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Abstrakt
V této příručce je hlavním motivem „online prostředí“, a to i ze zcela zřejmých současných důvodů,
které pronikají do našich všedních dnů, při online výuce, zadávání úkolů v rámci distančního
vzdělávání či profesním rozvoji. Tento materiál propojuje nejen většinu aktivit realizovaných v online
prostředích a aplikacích, ale také ukazuje možnosti realizace konkrétních hodin z pohledu nového
obsahu oboru informatika v RVP ZV.
Metodická příručka vznikla jako jeden z výstupů činnosti národního kabinetu ICT a informatiky
v projektu SYPO a jejím hlavním cílem je motivovat a inspirovat učitele k realizaci aktivit v rámci
nového kurikula, a to i s přesahem do dalších předmětů. Na příručce se podílelo šest autorů, kteří
vytvořili celkem čtrnáct aktivit.
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1. Úvod
Online výuka, hybridní výuka, distanční výuka jsou pojmy, které za poslední více než rok získaly
úplně nové významy a priority ve vzdělávání. Dříve využívané způsoby distanční výuky směřovaly
spíše do terciárního vzdělávání, tedy na vysoké školy. Nicméně krizová situace v roce 2020–2021
ukázala, že online prostředí a online aktivity je možné zčásti modifikovat a přizpůsobit i pro primární
a sekundární vzdělávání.
Je naprosto neoddiskutovatelné, že během posledních více než čtrnácti měsíců vzrostla digitální
gramotnost u učitelů i žáků na základních a středních školách. Během pár dní či týdnů učitelé
přizpůsobovali své hodiny, metody i formy výuky, měnili aktivity běžně využívané ve třídě
a přecházeli do online prostředí, cloudových aplikací, webových stránek s konkrétním obsahem,
přizpůsobovali či sami tvořili multimediální obsah nebo další digitální učební materiály nebo začali
využívat ve větší míře informační systém školy. Žáci naopak digitálně zpracovávali materiály,
ukládali, posílali nebo sdíleli úkoly, plnili online testy a poskytovali online zpětnou vazbu učiteli
synchronně či asynchronně. Podpora přicházela také z MŠMT a NPI, které začaly spravovat
webovou stránku #NaDálku a v roce 2021 pak stránku Edu.cz. Druhá zmiňovaná stránka reaguje
nejen na Covid-19, ale obsahuje také informace ke Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+
a v neposlední řadě také podrobně rozpracovává revize RVP ZV jak v novém obsahu informatika,
tak v klíčové kompetenci digitální. V této nestandardní situaci i samotný projekt SYPO reagoval na
změny a poskytoval ve zvýšené míře podporu na všech úrovních. Proto i členové národního
kabinetu reagovali na současné potřeby vzdělávání a v rámci metodické příručky se rozhodli
o propojení online výuky s novým obsahem oboru informatika. Tato příručka pak velmi vhodně
navazuje i na první příručku zaměřenou na cloudové technologie ve vzdělávání.
Jednou z možností, jak představit formy a metody výuky v souvislosti se samotným obsahem,
aktivitami a přístupy k takové obrovské změně, která v průběhu jednoho roku nastala, je využít
vlastní příklady učitelů z výuky. V této příručce se scházejí příklady dobré praxe související jednak
s novým obsahem oboru informatika, jednak s online výukou. Podoba aktivit závisí na zkušenostech
učitelů a jejich kreativitě při realizaci prezenční i online výuky a popsány jsou jak metodicky, tak
obsahově. Opět i v této příručce nejsou představovány pouze nástroje, ale i způsob realizace výuky.
Přestože tato situace jednou skončí a žáci se budou postupně vracet do lavic a učitelé před tabule,
interaktivní panely či projektory, určitě je pravděpodobné, že některé nabyté informace a zkušenosti
z online výuky převezmou i v běžné výuce. Rozhodně by však neměli ani žáci, ani učitelé na tuto
dobu zapomenout i dále by měli rozvíjet získané dovednosti v práci s digitálními technologiemi, a to
rozhodně platí nejen pro učitele informatických předmětů.

Strana 4

2. Aktivity
Popis aktivit
V této publikaci jsou představeny konkrétní aktivity pro přímé použití ve výuce s reálným obsahem
oboru informatika. Autoři aktivity zpracovávali již s ohledem na nový RVP ZV.

Příklady dobré praxe jsou ve většině případů popsány základními údaji:
• Oblast z RVP a doporučený stupeň – autoři zařadili svou aktivitu do jedno z tématu dle nového
RVP ZV a doporučili vhodný vzdělávací stupeň. Toto doporučení je pouze informativní, využití
vždy závisí na daném typu školy a konkrétním ŠVP
• Naplňované výstupy – minimální výstupy definované novým RVP ZV
• Vstupní požadavky na žáky
• Cíl aktivity
• Rozvíjené kompetence
• Potřebné vybavení
U některých příspěvků je taktéž uvedena časová dotace s cílem nastínit časovou náročnost aktivity
ve výuce. Nicméně tato informace je pouze informativní a od autorů nebyla vyžadována. Proto
u některých příspěvků dokonce chybí, příspěvek je tudíž pojat spíše jako inspirace než přímý návod
na výuku.
Tyto základní údaje v tabulce by měly sloužit k rychlé orientaci učitele ve vztahu k základním
parametrům výuky i ve vztahu k plánovanému novému RVP ZV.

Následně je v příspěvku přímo popsán způsob realizace výuky:
• Příprava na výuku
• Průběh a organizace výuky
• Reflexe učitele
Zde jednotliví autoři popisují konkrétní využití online prostředí a aplikací v souvislosti se samotnou
výukou, případně popisují naplnění nového RVP ZV. Důraz je kladen na vhodná doporučení pro
výuku.

Každá aktivita může obsahovat další popisy, hlavně pak:
• Alternativní řešení: autoři v této kategorii mohou představit další témata, okruhy a náměty pro
realizaci obsahu
• Další nástroje a jiné zdroje: autoři mohou nabídnout alternativní aplikace, webové stránky
a prostředí, které lze využít pro realizaci konkrétní aktivity
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Souhrn aktivit
Příspěvky jsou rozděleny do tří částí dle doporučeného stupně vzdělávání – 1. stupeň základní
školy, 2. stupeň základní školy a střední škola. Nicméně některé příspěvky mají přesah a mohou být
využívány i v nižším nebo vyšším stupni. Autoři tuto možnost zpravidla i zmiňují v úvodní tabulce
aktivity. Vždy ale záleží na posouzení čtenáře, který nejlépe ví, na jaké úrovni jsou jeho žáci a jak je
koncipováno konkrétní ŠVP na jeho škole.
U každé aktivity je taktéž uvedena oblast RVP informatiky z rámového vzdělávacího programu,
kterou příspěvek pokrývá. Zařazení vychází z očekávaných výstupů, kterých žák aktivitou dosáhne.
I tato informace je spíše orientační a vždy záleží na konkrétní interpretaci čtenáře – učitele.
Tato příručka tedy obsahuje následující aktivity:
Název aktivity

Autor aktivity

Oblast RVP

1. stupeň ZŠ
1

Spouštění aplikací a práce s daty

Eduard Hlávka

Digitální technologie

2

Jak propojit digitální zařízení?

Eduard Hlávka

Digitální technologie

2. stupeň ZŠ
3

Pojmy, které rodiče neznají

Petra Vaňková

Digitální technologie

4

Dvoufaktorové zabezpečení účtů (2FA)

Filip Szkorupa

Digitální technologie

5

Správce hesel, kontrola úniku hesel

Filip Szkorupa

Digitální technologie

6

Binární hodiny

Petra Vaňková

Data, informace
a modelování

7

Vyhodnocení sportovních výkonů

Jindřich Terč

Data, informace
a modelování; informační
systémy

8

Výlet na Sněžku

Ondřej Kořínek

Informační systémy

9

Fotbalový zápas

Ondřej Kořínek

Algoritmizace
a programování

10

Myší závody (hra v prostředí Scratch)

Jan Preclík

Algoritmizace
a programování

11

ASCII Art

Petra Vaňková

Digitální technologie; data,
informace a modelování

Střední škola
12

Filmová databáze I

Ondřej Kořínek

Informační systémy

13

Filmová databáze II

Ondřej Kořínek

Informační systémy

14

Filmová databáze III

Ondřej Kořínek

Informační systémy
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Jednotlivé aktivity
2.3.1. Spouštění aplikací a základní práce s daty
Autor: Eduard Hlávka
Oblast z RVP
Doporučený stupeň

Digitální technologie
1. stupeň ZŠ

Naplňované výstupy RVP

● Najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého typu.

Vstupní požadavky na žáky

Základní ovládání klávesnice a myši

Cíl aktivity

● Žák dokáže vyhledat a spustit požadovanou aplikaci.
● Žák pozná podle hlavního panelu, jaké aplikace má spuštěné na pozadí.
● Žák zná základní typy dat, které v počítači mohou být – text, video, zvuk,
obrázek.
● Žák ví, že různá data potřebují různé aplikace.

Rozvíjené kompetence

Kompetence digitální
● Ovládá běžně používaná digitální zařízen, aplikace a služby.
● Rozhoduje, které programy a pro jakou činnost či řešení problému použít.
● Upravuje digitální obsah.

Potřebný HW a SW

● počítač s nainstalovanými programy pro text, video, zvuk, obrázek, pdf
● operační systém Windows 10
● sdílená složka s pracovními soubory

Příprava na výuku
Učitel si předem zjistí, jaké aplikace jsou na žákovských počítačích nainstalované. Žákům předem
připraví data různých typů – text, tabulku, zvuk, video, obrázky. Prověří si, jaké programy se spouští
při otevírání různých datových souborů, např. textové soubory – MS Word, tabulky – MS Excel apod.
Soubory uloží tak, aby je všichni žáci měli rychle dispozici.
Pozn.: V případě zcela rozdílných zařízení, která si žáci přinesou, lze využít pro práci s daty
cloudové programy.
Průběh výuky
(frontální výuka)
Opakování – Co je aplikace? Proč jsou v počítači nainstalované? Jaké aplikace žáci znají?
Příklady různých aplikací – kalkulačka, malování, libovolná hra.
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Poznají žáci tyto aplikace? Učitel promítne na projektor následující obrázky:

Praktická práce žáků – Učitel ukazuje na projektoru, každý žák pracuje na svém počítači.
Vyhledání a spuštění požadované aplikace např. kalkulačka, Word apod.
1.

Přes nabídku start, řazeno dle abecedy

2.

Zadáním názvu aplikace do vyhledávacího pole:
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3.

Vyhledání aplikace na pracovní ploše
počítače – nemusí být na ploše
umístěna.

Uživatelem spuštěné aplikace nalezneme na hlavním panelu zvýrazněné.

(samostatná práce)
Různé typy dat
K zobrazení různých datových souborů, k práci s nimi a k jejich úpravám potřebujeme různé
aplikace.
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Ikony na obrázku žákům promítneme. Jejich úkolem je napsat, o jaké typy dat se jedná. Pro ulehčení
práce můžeme případně dát žákům k dispozici výběr (text s grafikou, text, zvuk, obrázek, video).
Následně jim dáme soubory k dispozici – překopírují ze sdíleného disku na místní disk (POZOR:
hrozí, že žáci nebudou kopírování umět). Zkopírované soubory si otevřou a srovnají svoje odpovědi
s praktickým poznatkem. Žáci si poznamenají, jaká aplikace se při otevírání souboru spustila.
Aktivita je ukončena uvedením správných odpovědí, učitel zdůrazní, že k otevření souborů lze použít
i jiné aplikace.

Organizace práce

• Výuka v počítačové učebně.
• Frontální výuka – opakování, zobrazení ikon aplikací na dataprojektoru.
• Frontální výuka – učitel ukazuje vyhledávání a spouštění aplikací, žáci samostatně
pracují na svém PC.
• Samostatná práce – určení typu souboru, praktické ověření žáky.
• Je možné pro žáky připravit pracovní list, který reflektuje aktuální nastavení počítače,
notebooku či jiného zařízení, resp. lokálního či síťového disku, kde učitel realizuje
samotnou aktivitu.
Na co si dát pozor

• Všichni žáci by měli mít na svém PC stejné aplikace.
• Datové soubory musí být připravené pro žáky na sdíleném disku.
• Může nastat problém s kopírováním souborů.
Alternativní řešení

•
•
•
•
•

vyhledávání a spouštění aplikací v jiném OS (Android, iOS)
vyhledávání a spouštění aplikací v cloudu – Microsoft, Google
jiné typy datových souborů (tabulky, prezentace apod.)
ikony lze graficky propojit s názvem typu souboru
porovnání velikostí souborů
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2.3.2. Jak propojit digitální zařízení?
Autor: Eduard Hlávka
Oblast z RVP
Doporučený stupeň
Naplňované výstupy RVP

Digitální technologie
1. stupeň ZŠ
●
●

Vstupní požadavky na žáky
Cíl aktivity

Žák zná základní pojmy – bluetooth, wi-fi, reproduktor aj.
●
●
●

Rozvíjené kompetence

Potřebný HW a SW

Propojí digitální zařízení, uvede možná rizika, která s takovým
propojením souvisejí.
Dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro práci s digitálními
technologiemi.

Žáci propojí základní digitální součásti s počítačem.
Žáci vědí, jaké komunikační technologie použít k propojení digitálních
zařízení.
Žáci znají možná rizika při propojení zařízení.

●

Volba vhodné technologie pro připojení zařízení.
Bezpečnostní – žák si uvědomuje rizika spojená s propojením digitálních
zařízení.
Řešení základních problémů s připojením zařízení.

●
●
●

notebook
připojitelná zařízení – tiskárna, sluchátka, mikrofon, telefon, projektor
wi-fi signál a znalost přístupových údajů

●
●

Příprava na výuku
Učitel si předem připraví všechna zařízení – např. sluchátka, mikrofon, mobilní telefon, tiskárnu,
monitor, bezdrátové reproduktory, tablet. Překontroluje pokrytí wi-fi signálem. Připraví vhodné
kabely – USB, HDMI, UTP apod.
Příprava a tisk obrázků viz níže – dostatečné množství.

Průběh výuky
(frontální výuka)
Opakování základních pojmů.
Teoretický výklad
• Vysvětlení obrázkových piktogramů.
• Důvod, proč je vůbec dobré propojovat různá digitální zařízení (internet).
• Možné technologie propojení, výhody a nevýhody jednotlivých technologií (dosah, rychlost,
drátové vs. bezdrátové, ...).
• Rozdělení technologií:
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Bezdrátové

Pevné (drátové)

Praktická ukázka
Ukázka propojení zařízení: notebook, tiskárna, bezdrátový reproduktor, internet, mobilní telefon.
Různé obměny s telefonem.

(samostatná práce – teorie)
Každému žákovi nastříháme vytisknuté obrázky:

Učitel zadává úkoly, např.: Jak propojit notebook s tiskárnou, jak propojit mobil s reproduktorem atd.
Žáci skládají jednotlivé obrázky na lavici.
Místo tištěných obrázků mohou žáci přesouvat obrázky ve svém počítači, např. v aplikaci Google
Jamboard. Jedná se o prostředí Google, žáci musí mít vytvořené účty. Lze též využít sdílenou tabuli
a pracovat na jedné tabuli společně. Vše je nutné předem připravit.
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Rizika spojená s propojením zařízení:
• Hardwarové poškození jednotlivých zařízení při samotném propojování jednotlivých zařízení
(výboje, proudové špičky apod.), pozor na poškozené kabely, nekvalitní kabely, různé adaptéry,
tekutiny, při manipulaci hrozí pád zařízení.
• Zneužití a únik dat – při propojení zařízení do internetu nebo mezi sebou může dojít k automatické
synchronizaci. Ví uživatel, co se synchronizuje? Ví, kam se data synchronizují? Zná přístupové
údaje k synchronizovaným datům?
Učitel vysvětlí žákům.
Praktické cvičení
(skupinová práce – veškerá zařízení jsou odpojena od elektrické sítě)
Žáci jsou rozděleni do skupin (3 až 4 skupiny).
Dle technických možností školy každá skupina obdrží digitální zařízení a různé kabely. Dle pokynů
učitele provede skupina propojení jednotlivých zařízení. Skupiny se prostřídají. Učitel prochází
mezi skupinami, zodpovídá otázky, kontroluje výsledky práce.

Organizace práce
• Frontální výuka – vysvětlení, praktické předvedení učitelem
• Samostatná práce žáků – využití obrázků
• Skupinová práce – praktický nácvik

Na co si dát pozor
• Veškerá zařízení musí být odpojená od elektrické sítě.
• Učitel si předem vyzkouší propojení.
• Apple – používá jiný typ kabelu a svoje specifické konektory. Bezdrátové propojení má své
specifika – nelze například přeposílat soubory přes bluetooth, propojení zařízení Apple se
zařízením jiné značky nutno předem vyzkoušet, někdy nemusí fungovat.
• Po hardwarovém propojení je někdy potřeba nastavit i software.

Alternativní řešení
•
•
•
•

Místo kartiček lze využít interaktivní tabuli nebo každý žák s obrázky pracuje na svém počítači.
Lze propojit další různá zařízení – dataprojektor, herní konzole, scanner apod.
Lze ukázat propojení Apple zařízení.
Úvodní frontální výklad lze zpestřit kvízem.
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2.3.3. Pojmy, které rodiče neznají
Autor: Petra Vaňková
Oblast z RVP
Doporučený stupeň

Digitální technologie
2. stupeň ZŠ

Naplňované výstupy RVP

• Žák ukládá a spravuje svá data ve vhodném formátu.
Částečně:
• Žák pracuje v online prostředí.
• Žák získá z dat informace, interpretuje data.

Vstupní požadavky na žáky

Žák umí pracovat běžným způsobem s kancelářskými aplikacemi
(textový editor, tabulkový kalkulátor) v cloudovém prostředí.

Cíl aktivity

Žák rozliší užití různých typů aplikací pro konkrétní činnosti (práce
s textovým, tabulkovým editorem a prostředím pro zpracování
grafického výstupu) v cloudovém a online prostředí.
Žák vytvoří grafický výstup (plakát) pro vysvětlení pojmu z oblasti tzv.
nových médií (ze seznamu, který žáci vytvořili), s využitím textového
vysvětlení pojmu, které společně se spolužáky připravil.

Rozvíjené kompetence

Klíčové kompetence prolínající se s rozvojem digitální gramotnosti žáků:
Kompetence k učení
• Operuje s pojmy z oblasti tzv. nových médií a uvádí je do souvislostí.
• Vyhledává informace z této oblasti, posuzuje je a tvůrčím způsobem
je individuálně interpretuje (pomocí grafického výstupu).
Kompetence komunikativní
• Formuluje pojmy, o kterých si myslí, že je rodiče neznají nebo jim
nerozumí.
• K samotnému zaznamenání a vysvětlení využívá sdílených
dokumentů.
Kompetence sociální a personální
• Pro vytvoření seznamu pojmů spolupracuje s ostatními žáky ve
skupině, přiřazuje důležitost jednotlivým pojmům v tabulkovém
editoru.
• Spolupracuje na vysvětlení konkrétních pojmů v textovém editoru
v menší skupině.
• cloudové aplikace (textový a tabulkový editor) a s tím související
přihlášení do cloudového prostředí
• online prostředí pro zpracování grafického výstupu (konkrétně v této
ukázce využití postermywall.com)

Potřebné vybavení

Časová dotace

•

2–3 vyučovací hodiny
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Průběh výuky
Samotná výuka je rozdělena do čtyř fází (předpokládá se zpracování ve dvou výukových hodinách):
1. Příprava seznamu pojmů z oblasti tzv. nových médií, které podle žáků jejich rodiče neznají a které
by jim měly být vysvětleny, aby svým dětem lépe rozuměli (zde spolupracují všichni žáci zároveň)
– cca. 15 min.
a. Vytvoření seznamu pojmů v tabulkovém editoru.
b. Přiřazení důležitosti pojmů (každý žák vyhodnotí konkrétní pojem a jeho důležitost: 0 –
nedůležitý až 3 – obzvlášť důležitý).
c. Seřazení pojmů z hlediska důležitosti u žáků.
2. Rozdělení žáků do menších skupin (dvojice/trojice), které spolupracují na získání a zpracování
informací, které vedou k vysvětlení konkrétního pojmu – cca. 30 min.
3. Individuální zpracování vysvětlení pojmu do plakátu – cca. 30 min.
4. Hodnocení zpracování plakátů (grafické i obsahové hledisko) – cca. 15 min.

Příprava na výuku
Učitel potřebuje:
1. Sdílenou tabulku, se kterou budou pracovat žáci (doporučuje se, aby učitel připravil tabulku
předem i se jmény žáků ve sloupcích).
2. Způsob, jak náhodně rozdělí žáky do menších skupin, které budou spolupracovat, a způsob
přidělení konkrétního pojmu.
3. Připravit prostor, kam budou žáci zpracovávat textové a grafické výstupy (může se jednat
o jednu nebo více sdílených složek).
4. Vybrat některé grafické online nástroje, které by mohl žákům doporučit ke zpracování plakátu.
Konkrétně v ukázkách níže byl využit postermywall.com.

Organizace práce
Jak je vidět dle samotného rozpracování průběhu výuky, žáci budou střídat různé typy kancelářských
nástrojů a grafický nástroj. Zároveň se také mění počet žáků ve skupinách, které budou práci
realizovat.
Učitel po celou dobu nevystupuje jako ten, který předává informace, ale jako koordinátor činnosti
žáků, usměrňuje jejich činnosti a popř. radí s využitím grafického editoru.
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Příklad možné vytvořené tabulky:

Příklad zpracovaného grafického výstupu:
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Na co si dát pozor
• Přepisování jednotlivých pojmů v buňkách tabulky (možným řešením je zapisovat pojmy do
sloupce pod své jméno a sestavit seznam pojmů až následně společně).
• Při vysvětlování pojmů by žáci neměli pouze kopírovat informace z internetu (měli by informace
zpracovat, nikoliv zkopírovat). Jedná pouze o poznámky, které mají sloužit k dalšímu zpracování
a ne o konkrétně naformátovaný text.
• Ani grafické vyjádření konkrétního pojmu (plakát) by nemělo jen kopírovat informace již
zpracované v textovém dokumentu skupiny. Plakát by měl být výstižnější a s redukovaným
množstvím textu.
Alternativní řešení
• Využití práce v síti školy, nikoli cloudově (obtížná realizace práce skupin žáků).
• Téma není rozhodující, tj. je možné využít i další pojmy z různých oblastí (např. hardware).
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2.3.4. Dvoufaktorové zabezpečení účtů (2FA)
Filip Szkorupa
Oblast z RVP
Doporučený stupeň

Digitální technologie
2. stupeň ZŠ, nižší ročníky SŠ

Naplňované výstupy RVP

• Dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby minimalizoval riziko ztráty či zneužití
dat; popíše fungování a diskutuje omezení zabezpečovacích řešení.

Vstupní požadavky na žáky

Žák umí pracovat běžným způsobem na lokální stanici, chytrém zařízení,
orientuje se v prostředí internetu a webových služeb.

Cíl aktivity

•
•
•
•

Rozvíjené kompetence

Kompetence k učení
• Získává hlubší přehled o bezpečnosti vlastních účtů.
• Experimentuje s různými možnostmi nastavení zabezpečení účtů
a posuzuje jejich vhodnost.
Kompetence k řešení problémů
• Užívá při řešení problémů logické postupy.
• Dokáže zvolit efektivní způsob zabezpečení svých účtů.
Kompetence komunikativní
• Vysvětlí princip zabezpečení účtu pomocí 2FA.
• Dokáže popsat důvody zabezpečení pomocí 2FA.

Potřebné vybavení

•
•
•
•

Časová dotace

2–3 vyučovací hodiny

Žáci pochopí princip dvoufaktorové autentizace.
Žáci umí nastavit 2FA.
Žáci chápou důležitost zabezpečení účtů.
Žáci rozvíjí slovní zásobu anglického jazyka.

zařízení připojené k internetu (PC, notebook)
smartphone pro dvoufázové ověřování
účet Google nebo Apple, účty sociálních sítí
aplikace Authenticator

Příprava na výuku
•
•
•
•

Důležité je, aby žáci měli přístup ke svým účtům Google.
Na počítačích by měla být nainstalovaná aktuální verze prohlížeče Google Chrome.
Každý z žáků by měl disponovat chytrým zařízením (smartphone s OS Android nebo iOS).
Pedagog může zadat žákům, aby si doma nainstalovali aplikaci Authenticator, ale není to nutnost,
jelikož instalace aplikace je součástí výuky.

Organizace práce
1. Úvod do problematiky
Cílem hodin je seznámit žáky a studenty se sofistikovanými možnostmi zabezpečení jejich účtů,
které jsou ve většině případů chráněny jednoduchým heslem. Žáci používají stejné e-maily a hesla
pro různé služby, tím však ohrožují svou digitální identitu. E-mail a heslo jsou dnes prakticky vstupní
bránou ke všem službám a osobním informacím. Proto je důležité myslet na vyšší úroveň
zabezpečení.
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Otázka pro žáky: Jaké formy zabezpečení používáte na svých účtech?

2. Princip použití 2FA
V dnešní době využívá většina webových služeb, snad až na výjimky, tento typ ochrany. Jedná se
o proces, kdy se uživatel přihlašuje ke službám, aplikacím a sociálním sítím pomocí více důkazů
o identitě.
Žákům vysvětlíme smysl a princip využití 2FA a obecně MFA (vícefaktorové ověřování) například
pomocí stránek:
https://www.google.com/landing/2step/index.html. Případně používáme schémata.


*****

Kódy z SMS
Aplikace
Jednorázové kódy
HW prostředky
(USB, NFC, BT)

1. FA (první faktor)
2. FA (druhý faktor)

Zdůrazníme, že 2FA lze nastavit na různých účtech. Princip je vždy stejný s tím, že každá služba
ukrývá nastavení pod jiným názvem (ochrana soukromí, zabezpečení, přihlášení a bezpečnost,
nastavení a soukromí).
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3. Nastavení různých možností 2FA
Pedagog demonstruje nastavení 2FA na svých účtech. Pro výuku budeme používat účty Google,
protože většina žáků tímto účtem disponuje. Ovšem rozhodnutí, kterou službu využije, záleží na
pedagogovi. Žákům je důležité také říci, že se jedná o kroky, které lépe zabezpečí jejich účty, ovšem
na úkor komfortu.
Pokusíme se s žáky nastavit různé možnosti zabezpečení 2FA:
1) výzvy od Google,
2) jednorázové kódy,
3) aplikace Authenticator.
Pedagog si podle pokročilosti a šikovnosti žáků může případně vybrat jen jednu možnost. Samotná
aktivita žáků probíhá na školních počítačích, vhodné je také zařazení BYOD, resp. to následující
činnosti přímo vyžadují.
Postup nastavení 2FA

1) Žáci se přihlásí ke svým účtům a zapnou dvoufázové ověření.
2) Nastavíme s žáky zabezpečení pomocí výzev (jednorázových kódů), které uživatel dostává
na telefon (Android, iOS) přihlášený k účtu. Nastavení je velmi intuitivní. Postupujeme s žáky
krok za krokem, v případě obtíží individuálně řešíme komplikace, například nezobrazení
mobilního zařízení, na které má být výzva poslána.
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Může nastat komplikace – uživatel
musí nastavit svůj účet na telefonu

Viditelné zařízení
Pokud zařízení nevidíme
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V další části můžeme s žáky nastavit alternativní možnosti přihlášení
pomocí jednorázových kódů nebo telefonního hovoru.

Pokud se žákům objeví tato obrazovka,
dokázali nastavit základní 2FA pro účet
Google.

✓
3) Ověření funkčnosti 2FA (výzvy nebo kódy): Žáci se ze svých účtů odhlásí a znovu se
přihlásí, aby zkontrolovali funkčnost autentizace.
Zde vidíme příklad přihlášení na PC a výzvy na smartphonu. Žáci mohou vyzkoušet
i přihlášení na smartphonu a použití SMS kódu.
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První faktor – HESLO

Druhý faktor
– VÝZVA

✓

Úspěšné přihlášení
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Pokud žáci v rámci hodiny zvládnou nastavit bezpečnostní prvek 2FA pro účet Google,
můžeme s nimi hledat odlišnosti v nastavení jednotlivých služeb FB, IG, Twitter, LinkedIn
a jiné.

4) Využití aplikace Google Authenticator
Tuto část můžeme pojmout jako nadstavbu k tématu bezpečnosti – žáci pronikají hlouběji
do problematiky zabezpečení účtů 2FA.

Žáci a studenti mají možnost výběru mezi iPhone a Android. Nainstalují aplikaci Authenticator
a nastaví účet pomoc QR kódu do svých zařízení. Pro lepší pochopení aplikace si žáci spustí krátké
video, přiložené u aplikace v Google Play, popisující její využití. Pokud nelze naskenovat QR kód,
postupujeme dle instrukcí.

V dalších krocích žáci pracují se dvěma zařízeními za účelem autentizace přihlášení k účtu Google
pomocí aplikace. Následně si ověří, zda došlo k přiřazení nové možnosti přihlášení k účtu (Nedávná
bezpečnostní aktivita).
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Lokální zařízení

Smartphone

Kontrola možnosti
přihlášení

✓

Nastavení účtu
pomocí QR kódu

Nyní se žáci odhlásí ze svého účtu Google na počítači či tabletu a vyzkouší si přihlášení pomocí
aplikace Authenticator.

Na smartphonu se
vygeneruje kód
platný několik
sekund
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✓

Pozn.: Informatika by měla úzce kooperovat s anglickým jazykem a vytvářet mezipředmětové
vztahy. Pedagog může využít sdílený prostor pro anglická slovíčka (po celý školní rok, popř. pro
konkrétní tematický celek), netýká se jen tématu 2FA. Ve sdílené tabulce budou žáci ukládat
anglická slovíčka technického, resp. informatického zaměření. Pokud se jedná o jednoduchý
program, je vhodné jej vyučovat v anglické mutaci.

Na co si dát pozor
• Pokud dojde k určitým nesrovnalostem, ve většině případů je vše vyřešeno odhlášením
a opětovným přihlášením k účtu, například pokud se nezobrazí telefon pro přijetí výzvy.
• Pedagog podle pokročilosti a šikovnosti žáků může případně vybrat jen jednu možnost nastavení
2FA.
• V rámci aktualizací prostředí Google se mohou změnit jednotlivé části nastavení.

Alternativní řešení
• Dvoufaktorovou autentizaci mohou žáci procvičovat i v účtech sociálních sítí.
• Jako náhradu za Google Authenticator je možno použít například aplikaci Authy, FreeOTP
a mnoho jiných, které nalezneme v App Store nebo Google Play.
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2.3.5. Správce hesel, kontrola úniku hesel
Filip Szkorupa
Oblast z RVP

Digitální technologie

Doporučený stupeň

2. stupeň ZŠ, nižší ročníky SŠ

Naplňované výstupy RVP

• Dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby minimalizoval riziko ztráty či zneužití
dat; popíše fungování a diskutuje omezení zabezpečovacích řešení.

Vstupní požadavky na žáky

Žák umí pracovat běžným způsobem na lokální stanici, chytrém zařízení
a orientuje se v prostředí internetu a služeb. Dokáže pracovat s webovým
prohlížečem.

Cíl aktivity

• Žáci pochopí zásady práce s hesly.
• Žáci dokážou kontrolovat hesla k aplikacím a webovým službám.
• Umí pracovat se službami pro kontrolu úniku hesel (Have I been pwned,
Firefox Monitor, Password Checkup).
• Žáci jsou motivování k sofistikovanějšímu zabezpečení pomocí správce
hesel Dashlane.
• Žáci dokážou pracovat se správcem hesel Dashlane, pečovat o hesla,
synchronizovat a generovat je.

Rozvíjené kompetence

Kompetence k učení
•
•
•
•
•

Získává přehled o správě svých hesel.
Experimentuje s různými možnostmi zabezpečení hesel.
Využívá nástroje pro správu svých hesel.
Dokáže odhalit úniky svých hesel a reagovat na ně.
Prohlubuje digitální dovedností.

Kompetence k řešení problémů
•
•
•

Volí vhodné způsoby řešení úniků hesel; užívá při řešení problémů
logické postupy.
Efektivně nakládá se svými hesly k účtům.
Zná zásady a postupy, jak zabránit únikům hesel.

Kompetence komunikativní
•
•
•

Dokáže popsat důvody použití správce hesel.
Dokáže popsat pozitiva a negativa používání správců hesel.
Diskutuje o možnostech zabezpečení účtů.

Potřebné vybavení

•
•
•
•

zařízení připojené k internetu (PC, notebook)
webový prohlížeč (Google Chrome)
smartphone
instalace správce hesel Dashlane (Je nutné pamatovat na omezení
v bezplatné verzi softwaru. Pro níže uvedené příklady je bezplatná verze
plně dostačující.)

Časová dotace

3 vyučovací hodiny
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Průběh výuky
V první části hodiny uvedeme problematiku správce hesel. Žákům promítneme schéma
a diskutujeme nad jednotlivými piktogramy. Vytváříme s žáky jednoduchou myšlenkovou mapu na
téma správce hesel. V další části hodiny pracujeme s aplikací Dashlane. Za použití webových služeb
kontrolujeme úniky hesel a žáci vyhledávají další podobné nástroje, které ukládají do společného
prostředí.

Příprava na výuku
• Na počítačích by měla být nainstalovaná aktuální verze prohlížeče Google Chrome.
• Dashlane instalujeme na lokálních stanicích jako rozšíření pro Chrome, v chytrých zařízeních
využijeme pro instalaci Google Play nebo App Store.
• Pokud máte nastavená oprávnění, požádejte administrátora školy o provedení instalace na
lokálních počítačích.
• Každý z žáků by měl disponovat chytrým zařízením (smartphone s OS Android nebo iOS).
Organizace práce
Úvod do problematiky
Správce hesel je citlivé téma a každý k němu přistupuje různě. Proto je vhodné žákům sdělit,
například pomocí obrazců (viz obrázky), jak se to s hesly a jejich ukládáním má. Dále vysvětlíme,
že 100% bezpečnost nezaručí nikdo.
Žákům promítneme schéma a následně položíme otázku: Co má společného mozek se správou
hesel?




PBKDF2
SHA256

2FA



a) Začneme poučkou: Nejlepším správcem hesel je mozek (obr. 1).
b) I ten nejkvalitnější správce hesel je nám k ničemu na kompromitovaném zařízení (obr. 2). Zde
můžeme odkázat na problematiku malwaru.
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c) Správce nepoužívající 2FA (viz předchozí příspěvek) a šifrování je odsouzený k odinstalování
(obr. 3).
d) Biometrická autentizace správce hesel (obr. 4). Můžeme s žáky probrat bezpečnost biometrické
autentizace.

Myšlenková mapa
Pro lepší pochopení aplikace správce hesel s žáky vytvoříme myšlenkovou mapu. Můžeme použít
jednoduše interaktivní tabuli nebo specializovaný nástroj.

Práce s aplikací (rozšířením) Dashlane
a) V prvním kroku vytvoříme účet Dashlane pomocí e-mailu a nastavíme Master password.

Rozšíření Dashlane (Chrome)
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b) Žáci se nyní přihlásí pomocí rozšíření Dashlane v prohlížeči. Zadají e-mail a vygenerovaný kód,
který jim bude zaslán na e-mail. Poté se přihlásí pomocí Master Password.

Úvodní
obrazovka
E-mail

Ověřovací kód
zaslaný na @

✓

Hlavní heslo

Následně s žáky prozkoumáme možnosti správce hesel. Žáci si ukládají hesla konkrétních služeb,
generují nová, synchronizují s chytrým zařízením, povolují/zakazují automatické vyplňování.
Pozn.: Dashlane je sice v angličtině, ovšem jednoduchost ovládání je zřejmá. Také poukazujeme
na mezipředmětovou vazbu s anglickým jazykem (technická pasivní angličtina). Bohužel 2FA
v bezplatné verzi nevyzkoušíme, což ovšem nesnižuje kvalitu jeho ostatních funkcí nabízených
v bezplatné variantě (import, export, šifrování, generování a kontrola bezpečnosti hesel,
ukládání platebních údajů a ostatních poznámek). Pokud chcete s žáky kombinovat
Authenticator a správce hesel, porozhlédněte se po jiném programu, který 2FA nabízí i v bezplatné
verzi.

Trezor

Úložiště

Generátor

Open App

0000
c) Nastavení přihlášení pro konkrétní web pomocí Dashlane.
Nejdříve si žáci vyberou vlastní web, kde si pamatují své přihlašovací údaje.
Tato fáze je někdy nejsložitější. Ovšem my žákům doporučíme, aby zadali adresu své sociální sítě
(v tomto případě je znalost přihlašovacích údajů vysoká). Poté postupují podle pokynů pedagoga,
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uloží přihlašovací údaje pro daný web a nastaví další možnosti přihlášení. Na obrázku vidíme
uložení přihlašovacích údajů pro web Booking.

Uložení přihlašovacích
údajů webu booking.com

Vyplnění na stránce/webu
Možnosti automatického vyplnění

Jakmile uživatel klikne na Add password, otevře se rozšíření pro Dashlane, kde můžeme nastavit
například použití master hesla. Po uložení prvního webu s žáky prozkoumáme další možnosti
aplikace v levé liště.

Možnosti Dashlane

Login/PW pro web

Automatické logování
Požadavek master hesla
při vstupu na web
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d) Vhodné je poukázat na správu hesel v samotném prohlížeči, například Google Chrome, Opera,
Safari, Edge a jiných. Na obrázku vidíme jednoduché nastavení v Google Chrome. Ovšem
jakmile nastavíme Dashlane, to získá prioritní postavení nad klasickým ukládáním v prohlížeči,
dokud jej nedeaktivujeme. Správa hesel pomocí prohlížeče nemusí být dostačujícím
ochranným prvkem pro citlivé údaje a postrádá i další funkce.

Kontrola úniku hesel
Žáci ve většině případů používají jeden e-mail a maximálně jedno nebo dvě hesla. Na radu, že každá
služba by měla mít unikátní heslo, vždy argumentují obtížnou zapamatovatelností. Ano, to je pravda,
bohužel je to na úkor komfortu. Je to ale lepší než o osobní údaje přijít.
V první řadě žákům vysvětlíme nutnost průběžné kontroly zabezpečení e-mailu a hesel (manuálně
nebo automaticky). Upozorníme na základní zásady práce s hesly:
•
•
•
•

Neukládáme hesla do prohlížeče, i když je to pohodlné.
Zadávání hesel kombinovat s 2FA.
Používat správce hesel, ale opět v kombinaci s 2FA a šifrováním.
Používat fráze pro tvorbu hesel nebo generátory.
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V další části již používáme i webové stránky:
• Promítneme statistiku nejčastěji používaných hesel, žáci je porovnají se svými, probíhá diskuze.
Můžeme použít odkaz na stránky Nordpass (most common password list).
• Žáci si vypíšou svá hesla a e-maily, které používají, mohou ale také pracovat bez zapisování,
z hlavy. Jakmile si utřídí své přihlašovací údaje, vyzkoušíme službu Have I Been Pwned,
zadáváme e-maily a následně hesla. Je nutné žáky upozornit na fakt, že tato služba neukládá
e-maily a hesla do svých databází.

Pracovní e-mail – zatím žádný
únik

@ Soukromý e-mail používaný 20 let 5 úniků

****
Zadáno heslo 12345

• Kontrolujeme úniky i v dalších službách (Firefox Monitor, Password Checkup).
• Žáci vyhledávají další služby umožňující kontrolu hesel a e-mailů a sdílí je hromadně
v cloudovém prostředí M365 nebo GSuite.
Poznámka pro žáky na konec: I když se všechny společnosti dušují, jak jsou jejich programy
bezpečné, vždy bychom měli být obezřetní. Proto žákům můžeme říci, že mohou používat
správce hesel a různé možnosti nastavení zabezpečení, ovšem ta nejdůležitější uživatelská
jména a hesla by měli držet v hlavě.

Na co si dát pozor
• S ohledem na rozsáhlost tématu je vhodné posoudit, zda třída zvládne celou látku v jedné
vyučovací hodině, nebo ji bude třeba zredukovat.
• Žáci by si měli připravit několik přihlašovacích údajů ke svým účtům. Většina používá
automatické ukládání hesel, proto si v daný moment nemusí na přihlašovací údaje vzpomenout.
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• Bezplatná verze nabízí použití Dashlane jen na jednom zařízení. Po uplynutí doby nelze
používat na dvou zařízeních současně. Nebudete moci synchronizovat hesla mezi zařízeními.
Pro výuku i další práci s programem je však bezplatná verze plně dostačující.
• Problém může nastat v nepochopení jednotlivých částí aplikace kvůli anglickým názvům.
• Pro práci s doplňkem Dashlane je vhodné použít prohlížeč Google Chrome.
Alternativní řešení
• Lze použít různé správce hesel, které se od sebe liší nabídkou funkcí v rámci bezplatné
a placené verze, zmiňme například RoboForm, NordPass, 1Password, LastPass. Pedagog
může použít i open-source řešení například BitWarden.
• Jelikož existuje celá řada správců hesel v různých variantách (integrované v prohlížečích,
doplňky, aplikace), je možné zapojit žáky do práce s těmito správci, a to
samostatnou/skupinovou prací, kdy žáci mezi sebou porovnávají možnosti, funkcionalitu
a omezení správců hesel.

Strana 34

2.3.6. Binární hodiny
Petra Vaňková
Oblast z RVP
Doporučený stupeň

Data, informace a modelování
2. stupeň, popř. nižší ročníky SŠ

Naplňované výstupy RVP

•
•

Vstupní požadavky na žáky

Žák má povědomí o dvojkové soustavě (zná dvojkovou soustavu a její
důležitost pro technologie a ví, jak se zapisují čísla ve dvojkové soustavě).

Cíl aktivity

Žák dokáže přečíst ze zadaného stavu binárních hodin konkrétní čas.
Žák převádí čísla 0–9 z dvojkové do desítkové soustavy.

Rozvíjené kompetence

Klíčové kompetence prolínající se s rozvojem digitální gramotnosti žáků:
Kompetence k učení:
Operuje s čísly 0–9 a uvádí je do souvislosti ve dvojkové soustavě při čtení
času z binárních hodin.

Vyčte informace z daného modelu.
Získá z dat informace, interpretuje data z oblastí, se kterými má
zkušenosti.

Kompetence k řešení problémů:
Samostatně řeší časové údaje zobrazené na binárních hodinách,
ověřuje, zda dokáže zapsat vlastní čas.
Potřebné vybavení

V případě online výuky: online tabulkový editor
V případě výuky ve třídě: postačí papír a psací potřeby

Časová dotace

1 vyučovací hodina
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Průběh výuky
1. Představení binárních hodin a principu zapisování času v dvojkové soustavě.
2. Ověření, zda žáci pochopili fungování binárních hodin.
Příprava na výuku
Jedinou přípravou je zprostředkování přepisu binárních hodin. Učitel může k přípravě využít
tabulkový editor, ve kterém si připraví hodiny tak, jak je chce představit žákům. Jeden z možných
přepisů je k dispozici na obrázku níže.

Toto je nejprimitivnější řešení, které se nabízí. Pokud může učitel v běžné výuce ve třídě využít
i další prostředky, je vhodné např. použití Micro:bitu. Žák může zkusit zobrazit čas v omezeném
režimu (hodiny a minuty) na led diodách, popř. lze s žáky zkusit hodiny naprogramovat např.
v aplikaci Scratch (https://scratch.mit.edu/projects/23264720/).
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Organizace práce
1. Přestavení binárních hodin
a. Učitel může využít výukové video: https://www.youtube.com/watch?v=LdmKcFk-gaw
b. Pro představení žákům je možné využití video:
https://www.youtube.com/watch?v=cpyG_WDkV_8 (od času 1:00 – do konce)

(Použitý obrázek:
https://www.getdigital.eu/web/getdigital/gfx/products/__generated__resized/1100x1100/binaerewanduhr.jpg)

2. Vysvětlení, jak hodiny fungují

3. Zadání úkolů pro žáky: Urči, kolik je hodin.
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4. Zadání úkolu pro žáky:
a. 13:38:59
b. 8:04:15
5. Následně podle času je vhodné:
a. aby si žáci buď sami navzájem zadávali různé časy (např. v rámci dialogu: „Kdy se sejdeme?“,
„Kdy končí tato hodina?“ apod.),
b. vytvoření animace, která simuluje např. změnu o 1 minutu na hodinách (k animaci je možné
použít libovolného prostředku) – je zapotřebí více času.

Na co si dát pozor
• Žáci nedokážou pracovat s převodem mezi sekundami a minutami. Je potřeba zopakovat, např.
kolik má minuta sekund, kolik má hodina minut atd.

Alternativní řešení
• Žáci mohou zkusit i jinou číselnou soustavu, např. šestnáctkovou (kvůli zápisu barev).
• Žáci vytvoří přímo binární hodiny (STEAM aktivita).
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2.3.7. Vyhodnocení sportovních výkonů
Autor: Jindřich Terč
Oblast z RVP

Data, informace a modelování; informační systémy

Doporučený stupeň

2. stupeň ZŠ

Naplňované výstupy RVP

• Nastavuje zobrazení, řazení a filtrování dat v tabulce, aby mohl odpovědět
na položenou otázku; využívá funkce pro automatizaci zpracování dat.
• Vymezí problém a určí, jak při jeho řešení využije evidenci dat; na základě
doporučeného i vlastního návrhu sestaví tabulku pro evidenci dat a nastaví
pravidla a postupy pro práci se záznamy v evidenci.
• Získá z dat informace, interpretuje data.

Vstupní požadavky na žáky

Žák umí pracovat běžným způsobem s tabulkovým procesorem.

Cíl aktivity

Žák vhodným způsobem interpretuje získaná data, dokáže je zpracovat do
přehledné tabulky výsledků. Žák se naučí pracovat s matematickými
a logickými funkcemi, které slouží k vyhodnocení dat shromážděných např. při
hodině tělesné výchovy. Cílem je vytvořit tabulku pro vyhodnocení výsledků
a tím proces vyhodnocení zautomatizovat.

Rozvíjené kompetence

Kompetence k učení
• Využívá dosavadní zkušenosti s tabulkovým procesorem.
• Přemýšlí nad zadáním a výsledným produktem.
• Vyhledává či jiným způsobem získává výukové zdroje a správné postupy,
interpretuje tyto znalosti pro použití v praxi.
Kompetence komunikativní
• Při tvorbě tabulky vhodně formuluje otázku, zaměřuje se na sběr dat.
• Při vytváření automatického vyhodnocení formuluje vhodně otázky pro
řešení problémů.
Kompetence k řešení problémů
• Adekvátně ke svému věku řeší problémy, které vznikají při aplikaci vzorců
a zadávání dat do tabulky.
• Interpretuje své teoretické znalosti pro použití v praxi.
Kompetence sociální a personální
• Pro vytvoření výsledkové tabulky spolupracuje se zadavatelem (učitel,
žák), vhodně navazuje kontakt pro získání validních dat.

Potřebné vybavení

• tabulkový procesor, PC či dotykové zařízení s vhodným programem

Časová dotace

2 vyučovací hodiny
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Průběh výuky
Téma zpracování dat sportovních výsledků je možné zařadit do výuky tabulkového procesoru či toto
téma pojmout jako samostatný projekt ve spojením se soutěží při tělesné výchově. Data
v následujících příkladech jsou pouze ilustrační. Tabulka a její vyhodnocení slouží pouze jako návod,
data lze interpretovat i v jiných předmětech, jako je dějepis, hudební výchova, český jazyk apod.

Nastavení tabulky
Na úvod je velmi důležité, aby byla správně a přehledně vytvořena tabulka vstupních dat. Pro další
práci s tabulkou a snadnější čtení dat je velmi vhodné její grafické zpracování.

Sběr dat
Data v tabulce jsou použita pro skok daleký v předmětu tělesná výchova. V rámci rozvíjení digitální
gramotnosti lze podobnou tabulku využít i v jakémkoli jiném předmětu – v českém jazyce mohou
žáci sledovat a vyhodnocovat počet přečtených knih, v dějepise stáří jednotlivých panovníků či
státníků, v hudební výchově délku skladeb či věk skladatelů apod.
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Výběr funkcí a jejich použití
V tomto uvedeném příkladu, kdy porovnáváme dva pokusy při sportovním výkonu – skoku dalekém,
je využita funkce maximum pro získání nejlepšího pokusu. Počet pokusů tedy není omezen a lze
jej nastavit libovolně. Pro lepší orientaci je zde využita i funkce průměr. Pro kompletní vyhodnocení
výsledků celé skupiny je použita funkce KDYŽ, která porovnává nejlepší výsledek s limitem
stanoveným pro postup. Pro snadnější vyhodnocení úspěšnosti je doplněno vyhodnocení, kolik osob
nastavený limit splnilo či nesplnilo. Pro toto vyhodnocení je využita funkce countif.
Výsledná tabulka s rozepsanými vzorci a oblastí, ze které jsou využita vstupní data:
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Řazení, filtrování

Tabulka může obsahovat seznam žáků jedné třídy, seznam členů sportovního kroužku či
seznam panovníků, pokud vyhodnocujeme jejich věk dožití.
V tabulce lze využít dalšího řazení podle příjmení či výsledků pokusu. V tomto případě je
potřeba kliknout do libovolné buňky ve sloupci, podle kterého chceme řadit, a na záložce
„Data“ zvolit možnost řadit vzestupně či sestupně. Nabízí se i další možnost řazení více
sloupců najednou. Tato volba je vhodná pro zkušenější uživatele.

Filtrování dat

Pokud chceme v takto připravené tabulce vybrat podle zadaných kritérií určitou skupinu,
můžeme využít volbu filtrování. Umístěná je pod záložkou „Data“, následně zvolme možnost
„Filtr“. Poté se u jednotlivých sloupců zobrazí šipky.
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Takto lze zadávat jednotlivá kritéria. U jména můžeme filtrovat jen dívky, filtrovat osoby s vyšší než
zadanou hodnotou nebo všechny osoby s nadprůměrnými výkony. V ukázce je použito filtrování pro
žáky, kteří splnili limit.
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Výsledek může vypadat následovně:

Příprava na výuku
Učitel potřebuje:
• Vhodný tabulkový procesor s využitím požadovaných funkcí.
• Seznam žáků, které bude do tabulky zadávat (třída, sportovní oddíl, případně seznam
panovníků apod.).
• Data pro vyhodnocení. V tomto případě data o výsledku sportovního výkonu.
Organizace práce
Úvodní motivace či spolupráce v rámci mezipředmětových vztahů je zde velmi vhodná a žádoucí.
Získaná data lze přepisovat do tabulky, mohou ale vznikat chyby při opisu dat. Jinou možností je
seznam žáků a částečně předvyplněnou tabulku žákům poskytnout.
Shrnuji zde postup pro vytvoření tabulky s automatickým vyhodnocením zadaných dat:
•
•
•
•

Zadání jmen a příprava sloupců pro samotná data, grafické rozvržení.
Zápis získaných, naměřených vstupních dat.
Vložení funkcí, v tomto případě funkce max, suma, když a countif.
Formát výsledné tabulky, ověření správnosti výpočtu.
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Na co si dát pozor
• Jeden z problémů může představovat formulace zadání a pochopení úkolu.
• Data jsou v tomto případě zadávána v cm, stejně tak je upraven sloupec průměr, kde nejsou
zobrazována desetinná čísla s ohledem na přesnost měření získaných dat.
• U výpočtu funkce MAX a SUMA je potřeba důsledně hlídat oblast vstupních dat, nabízená oblast
dat nemusí být vždy správná.
• V posledním sloupci při využití funkce KDYŽ je potřeba se zaměřit na hraniční limit, v tomto
případě limit 325 cm. Musíme stanovit, zda má být limitní hodnota započtena do úspěšného
splnění limitu či nikoli. V tomto případě je u vzorce funkce využito operátoru větší než nebo rovno
(>=), tím je zajištěno, že hraniční výsledek je zahrnut do úspěšného splnění limitu.
• U funkce COUNTIF je potřeba myslet na správné a přesné zapsání požadovaného výrazu.
Například pokud jsou ve sloupci „splnění limitu“ používána slova „splněno“ nebo „nesplněno“, ale
při zadávání výrazu bude zapsán nepřesný formát „splnil“ nebo „nesplnil“, dojde k chybnému,
respektive nulovému zobrazení hledaného výrazu.

Alternativní řešení
• Uvedené vyhodnocení vzniklo v aplikaci MS Excel, lze využít alternativní tabulkové procesory
jako je Open Office Spreadsheet či jiné platformy.
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2.3.8. Výlet na Sněžku
Autor: Ondřej Kořínek
Oblast z RVP

Informační systémy

Doporučený stupeň

2. stupeň ZŠ, nižší ročníky SŠ

Naplňované výstupy RVP

• Nastavuje zobrazení, řazení a filtrování dat v tabulce, aby mohl odpovědět
na položenou otázku; využívá funkce pro automatizaci zpracování dat.
• Vymezí problém a určí, jak při jeho řešení využije evidenci dat; na základě
doporučeného i vlastního návrhu sestaví tabulku pro evidenci dat a nastaví
pravidla a postupy pro práci se záznamy v evidenci dat.
• Sám evidenci vyzkouší a následně zhodnotí její funkčnost, případně
navrhne její úpravu.

Vstupní požadavky na žáky

•
•
•
•

Cíl aktivity

•
•
•
•
•
•
•

Rozvíjené kompetence

Klíčové kompetence prolínající se s rozvojem digitální gramotnosti žáků:

Žáci umí vyhledávat na internetu.
Žáci umí vyhledávat v mapě, ale není nutné, vyučující může ukázat.
Žáci umí ovládat tabulkový kalkulátor.
Žáci umí vytvořit tabulky v tabulkovém kalkulátoru, tj. naformátovat jejich
vzhled, a využívají základní funkce (součet) a jednoduché vzorce.
• Žáci umí aplikovat podmíněné formátování na základě hodnoty buňky.
• Žáci umí vytvořit graf.
Žáci nastaví správně trasu v digitální mapě na internetu.
Žáci nastaví správně místa v digitální mapě a získají o nich informace.
Žáci vytvoří tabulku podle vzoru a naformátují ji.
Doplní/dopočítají příslušné hodnoty.
Žáci využijí příslušné vzorce a funkce v tabulkovém kalkulátoru.
Žáci aplikují podmíněné formátování.
Žáci vytvoří graf.

Kompetence k učení
• Samostatně, případně s pomocí vyučujícího zpracovává zadaný projekt.
• Hodnotí vlastní řešení a navrhuje další možné zlepšování.
• Využívá různé zdroje informací (internet, vyučující, vlastní znalosti).
Kompetence k řešení problémů
• Navrhuje strukturu tabulek a naplní je daty.
• Správně dopočítá hodnoty v tabulce.
• Navrhuje a používá správné vzorce/funkce.
Kompetence komunikativní
• Vysvětlí, která trasa je z jeho pohledu nejvýhodnější a proč.
Kompetence sociální a personální
• Při vytvoření tabulky/tabulek, případně hledání v mapě spolupracuje se
spolužáky.
Potřebné vybavení

• PC, internet, webový prohlížeč, MS Excel

Časová dotace

4–6 vyučovacích hodin
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Průběh výuky
Uvedení do problematiky
Daný příspěvek uvádí možnost využít data z digitální mapy v tabulkovém kalkulátoru. Z důvodu
velké šířky všech tabulek, které jsou umístěné vedle sebe, jsou tyto tabulky uváděny samostatně.
Žáci by si je však měli umístit ideálně vedle sebe nebo pod sebe, aby se v nich orientovali. Vyučující
může sledované údaje libovolně modifikovat.
Zadání pro žáky
1. Vytvořte v programu MS Excel nebo jiném tabulkovém kalkulátoru příslušnou tabulku/tabulky.
Vydáte se pěšky na nejvyšší horu České republiky Sněžku z různých míst, tj. prozkoumáte různé
možné trasy. Vaším úkolem bude pracovat s webovou stránkou podle svého uvážení, např.
https://mapy.cz/ nebo https://www.google.cz/maps/ aj., a pomocí vybrané stránky doplnit
chybějící údaje do tabulky. Dané trasy budete moci podle svého uvážení vyzkoušet ve formě
výletu a tak posoudit, jestli jste zvolili ideální trasu a jestli dané údaje zhruba odpovídají datům
vyčteným z map.
2. Budete doplňovat tři možné trasy na Sněžku, tedy celkem jsou uvedeny tři tabulky. Tabulky
můžete umístit vedle sebe nebo pod sebe. Ze všech tří tabulek, pokud budou vedle sebe, můžete
vytvořit jednu tabulku se společným záhlavím Výlet na Sněžku. Daným tabulkám také nastavte
libovolný grafický formát.

a) Trasa Velká Úpa – Sněžka

Obrázek 1
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b) Trasa Horní Malá Úpa – Sněžka

Obrázek 70

c) Trasa Pec pod Sněžkou – Sněžka

Obrázek 71
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1. Z vybrané mapy/map doplňte do každé z tabulek následující:
• Místa označená jako vzdálenost v km od startu označují bod, který vyznačíte na mapě a určíte
další údaje. Důležité je zadat počátek cesty a konec cesty a jednotlivá místa přidávat do mapy
postupně.
• Nadmořskou výšku (m. n. m.) daného konkrétního místa vyhledejte na mapě nebo na internetu.
• Převýšení – rozdíl nadmořské výšky současného místa a předešlého místa.
• Vzdálenost od začátku trasy – na kolikátém km se dané místo nachází od startu/počátku cesty.
• Odhadovaný čas od začátku trasy vyčtěte z mapy (měl by být uveden), případně dopočítejte, za
jak dlouho se k danému místu dostanete od startu/počátku cesty. Uvádějte ve formátu
hodiny:minuty.
2. Dále dopočítejte nebo uveďte u každé cesty následující údaje:
• Jaká je celková délka dané trasy a jaký je celkový čas potřebný k jejímu zdolání?
• Jaké je celkové převýšení cesty, tj. od začátku do cíle? Napište správný vzorec, případně využijte
správnou funkci/správné funkce.
• V jednotlivých trasách určete počet převýšení menších než 100 m.
• Pokud bude převýšení ve sloupci Převýšení menší než 100, nastavte, aby se v dané buňce
automaticky nastavila např. zelená barva.
• Která trasa je nejobtížnější? Dopočítejte to například z převýšení na úseku posledních cca 2 –
2,5 km dané trasy. V závěru trasy již turistům obvykle rychle ubývají síly, a pokud je
v závěrečných kilometrech trasy převýšení veliké, může to způsobit větší úbytek sil, například
i s ohledem na stále se zvyšující teploty na sluníčku.
• Pro všechny trasy vytvořte grafy znázorňující výškový profil celé trasy, viz ukázka níže.

Obrázek 72

• Kterou cestu na Sněžku byste si vybrali a proč? Zdůvodněte její volbu.
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Příprava na výuku
1. Vyučující by se měl na hodinu připravit a všechny možné trasy si sám vyzkoušet, kdyby byl
s ovládáním nějaký problém. Pro vyřešení problému byly využity https://mapy.cz/. Níže jsou
uvedena možná řešení neúplných tabulek ze zadání pro žáky.

Obrázek 73

Obrázek 74
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Obrázek 75

Níže je ještě uvedena cesta z Pomezní boudy na Sněžku.

Obrázek 76

Při řešení úlohy je potřeba nastavit turistickou mapu, možnost Plánování, u jednotlivých míst jsou
uvedeny časy a vzdálenost, ale pouze mezi jednotlivými místy. Žáci do tabulek musí dané hodnoty
dopočítat, případně údaje zobrazit pomocí interaktivních funkcí. Čas musejí dopočítat, při tom si
procvičí sčítání minut a hodin a správné zobrazení v daném formátu. Níže je uvedena ukázka.
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Jednotlivé body, tj. vzdálenosti od počátku trasy, jsou do mapy přidány kliknutím na příslušnou
vzdálenost od začátku trasy.

Obrázek 77

Obrázek 78
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U každé trasy je v pravém sloupečku dole celkový čas, celková vzdálenost a výškový profil. Pokud
bude žák opisovat trasu myší, měla by se mu ve výškovém profilu zobrazovat příslušná výška v m.
n. m. Ukázka je uvedena na obrázku níže.

Obrázek 792

2. Níže jsou uvedeny návrhy řešení:
a. Údaje je možné sečíst z daných sloupců, případně se dají vyčíst z informací o dané trati
z příslušných webových stránek dané mapy.
b. = MAX(oblast) - MIN(oblast)
c. =COUNTIF(oblast;"<100")
d. Použít podmíněné formátování
e. = MAX(oblast) - MIN(oblast), kde oblast bude menší než v bodu b
f. Vytvoření příslušného grafu
g. Žáci odpovídají individuálně.

Organizace práce
1. Žáci vytvářejí v tabulkovém kalkulátoru vzorové tabulky, podle požadovaných informací hledají,
která z map je vhodnější, tj. ve které naleznou požadované údaje. Žáci dále nastaví grafický
formát.
2. Žáci využijí funkce tabulkového kalkulátoru a dopočítají potřebné údaje.
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Na co si dát pozor
• Je možné, že žáci zadají odlišnou trasu, která se bude lišit od přípravy vyučujícího. Měli by ovšem
dodržet daná konkrétní místa. Tímto způsobem by k odlišnému zobrazení nemělo dojít.
• Může se stát, že žáci budou mít trochu odlišné zjištěné hodnoty, které vyčtou z mapy. Tolerance
by měla být v jednotkách nebo menších desítkách daných hodnot.

Alternativní řešení
• Pro žáky je možné vybrat libovolnou trasu/trasy, případně je možné vybrat cestu ke zdolání
Sněžky a návrat jinou cestou. Na základě profilu trati by žáci mohli vybrat, kterou cestou by chtěli
na Sněžku vystoupat a kterou by ze Sněžky sešli.
• Vyučující může zvolit i další vzorce/funkce pro výpočty.

Literatura
Inspirací pro zvolené trasy byly následující webové stránky:
• Výlety na Sněžku, aneb došlápněte si na královnu hor. Region Krkonoše – ubytování | výlety |
zážitky [online]. Region-Tour.cz, 2008–2019 [cit. 2021-02-13]. Dostupné z: https://www.regionkrkonose.cz/magazin/vydejte-se-na-snezku-petkrat-jinak/
• Na Sněžku. Krkonoše [online]. Vrchlabí: Krkonoše – svazek měst a obcí, 2020 [cit. 2021-02-13].
Dostupné z: https://www.krkonose.eu/node/2662
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2.3.9. Fotbalový zápas
Autor: Ondřej Kořínek
Oblast z RVP

Algoritmizace a programování

Doporučený stupeň

2. stupeň ZŠ

Naplňované výstupy RVP

•
•
•

•

•
Vstupní požadavky na žáky

•
•
•

Cíl aktivity

•
•
•
•
•
•

Rozvíjené kompetence

Po přečtení jednotlivých kroků algoritmu nebo programu vysvětlí celý
postup; určí problém, který je daným algoritmem řešen.
Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne a popíše kroky
k jejich řešení.
Vybere z více možností vhodný algoritmus pro řešený problém a svůj
výběr zdůvodní; upraví daný algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé
algoritmy pro řešení problému.
V blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný
program s ohledem na jeho možné důsledky a svou odpovědnost za ně;
program vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá opakování,
větvení programu, proměnné.
Ověří správnost postupu, najde a opraví v něm případnou chybu.
Žák umí pracovat běžným způsobem s prohlížečem, orientuje se na
webové stránce a umí vyhledat a zvolit možnost podle požadavků.
Žák ví, co je algoritmus, umí sestavit algoritmus, resp. vývojový diagram
podle požadavků zadání.
Žák používá opakování a větvení programu.
Žák se orientuje v novém prostředí v blokově orientovaném
programovacím jazyce.
Žák ze zadání úlohy ověří, jestli potřebuje využít všechny bloky v daném
blokově orientovaném programovacím jazyce.
Žák navrhne/vytvoří algoritmus pomocí vývojového diagramu ze zadání.
Žák z vývojového diagramu sestaví program v blokově orientovaném
programovacím jazyce.
Žák srovná mezi sebou různé vývojové diagramy a sdělí, v čem se
jednotlivá řešení liší.
Žák využívá v návrhu vývojového diagramu základní řídicí konstrukce –
sekvenci, větvení a cyklus s neznámým počtem opakování.

Klíčové kompetence prolínající se s rozvojem digitální gramotnosti žáků:
Kompetence k učení
•
•

Samostatně zpracovává zadaný projekt.
Hodnotí vlastní řešení v porovnání s předloženým řešením a navrhuje
další možné zlepšování řešení.
• Využívá různé zdroje informací (algoritmus, vývojový diagram, řídicí
konstrukce).
Kompetence k řešení problémů
•
•
•
•
•

Navrhuje algoritmus ze zadání.
Zjišťuje, že návrh algoritmu vede ke správnějšímu sestavení programu.
Rozpoznává chyby v navrženém algoritmu.
Identifikuje, s kterými kroky algoritmu by mohl být problém.
Aplikuje sestavený algoritmus v návrhu programu.
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Kompetence komunikativní
•

Vysvětlí navržený algoritmus a graficky jej znázorní pomocí vývojového
diagramu.
Kompetence sociální a personální
•

Potřebné vybavení

Při vytvoření vývojového diagramu spolupracuje s ostatními žáky ve
skupině.

PC, internet, webový prohlížeč, případně papír a tužka
Jako blokově orientované prostředí je využit projekt ze stránky
https://code.org/.
Vývojové diagramy lze online vytvořit např. na stránce https://online.visualparadigm.com/diagrams/features/flowchart-tool/ (jako konkrétně v tomto
příspěvku).

Časová dotace

4 vyučovací hodiny

Průběh výuky
Příspěvek představuje možnost seznámení s prostředím blokově orientovaného programovacího
jazyka. Žáci by už měli mít zkušenost s vytvářením např. vývojových diagramů nebo by už mohli mít
zkušenost s daným blokovým prostředím, ale to není úplně nutné. Žáci by se případně měli v daném
prostředí lehce zorientovat sami. Daný příklad má za cíl procvičit následující řídicí konstrukce:
sekvenci, větvení a cyklus s neznámým počtem opakování. Další informace pro vyučujícího, zadání
pro žáky a ukázky řešení jsou uvedeny dále v příspěvku.

Zadání: Vytvořte program „Fotbalový zápas“ v prostředí Code.org®, které naleznete na stránce
https://code.org/ v sekci Vytvoř: Ukázat všechny projekty. Dále v sekci Začít nový projekt zvolte View
full list a vyberte správný projekt. Který to bude?

Požadavky na „Fotbalový zápas“
•
•
•
•
•
•
•

Hráč se bude moci ovládat šipkami vlevo a vpravo.
Míč se bude odrážet od zdi a od hráče.
Pokud míč skončí v bráně, připíše se bod hráči.
Pokud hráč mine míč, bod se připíše protihráči.
Rychlost hráče i míče bude náhodná.
Pokud některý z hráčů získá bod, zápas pokračuje. Počet gólů v zápasu není omezen.
Dobrovolný úkol: Přidejte příslušné zvukové efekty.

Otázky k „Fotbalovému zápasu“, v závorce jsou uvedeny označené výstupy:
1. Bude s ohledem na definované požadavky nutné použít všechny „možnosti“, které jsou
v Pracovním prostoru? Pokud ne, které „možnosti“ nebudou potřeba? (I-9-2-01)
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2. Podle požadavků na „Fotbalový zápas“ se pokuste nakreslit vývojový diagram a podle tohoto
vývojového diagramu sestavte pomocí příslušných bloků funkční projekt v prostředí Code.org.
(I-9-2-02, I-9-2-05)
3. Níže je uvedený obrázek 1 vývojového diagramu, který by měl odpovídat požadavkům zápasu.
Jakým způsobem se liší vaše řešení z předchozího bodu od níže navrženého? Řeší tento
algoritmus znázorněný vývojovým diagramem problém zápasu, tj. jeho požadavky? Pokud ne,
v čem je v daném vývojovém diagramu problém? (I-9-2-01, I-9-2-03, I-9-2-06)

Obrázek 1
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4. Na obrázku 2 je uveden vývojový diagram, který vylepšuje předchozí verzi. Splňuje druhý
vývojový diagram požadavky fotbalového zápasu, tj. je již správně řešen problém zápasu?
Změny oproti předchozímu obrázku jsou vyznačeny zeleně. (I-9-2-03, I-9-2-06)
5. Nakreslete vývojový diagram, který by řešil beze zbytku požadavky fotbalového zápasu. Jakou
další řídicí konstrukci je nutné do vývojového diagramu přidat a proč? Neuvažujeme, že bychom
museli stále ošetřovat ovládání (šipka vlevo a šipka vpravo) a zasažení míče. Tento úkol je
náročnější, žáci ho mohou vyřešit při skupinové práci. (I-9-2-03)

Obrázek 2
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Příprava na výuku
• Všechny úkoly je možné si vyzkoušet předem na stránce https://code.org/, kde se zvolí možnost
Vytvoř: Ukázat všechny projekty, viz obrázek 3.

Obrázek 3

• Na nové stránce se zvolí možnost View full list, viz obrázek 4.

Obrázek 4
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•

Vybere se kategorie Hry s událostmi s možností Sporty, viz obrázek 5.

Obrázek 5

Organizace práce
1. Žáci si podle návodu zkusí samostatně otevřít projekt. Po přečtení a pochopení zadání se budou
snažit odpovědět na první otázku v předcházející kapitole Průběh výuky v podkapitole Otázky
k „Fotbalovému zápasu“. Základní ukázka projektu po jeho výběru je na obrázku 6. Správná
odpověď na zadanou otázku je, že je potřeba použít všechny možnosti (zelené bloky v obrázku
6 vpravo).

Obrázek 6
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2. Žáci by měli nejdříve navrhnout řešení pomocí vývojového diagramu, případně mohou obdržet
Vývojový diagram 1 a podle něho mohou zkusit sestavit program. Řešení obrázku 1 v projektu
Sporty je uvedeno na obrázku 7.

Obrázek 7

3. Pokud žáci dostali v předchozím bodě k dispozici vývojový diagram, v tomto bodu mohou
odpovědět na otázky, jestli sestavený program odpovídá požadavkům zápasu.
Správné odpovědi:
• V daném vývojovém diagramu chybí správné vybrání prostředí scény.
• Chybí správné nastavení hráče.
• Chybí správné nastavení rychlosti míče i hráče.
• V možnostech když míč mine hráče a když je míč v brance chybí pokyn hoď nový míč, aby
se program stále opakoval. Tyto možnosti mohou žáci zkusit doplnit samostatně a potom
odpovědi zkontrolovat podle řešení na obrázku 2 – Vývojový diagram 2. Řešení tohoto bodu 3 je
uvedeno na obrázku 8.
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Obrázek 8

4. Ve druhém vývojovém diagramu není řešeno opakování jednotlivých částí po hození nového
míče, tj. na rozdíl od vývojového diagramu, ve kterém není řešeno opakování, je v projektu Sporty
opakování řešeno pomocí cyklu, což není na první pohled zřejmé. Zde by si žáci měli uvědomit,
k čemu je dobré opakování některé činnosti.
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5. Vývojový diagram, kde by se jednotlivé části stále opakovaly, by byl složitý, proto bude ukázka
řešení pomocí vývojového diagramu trochu zjednodušená. Opakování je bráno v úvahu, pouze
když některý hráč získá bod, v jiných případech ne.
Správné řešení:
• Do vývojového diagramu je přidána proměnná novýMíč, jejíž hodnota je nastavená na hodnotu
0.
• Pokud se míč dostane do branky nebo když hráč míč mine, zvýší se hodnota proměnné novýMíč
o 1 (je možné žákům vysvětlit) a ostatní podmíněné příkazy v se daném průchodu cyklem již
neprovedou.
• Když se vše provede a jsme na konci cyklu, je hodnota proměnné novýMíč nastavena znovu na
0, aby se cyklus zopakoval. Přidá se tedy nový míč a cyklus se stále opakuje.
• Proměnná novýMíč je přidána pouze do vývojového diagramu, v sestaveném programu to je
řešeno způsobem, který není patrný a je součástí projektu.

Obrázek 9
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Na co si dát pozor
• Nejdříve by žáci měli navrhnout algoritmus řešení ve formě vývojového diagramu, tj. měli by si
nejdříve možné řešení rozmyslet. I když je příklad jednoduchý, žáci by měli mít návyk si nejdříve
vše důkladně rozmyslet, navrhnout řešení a teprve potom ho realizovat, aby dokázali dále
programovat v nějakém vyšším programovacím jazyku.
• Vývojové diagramy neuvažují možnost použití cyklů, protože jednotlivé činnosti by se měly stále
opakovat, kromě vývojového diagramu na obrázku 9. Vývojové diagramy by byly složité
a nepřehledné.
• Vývojové diagramy odpovídají řešení, které je uvedeno na obrázku 8, kde jednotlivé zelené bloky
obsahují slovíčko když, tj. podmíněný příkaz.
• Pokud budou žáci vytvářet vývojový diagram, vhodné je i jeho nakreslení, vytvoření v online
nástroji pro ně může být složité, nebo s ním už musejí mít nějaké zkušenosti.
Alternativní řešení
• Daný příklad je vhodnější pro chlapce, dívky mohou vyzkoušet jiný sport, než je fotbal, případně
mohou zvolit jiný, podobný projekt, např. Flappy apod.
Literatura
• Vývojové diagramy jsou vytvořeny v online nástroji, který je dostupný na adrese:
https://online.visual-paradigm.com/drive/#diagramlist:proj=0&new=Flowchart.
• Zvolený projekt je online veřejně dostupný na adrese: https://studio.code.org/projects/public.
• Obrázky ze snímků obrazovky slouží pouze pro rychlejší vyhledání zvoleného projektu, jsou
vytvořeny z výběru projektu na stránce https://studio.code.org/.
• Jednotlivá řešení byla vytvořena autorem příspěvku.
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2.3.10. Myší závody (hra v prostředí Scratch)
Autor: Jan Preclík
Oblast z RVP

Algoritmizace a programování

Doporučený stupeň

2. stupeň ZŠ, nižší ročníky SŠ

Naplňované výstupy RVP

•
•
•

•
Vstupní požadavky na žáky

•
•
•
•
•

Cíl aktivity

•

•
•

•
•
Rozvíjené kompetence

Po přečtení jednotlivých kroků algoritmu nebo programu vysvětlí celý
postup; určí problém, který je daným algoritmem řešen.
Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne a popíše kroky
k jejich řešení.
V blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný
program s ohledem na jeho možné důsledky a svou odpovědnost za ně;
program vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá opakování,
větvení programu.
Ověří správnost postupu, najde a opraví v něm případnou chybu.
Žák umí pracovat s webovým prohlížečem (zadat adresu stránky, obnovit
stránku, orientuje se v prvcích webové stránky).
Žák má svoji vlastní e-mailovou adresu a dokáže s ní pracovat (přečíst
zprávu a odpovědět na ni).
Žák chápe princip cloudového prostředí a základní principy práce v něm
(např. nutnost registrace a přihlášení).
Žák chápe pojem algoritmu jako návodu na řešení dané úlohy, dokáže
konkrétní algoritmus popsat vlastními slovy.
Žák již řešil jednodušší úlohy v blokově orientovaném programovacím
jazyce.
Žák podle návodu vytvoří jednoduchou hru, na praktických příkladech se
tak seznámí s významem a použitím jednotlivých programových bloků
(příkazů).
Žák pochopí princip programování řízeného událostmi, seznámí se se
základními algoritmickými strukturami (sekvence, podmínka, cyklus).
Žák vytvořenou hru otestuje a vlastními slovy popíše zjištěné problémy
(nedokonalosti v programu), pokusí se navrhnout a realizovat jejich
odstranění.
Žák na základě získaných znalostí rozšíří projekt o možnost hry dvou
hráčů.
Žák svoji hru prezentuje spolužákům.

Klíčové kompetence prolínající se s rozvojem digitální gramotnosti žáků:
Kompetence k učení
•
•

Samostatně zpracovává zadaný projekt (zpočátku s pomocí návodu).
Zhodnotí a otestuje vytvořené řešení a navrhuje jeho další možné
zlepšování.

Kompetence k řešení problémů
•
•
•

Navrhuje algoritmus pro řešení úlohy a formuluje ho vlastními slovy.
Na základě algoritmu sestaví program v grafickém programovacím
jazyce.
Rozpoznává chyby ve vytvořeném programu a navrhuje jejich řešení.
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Kompetence komunikativní
•
•

Vysvětlí algoritmus hry vlastními slovy.
Svůj projekt prezentuje spolužákům.

Kompetence sociální a personální
•
•
Potřebné vybavení

Při testování vytvořené hry spolupracuje se spolužáky.
Poskytuje zpětnou vazbu k jejich projektům.

PC, internet, webový prohlížeč (Google Chrome), dostupné stránky na adrese
https://scratch.mit.edu/

Průběh výuky
1. Motivace
žáků
(5 minut)
–
ukázka
jednoduché
hry
(průchod
bludištěm,
https://www.happyclicks.net/maze-games/9_maze_games_beetle.php); návrh společně vytvořit
hru lepší.
2. Základní seznámení s prostředím Scratch a registrace (15 minut).
3. Tvorba vlastní hry „Myší závody“ (70 minut) – práce žáků podle návodu doplněná pomocí učitele
u problémových pasáží.
4. Testování vytvořené hry, odhalování možných problémů (45 minut) – samostatná práce žáků,
skupinová práce, poskytování zpětné vazby ostatním.
5. Rozšíření hry o možnost hry dvou hráčů (45 minut) – samostatná práce žáků.
6. Vlastní vylepšení hry (45 minut) – např. jiná grafika, jiné herní chování, samostatná práce žáků.
7. Prezentace projektu ostatním (5 minut na jednoho žáka).

Příprava na výuku
• Podívat
se
na
motivační
hru
https://www.happyclicks.net/mazegames/9_maze_games_beetle.php,
případně si na stránce https://www.happyclicks.net/maze-games/ vybrat jinou podobnou.
• Zaregistrovat se do prostředí Scratch na https://scratch.mit.edu/ a seznámit se s tímto
prostředím.
• Prostudovat si návod níže a zkusit si vytvořit hru tak, abychom poté mohli žákům radit.
Organizace práce
Následují instrukce pro žáky rozdělené do několika celků. Časový údaj je jen orientační, záleží na
předchozích zkušenostech žáků i na jejich chuti pracovat.
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Tento symbol označuje místa, kde je dobré nechat žáky samostatně vymyslet řešení úkolu,
vzájemně prodiskutovat navržené téma apod. a pak teprve pokračovat dále. Návod pro žáky
můžete v těchto místech například rozdělit.
Tímto symbolem jsou označena místa a věci, na které je potřeba dávat pozor.
Takto jsou označeny úkoly, které si mají žáci samostatně vyzkoušet.
Otazník označuje otázku pro žáky, je dobré je vést k diskuzi a k tomu, aby na odpověď
přišli samostatně.

Motivace (5 minut)
1. Podívejte se na stránku https://www.happyclicks.net/maze-games/9_maze_games_beetle.php,
kde je v jednoduché hře vaším úkolem dovést berušku skrz bludiště ke sluníčku.
2. Tato hra je ale příliš jednoduchá a není moc zajímavá, že? Pojďme tedy společně vytvořit lepší.
Nazveme ji „Myší závody“ a cílem bude dovést myš co nejrychleji k nějaké dobrotě. Na závěr
vytvoříme hru pro dva hráče.

Základní seznámení s prostředím Scratch (15 minut)
3. Na adrese https://scratch.mit.edu/ je nejprve potřeba se zaregistrovat – odkaz „Připojit se ke
Scratchi“.
a. Jako „Jméno uživatele“ zvolte spíše přezdívku než své skutečné jméno. Ale takovou, kterou
ještě nikdo nepoužil, to bude možná chtít trochu přemýšlení.
b. E-mail uveďte takový, ke kterému máte přístup. Abyste mohli svoje projekty sdílet (a mít
v prostředí dostupné všechny funkce), musíte svoji adresu potvrdit kliknutím na odkaz
v zaslaném e-mailu (bude mít předmět Confirm your Scratch account).

4. Po přihlášení do prostředí Scratch uvidíte své jméno v pravém horním rohu.
5. Klikněte na „Tvořit“ a můžete se pustit do práce.
6. Pokud by náhodou prostředí nebylo v češtině, klikněte v menu v levém rohu na ikonku zeměkoule
a vyberte jazyk: Česky.
7. V prostředí Scratch ovládáte pomocí bloků (příkazů) jednu nebo více postav. Každá postava má
svůj vlastní scénář (program), podle kterého se chová. Můžete také měnit pozadí scény (kde se
postava pohybuje).
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Tvorba vlastní hry „Myší závody“ (115 minut)
Idea hry: Pomocí šipek doleva/doprava budeme ovládat pohybující se myšku. Jejím úkolem je co
nejrychleji projít bludištěm a najít sladkou koblihu. Při nárazu na překážku myšce nějaký čas trvá,
než se z té rány vzpamatuje.
Tvorbu hry si rozdělíme do několika jednodušších částí. Nejprve se naučíme myšku ovládat.
8. Zrušte postavu kocoura kliknutím na ikonu koše.
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9. Vyberte novou postavu. Buď najděte obrázek myšky nebo do políčka Hledat zadejte „mouse“.

Pokud chcete experimentovat s jiným obrázkem postavy, vybírejte takové obrázky, kde je
pohled na zvířátko shora.
10. Nyní myšku naučíme poslouchat – reagovat na stisk kláves. K tomu využijeme blok „po stisku
klávesy“ z kategorie Události. Tento blok se vykoná vždy, když stisknete příslušnou klávesu
(kterou vyberete z rozbalovacího seznamu).
11. Otáčení myšky po stisku šipky doleva zajistí blok „otoč se…“ z kategorie Pohyb. Blok připojte
pod blok události.

12. Protože učíme myšku otáčet se doleva i doprava, tj. reagovat na stisk dvou různých kláves,
budeme potřebovat dva různé bloky událostí.
Zkuste sami naučit myšku otáčet se i doprava a teprve potom pokračujte.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Náš program zatím vypadá takto:

Je úplně jedno, jestli oranžové bloky událostí umístíte pod sebe nebo vedle sebe. Můžete je
dát kamkoli na plochu scénáře.
Všimněte si, že po stisku šipky doleva/doprava se žlutě zvýrazní ty bloky, které se právě provádí.
Tak můžete sledovat běh svého programu.
13. Hru spustíte kliknutím na tlačítko
. Běžící program zastavíte tlačítkem
.
Chceme, aby se po spuštění programu myška rozeběhla dopředu. Kdybychom ale využili jenom
následující dva bloky, myška by po každém kliknutí na tlačítko
dopředu o zadaný počet kroků.

jen jednou poskočila

14. Aby myška stále běžela kupředu, musíme blok „dopředu o … kroků“ opakovat. K tomu slouží
blok „opakuj stále“ z kategorie Ovládání (tzv. cyklus). Aby myška neběžela příliš rychle,
zmenšíme počet kroků na 2, takže při každém opakování cyklu udělá myška dva kroky.
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Už víte, kde a jak se dá měnit rychlost běhu myšky? A kde rychlost jejího otáčení?
Vyzkoušejte.
Víte také, proč jsem vás v bodě č. 9 upozorňoval, abyste vybírali takové obrázky, kde je
pohled na zvířátko shora? Zkuste vysvětlit vlastními slovy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Náš program nyní vypadá takto:

Po stisku tlačítka
a doprava.

se myška rozeběhne kupředu a můžete ji ovládat šipkami doleva
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15. Nyní připravíme myšce nějaké překážky, aby cestu za koblihou neměla tak snadnou. Na scénu,
po které se myška pohybuje, nakreslíme bludiště.

16. Bludiště se bude skládat z černých čar nakreslených silnou čarou s využitím nástroje „Úsečka“.

Všechny překážky kreslete stejnou (černou) barvou, proč je to důležité,
uvidíte později.
Kliknutím na záložku „Scénáře“ a výběrem postavy myšky se vrátíte k editaci programu.
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17. Chceme, aby se po spuštění hry myška objevila v levém horním rohu bludiště, měla poloviční
velikost a byla natočena směrem doprava. K tomu využijeme následující tři příkazy – takovému
nastavení počátečního stavu se říká inicializace.

Dávejte pozor, abyste první tři bloky umístili před cyklus, ne dovnitř cyklu!
18. Nyní ale myška dokáže „procházet zdí“, to není dobré. V každém běhu cyklu se musíme podívat,
jestli myška nenarazila do překážky, a pokud ano, bude jí nějaký čas trvat, než se z nárazu
vzpamatuje. Toho dosáhneme pomocí podmínky – bloku „když …, tak …“ z kategorie Ovládání.
19. Náraz do překážky poznáme tak, že se myška dotkne černé barvy – takovou podmínku
najdete v kategorii Vnímání. Správnou barvu naberete kapátkem přímo ze scény, jak je ukázáno
na následujícím obrázku – klikněte na barvu v bloku „dotýkáš se barvy“, poté na ikonu kapátka
a pak na pixel příslušné barvy ve scéně (pod lupou).
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Už víte, proč jsem vás v bodě č. 16 upozorňoval, abyste všechny překážky kreslili stejnou
barvou?
20. Po nárazu do překážky se myška na 2 sekundy zamyslí. Výsledný program bude vypadat
následovně:

Nyní si chvíli hrajte. Tomu se říká testování – hledáte ve svém programu chyby. Najdete
nějaké? A když ne přímo chyby, tak nějaké problémy nebo podivné chování? Zkuste
navrhnout jejich odstranění nebo vylepšení…

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asi jste si všimli, že je trošku „problém s ocáskem“ – když se myška dotkne (například při
otáčení) ocáskem překážky, je to bráno jako náraz do překážky. Tento problém asi nějaké
elegantní řešení nemá, můžeme ho ale odstranit změnou herního principu – po nárazu do překážky
bude myška „teleportována“ zpět na začátek bludiště a musí začít znovu od začátku. To provedete
pomocí bloku „klouzej … sekund na …“.

Strana 74

Také není úplně fér, že myška může překážky obejít tak, že se schová „za okraj“ herního
pole (scény). To můžete vyřešit tak, že kolem celého herního pole nakreslíte černé čáry =
překážky. Při kreslení můžete využít i funkci Obdélník (ale pozor, bez výplně!).

21. Blížíme se do finále. Cílem myšky je najít sladkou koblihu, proto přidáme další postavu (Donut)
a umístíme ji do pravého dolního rohu.
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22. Podobně jako v každém opakování cyklu testujeme, zda myška nenarazila do překážky, tak
budeme pomocí další podmínky testovat, jestli už myška nenašla Donut. Blok „zastav…“ zastaví
běh všech scénářů = hra skončila.
Nyní máme v našem projektu dvě postavy, každá z nich má svůj vlastní scénář (Donut ho
má prázdný). Proto si vždy dejte pozor, kterou postavu máte vybranou a se kterým
scénářem pracujete.
Výsledný program vypadá takto:

Úkoly a náměty pro samostatnou práci (90 minut)
23. Rozšiřte hru o možnost hry dvou hráčů – je to úplně jednoduché:
a.

Zkopírujte postavu Mouse1 – klikněte na ni pravým tlačítkem myši a vyberte „zkopíruj“. Nyní
máte dvě myšky, každá má svůj vlastní scénář.

b.

Ve scénáři druhé myšky upravte její startovní pozici a klávesy, kterými ji bude ovládat druhý
hráč.

c.

Kdo chce, může druhé postavě změnit obrázek, třeba na brouka. Obrázek postavy změníte
na kartě Kostým.
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Přijdete na to, proč se většinou náraz myšky do soupeře chová jako náraz na překážku?
Občas ale ne… Proč?
24. Vymyslete a nakreslete různá bludiště, vhodně zkombinujte mezery mezi překážkami
s velikostí myšky…
25. Pohrajte si s hratelností – pokuste se najít ideální rychlost pohybu myšky a ideální rychlost
otáčení tak, aby hra nebyla ani moc lehká, ani moc těžká. Dobře vyladit hratelnost je pro úspěch
hry stejně důležité jako dobrý nápad a kvalitní naprogramování, možná ještě důležitější.
Prezentace vlastní tvorby (5 minut na jednoho žáka)
Pochlubte se ostatním, snažte se svoji hru „prodat“ co nejlépe!

Na co si dát pozor
• Je dobré (po začátku hodiny) zkontrolovat, že jsou žáci do prostředí Scratch přihlášeni (jejich
přezdívku vidíte v pravém horním rohu okna). Výhodou přihlášení (kromě jiného) je, že se jejich
práce automaticky ukládá.
V části Tvorba vlastní hry „Myší závody“:
• Bod 16 – dohlédněte na to, aby žáci všechny čáry tvořící bludiště nakreslili silnou černou čarou.
Důležité je, aby všechny čáry byly nakreslené stejnou barvou. Toho později využijeme v bodě
22 při detekci, kdy myška narazí do překážky.
• Bod 17 – zkontrolujte, že žáci tři úvodní bloky pro inicializaci umístili před cyklus, ne do těla
cyklu.
• Bod 22 – v okamžiku, kdy je v projektu více postav, má každá postava svůj vlastní scénář.
Vždy se zobrazuje scénář vybrané postavy. Na to žáci často zapomínají a pak pracují ve scénáři
jiné postavy nebo jsou zmateni, že jim už hotový scénář „zmizel“.
• Bod 22 – nyní jsou v programu dvě podmínky, zkontrolujte, že obě podmínky jsou umístěné
„za sebou“, tj. na stejné úrovni. Žáci často vloží jednu podmínku do druhé a pak se program
pochopitelně chová jinak, než požadujeme.
Výsledný projekt si můžete prohlédnout na https://scratch.mit.edu/projects/483082545.
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2.3.11. ASCII Art
Petra Vaňková
Oblast z RVP
Doporučený stupeň

Digitální technologie; data, informace a modelování
2. stupeň ZŠ, nižší ročníky SŠ

Naplňované výstupy RVP

• Zakóduje a dekóduje jednoduchý text a obrázek.
• Ukládá a spravuje svá data ve vhodném formátu s ohledem na jejich další
zpracování či přenos.
• Pracuje v online prostředí.

Vstupní požadavky na žáky

Žák umí pracovat běžným způsobem s webovým prohlížečem a cloudovou
aplikací OneNote (která slouží jako příklad elektronického sešitu).

Cíl aktivity

Žák rozliší různé přípravy tvorby ASCII grafiky a vytvoří různými způsoby
v různých online prostředích ASCII Art.
Žák využije speciálních symbolů, písmen a dalších znaků kreativním
způsobem k vytvoření grafického výstupu.

Rozvíjené kompetence

Klíčové kompetence prolínající se s rozvojem digitální gramotnosti žáků:
Kompetence k učení:
Žák operuje s konkrétními typy dat a převádí je v rámci jednoho formátu.
Žák se učí pracovat tvůrčím způsobem s daty a interpretuje je pomocí
grafického výstupu.

Potřebné vybavení

Cloudové aplikace (MS OneNote) a s tím související přihlášení do cloudového
prostředí.
Online prostředí pro zpracování grafických výstupů.

Časová dotace

1–2 vyučovací hodiny

Průběh výuky
Hodina je koncipovaná pro online výuku, respektive distanční provedení zadávání a vyhodnocení
úkolů.

Příprava na výuku
Učitel připraví:
1. Představení ASCII Art
• Formou obrazových ukázek (např. řádkově ve starších verzích mobilních telefonů, exporty
obrázků)
• Formou videa (např.: ASCII Art z youtube)
2. Připomenutí psaní speciálních symbolů či různých znaků.
3. Zadání úkolu tvorby ASCII Art
• Tvorba textu (přepis textu)
• Export obrázku
• Vlastní tvorba (možná a v ukázce volená aplikace: ASCII Flow)
Strana 78

Organizace práce
Vzhledem k tomu, že tato hodina byla koncipovaná jako distanční, učitel zadá konkrétní úkol. Při
běžné hodině doporučujeme první dva zadané úkoly s žáky pouze vyzkoušet a věnovat více času
samostatné kreativní aktivitě, kdy žáci vytvářejí vlastní ASCII Art.
I přestože je realizace samotného ASCII Art zřejmě více spjata s grafikou, využití najde i při práci
s textovým editorem či používání klávesnice pro kreativní činnost.
V rámci této aktivity žáci odevzdávají soubory prostřednictvím elektronického sešitu vytvořeného
v aplikaci MS OneNote.
Možnost zadání pro distanční vzdělávání:
Když už ses seznámil s ASCII Art, tvým úkolem je vytvořit 3 soubory, ve kterých vytvoříš vlastní díla.
Postupuj následujícím způsobem:
1. Vytvoř si vlastní stránku do elektronického sešitu OneNote s názvem ASCII Art.
2. Do stránky vlož postupně 3 soubory.
3. Nejdříve vyzkoušej ASCII ART s textem. Využij tuto webovou stránku. Vytvoř si text a vyber typ
písma. Následně budeš muset využít printscreen (1. VLOŽENÝ SOUBOR)
4. Najdi si fotografii, která by mohla vypadat pěkně, když se převede do ASCII Artu. Pro
konvertování můžeš využít následující webové stránky: (2. VLOŽENÝ SOUBOR)
a. https://www.text-image.com/convert/ascii.html,
b. https://www.ascii-art-generator.org/ ,
c. nebo libovolný vlastní generátor.
5. Pomocí online aplikace ASCII Flow vytvoř vlastní jednoduchý ASCII obrázek (3. VLOŽENÝ
SOUBOR), obrázek exportuj a nahraj do elektronického sešitu.
6. Všechny obrázky by měly být ve stejném formátu (např. *.png).
7. Pokud budeš využívat jiné než vlastní obrázky, nezapomeň uvádět zdroje.

Na co si dát pozor
• Způsob odevzdávání (vyžadujte obrázky v jednom formátu). Problém může nastat v prvním
zadání, kdy je nutné vytvořit printscreen.
• V různých prohlížečích se nemusí zobrazovat správně webové stránky.

Alternativní řešení
• Způsob odevzdávání se bude lišit dle školou využívané platformy.
• Vyučující může volit jedno konkrétní téma, které sjednocuje všechny odevzdané soubory, např.
Velikonoce.
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2.3.12. Filmová databáze I
Autor: Ondřej Kořínek
Oblast z RVP

Informační systémy

Doporučený
stupeň

SŠ, případně pokročilejší 2. stupeň ZŠ

Naplňované
výstupy RVP

• Identifikuje jednotlivé prvky informačních systémů a vztahy mezi nimi; zvažuje možná rizika
při navrhování i užívání informačních systémů.
• Nastavuje zobrazení, řazení a filtrování dat v tabulce, aby mohl odpovědět na položenou
otázku; využívá funkce pro automatizaci zpracování dat.
• Vymezí problém a určí, jak při jeho řešení využije evidenci dat; na základě doporučeného
i vlastního návrhu sestaví tabulku pro evidenci dat a nastaví pravidla a postupy pro práci se
záznamy v evidenci dat.
• Sám evidenci vyzkouší a následně zhodnotí její funkčnost, případně navrhne její úpravu.

Vstupní požadavky
na žáky

• Žák umí pracovat běžným způsobem s kancelářskými aplikacemi (tabulkový
kalkulátor), může mít i základní znalosti programu MS ACCESS.
• Žák zná základy databázových systémů a relačních databází.
• Žák umí vyhledávat a ověřovat informace na internetu.

Cíl aktivity

•
•
•
•
•
•
•

Rozvíjené
kompetence

Klíčové kompetence prolínající se s rozvojem digitální gramotnosti žáků:

Žák vytvoří tabulku v programu MS Excel nebo v jiném tabulkovém kalkulátoru.
Žák vyhledá, ověří a správně setřídí informace.
Žák importuje tabulku z tabulkového kalkulátoru do programu MS ACCESS.
Žák upraví návrh tabulky a naplní daty v programu MS ACCESS.
Žák vytvoří kardinalitu vztahu mezi tabulkami v programu MS ACCESS.
Žák zdůvodní navržení relace mezi tabulkami.
Žák vysvětlí základní pojmy z databázových systémů (databázový systém, databázová
tabulka, primární klíč, cizí klíč, kardinalita vztahu mezi tabulkami).

Kompetence k učení
• Samostatně, případně s pomocí vyučujícího zpracovává zadaný projekt.
• Hodnotí vlastní řešení v porovnání s předloženým řešením a navrhuje další možné
zlepšování řešení.
• Využívá různé zdroje informací (internet, vyučující, vlastní znalosti).
Kompetence k řešení problémů
• Navrhuje strukturu tabulek a naplní je daty.
• Navrhuje správnou kardinalitu mezi tabulkami.
• Vytváří dotazy – na daná data aplikuje různé funkce.
• Rozpoznává chyby v navrženém databázovém systému.
• Navrhuje opravu chyb.
Kompetence komunikativní
• Vysvětlí navržený databázový systém.
Kompetence sociální a personální
• Při vytvoření tabulky/tabulek spolupracuje se spolužáky.

Potřebné vybavení

• PC, internet, webový prohlížeč
• MS Excel, MS ACCESS

Časová dotace

4 vyučovací hodiny
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Průběh výuky
Uvedení do problematiky
Příspěvek představuje možnost uvedení do problematiky základních pojmů databázových systémů.
Ne vše je od samého začátku navrženo správně, cílem je, aby žáci, i s pomocí vyučujícího, o dané
problematice přemýšleli a navrhovali sami změny. S danou problematikou jsou úzce spjaty
následující pojmy: databázový systém, databázová tabulka, primární klíč, cizí klíč, kardinalita vztahu
mezi tabulkami. V programu MS ACCESS se využívají funkce import tabulky z MS Excel, návrhové
zobrazení tabulky, relace a dotazy. Podkapitola Zadání pro žáky odkazuje na příslušné části kapitoly
Organizace práce. Jako téma byla zvolena jednoduchá filmová databáze, protože žáci obvykle
nějaké filmy/seriály sledují a toto téma by jim mohlo být blízké a i pro ně zajímavé.
Zadání pro žáky
1. Otevřete si soubor Filmová-databáze.xlsx a v něm se pokuste správně sestavit tabulku
z daných údajů v jednotlivých buňkách. K vyhledání souvisejících údajů z jednotlivých buněk
použijte internet. Výslednou tabulku umístěte do levého horního rohu listu v daném souboru.

Po sestavení tabulky odpovězte na následující otázky:
• Záleží v sestavené tabulce na pořadí řádků?
• Záleží v sestavené tabulce na pořadí sloupců?
• Je chyba, že jste někdo měl jiné pořadí řádků/sloupců?
2. Otevřete si program MS ACCESS a naimportujte tabulku z tabulkového kalkulátoru. Využijte
nabídku Externí data – Excel. Při importu nenastavujte primární klíč. Tabulku pojmenujte Filmherec.
3. Přidejte do naimportované tabulky v programu MS ACCESS atribut/sloupec Adresa herce
a naplňte ho údaji podle vzoru.
• Vlastnosti sloupce Adresa herce: Krátký text, velikost pole 70.
• Doplněné údaje:
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Pozn. Doplněné údaje jsou smyšlené.

4. Změňte u záznamu 2 datum uvedení filmu Forrest Gump na 24. 6. 1994, viz vzor.

5. Společně s vyučujícím vytvořte následující dotazy:
a.
b.
c.
d.

Vypište všechny informace z tabulky. Uložte jako Dotaz1.
Vypište pouze informace o herci. Uložte jako Dotaz2.
Vypište název filmu, který měl premiéru v 90. letech. Uložte jako Dotaz3.
Vypište film (název filmu), který v názvu obsahuje písmeno G. Uložte jako Dotaz4.

6. Samostatně, bez vyučujícího, vytvořte následující dotazy:
a. Vypište jméno a příjmení herce, jehož číslo popisné domu je 128.
b. Vypište jméno a příjmení herce, jehož PSČ města začíná na 128.
7. Odpovězte na následující otázky:
a.
b.
c.
d.

Číslo ID (atribut primární klíč) se vztahuje k filmu, k herci nebo k oběma?
Může nastat nějaký logický problém u data premiéry filmu?
Jaké chyby mohou být v atributu Adresa herce?
Jaké další chyby, např. pro rychlost zpracování dat, jsou v navržené tabulce?

8. Podle vzoru uvedeného níže vytvořte místo jedné tabulky Film-herec tabulku Film a tabulku
Herec. Adresu herce rozdělte do více atributů. Dané tabulky v zobrazení Datového listu si dobře
prohlédněte.

Obrázek 10
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Obrázek 11

9. Společně s vyučujícím nastavte mezi tabulkou Film a Herec relaci 1:N. Přidejte příslušná data.
Po nastavení relace si otevřete obě tabulky. Došlo v tabulkách k nějakým změnám? Má dané
řešení nějaké omezení?
10. Nastavte mezi tabulkami Film a Herec relaci N:1. Má dané řešení nějaké omezení? Jak se
změní výsledek oproti předcházejícímu úkolu?
11. Společně s vyučujícím navrhněte případ, kdy v jednom filmu může hrát více herců a jeden herec
může hrát ve více filmech.
Příprava na výuku
1. Učitel si v programu MS Excel nebo jiném tabulkovém kalkulátoru připraví „rozházenou“ tabulku.
Níže je uvedena možná rozházená tabulka i správně sestavená. Pokud budou mít žáci jiné pořadí
sloupců, na výsledek to vliv mít nebude, případně je možné změny jednoduše upravit. Že se
v některých buňkách nacházejí duplicitní údaje, nevadí, je to tak nastaveno záměrně.

Obrázek 12

Obrázek 13
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Odpovědi na položené otázky:
• Na pořadí řádků nezáleží, ovšem kromě záhlaví. To musí být v tabulce uvedeno jako první
řádek. To je třeba žákům zdůraznit.
• Na pořadí sloupců v tabulce nezáleží.
• Chyba z pohledu databáze to není.
2. V dalším kroku se tabulka importuje z tabulkového kalkulátoru do programu MS ACCESS. Zvolí
se první varianta Importovat zdrojová data.
a. V návrhovém zobrazení lze změnit strukturu tabulky, u jednotlivých atributů lze nastavit různé
vlastnosti. Pomocí datového listu se do tabulky přidávají záznamy/data. Atribut/sloupec, který je
primárním klíčem, jednoznačně identifikuje data v dané tabulce a nesmí obsahovat duplicitní
údaje. Slouží také k jednoznačné identifikaci buňky, protože podle primárního klíče program lehce
zjistí, kterou buňku, tj. pole v kterém řádku, chceme například změnit.
3. Níže je uvedeno Návrhové zobrazení dané tabulky.

Obrázek 14

Obrázek 15

4. Upravená tabulka Film-herec.

Obrázek 16
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5. Učitel společně s žáky vytvoří například následující výběrové dotazy, možno pomocí průvodce
nebo v návrhovém zobrazení. Níže je uvedeno řešení v návrhovém zobrazení.
a. Vypište všechny informace z tabulky. Uložte jako Dotaz1.
b. Vypište pouze informace o herci. Uložte jako Dotaz2.
c. Vypište název filmu, který měl premiéru v 90. letech. Uložte jako Dotaz3.
d. Vypište film (název filmu), který v názvu obsahuje písmeno G.
Před vytvářením dotazů je nutné žákům vysvětlit, co je dotaz, k čemu slouží apod.

Obrázek 17

Obrázek 18
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Obrázek 19

Obrázek 9

6. Dotazy, které mají žáci vytvořit, nemají správné řešení, protože máme více údajů, které splňují
podmínky zadaných dotazů. Stejná čísla se vyskytují jak u PSČ, tak i u čísla popisného. Na
základě navržené tabulky následují dotazy, pomocí kterých by žáci měli být schopni lépe pochopit
správné navržení tabulek v relačním modelu databázových systémů.
Strana 86

7. Možné odpovědi na zadané otázky:
a. Z navržené tabulky není zřejmé, jestli se ID vztahuje k údajům filmů nebo k údajům herců.
Vždy by mělo být jasné i správně navržené, že atributy, které nejsou primárním klíčem, se
vztahují k primárnímu klíči (jsou na něm závislé). ID se pravděpodobně vztahuje k filmům, a ne
k hercům, každý herec by tudíž měl mít také svoje ID, které by mělo být primárním klíčem.
V tabulce ale nesmí být dva primární klíče, takže přidání dalšího ID do tabulky není možné.
Tímto způsobem je možné žákům prakticky vysvětlit druhou normální formu.
b. Problémem určitě je, že i když se jedná o stejný film (Forrest Gump), datum premiéry se liší,
data tedy nejsou konzistentní. Souvisí to i se špatným navržením tabulky, ale to bude uvedeno
u bodu d.
c. Chyb v atributu adresa je více:
• Adresy nejsou ve všech polích zadány ve stejném formátu.
• Není možné správně vyfiltrovat údaje, když jeden údaj odpovídá více možnostem (jak bylo
uvedeno, PSČ nebo číslo popisné).
• Uvedení více údajů je navíc značně nepřehledné a snadno může dojít k chybám, např.
stejné město a jiné zadané PSČ.
d. V tabulce může být opět více chyb:
• Jsou v ní duplicitní údaje (jeden název filmu zadán vícekrát i jméno herce zadáno vícekrát)
• Je evidentní, že herci se opakují podle filmů, v kterých hráli.
• Při opakování údajů může dojít k nekonzistenci dat, např. stejný herec a jiné datum
narození, případně pokud se herečka vdá, její příjmení se změní jen někde.
To je možné napravit tím, že žáci sami vytvoří místo jedné tabulky dvě podle vzoru.
8. U nových dvou tabulek si mohou žáci nastavit datové typy / jejich rozsahy podle vlastního
uvážení, případně je může stanovit vyučující. Doporučuji, aby u PSČ byl nastaven datový typ
Krátký text a nastavena Vstupní maska na PSČ. Níže jsou uvedena návrhová zobrazení daných
dvou tabulek.

Obrázek 20

Obrázek 21
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9. Do tabulky Herec se přidá cizí klíč, tj. přidá se primární klíč z tabulky Film, který ale v tabulce
Herec již nemůže být primárním klíčem. Název cizího klíče je libovolný, musí však mít stejný
datový typ jako v tabulce, kde je primárním klíčem. Po přidání příslušného atributu doporučuji
nejdříve vytvořit relaci a až potom naplnit příslušnými daty.

Obrázek 22

Obrázek 23

Obrázek 24
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Obrázek 25

Na tabulky se můžeme podívat tak, že tabulka Film je tzv. tabulka nadřazená (primární klíč, hodnota
1) a tabulka Herec tzv. tabulka podřízená (cizí klíč, hodnota nekonečno). To znamená, že při
zadávání dat do přidaného atributu, který je cizím klíčem, nemůže být v podřízené tabulce (u ní je
znak nekonečna) něco navíc, než je v tabulce nadřazené. Např. v tabulce Film má ID hodnoty 1 až
3, tj. v tabulce Herec není možné přidat jinou hodnotu, např. 4, protože neexistuje odpovídající
záznam v nadřazené tabulce. Žáci to mohou vyzkoušet. Proto je důležité žákům vysvětlit, že nejdříve
musí naplnit data v nadřazené tabulce (tabulkách, pokud je jich více) a až poté
v podřízené/podřízených tabulkách.
Na danou otázku by měli žáci odpovědět, že v nadřazené tabulce v zobrazení datového listu přibyly
značky +, to znamená, že jednomu záznamu v tabulce Film může odpovídat více záznamů v tabulce
Herec. Ve druhé tabulce ke změnám nedošlo.

Obrázek 26

Jaké je ale omezení tohoto řešení? V jednom filmu sice může hrát více herců, ale daný herec může
hrát pouze v jednom filmu. Tomuto závěru odpovídají i symboly relace u jednotlivých tabulek.
Konkrétně jednomu záznamu z tabulky Film odpovídá více záznamů v tabulce Herec (to je v zobrazení
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relace symbol nekonečna u tabulky Herec). Naopak jednomu záznamu z tabulky Herec odpovídá
pouze jeden záznam v tabulce Film (to je v zobrazení relace symbol jedničky u tabulky Film).
10. U druhé možnosti relace N:1 mezi tabulkami Herec a Film musíme v daném návrhu udělat
několik změn. Je potřeba odstranit relaci, z tabulky Herec odstranit atribut Id film a do tabulky
Film přidat cizí klíč Id herec. Potom se musí nastavit nová relace a zadat příslušná data.

Obrázek 27

Obrázek 28

Obrázek 29

Opět, stejně jako v předcházejícím případě, dojde k jistému omezení. Jeden herec může hrát ve
více filmech, ale v daném filmu může hrát pouze jeden herec. Tomuto závěru odpovídají i symboly
relace u jednotlivých tabulek. Konkrétně jednomu záznamu z tabulky Herec odpovídá více záznamů
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v tabulce Film (to je v zobrazení relace symbol nekonečna u tabulky Film). Naopak jednomu
záznamu z tabulky Film odpovídá pouze jeden záznam v tabulce Herec (to je v zobrazení relace
symbol jedničky u tabulky Herec).
11. K vytvoření relace M:N mezi tabulkami Film a Herec je potřeba nejdříve z předešlého zadání
odstranit relaci, z tabulky Film odstranit atribut ID herec a navrhnout novou tabulku, tzv.
spojovací, která bude mít vlastní primární klíč a dále bude obsahovat cizí klíče z obou tabulek,
tj. z tabulky Film i z tabulky Herec.

Obrázek 30

Obrázek 31

Obrázek 32
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Obrázek 33

Obrázek 34
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Opět je potřeba do spojovací tabulky, např. při jiném návrhu databázového systému, data zadat až
jako poslední, protože spojovací tabulka má z obou stran symbol nekonečna.
Z tohoto návrhu tabulek plyne, že v jednom filmu může hrát více herců. Naopak jeden herec může
hrát ve více filmech.

Organizace práce
Zobrazit žákům příslušnou rozházenou tabulku, např. Filmová-databáze.xlsx, a nechat je
danou tabulku sestavit a umístit do levého horního rohu. Žáci odpovídají na otázky, případně
zdůvodňují svoji odpověď.
2. Žáci importují tabulku z tabulkového kalkulátoru do programu MS ACCESS. Správně ji
pojmenují.
a. Vyučující žákům vysvětlí návrhové zobrazení tabulky, zobrazení datového listu tabulky, k čemu
je dobrý primární klíč a jak ho nastavit. Vysvětlí základní pojmy atribut/záznam a pole.
3. Žáci přidají atribut do tabulky a naplní ho daty. Využijí Návrhové zobrazení tabulky i zobrazení
Datového listu tabulky.
4. Žáci aktualizují příslušné pole v tabulce podle zadání.
5. Společně s vyučujícím vytváří příslušné výběrové dotazy (4 dotazy).
6. Žáci samostatně vytváří výběrové dotazy (2 dotazy).
7. Žáci se zamýšlejí, argumentují a odpovídají na zadané otázky.
8. Žáci podle vzoru místo jedné tabulky navrhnou dvě tabulky, Film a Herec.
9. Společně s vyučujícím nastaví mezi tabulkami relace a naplní přidaný atribut daty.
10. Nastaví opačnou relaci mezi tabulkami Film a Herec, než byla nastavena v předcházejícím
úkolu.
11. Společně s vyučujícím nastaví mezi tabulkami Film a Herec relaci M:N.
1.

Na co si dát pozor
• Program MS ACCESS podle mých zkušeností žákům dělá trochu potíže. Odlišuje se od
standardních programů z kancelářského balíku MS Office. Z tohoto důvodu je potřeba, aby s i
žáci vše pečlivě vyzkoušeli, proto je lepší látku radši procvičit na více příkladech.

Alternativní řešení
• Vše lze žákům demonstrovat na příkladech s jakýmkoli tématem. Mělo by ale být pro žáky
zajímavé.
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2.3.13. Filmová databáze II
Autor: Ondřej Kořínek
Oblast z RVP

Informační systémy

Doporučený
stupeň

SŠ, případně pokročilejší 2. stupeň ZŠ

Naplňované
výstupy RVP

• Identifikuje jednotlivé prvky informačních systémů a vztahy mezi nimi; zvažuje možná rizika při
navrhování i užívání informačních systémů.
• Nastavuje zobrazení, řazení a filtrování dat v tabulce, aby mohl odpovědět na položenou otázku;
využívá funkce pro automatizaci zpracování dat.
• Vymezí problém a určí, jak při jeho řešení využije evidenci dat; na základě doporučeného
i vlastního návrhu sestaví tabulku pro evidenci dat a nastaví pravidla a postupy pro práci se
záznamy v evidenci dat.
• Sám evidenci vyzkouší a následně zhodnotí její funkčnost, případně navrhne úpravu.

Vstupní
požadavky na
žáky

• Žáci by měli umět vyhledávat informace na internetu, případně na konkrétních webových
stránkách.
• Žáci by měli umět vytvořit kardinalitu mezi tabulkami.
• Žáci by měli vědět, jakým způsobem lze navrhnout databázové schéma / relaci / umět je podle
zadaných kritérií navrhnout.
• Žáci by měli umět přetransformovat fyzický model dat do příslušného zvoleného programu.
• Žáci by měli umět vytvořit tabulky a vložit do nich záznamy.
• Žáci by měli umět vytvořit dané dotazy podle zadaných kritérií.
• Žáci mohou mít základy jazyka SQL, především DML.

Cíl aktivity

• Žáci naleznou a kriticky zhodnotí dostupné filmové databáze na internetu.
• Žáci navrhnou vlastní filmovou databázi a filmovou databázi podle zadání.
• Žáci zhodnotí vlastní filmovou databázi i databázi navrženou podle zadání, zhodnotí klady
a zápory daných řešení.
• Žáci navrhnou a podle zadání vytvoří funkční filmovou databázi, kterou naplní odpovídajícími daty.
• Žáci vytvoří zadané dotazy a určí, o jaké dotazy se jedná.

Rozvíjené
kompetence

Klíčové kompetence prolínající se s rozvojem digitální gramotnosti žáků:
Kompetence k učení
• Samostatně, případně s pomocí vyučujícího / pomocí diskuze s žáky ve skupině zpracovává
příslušné zadání.
• Porovnává vlastní řešení s předloženým řešením a navrhuje jejich další možné zlepšování.
• Využívá různé zdroje informací (internet, vyučující, vlastní znalosti, diskuze se spolužáky).
Kompetence k řešení problémů
• Navrhuje entity/tabulky.
• Navrhuje strukturu tabulek a naplní je daty.
• Navrhuje správnou kardinalitu mezi tabulkami.
• Vytváří dotazy – na daná data aplikuje různé funkce.
• Rozpoznává chyby v navrženém databázovém systému.
• Navrhuje opravu chyb.
Kompetence komunikativní
• Kriticky zhodnotí a popíše navržené databázové systémy filmové databáze.
• Vysvětlí navržený databázový systém.
Kompetence sociální a personální
• Při vytvoření tabulky/tabulek / kardinalit vztahů/entit spolupracuje se spolužáky.
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Potřebné
vybavení

• PC, internet, webový prohlížeč
• MS ACCESS
• SQL Server Management Studio + SQL Server

Časová
dotace

10–12 vyučovacích hodin

Uvedení do problematiky
Příspěvek nabízí možnost navržení filmové databáze úplně od začátku. Databázi je možné
navrhnout pomocí programů MS ACCESS, respektive SQL Server Management Studio. Záleží,
v kterém prostředí vyučující se žáky pracuje. Jak se vytváří tabulky a relace na SQL Serveru,
případně jak je možné importovat tabulky z MS ACCESS na SQL Server, je uvedeno v příspěvku
Filmová databáze III. I v prostředí MS ACCESS je možné psát dotazy pomocí jazyka SQL, pomocí
možnosti Zobrazení SQL, takže si žáci mohou daný dotaz vytvořit např. v návrhovém zobrazení
a pak si zobrazit i kód v SQL. Kód v tomto prostředí není ovšem tolik přehledný a jsou v něm určité
odlišnosti, ale pro základní pochopení jazyka SQL by měl být dostačující. Uvedeny jsou i ukázky na
SQL Serveru, jelikož se jedná již o profesionální nástroj, který se využívá v praxi. Je možné vše
navrhnout pouze v programu MS ACCESS s tím, že žáci dotazy navrhnou pomocí návrhového
zobrazení a pak se snaží s pomocí zobrazení SQL pochopit, jaké příkazy v jazyce SQL odpovídají
možnosti vytvoření v návrhovém zobrazení. Návrh filmové databáze by mohl být pro žáky zábavný
i motivující, protože žáci obvykle nějaké filmy/seriály sledují a toto téma by jim mohlo být blízké
a může být pro ně zajímavé. Daný návrh z bodu 2 již může být pokročilejší návrh databázového
systému. Návrh databáze je možné realizovat různými způsoby. V příspěvku je uvedena pouze
jedna varianta, aby to pro žáky bylo co nejsnadněji pochopitelné a případné další návrhy
databázových systémů pro ně byly již pochopitelnější a zvládnutelnější. Co by žáci měli již umět, je
uvedeno výše v tabulce v sekci Vstupní požadavky na žáky. Tato práce může naplnit poměrně velké
množství výukových hodin. Proto je snaha o zadání komplexnějšího příkladu. Zadání ovšem není
úplně vyčerpávající, je možné jej upravit podle požadavků a zkušeností vyučujících.

Průběh výuky
1. Vyhledejte na internetu alespoň tří webové stránky, které obsahují filmové databáze. Tyto webové
stránky zhodnoťte, napište, jaké mají výhody/nevýhody. Kromě výhod uveďte, jaká je například
jejich přehlednost, funkcionalita apod. – napište recenzi daných webových stránek. Dále se na
tyto filmové databáze podívejte z pohledu databázových systémů a navrhněte, jaké tabulky, resp.
kardinalitu vztahů mezi tabulkami by dané filmové databáze mohly mít, tj. jak byste filmovou
databázi z pohledu databázových systémů navrhli vy. Navrhněte alespoň pět základních tabulek.
2. Navrhněte v programu MS ACCESS / SQL Server Management Studio filmovou databázi podle
následujícího zadání. V podkapitole Pravidla pro práci s daty jsou uvedeny entity/tabulky, a jaká
je mezi nimi kardinalita vztahu. V podkapitole Fyzický model dat jsou uvedeny entity/tabulky
s jejich atributy a datovými typy k jejich realizaci ve výše uvedených programech. Atribut, který je
primárním klíčem, je vyznačen tučně. Cizí klíče nejsou u atributů entit/tabulek uvedeny.

Strana 95

Pravidla pro práci s daty
Film – produkce
• Každý/jeden film může distribuovat více produkcí.
• Každá produkce může distribuovat více filmů.
Film – žánr
• Každý film může obsahovat více žánrů.
• Každý žánr se může vyskytovat ve více filmech.
Film – recenzent
• Každý recenzent může recenzovat více filmů.
• Každý film může být recenzován více recenzenty.
o U tohoto vztahu chceme dále sledovat ID hvězdy, tj. identifikaci herce, který je podle
recenzenta ve filmu hvězdou.
o U tohoto vztahu chceme dále sledovat, jaké procentuální hodnocení jednotliví recenzenti
danému filmu přiřadili.
Film – režisér
• Každý režisér může režírovat více filmů.
• Každý film může být režírován více režiséry.
Film – herec
• Každý herec může hrát ve více filmech.
• V každém filmu může hrát více herců.
o U tohoto vztahu chceme dále sledovat roli, kterou daný herec v daném filmu ztvárnil. Datový
typ tohoto atributu je text (100).
Herec – národnost
• Každý herec může být pouze jedné národnosti.
• Každé národnosti může být více herců.
Režisér – národnost
• Každý režisér může být pouze jedné národnosti.
• Každé národnosti může být více režisérů.
Recenzent – Národnost
• Každý recenzent může být pouze jedné národnosti.
• Každé národnosti může být více recenzentů.
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Fyzický model dat
•
•
•
•
•
•
•

Film (ID filmu: číslo, Název filmu: text (50), Premiéra: datum, Rozpočet: měna, Tržby: měna)
Produkce (ID produkce: číslo, Název produkce: text (50))
Žánry (ID žánru: číslo, Název žánru: text (50))
Recenzent (ID recenzenta: číslo, Jméno: text (50), Příjmení: text (50), Přezdívka: text (50))
Národnost (ID národnosti: číslo, Národnost: text (50))
Režisér (ID režiséra: číslo, Jméno: text (50), Příjmení: text (50))
Herec (ID herce: číslo, Jméno: text (50), Příjmení: text (50), Datum narození: datum, Poznámka:
text (100))

V tomto bodě porovnejte zadání se svým řešením, které jste vytvořili v bodě 1.
3. Do každé tabulky přidejte minimálně 5 záznamů podle svého výběru. Snažte se přidat relevantní
informace, které vyhledáte na internetu.
4. V programu MS ACCESS / SQL Server Management Studio vytvořte následující dotazy.
U každého dotazu uveďte, o jaký typ dotazu se jedná. Na výběr máte následující typy dotazů:
výběrový, souhrnný, aktualizační, křížový, přidávací, odstraňovací.
Vypište seznam herců (všechny informace) z tabulky Herec.
Vypište seznam filmů (název filmu a premiéru), jejichž tržby byly větší než jejich rozpočet.
Vypište jméno, příjmení a datum narození herců, kteří se narodili v 90. letech.
Vypište jméno a příjmení režisérů, jejichž příjmení začíná na písmeno P, a seřaďte je
sestupně.
e. Vypište názvy filmů, které začínají na písmeno U nebo V, a seřaďte je vzestupně.
f. Vypište, jaké role hrál v jednotlivých filmech daný herec. Seřaďte podle příjmení herce.
g. Vypište pouze akční filmy. Seřaďte je podle názvu filmu.
h. Vypište film, který měl největší tržby.
i. Vypište průměrné rozpočty filmů.
j. Vypište, který film byl nejziskovější podle poměru rozpočet/tržby.
k. Vypište přehled herců, a jakou mají národnost. Pod sebe vypište jméno a příjmení herce, vedle
nich do tří sloupečků národnosti a u každého herce bude číslice 1 v tom sloupci/atributu, které
je národnosti.
l. Zvyšte cenu všech rozpočtů filmů o 10 %.
m. Zvyšte cenu všech rozpočtů filmů o 10 %, ale pouze u akčních filmů.
a.
b.
c.
d.
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Příprava na výuku
• Filmových databází je na internetu mnoho, uvedu vybrané, např. https://www.imdb.com,
https://www.csfd.cz/, https://www.fdb.cz. Všechny mají podobnou funkcionalitu, ale mohou se lišit
v detailech. Žáci samozřejmě mohou problematiku vidět z různých úhlů pohledů. Například na
FDB.cz je u filmů zároveň vidět seznam herců, jejich role i věk herců, tj. v kolika letech danou
postavu ztvárnili. Dalšími ukazateli mohou být třeba žebříčky hodnocení filmů/herců, informace o
tom, jestli herci získali nějaké ceny, případně kolikrát byli nominováni, jestli jsou u jednotlivých
filmů fotogalerie apod. Z tohoto důvodu by se měl vyučující seznámit alespoň se základní
funkcionalitou některé webové stránky, která nějakou filmovou databázi nabízí. Tato část práce
představuje ovšem především aktivitu žáků, při které mohou předvést svou kreativitu.
• V zadání nejsou uvedeny spojovací tabulky pro kardinalitu vztahu M:N mezi jednotlivými
tabulkami. U nich by se měl také nastavit primární klíč. Níže je uvedena kardinalita mezi tabulkami
z programu MS ACCESS i se spojovacími tabulkami, kvůli kardinalitě M:N.

Obrázek 35

• Přidání záznamů by nemělo být obtížné. Důležité je záznamy do tabulek přidávat postupně od
tabulek, které nemají u žádné z kardinalit symbol nekonečna. Tedy nejdříve budeme například
zadávat záznamy do tabulek Národnost (po zadání údajů do této tabulky již můžeme zadávat
záznamy do tabulky Herec), Produkce, Film, Žánry, …
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• Pokud žáci pracují v prostředí Management Studia, údaje mohou zadat např. v Editaci tabulky
nebo pomocí SQL příkazů:
INSERT INTO tabulka (sloupec 1, sloupec 2, sloupec 3, ...)
VALUES (hodnota 1, hodnota 2, hodnota 3, ...);

Případně:
INSERT INTO tabulka
VALUES (hodnota1, hodnota2, hodnota3, ...);

• Níže je uvedeno řešení jednotlivých příkazů v prostředí MS ACCESS i v jazyku SQL v SQL
Server Management Studio. Příklady jsou řazeny od jednodušších po těžší, ale nemusí to být
nutná podmínka. U každého příkladu je uvedeno, o který typ dotazu se jedná. Konkrétně se jedná
o pouze tyto typy dotazů: výběrový, souhrnný, aktualizační, křížový. Další, které mají žáci
uvedeny v nabídce, jsou v zadání navíc. Tady může učitel poznat, jestli žáci problematice
rozumějí a netipují.
Dotaz 1: výběrový

Obrázek 36

Dotaz 2: výběrový
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Obrázek 37

Dotaz 3: výběrový

Obrázek 38

Dotaz 4: výběrový
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Obrázek 39

Dotaz 5: výběrový

Obrázek 40
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Dotaz 6: výběrový

Obrázek 41

Dotaz 7: výběrový

Obrázek 42
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Dotaz 8: výběrový. Aby se v MS ACCESS zobrazil pouze jeden záznam, je potřeba data setřídit
a v Zobrazení SQL dopsat za klauzuli SELECT příkaz TOP 1.

Obrázek 43
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Dotaz 9: souhrnný. U tohoto typu dotazu je v návrhu potřeba zaškrtnout možnost Souhrny.

Obrázek 44

Dotaz 10: souhrnný

Obrázek 45
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Dotaz 11: křížový

Obrázek 46
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Dotaz 12: aktualizační

Obrázek 47
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Dotaz 13: aktualizační

Obrázek 48

Organizace práce

1. Žáci vyhledávají na internetu stránky, které obsahují filmové databáze. Dané webové
stránky hodnotí, tj. píšou jejich recenze, které odevzdají a před spolužáky zhodnotí. Dále
z funkcionalit filmových databází na vybraných stránkách vytvoří vlastní návrh filmové
databáze. Svoje návrhy také odevzdají a prezentují před spolužáky.
2. Žáci dostanou zadání filmové databáze od vyučujícího, které zrealizují, a následně
porovnají svoje řešení z předcházejícího bodu s návrhem řešení od vyučujícího.
3. Žáci přidají do každé tabulky minimálně pět záznamů, které odpovídají realitě, tj. využijí
informace z vyhledaných stránek filmových databází.
4. Žáci podle zadání vytvoří dané dotazy a ke každému napíšou, o jaký typ dotazu se jedná.
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Na co si dát pozor

• Vyučující by se měl s jednotlivými body zadání/řešení seznámit a vzít v úvahu i různé
alternativy, proč například žáci nemají vhodně nastavené kardinality mezi tabulkami,
v čem vidí přínosy konkrétních webových stránek s filmovou databází apod.
Alternativní řešení

• U bodu 1 v Organizaci práce mohou žáci na recenzích i návrhu filmové databáze
pracovat nejen samostatně, ale i ve skupině.
• Skupinovou práci je možné využít i u bodu 2.
• Dalším prostředím, kde je možné filmovou databázi vytvořit, je alternativa k SQL Serveru
a Management Studiu: databáze MySQL namísto SQL Serveru a software phpMyAdmin
namísto Management Studia.
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2.3.14. Filmová databáze III
Autor: Ondřej Kořínek
Oblast z RVP

Informační systémy

Doporučený stupeň

Střední škola

Naplňované výstupy
RVP

• Identifikuje jednotlivé prvky informačních systémů a vztahy mezi nimi; zvažuje možná rizika
při navrhování i užívání informačních systémů.
• Nastavuje zobrazení, řazení a filtrování dat v tabulce, aby mohl odpovědět na položenou
otázku; využívá funkce pro automatizaci zpracování dat.
• Vymezí problém a určí, jak při jeho řešení využije evidenci dat; na základě doporučeného
i vlastního návrhu sestaví tabulku pro evidenci dat a nastaví pravidla a postupy pro práci se
záznamy v evidenci dat.
• Sám evidenci vyzkouší a následně zhodnotí její funkčnost, případně navrhne její úpravu.

Vstupní požadavky
na žáky

Vycházejí z předchozího příspěvku Filmová databáze II.

Cíl aktivity

• Žáci nainstalují a nastaví SQL Server a SQL Server Management Studio.
• Žáci naimportují databáze z programu MS ACCESS na SQL Server pomocí SQL Server
Management Studia.
• Žáci vytvoří kardinality vztahu mezi jednotlivými tabulkami pomocí možnosti Design.
• Žáci vytvoří struktury tabulek pomocí možnosti Design.
• Žáci vytvoří tabulky a kardinality vztahu mezi jednotlivými tabulkami pomocí jazyka SQL.

Rozvíjené
kompetence

Klíčové kompetence prolínající se s rozvojem digitální gramotnosti žáků:
Kompetence k učení
• Samostatně, případně s pomocí vyučujícího / pomocí diskuze s žáky ve skupině zpracovává
příslušné zadání.
• Porovnává vlastní řešení s předloženým řešením a navrhuje jejich další možné zlepšování.
• Využívá různé zdroje informací (internet, vyučující, vlastní znalosti, diskuze se spolužáky).
Kompetence k řešení problémů
• Navrhuje entity/tabulky.
• Navrhuje strukturu tabulek.
• Navrhuje správnou kardinalitu mezi tabulkami.
• Navrhuje opravu chyb.
Kompetence komunikativní
• Vysvětlí navržený databázový systém.
Kompetence sociální a personální
• Při vytvoření tabulky/tabulek / kardinalit vztahů / entit spolupracuje se spolužáky.

Potřebné vybavení

• PC, internet, webový prohlížeč, MS ACCESS; žáci musí mít roli administrátora stanice, aby
mohli instalovat nový SW, možno vyřešit pomocí dočasných virtuálních strojů
• SQL Server Management Studio + SQL Server

Časová dotace

4 vyučovací hodiny
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Průběh výuky
Uvedení do problematiky
Tento příspěvek je doplňkem příspěvku Filmová databáze II a představuje možnost, jak databázi
importovat z programu MS ACCESS na SQL Server, případně na SQL Serveru přímo vytvořit dané
tabulky a kardinalitu mezi nimi pomocí jazyka SQL (DDL). Vyučující může zvolit jednu z nabízených
možností, buď bod 2, nebo bod 3.
Zadání pro žáky
1. Nainstalujte si SQL Server a SQL Server Management Studio.
2. Filmovou databázi, kterou jste vytvořili v programu MS ACCESS, naimportujte na SQL Server
pomocí SQL Server Management Studia. Naimportujte pouze tabulky, kardinalitu mezi tabulkami
vytvořte pomocí možnosti Design u jednotlivých tabulek.
3. Filmovou databázi podle zadání z příspěvku Filmová databáze II vytvořte celou na SQL Serveru
pomocí jazyka SQL.

Příprava na výuku
1. Instalace by neměla být nikterak složitá, stačí do vyhledávače zadat SQL Server a zvolit
nainstalovat např. edici Express a Download SQL Server Management Studio (SSMS), stáhnout
a nainstalovat. Při instalaci SQL Serveru je asi nejlepší vybrat typ instalace Basic a pokračovat
v doporučeném nastavení. Po nainstalování se zobrazí dialogové okno, které je důležité. Žáci by
si měli zapsat název serveru, aby se k němu potom v počítači dokázali připojit, viz obrázek.

Obrázek 49

Navíc v dialogovém okně (na následujícím obrázku níže) je nabídnuta možnost nainstalovat SQL
Server Management Studio (SSMS), které nemusejí žáci sami vyhledávat.
Při spuštění Management Studia se zadají/nastaví údaje uvedené na následujícím obrázku. Při
lokálním použití na domácím PC doporučuji Windows autentizaci.
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Obrázek 50

2. Níže je uveden postup a upozornění na možné chyby importu, které se mohou přihodit. Je možné,
že by si žáci mohli daný postup na internetu najít sami, případně je může vyučující nasměrovat.
Je možné, že řešení nemusí být pouze níže uvedené. V postupu jsou uvedeny pouze základní
kroky, pokud nějaký krok není uveden, stačí zvolit možnost Next.
a. Databázi, kterou máte v programu MS ACCESS, převeďte na typ Databáze aplikace Access
2000. Výsledný soubor bude mít příponu Microsoft Access Database (.mdb). Převod typu musí
být proveden z programu, nelze příponu pouze mechanicky přepsat.
b. Připojte se na SQL Server pomocí programu Microsoft SQL Server Management Studio.
V něm klikněte pravým tlačítkem myši na svoji (vybranou) databázi, zvolte Tasks a Import
data, jak vidíte níže.

Obrázek 51
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c.

Vyberte Microsoft Access a pomocí Browse vyberte příslušnou databázi ve verzi 2000.

Obrázek 52

d. Vyberte možnost Microsoft OLE DB Provider for SQL Server. Mějte správný název serveru.
Podle toho, jak se připojujete, vyberte příslušnou Authentication. Pokud máte SQL Server
nainstalován na počítači lokálně, zvolte autentizaci Windows.
e. Vyberte první možnost:

Obrázek 53

f. Zaškrtněte tabulky, které chcete importovat. Pokud je v nějaké tabulce v ACCESSU atribut
typu Datum, je důležité v tomto kroku kliknout na ikonku tabulky a nastavit pro import místo
datového typu Datetime datový typ Date. Pokud by se tak nestalo, je možné, že by se data do
tabulky nenaimportovala, vytvořila by se pouze její struktura. Pokud import neproběhl, ale
struktura tabulky se na SQL Serveru vytvořila, musí se import takové tabulky provést znovu,
ale strukturu tabulky na SQL Serveru je nutné odstranit.

Obrázek 54
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g. V dalších krocích, pokud je to již možné, se zvolí možnost Finish.
h. Mělo by se zobrazit dialogové okno, že import proběhl v pořádku. Pokud je někde nějaký
problém, vypíše se a musí se postupovat podle instrukcí.

Nyní ukážeme, jak se nastaví kardinalita mezi tabulkami.
1. Nejdříve se musí nastavit primární klíče v tabulkách.
a. Klikneme pravým tlačítkem na tabulku a zvolíme Design tabulky.

Obrázek 55

b.

V Designu tabulky klikneme pravým tlačítkem na příslušné pole a zvolíme Set Primary Key,
změny uložíme, např. při zavření tabulky.

Obrázek 56

2. Nyní nastavíme kardinalitu mezi tabulkami. Je nutné kliknout na podřízenou tabulku, tj. tu, kde
bude cizí klíč. Máme tedy tabulku otevřenou v designu jako v předcházejícím kroku. Když máme
tabulku otevřenou, klikneme pravým tlačítkem myši kamkoli do bílé části okna a vybereme
možnost Relationships…

Obrázek 57
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3. V příslušném okně zvolíme možnost Add. Zvolíme druhou možnost a klikneme na tři tečky, viz
obrázek.

Obrázek 58

4. V následujícím dialogovém okně můžeme vybrat pouze propojení primárního klíče (tabulku
a následně pole), ovšem nemůžeme vybrat tabulku, která bude podřízená, bude v ní tzv. cizí klíč,
proto jsme volili zobrazení podřízené tabulky s cizím klíčem. Nastavíme správně relaci mezi
tabulkami, tj. vybereme pod tabulkami příslušné správné atributy. Potvrdíme Ok. Ještě můžeme
relaci pojmenovat v Relationship name.
5. Pokud bychom chtěli v dané tabulce vytvořit další kardinalitu s další tabulkou, museli bychom po
vybrání možnosti Relationships… zvolit opět Add a postupovat stejně podle kroků uvedených
výše.
6. Pokud bychom si chtěli zobrazit relaci, kterou jsme vytvořili, klikneme na Database Diagrams
a vybereme nový. Pokud by to nešlo a zobrazovala by se nám nějaká chyba, tak Management
studio zavřeme, otevřeme, případně ještě zkusíme Refresh. Dále přidáme příslušné tabulky.

Obrázek 59

7. Pomocí Management Studia mohou žáci vytvořit tabulku i v návrhovém zobrazení, stejně jako
v programu MS ACCESS. Možnost je uvedena níže na obrázku.

Obrázek 60

Výhoda tohoto postupu je taková, že žáci si mohou zobrazit, jaké datové typy mohou používat, viz
následující obrázek. Mohou například zkontrolovat, jestli mají navržené datové typy správně,
případně jaké datové typy mají na výběr.
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Obrázek 61

V této části bude primárně ukázáno vytvoření filmové databáze pomocí příkazů DDL jazyka SQL.
Pro inspiraci mohou žáci využít např. následující webové stránky, které obsahují spoustu informací
a příkladů: https://www.w3schools.com/.
Pro vytvoření nového dotazu se v SQL Serveru Management Studiu klikne na New Query a napíše
se příslušný kód. Při vytváření kardinality vztahu mezi tabulkami je důležité přidat do příslušné
tabulky atribut cizího klíče, pomocí CONSTRAINT pojmenovat kardinalitu vztahu. Pozor: i v různých
tabulkách musí být tento název odlišný. Není možné pojmenovat kardinalitu vztahu ve více tabulkách
stejným názvem. Pomocí FOREIGN KEY určíme, který atribut je cizím klíčem. Dále pomocí
REFERENCES odkážeme na tabulku, ve které je cizí klíč primárním klíčem. Níže jsou uvedeny
obrázky možného navržení daných tabulek. Nejdříve je nadefinovaná tabulka Film a dále jsou
nadefinované další tabulky, které s ní souvisejí. Z popisu obrázků by snad mělo být vše jasné. Ve
vazebních tabulkách kardinality vztahu M:N jsou oproti návrhu v předcházejícím příspěvku uvedeny
primární klíče.

Obrázek 62
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Obrázek 63

Obrázek 64

Obrázek 65
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Obrázek 66

Obrázek 67
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Obrázek 68

Organizace práce
1. Žáci instalují SQL Server a SQL Server Management Studio.
2. Žáci importují filmovou databázi z prostředí MS ACCESS na SQL Server pomocí SQL Server
Management Studia. Vytváří kardinality mezi tabulkami.
3. Žáci vytváří filmovou databázi pomocí jazyka SQL.
Na co si dát pozor
• Občas pomůže zvolení možnosti Refresh. Pokud některé nastavení nefunguje, stačí se také
obvykle z SQL Server Management Studio odhlásit a znovu se přihlásit.
Alternativní řešení
• Dalším prostředím, kde je možné danou filmovou databázi vytvořit, je alternativa k SQL Serveru
a Management Studiu: databáze MySQL namísto SQL Serveru a software phpMyAdmin namísto
Management Studia.
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3. Závěr
Online výuka v posledních dvou školních letech i revize RVP ZV z roku 2021 je rozhodně
nezapomenutelnou zkušeností pro každého vyučujícího nejen informatických předmětů, ale i pro
učitele dalších oborů, kteří v současnosti jistě více přemýšlí o propojení obsahu oboru s rozvojem
digitální gramotnosti žáků. I zde hraje velkou roli podpora jak ze strany ředitele školy, tak ze strany
zřizovatele, dalších správních orgánů i podpůrných projektů. V rámci jednoho z takových projektů
vznikla i tato příručka příkladů dobré praxe. Autoři se na příkladech z vlastní praxe snažili ukázat
nejen přístupy k inovovanému kurikulu, ale v některých příspěvcích poukázat i na specifičnost online
výuky realizované jak synchronně, tak asynchronně. Přestože je v příručce uvedeno méně příkladů
než v první, jsou komplexněji pojímané a je kladen důraz jak na přípravu výuky, tak na samotnou
realizaci.
Čtenář této příručky by zde měl najít nejen poučení pro vlastní realizaci výuky, ale také příklady
různých přístupů k tématům z oboru informatika a měl by na ně nahlížet jako na příklady realizace
konkrétního obsahu v konkrétní výuce autora aktivity a následně je přizpůsobit svým možnostem,
možnostem školy i vlastní skupině žáků, pro které obsah i formu modifikuje.
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Příklady dobré praxe aktivity do online i běžné výuky
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