verzi, ačkoliv
řada z nich má zkušenosti i s úložištěm nelegálních materiálů. Zdroje využívají zejména jako
doplněk a sekundární zdroj, případně rozcestník k dalším zdrojům či k přípravě na zkoušky
nebo psaní atestačních prací. Jako kvalitní zdroj hodnotí zejména Wikipedii. Většina studentů
byla zároveň schopna určit alespoň některá kritéria, podle nichž posuzují kvalitu zdroje.
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Abstract
Open educational resources are important innovations in educational technologies. Their
appropriate use can have a number of benefits for both higher education and environmental
disciplines. Conversely, poor work when using these resources can have a negative impact on
students' knowledge. It is currently unclear which OER students refer to, how often and for
what purposes they use them, and whether they are able to determine any criteria of quality.
On the basis of previous findings, we developed a method and conducted research in the form
of a questionnaire-based survey. We investigated a) the frequency of use b) the purposes of
use c) subjective quality assessment. Questionnaires were distributed among students of
environmental courses at five universities in the Czech Republic; 233 questionnaires were
evaluated. The results showed that most students use OER frequently, especially Wikipedia,
both its Czech and English versions, although many of the students also have some experience
with the storage of illegal materials. Resources are used in particular as a supplementary and
secondary resource, as a signpost to other resources, to prepare for a test, or when writing
attestation work. As a quality resource, students value Wikipedia in particular. Most students
were also able to identify at least some criteria to which they refer when assessing the quality
of a resource.
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Otevřené vzdělávací zdroje (anglicky Open Educational Resources – OER) jsou
definovány jako: ,,Výukové, vzdělávací a výzkumné zdroje, které jsou ve veřejném vlastnictví,
nebo byly vydány pod takovou licencí duševního vlastnictví, která umožňuje jejich volné použití
a opětovné úpravy ostatními uživateli. Otevřené vzdělávací zdroje zahrnují veškeré kurzy,
studijní materiály, moduly, učebnice, streamovací videa, testy, software a jakékoli jiné
nástroje, materiály nebo techniky používané na podporu přístupu ke znalostem.” (Hewlett
Foundation, 2015). Tyto zdroje tedy umožňují volně využívat, vytvářet, upravovat i šířit
studijní materiály (Wiley, 2014). Představují značnou výzvu pro vydavatelskou kulturu a
vzdělávací systémy. Při současném tempu vědeckého poznání se poznatky mohou stát
zastaralými již v průběhu publikačního procesu a OER tak mohou představovat alternativu či
doplněk klasických učebních textů. Aktuální studijní materiály jsou důležité zejména ve
vysokoškolském vzdělávání. Většina dotazovaných učitelů v USA uvádí, že využívají OER
častěji než klasické zdroje (TES Global, 2016). Jsou také výrazně levnější alternativou ke
klasickým učebnicím (Hilton, 2016). S využíváním těchto zdrojů je sice spojeno množství
potenciálních výhod, ale i problémů. Pokud studenti využívají nekvalitní zdroje nebo si osvojí
špatnou praxi, může to mít negativní dopady nejen na jejich studium ale – díky osvojeným
vzorcům práce s informacemi – i na pozdější výkon povolání. Tento fenomén si proto zaslouží
značnou pozornost. Zkoumání jejich využívání přesto není příliš časté (Hu a kol., 2015).
Ukazuje se, že aplikace otevřených vzdělávacích zdrojů může být zároveň vhodná i v oblasti
životního prostředí a environmentálních studií.

OER v kontextu environmentálních studií
Oblast informační technologie a otevřený přístup k poznatkům je vymezena jako důležitý
předpoklad jak pro zlepšování životního prostředí, tak pro naplňování Cílů udržitelného rozvoje
(SDGs) (Tjoa & Tjoa, 2016). Zájem o otevřenost je v oblasti životního prostředí založen na
kultuře otevřenosti formulované Aarhuskou úmluvou, která zaručuje univerzální právo na
přístup k informacím, které se týkají životního prostředí; principy otevřeného prostředí jsou
pak zvláště relevantní pro environmentální studia, v nichž dochází ke komplexnímu propojení
vědních oborů (Dlouhá a kol., 2015). OER mohou také doplnit klasické učební texty a být tak
vhodnou pomůckou při vzdělávání k udržitelnému rozvoji (Roeder a kol., 2017). Můžeme
definovat tři hlavní důvody pro využívání OER v environmentálních studiích:
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•

Snadnost aktualizace. Vzhledem ke značnému nárůstu zkoumání různých aspektů
životního prostředí dochází také k rychlému zastarávání dřívějších poznatků. Je proto
kladen požadavek na častou aktualizaci zdrojů. Obměna tištěných zdrojů je oproti
elektronickým časově, materiálně i finančně náročná.

•

Transdisciplinarita. Environmentální problémy jsou ze své podstaty transdisciplinární
povahy, z tohoto důvodu je vhodné, aby materiály byly vytvářeny také kolaborativně
(buď přímo psány či recenzovány kolektivem odborníků). Digitální prostředí navíc
poskytuje specifické výhody pro snazší orientaci v různých tématech (formou odkazů,
využívání volně dostupných materiálů atd.).

•

Přístupnost. Zpřístupňování informací různým skupinám aktérům je velkou výzvou
právě v oblasti životního prostředí. Otevřené platformy jsou pro to ideálním nástrojem.
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OER v České republice
V USA a západní Evropě se termín OER používá již běžně (Belikov & Bodily, 2016; Bone,
Elizabeth & McNichol, 2014; Bliss & Smith, 2017). V českém prostředí se s ním však zatím
setkáváme relativně málo: ,,Z analýzy vědecko-výzkumných a veřejně dostupných
informačních zdrojů vyplývá, že termín OER používá jen malá část českých vysokých škol (N
= 8), což představuje zhruba čtvrtinu všech veřejných a státních vysokých škol v České
republice.” (Kapitulčinová a kol., 2015). Nezájem vzdělávacích institucí o OER pak může být
příčinou rozdílné kvality těchto zdrojů. To platí u zdrojů zaměřených na životní prostředí,
výsledky výzkumu ukázaly, že OER zaměřené na životní prostředí v českém jazyce mají značně
odlišnou kvalitu (Dlouhá a kol., 2015).
Je potřeba ale také zmínit, že v poslední době dochází k pokrokům v podobě projektů,
koncepcí a aktivit směřujících k otevřenému vzdělávání. Vláda schválila strategii digitálního
vzdělávání do roku 2020, v tomto dokumentu je zmiňována jak podpora otevřeného
vzdělávání, tak OER. Vznikla Aliance pro otevřené vzdělávání, která sdružuje aktéry činné
v této oblasti. Byly také realizovány výše zmiňované výzkumy. I přes tyto dílčí pokroky je ale
možné konstatovat, že zájem většiny vzdělávacích institucí o tuto oblast je poměrně slabý. To
reflektuje fakt, že zatím nebyl proveden výzkum zaměřený na využívání těchto zdrojů ve
vysokoškolském prostředí mezi pedagogy ani studenty.

Problém kvality
Rozvoj internetu a zapojení široké veřejnosti do vytváření obsahu podnítilo pocity
informační přehlcenosti, nárůst dezinformací a další paradoxy a patologie (Bawden, 2009).
Mnozí badatelé si proto začali klást otázky, podle čeho se uživatelé rozhodují, které informace
jsou kvalitní. Byly proto definovány jednotlivé aspekty kvality (Kandari a kol., 2011).
Posuzování kvality je důležité při využívání OER, protože jejich kvalita značně kolísá a je tak
potřeba zvláštní obezřetnosti při jejich používání. Proto je problematika kvality zkoumána i ve
výzkumech zaměřených na využívání a vnímání těchto zdrojů (Hilton, 2016). Náleží ale také
často do výzkumného proudu mimo oblast OER, vzhledem k tomu, že řada studií zabývajících
se posuzováním kvality informací, které studenti nachází na internetu, termín OER nezmiňuje
a teoretický základ jim poskytuje informační věda a příbuzné disciplíny.
Ukázalo se, že pro studenty je internet primárním zdrojem informací, přičemž ale mnozí
postrádají kritické myšlení při jeho využívání (Graham, 2003). Kleinová (2002) provedla
výzkum zaměřený na posuzování kvality informací na internetu vysokoškolskými studenty
ekonomického zaměření. Studenti uznávali, že jim internet umožňuje snadný přístup k
patřičnému množství relevantních informací. Nicméně uváděli problémy s přesností,
objektivitou a zabezpečením přístupu k informacím na internetu. Zároveň se ukázalo, že délka
studia má vliv na posuzování informací, vzhledem k tomu, že magisterští studenti byli k
informacím na internetu skeptičtější. Výzkum ale bral kvalitu informačního prostředí jako celek
a neumožňoval hodnotit jednotlivé zdroje zvlášť. Není také zřejmé, zda by studenti dokázali
sami určit indikátory kvality, podle nichž se rozhodují. Rovněž se ukazuje, že vnímání kvality
informací na internetu má dopad na jejich využívání (Pow & Li, 2015). Výsledky jiného
výzkumu (Burton, 2002), který byl také proveden mezi vysokoškolskými studenty, poukázaly
na fakt, že důležitým kritériem při využívání zdrojů je zejména snadnost vyhledání. Studenti
jdou cestou nejmenšího odporu, když mají vyhledat potřebné informace, a používají zažité
způsoby vyhledávání před nově naučenými metodami (Warwick, 2009). Studenti také preferují
využívání volně dostupných informací na internetu před specializovanými databázemi, v nichž
je vyhledávání často obtížnější (Biddix a kol., 2011). Výsledky dalšího výzkumu mezi studenty
argumentují pro potřebu zvyšovat znalost internetového prostředí, která se pozitivně odrazí
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při jeho využívání (Wei & Zhang, 2008). Výzkum realizovaný v USA na velkém vzorku studentů
(7804 respondentů) poukázal na skutečnost, že studenti, i když se běžně pohybují v digitálním
prostředí, mají problém rozeznat kvalitní informace. Více než 80% studentů například věří, že
reklamní sdělení je oficiální novinová zpráva. Mají také problémy s hodnocením zpráv na
twitteru i u dalších sdělení (Wineburg a kol., 2016).
Problematika kvality zdrojů je zvláště relevantní nejen pro OER, ale také pro
environmentální studia. V oblasti životního prostředí jsme často konfrontováni s řadou
dezinformací, dezinterpretací a nedorozumění, které jsou šířeny nevědomě i záměrně. Vědecká
témata jsou často směšována s aktivismem a jsou politizována. O jistém zmatení pojmu svědčí
např. užívání termínu ekologie jako synonyma pro ochranu prostředí či pro environmentální
aktivismus ve společensky citlivých kauzách (Novotný, 2010). Setkáváme se ale také s řadou
zcela mylných informací a hoaxů. Populární je např. přesvědčení o škodlivosti geneticky
modifikovaných organismů (Eldred, 2009); navzdory vědeckým studiím si řada lidí myslí, že
mají závažné dopady na lidské zdraví. Některé informace mají ráz konspiračního charakteru či
bludu, jako je např. tvrzení o ,,chemtrails”, které říká, že práškovací letadla do atmosféry
záměrně roznášejí látky poškozující lidské zdraví (Bessi, 2015). Se značným počtem
dezinformací se setkáváme také v problematice globální změny klimatu, zde jsou zavádějící
informace často využívány různými zájmovými skupinami. Způsobem, jak se jim bránit, může
být např. informování veřejnosti o jejich záměrném šíření (van der Linden, 2017).
Je patrné se, že ani studenti nejsou proti různým dezinformacím imunní a často je šíří
(Chen et al., 2015). Výsledky výzkumu mezi studenty v Austrálii poukázaly na špatné chápání
problematiky ozonové vrstvy (Cordero, 2000). Pokud jsou studenti ale vedeni ke studiu
dezinformací např. v oblasti klimatologie, může to naopak podpořit jejich kritické myšlení a
porozumění vědecké práci (Bedford, 2010). Na základě dosavadních zjištění můžeme proto
konstatovat, že problematika kvality informací je významná jak pro environmentální studia,
tak pro otevřené prostředí internetu a chování studentů při jeho využívání, přičemž dosud není
zcela zřejmé, jak studenti hodnotí kvalitu zdrojů, které využívají a jaká kritéria při tom
využívají.

Cíle výzkumu
Cílem výzkumu bylo zjistit, jaký je stav využívání OER studenty environmentálních oborů
v ČR. Za tímto účelem jsme formulovali výzkumnou otázku: ,,Jaké jsou charakteristiky
využívání OER studenty environmentálních oborů?” Zároveň jsme formulovali jednotlivé
výzkumné podotázky:
•
•
•
•
•

Jaké OER studenti environmentálních oborů využívají?
Jak často studenti environmentálních oborů OER využívají?
Za jakým účelem studenti environmentálních oborů OER využívají?
Jak studenti environmentálních oborů hodnotí kvalitu OER?
Jaká kritéria kvality studenti environmentálních oborů při hodnocení kvality OER
používají?

Výzkumná metoda
Výzkum navazuje na studii, která mapovala výskyt environmentálních OER, které jsou
k dispozici v českém jazyce (Dlouhá a kol., 2015). V ní byl proveden výzkum OER zaměřených
na oblast životního prostředí. Zdroje byly rozčleněny do několika kategorií podle stupně
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otevřenosti a ohodnoceny, zda splňují požadavky kvalitního zdroje (viz Příloha 1). Z těchto
zdrojů jsme vybrali příklady jednotlivých kategorií a díky předvýzkumu jsme dále zúžili výběr
na ty zdroje, které studenti pravděpodobně využívají. Tyto zdroje jsme poté zahrnuli do
dotazníku, zároveň nechali prostor na dopsání dalších zdrojů, pokud je studenti využívají. U
každého zdroje jsme zkoumali:
•
•
•

a) frekvenci využívání;
b) účely využívání;
c) hodnocení kvality.

Za účelem získání poznání toho, zda jsou studenti kvalitu opravdu hodnotit podle
určitých kritérií, jsme jim položili následující otevřenou otázku:
•

,,Můžeš napsat v bodech 3 hlavní kritéria, podle kterých posuzuješ kvalitu OER? Každé
kritérium napiš na jeden řádek, pokud nevíš, nechej prázdný řádek.”

Na základě odpovědí na tuto otázku jsme následně sestavili jednotlivé kategorie kritérií.
Dotazník (viz Příloha 2) jsme následně otestovali v rámci předvýzkumu.
Dotazníkové šetření bylo realizováno v akademickém roce 2016/2017 na českých
vysokých školách. Do výzkumu byli zahrnuti studenti environmentálních kurzů (tj. oboru
Ekologie a ochrana prostředí a příbuzných oborů) bakalářských a magisterských oborů na
Jihočeské univerzitě, Masarykově univerzitě, Ostravské univerzitě, Univerzitě Karlově a
Univerzitě Palackého. Studentům byly rozdány dotazníky s žádostí o jejich vyplnění. Výzkumu
se zúčastnilo 233 respondentů. Účast byla anonymní a dobrovolná. Odpovědi jsme nakódovali
a statisticky vyhodnotili pomocí kontingenční tabulky v excelu.
Tabulka znázorňující výzkumný vzorek respondentů
Počet

Procenta

Muži

91

39

Ženy

142

61

Bakalářští studenti

110

48

Magisterští studenti

120

52

Počet respondentů z Masarykovy univerzity

31

13

Počet respondentů z Palackého univerzity

33

14

Počet respondentů z Jihočeské univerzity

89

38

Počet respondentů z Univerzity Karlovy

30

13

Počet respondentů z Ostravské univerzity

50

21
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Výsledky a diskuze 1

Obrázek 1. Graf znázorňující využívání frekvenci využívání OER pro oblast životního prostředí

Z grafu je patrné, že zdaleka nejpoužívanějším zdrojem je mezi studenty Wikipedie, a
to jak její česká, tak anglická verze. Další zdroje používají o poznání méně častěji.
Kromě výše uvedených zdrojů někteří studenti také uvedli, že využívají zdroje, které v
tabulce nebyly uvedeny. Jednalo se ale o pouze o několik jednotlivců (celkem 13 respondentů),
ostatní nenapsali žádný další zdroj, který ke studiu využívají. Jako další zdroje respondenti
uvedli následující: „I fucking love science“; „videa“; „ekospace.cz“; „č. stat. úřad“; „zelené
zprávy“; „ministerstvo životního prostředí“; „Science Direct“; „Web of Science“; „Wiley
Library“; „Scholar Google“; „geology.cz (slovník)“; „enviweb.cz“; „AOPK“; „Facebook“;

„Geology page“; „Povodí Odry“; „Cenia“; „Nature.cz“; „Vítejte na Zemi“.

1
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Detailní výsledky se znázorněnými počty procent jsou uvedeny dále (viz Příloha 3).
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Obrázek 2. Graf znázorňující účely využívání OER pro oblast životního prostředí
Ukazuje se, že studenti na OER nespoléhají jako na hlavní zdroj, spíše je využívají jako
doplněk a sekundární zdroj, popř. jako rozcestník k dalším zdrojům.
Vidíme, že celá čtvrtina studentů využívá zdroj primat.cz, na němž se vyskytují
informace rozdílné kvality a jež se vyznačuje nekorektním sdílením, protože jsou na něm
umístěné takové nelegální materiály jako např. otázky k testům atd. (viz Příloha 1). Z odpovědí
je patrné, že tento zdroj studenti nevyužívají pouze jako doplněk a rozcestník, ale také k
přípravě na zkoušky/psaní atestačních prací (ve větší míře než ostatní zdroje). Můžeme tedy
usuzovat, že si zde osvojují špatnou praxi a nelegální postupy, které zároveň aplikují při studiu.

Obrázek 3. Graf znázorňující hodnocení kvality OER pro oblast životního prostředí

http://www.envigogika.cuni.cz/

7

Envigogika: Charles University E-journal for Environmental Education ISSN 1802-3061

Subjektivní hodnocení kvality nám ukazuje, že studenti vnímají jako nejkvalitnější zdroj
Wikipedii, zejména její anglickou verzi. Otázky kolem kvality Wikipedie vzbuzují časté diskuze.
I když se ukázalo, že některé články mohou být kvalitnější než např. Encyclopædia Britannica
(Giles, 2005), kvalita jednotlivých hesel značně varíruje. To platí především u její české verze,
kterou pravidelně opravuje či upravuje pouze pár editorů. Posouzení kvality článků v oblasti
životního prostředí na Wikipedii by však bylo námětem na samostatný výzkum.
Portál primat.cz označují studenti buď jako spíše kvalitní, anebo spíše nekvalitní. Nabízí
se vysvětlení, že to může být právě důsledek kvality materiálu, se kterým se na stránkách
portálu setkali, případně tím, do jaké míry jim pomohl splnit studijní požadavky (ať již
standardní cestou, anebo nelegálně).

Obrázek 4. Graf znázorňující počet uvedených kritérií kvality, které byly studenti schopni
uvést.
V grafu vidíme počet odpovědí studentů na otázku, v níž byli vyzváni, aby vyjmenovali
3 hlavní kritéria, podle kterých posuzují kvalitu zdroje. Většina studentů byla schopna uvést
alespoň jedno či dvě kritéria, podle nichž se rozhodují, zda se jedná o kvalitní zdroj. Zarážející
je však skutečnost, že více než pětina (24%) studentů nebyla schopna uvést jediné kritérium.
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Obrázek 5. Graf znázorňující jednotlivé kategorie kritérií kvality.
Je patrné, že mezi nejčetnější odpovědi (kritéria) patřily ty, které se daly zařadit do
kategorie ,,Práce se zdroji”. Studenti dále posuzují kvalitu zdroje podle toho, zda je přehledný,
jestli je možné tvrzení ověřit a důležité kritérium pro ně představuje také to, zda je uvedena
odborná autorita. Můžeme proto říci, že pokud jsou studenti schopni kritérium uvést, často se
jedná opravdu o užitečný indikátor, pomocí něhož se dá kvalita posoudit. Nicméně faktem
zůstává, že řada studentů není schopna uvést ani tři kritéria a že nejčastější odpovědí byl proto
prázdný řádek (Bez odpovědi).
Při kódování jsme stáli před možností využít některý ze stávajících rámců kritérií kvality
(Kandari a kol., 2011) a zařazovat odpovědi studentů do jednotlivých položek, popř. vyřadit
odpovědi, které nejsou relevantní pro tyto kategorie. Nakonec jsme se rozhodli sestavit
kategorie vlastní, a to podle odpovědí studentů. Lépe to odpovídalo našemu záměru - tedy
zjistit, jaké kritéria studenti využívají (tj. zda jsou schopni je sami pojmenovat). Nejdříve jsme
přepsali všechny odpovědi studentů a na jejich základě jsme určili pracovní názvy kategorií,
do nichž jsme odpovědi postupně řadili, přičemž jsme v průběhu vytvářeli kategorie nové,
popř. modifikovali stávající, aby co nejlépe odpovídaly povaze odpovědí studentů.
•

Do položky bez odpovědi jsme zařadili všechny prázdné či proškrtnuté řádky.

•

Kategorie Práce se zdroji zahrnuje veškeré odpovědi, které se týkaly zdrojů či
požadavků na uvedení zdroje. Studenti uváděli např. ,,citované zdroje”,
,,zdrojovanost”, ,,zdroj - odkud informace pochází” či ,,podle zdrojů”.

•

Kategorie Jazyková a stylistická forma obsahuje položky jako ,,jazyk”, ,,odborný
jazyk”, ,,textová odbornost”, ,,jazyková terminologická správnost”.

•

Do Kategorie Aktuálnost jsou zařazena všechna kritéria, pro které je společným
jmenovatelem aktualita informací, tedy např. ,,čas-zastaralost”, ,,datum”,
,,aktuálnost”, ,,dostatek nových informací”.

http://www.envigogika.cuni.cz/
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•

V kategorii Kontrola, recenze jsou umístěna kritéria požadující recenzi či kontrolu
zdroje třetí osobou. Žádná odpověď ale nezmiňuje pojem recenzní řízení, můžeme tedy
usuzovat, že recenzí studenti myslí např. recenzi uživateli, uváděli totiž položky jako:
,,dobrá recenze”, ,,podle recenzí”, ,,recenze, hodnocení”.

•

V kategorii Odborná autorita jsou uvedena kritéria, pro které je klíčovou autoritou
původce zdroje, jako je autor či instituce, tj.: ,,Kdo to napsal - autor info”, ,,podle
autorů příspěvku”, ,,vydané známou organizací”, ,,zaštiťující organizace”.

•

Kategorie Věrohodnost v sobě obsahuje odpovědi, pro které je klíčové, zda jsou
informace věrohodně podloženy, tedy zda je možné je ověřit, např.: ,,Porovnání s tím,
co sám vím nebo s jinými zdroji”, ,,věrohodnost (jestli se shodnou i s jinými zdroji),,
,,ověřování více zdrojů”, ,,důvěryhodnost”.

•

V kategorii Dostupnost jsou uváděna ta kritéria, pro které je charakteristické, zda je
zdroj snadno a rychle dostupný jako: ,,dostupnost na internetu”, ,,rychlost přístupu”,
,,snadnost vyhledávání”, ,,jak rychle potřebnou informaci najdu”.

•

Kategorie Srozumitelnost zahrnuje odpovědi, které srozumitelnost jmenují přímo či je
pro ně charakteristická: ,,srozumitelnost”, ,,srozumitelnost textu”, ,,výstižnosť a
srozumitelnosť textu”, ,,jak je zdroj srozumitelný, pochopitelný”.

•

Do kategorie Relevantnost jsme zařadili ty odpovědi, které kladly důraz na užitečnost
a praktické využití informací, např. ,,relevantnost informací”, ,,použití v praxi”, ,,týká
se mého tématu, či ne”, ,,zda obsahuje opravdu informaci, kterou potřebuji”.

•

Kategorie Přehlednost obsahuje ty odpovědi, které požadují přehlednost zdroje:
,,přehlednost”, ,,přehlednost webu”, ,,kvalita zpracování a rozložení stránek”,
,,zřetelnost”.

•

Kategorie Úplnost obsahuje kritéria pro které je podstatné ucelenost zdroje jako:
,,úplnost”, ,,ucelenost”, ,,úplnost informací”, ,,celistvost informací”, ,,obrazová
dokumentace”.

•

V Kategorii Množství a obsah informací jsou uvedeny všechny odpovědi, pro něž je
typické, že hodnotí kvalitu podle délky, rozsahu a obsahu informací: ,,rozsah zdroje”,
,,množství informací, které zahrnují”, ,,rozsah”, ,,obsah”, ,,obsáhlost textu”.

•

Do kategorie Hodnocení uživateli, doporučení jsou zařazeny odpovědi, které kvalitu
určují podle hodnocení zdroje či doporučení: ,,hodnocení uživatelů”, ,,Dám na
doporučení spolužáků, vyučujících”, ,,doporučení”.

•

Kategorie Jiné v sobě zahrnuje veškeré odpovědi, které nelze zařadit do výše
uvedených kategorií a které se dají těžko zařadit do objektivních kritérií, jako je
subjektivní dojem (bez popsání na čem je založený) - např.: ,,moje zkušenost,
intuice”, ,,dle osobního přehledu”, ,,podle pocitu” či obecná kritéria, která samy o sobě
nedávají smysl a nejsou prakticky odpovědí, na kterou směřovala otázka, např.:
,,kvalita”, ,,kvalita informací”, ,,kvalita zdroje” atd.

V rámci studie jsme předložili zprávu o využívání OER studenty environmentálních
oborů. Nezkoumali jsme ale pohledy pedagogů. Bylo by zajímavé zjistit, zda učitelé studenty
k využívání OER vedou či mají nějaký vliv na přístup studentů k těmto zdrojům. Vyvstává totiž
otázka, zda si studenti osvojují návyky sami, či jsou systematicky vedeni např. v rámci
specializovaných kurzů, ať na vysokých školách, anebo ještě na školách středních. Můžeme se
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domnívat, že vzhledem k malé míře využívání termínu OER ve vysokoškolském diskurzu
(Kapitulčinová a kol., 2015) nejsou tyto zdroje v rámci výuky ani systematicky probírány.
Vnímání těchto zdrojů pedagogy a stav jejich zakomponování do výuky tedy může
představovat námět pro další zkoumání.
Vzhledem ke specifiku našeho výzkumu nemůžeme naše výsledky přímo srovnat
s jinými studiemi zabývajícími se OER. Můžeme ale konstatovat, že podobně jako v jiném
výzkumu (Pow & Li, 2015) má vnímání kvality informačního prostředí vliv na jeho využívání.
To se nám ukazuje na příkladu Wikipedie, kterou studenti považují za kvalitní zdroj a také ji
využívají. Je patrné, že anglická Wikipedie je o poznání kvalitnější než její česká verze
(vzhledem k množství přispěvatelů a editací). Toho jsou si pravděpodobně vědomi i studenti z výsledků je patrné, že anglická verze je hodnocena větším počtem studentů jako kvalitnější.
Nehledě na tuto skutečnost je využívání české verze Wikipedie častější. Můžeme se domnívat,
že jednak kvůli jazykové bariéře, jednak preferencí české verze ve vyhledávačích.

Závěry
Otevřené vzdělávací zdroje jsou důležitým fenoménem v oblasti vzdělávání, o čemž
svědčí i jejich popularita mezi studenty. Z výsledků našeho výzkumu je patrné, že ani čeští
studenti environmentálních oborů nejsou výjimkou a že tyto zdroje často využívají. Můžeme
zároveň konstatovat, že pro část studentů je Wikipedie téměř synonymem OER, vzhledem k
míře jejího využívání. Používají častěji její českou verzi, ačkoliv anglickou považují za
kvalitnější. Polovina studentů má také zkušenost s občasným využitím portálu s nelegálními
studijními materiály - využívají ho zejména při plnění studijních povinností. Z toho se dá
usuzovat na špatné návyky, které by jejich učitele nepotěšily. Ti by ale možná nebyli nadšeni
ani využíváním Wikipedie, která v akademickém prostředí často vzbuzuje spíše nedůvěru.
Možná ale lepším způsobem, než je odrazování studentů od OER jako celku, je vydat se cestou
aktivního přístupu k němu a učit studenty, jak rozpoznat kvalitní zdroje. Bude se jim to hodit
jak při studiu, tak v životě.
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Přílohy
Příloha 1
Tabulka z výzkumů zaměřujících se na české OER využitelné pro oblast životního prostředí
(Dlouhá a kol., 2015)
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Příloha 3

týdně

měsíčně

méně často

nevyužil
jsem, vím,

neznám

4%

1%

6%

8%

6%

18%

57%

Enviwiki

3%

1%

6%

16%

19%

23%

31%

Wikipedie (česká)

1%

9%

45%

26%

15%

3%

0%

Wikipedie (anglická)

3%

7%

28%

29%

21%

11%

1%

primat.cz

3%

0%

5%

14%

31%

39%

7%

odpověď

Environmentalistika

žádná

denně

Frekvence využívání

bez odpovědi

hlavní zdroj

doplněk a sekundární
zdroj

Rozcestník k dalším
zdrojům

příprava na zkoušky/psaní
atest. prací

studium nad rámec studij.
požadavků

Účely využívání

Environmentalistika

55%

4%

18%

13%

2%

9%

Enviwiki

41%

3%

25%

19%

5%

6%

Wikipedie (česká)

3%

8%

38%

40%

7%

5%

Wikipedie (anglická)

6%

6%

42%

28%

9%

9%

primat.cz

35%

1%

22%

12%

25%

5%
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Bez
odpovědi

rozhodně
kvalitní

spíše
kvalitní

nevím

spíše
nekvalitní

rozhodně
nekvalitní

Hodnocení kvality
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