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Digitální informační kurátorství 
v pedagogickém kontextu 

• ČERNÝ, Michal. Digitální 
informační kurátorství v 
pedagogickém kontextu. Brno: 
Flow, 2015. 85 s. ISBN 978-80-
88123-03-3. 
 

• Volně ke stažení. 
 

http://eknihy.knihovna.cz/kniha/digitalni-informacni-kuratorstvi-v-pedagogickem-kontextu


Digitální informační kurátorství jako 
univerzální edukační přístup 

• ČERNÝ, Michal. Digitální 
informační kurátorství jako 
univerzální edukační přístup. 1. 
vyd. Brno: Muni Press, 2017. 
119 s. ISBN 978-80-210-8662-3. 
 



Kurátorství 



Digitální informační kurátorství 

• Knihovnický nebo archivářský význam kurátortsví 
• Pedagogický význam kurátorství 
• Kurátor umění 
• ….. 

 
• Digitální informační kurátorství není něco zcela nového, ale je to nově 

akcentovaný pohled na to, jak (se) vzdělávat  



Dva přístupy 

• Kurátorství pro druhé: učitel jako kurátor (profesionál) tvoří sbírky, se 
kterými mohou pracovat studenti 

• Lze pracovat s participativním pojetím 
• Lze snadno navázat na konektivismus 
• … ale stále je zde příliš silná role učitele 

• Kurátorství pro osobní potřebu – jeden z možných pohledů na PLE. 
• Různé modely, jak může PLE vypadat a  jak se má stavět – vždy ale obsahuje 

kurátorskou činnost 
• Kurátorství pro osobní potřebu a pro druhé se může spojit v komunitním 

kurátortsví 



Konektivismus (zdroj) 

• Učení je proces, během něhož dochází k propojení specializovaných uzlů všeobecné 
komplexní sítě (sdílení přístupu k informačním zdrojům, znalostí). 

• Poznávání je založeno na množství různorodých zkušeností (spojení různých kultur, 
použití odlišných technologií). 

• Schopnost poznávat je vždy mnohem důležitější než momentální skutečné znalosti. 
• Navazování a údržba spojení je podmínkou soustavného poznávání (budování komunity). 
• Klíčovou kompetencí je schopnost rozeznat souvislosti mezi různými obory, koncepty či 

ideami. 
• Přítomnost (aktuálnost) je důležitým atributem konektivistických vzdělávacích aktivit (nic 

nemusí být zítra pravda). 
• I neživá zařízení jsou schopna učení (formování struktury sítě, způsoby vyhledávání 

informací). 
• Vlastní rozhodování je součástí vzdělávacího procesu (měnící se realita vyžaduje 

schopnost měnit vlastní postoje). 

http://spomocnik.rvp.cz/clanek/10357/KONEKTIVISMUS---TEORIE-VZDELAVANI-V-PROSTREDI-SOCIALNICH-SITI.html


Informační kurátorství 

• Vychází z informačního chování a je jím 
determinováno 

• Obsahuje tři fáze: 
• Získávání dat (návaznost na EIZ) 
• Řízení a uchovávání (osobní wiki, Evernote, ZIM) 
• Využití, presentace, zpracování 

• Personal data management je kurátorstvím pro 
vlastní potřebu 



Osobní informační management 

• Otázky: 
• Kam ukládáme zajímavé informace, nápady? Neztrácí se nám? 
• Jak řešíme jejich vyhledávání a popis? 
• Jak se pracuje se sdílením? 
• Neztrácí se informace? 
• Existuje technologie na synchronizaci a zálohování? 
• Jak je to s bezpečností a závislostí na jedné technologii? 
• Máme jedno informační workflow? 
• Jak vypadá informační architektura našeho PIM? 
• Učíme PIM studenty? 



PIM x kurátorství pro osobní potřebu 

• Mezi PIM a kurátorstvím existují rozdíly 
• PIM je skutečně pouze privátní, kurátorství je konektivistické 
• V PIM je komplexní, kurátorství je většinou parciální 
• PIM vyžaduje robustní a dlouhodobé přístupy, kurátorství může být ad 

hoc řešením 
• …. 



Seek - sense - share model 

• Seek je spojená s vyhledáváním, ale také s organizací a uchováním 
informací. V této fázi dochází k identifikování zajímavých zdrojů 
s cílem jejich dalšího využití pro kurátorskou činnost. 

• Druhá fáze se věnuje hodnocení a zpracovávání již získaných 
informací.  

• Poslední fáze je spojená s publikováním a sdílením. Model 
předpokládá důraz na tuto složku ve všech oblastech práce 
s digitálními artefakty, což je důležité z hlediska celkového designu 
kurátorské činnosti.  



The 5 Models Of Content Curation 

• Agregace informačních artefaktů předpokládá jejich systematické získávání, 
shromažďování, vyhledávání, ale také základní organisaci.  

• Destilace a výběr zajímavých informací pro daný kontext již předpokládá 
jasné ohraničení tématu. 

• Vyzdvižení a identifikace toho, co je na daných artefaktech zajímavé, je 
jednou z nejnáročnějších fází kurátorství. 

• Mashup a míchání spočívá v práci s různými formami obsahu. Jednou z 
věcí, ke které asi většinou inklinujeme, je preference jedné mediální formy, 
kterou prosazujeme na úkor ostatních. 

• Včlenění do logického rámce či kontextu, činní kurátorství skutečným 
kurátorstvím. 



Vyhledávání nebo objevování? 

• Vyhledávání – vím, co chci a umím to najít a získat. 
• Objevování – nevím, co chci, tuším oblast a potřebuji pochopit 

přehled, kontext, souvislosti. 
 

• Vyhledávání akcentuje analytické myšlení 
• Objevování akcentuje síťové či ekologické syntetizující paradigma 

 
• Co se děje v knihovnách? Co z toho akcentujeme? 



Příklady modelů PLE 
… Kde se uplatňuje kurátorství 



A Generic Model 

• 1. Práce a učení se s dalšími lidmi. Součástí PLE je vytváření sociálních 
vazeb a struktur, které člověku pomohou se lépe učit nebo provádět 
praktické činnost, na kterých se něco učí. 
2. Práce se vzdělávacími objekty. Student by měl být schopen vybírat 
a hodnotit vzdělávací zdroje, vytvářet v nich systém a kontext. Ze 
záplavy možností z čeho se vzdělávat, činní vědomý výběr. 
3. Řízení činností. Student umí používat nástroje a metody, které mu 
umožní stanovit si vzdělávací plán, měřit čas, který věnuje jednotlivým 
úkonům a plánovat. 
4. Integrace všech zmíněných oblastí do procesu vzdělávání. Student 
je současně schopný jednotlivé online vzdělávací aktivity vztáhnout k 
formálnímu vzdělávání nebo ke kurzu. 



Collecting-Reflecting-Connecting-Publishing 
Model 
• 1. Vytváření sbírek a kolekcí je činnost, která je pro praktické studium nezbytná. Spadá 

sem práce se záložkami, zdroji, kurzy, učebními materiály. Student si toto vše ukládá do 
promyšlené struktury, může se k materiálům vracet a aktivně s nimi manipulovat. 
2. Reflektivní učení přenáší aktivitu ze strany učitele, který by určoval vzdělávací program 
na stranu studenta. Materiály pro sebou zvolenou část vzdělávání (například podle plánu 
či smlouvy) sebeurčeně nebo sebřízeně hodnotí, volí si vlastní vzdělávací cestu a z 
materiálů aktivně vybírá, co je pro něj právě podstatné. 
3. V rámci propojování je student aktivně schopný využívat různé sociální sítě a učební 
platformy, podílet se na řešení společných cílů, problémů či aktivně působit v různých 
komunitách. Tím dochází k tvorbě sociálního kapitálu, který může být využit pro různé 
činnosti. 
4. Publikování souvisí s tím, že PLE není jen otázkou hromadění si vlastního know-how, 
ale také jeho sdílení. V rámci této kompetence dochází k modifikaci stávajících či tvorbě 
nových digitálních artefaktů a jejich nabízení širší veřejnosti. Může sem ale spadat také 
sdílení kolekcí, práce s portfoliem, blogem, osobním webem atp. 



The Four C’s Model 

• 1. Sbírat či shromažďovat články, nástroje, data, obrazy a prostředky, které 
jsou ukládány (typicky do cloudu) anebo organisovány v kolekcích či jiné 
struktuře. 
2. Komunikace souvisí se schopností sdílet nápady, přenášet informace, 
ptát se, reflektovat, reagovat, komentovat či diskutovat. Jde o koncept 
pracující s konektivistickým pojetím a má těsnou návaznost na sociální a 
komunikační dovednosti. 
3. Kreativita, která se uplatňuje u tvorby nápadů, výzkumných záměrů či 
projektů, psaní prací s obsahem. Zde se projevují schopnosti kreativního 
myšlení či kreativní práce s informacemi. 
4. Spolupráce odkazuje na to, že v současném světě není možné být 
úspěšným solitérem. Součástí PLE je nesporně také schopnost aktivně 
spolupracovat s komunitou, ať již v oblasti participace na cizích aktivitách 
nebo v oblasti schopnosti prosadit vlastní pracovní program. 



Kurátorství pro druhé 
Ukázky: 
http://kpi.knihovna.cz/ 
http://kuratorstvi.cz/ 
 
 

http://kpi.knihovna.cz/
http://kuratorstvi.cz/


Strategie 2020 

• „Kvalitní vzdělávání přitom předpokládá také průběžnou modernizaci 
vzdělávacích zdrojů a vzdělávací infrastruktury, v níž stále významnější 
místo získávají informační a komunikační technologie. Možnosti jejich 
těsnější integrace do výuky vytváří vynikající příležitosti nejen pro 
podporu efektivních procesů učení postavených na principu 
individualizace v rámci školního vzdělávání, ale také základ pro 
celoživotní učení a život ve společnosti, která bude dalším rozvojem 
digitálních technologií zásadně ovlivňována.“ 







 



Motivace…. 

• Existuje spousta věcí, které někdo napsal a namyslel lépe než já 
• Naházet na hromadu odkazy, ale není řešení 
• Možnost snadné diferencializace studenta 
• Zkušenost: studentům se „klikání“ líbí, ale samostatná tvorba je těžká 
• Tvorba kurátorského obsahu vyžaduje specifickou didaktiku a rozmysl 
• Konektivismus: 

• Do procesu tvorby se může zapojit více lidí 
• Netvoříme obsah jen pro sebe (OER) 
• Zajímavé jsou odkazy na lidi a zdroje 



Kurátorství pro druhé 

• Texty (částečně třeba i Spomocník) 
• Kurzy (KPI.knihovna.cz) 
• Speciální balíčky 
• Vlastní poznámky otevřené druhým 

 
• …. Proč nesdílíme do hodin přípravy? 

• Důležité jsou vzory! 



Jak učit kurátorství? 

• Práce s jednotlivými nástroji 
• Informační vzdělávání a informační gramotnost (případně počítačová 

a mediální) 
• Vzory mezi učiteli 
• Důraz kladený na PLE 
• Co-curiculum jako model výuky 

 
• Konektivistická výuka bez kurátorství je obtížně představitelná. 



Příklady nástrojů…. 



Bibblo 

• Každý člověk si sám mixuje vzdělávací 
obsah 

• Možnost sledovat zajímavé lidi a jejich 
sbírky 

• Možnost komentování, sdílení, 
spolupráce, hodnocení 

• Spojování dat:  
• Video (YouTube a Vimeo) 
• Audio (SoundCloud, Audioboom) 
• Knihy (Amazon, Goodreads) 
• Články 
• Vizuální informace (Prezi, SlideShare, Imgur) 

 



 



Scoop.it 

• Tvoří se tematicky ucelená portfolia 
• Lze vkládat odkazy na webové stránky, 

videa, presentace atp. 
• Materiál může obsahovat také komentář 
• S příspěvky lze libovolně manipulovat 
• Podpora spolupráce více tvůrců 
• Těsná návaznost na osobní portfolia 

 



Pinterest 

• Podpora různých multimédií, především obrázků 
• Uživatelé si tvoří nástěnky a na ně umísťují piny 
• Pin = jeden konkrétní objekt připojený k nástěnce 

(obrázek, video, text). Může obsahovat také další 
informace jako je popisek, klíčová slova, polohu 
atp. 

• Nová data lze na Pinterest nahrávat, avšak důraz je 
kladen na práci se stávajícím obsahem 

 



Tumblr 

• Jednoduchá blogovací platforma 
• Podpora tagů, vyhledání, … responsivní design 
• Kombinace se sociální sítí 
• Možnost tvorby také statických stránek 



Medium 

• Aktuálně asi nejpopulárnější obsahová platforma 
• Vydavatelství, sociální síť a blog v jednom 
• Velké množství zajímavého obsahu s možností zvýraznění a ukládání 
• Možnost spolupráce více lidí na jednom časopisu 
• Možnost vést si snadno více časopisů současně 



FOLD.cm (ukázka) 

• Open source nástroj 
pro přidávání odkazů 
různého druhu k 
obsahu. 

• Jednoduché, ale 
zajímavé. 

https://fold.cm/read/Cerny/


Sociální sítě 



Sociální sítě 

• Všeobecné (Facebook, Twitter, ..) 
• Mediálně vyhraněné (Instagram, YouTube….) 
• Zaměřené na odborné komunity (Researchgate, Academia.edu) 
• Zaměřené na umění či specifické činnosti (GoodReads, Písmák, Poeta, 

DeviantArt,…) 
 
 

• Základní myšlenkou je vždy: 
• Participace obsahem 
• Interakce 
• Artaficializace zájmu či ocenění 



Specifika komunikace v online prostředí 

• Věčná paměť: 
• Cokoli řekneme... 
• I mlčení je komunikací 
• Asynchronní komunikace (například skrze sociální sítě či blogy) je součástí 

osobního profilu 
• Dohledatelnost čehokoli 
• Absence kontextu 
• Semiobjektivnost 



Specifika komunikace v online prostředí 

• Je závislá na konkrétním kulturním klimatu (webu) 
• Je spojená s řadou nových fenoménů (trolové, flamewars,...) 
• Nekopíruje přesně fyzický svět 
• Má často textovou podobu 
• Hůře se do ní převádí emoce (i když nové iOS...) 
• Má fragmentární i propojený charakter 



Specifika komunikace v online prostředí 

• Legislativní kontext: 
• Právo na zapomnění 
• Ochrana osobních údajů (je IP osobní údaj?) 
• Evropské směrnice (GDPR): můžeme uchovávat jen to, co nezbytně 

potřebujeme pro danou službu a uživatel o tom ví. 
 

• Jak přenositelná je komunikace / online identita? 



Asynchronní komunikace 

• Weby 
• Diskusní fóra 
• Sociální sítě 
• Videa 
• Velká část marketingových aktivit 
• ... 

 
 



Synchronní komunikace 

• VOIP 
• IM 
• Chaty 
• Webináře 
• Streamované hry 
• Multiplayer aktivity 

 
• Nejcitlivější problém: nikoli špatná, ale žádná odpověď. 
• Umíme překlad jazyka v reálném čase (ale jak?) 



Asynchronní x synchronní komunikace 

• Jiné jazykové prostředky 
• Jiná míra interaktivity 
• Jiná práce s emocemi 
• Jiné formy komunikace 
• Jiné vše... 

 
• Ani synchronní forma komunikace není identická s F2F – chybí sociální 

kontakt, je omezená neverbální část ... 



Netiketa 



Netiketa 

• Jak se chovat v online prostředí? 
• Čím se liší online a offline ve způsobech chování a komunikaci? 
• Etika x etiketa 
• Netiketa má především praktický význam – usnadňuje a zefektivňuje 

komunikaci 
• Její implementace záleží na každém jednotlivci 
• Obecně pracuje s konceptem „na druhé straně sedí člověk“ 
• Satrapům internetový imperativ: „Buďme konzervativní v publikování 

a liberální v konzumaci zpráv.“ 



RFC 1855 Netiquette Guidelines 

• Z roku 1995  - jistá tematická i obsahová zastaralost 
• Obsah: 

• Úvod 
• Komunikace "jednoho s jedním" 
• Komunikace "jednoho s mnoha" 
• Informační služby 
• Seznam použité literatury 

• České znění na: http://www.hoax.cz/hoax/netiketa  
 

http://www.hoax.cz/hoax/netiketa


Netiquette – Virginie Shea 

• 1. Pamatuj na člověka 
• 2. Drž se stejných standardů chování, jaké používáš v reálném životě 
• 3. Měl by jsi vědět, kde se nacházíš 
• 4. Respektuj čas ostatních lidí 
• 5. Vybuduj si dobrou online pověst 
• 6. Sdílej odborné znalosti 
• 7. Pomáhej držet pod kontrolou flamewars 
• 8. Respektuj soukromí ostatních lidí 
• 9. Nezneužívej svou moc 
• 10. Buď smířlivý k chybám jiných 



 
„Deset přikázání“ Institutu pro počítačovou etiku 
• 1. Nepoužiješ počítače k zraňování jiných lidí 
• 2. Nebudeš zasahovat do práce jiných lidí 
• 3. Nebudeš vyzvídat informace z počítačových souborů jiných lidí 
• 4. Nepoužiješ počítač ke krádeži 
• 5. Nepoužiješ počítač k tvorbě falešných informací 
• 6. Nebudeš kopírovat nebo používat software, za který jsi nezaplatil 
• 7. Nepoužiješ cizí počítač bez svolení či řádného vyrovnání 
• 8. Nepřivlastníš si cizí duševní výtvor 
• 9. Budeš přemýšlet nad společenskými dopady programů nebo systémů, 

které vytváříš 
• 10. Použiješ počítač jen z důvodu zajištění uznání a respektu bližních 



Bezpečnost a netiketa 

• Prakticky spolu těsně souvisí 
• Ale – podle RFC 1855 není jejím předmětem 
• Klíčová je ale také třeba netiketa pro děti 
• V současné době se hodně mluví o netiketě v marketingu 
• Jde ale o různé formy chování, netiketa řeší jen „společenské rituály“ 



Některé ukázky sociálních sítí 



GoodReads 

• Největší sociální síť pro čtenáře 
• Možnost sledovat čtenáře či autory, nechávat si doporučovat obsah a 

hodnotit 
• Těžiště je v anglicky psané literatuře, ale nejen v ní 
• Podpora čtení – stanovování plánů, postupů, evidence čtení 
• Tvorba sbírek toho, co chcete přečíst 

 



Researchgate 

• Sociální síť pro vědeckou komunikaci 
• Možnost nahrávání a získávání fulltextů nebo alespoň novinek od 

zajímavých lidí 
• Možnost aktivní tvorby online týmů a komunit 
• Možnost sledování zajímavých lidí 
• Pěkné analytické funkce 
• … 

 
• „Věda jako komunikace“ 



Twitter 

• Krátké a úderné informace 
• Poměrně pěkná analytika 
• Tři druhy interakce – like, retweet, diskuse 
• Možnost snadného embedování na web 
• Možnost tvorby listů 
• Návaznost na automatizované nástroje 
• Kurátorský nástroj 
• Silný důraz na sledování 
• Pěkné analytické funkce 
• Hastagy 



Písmák 

• Možnost aktivní literární tvorby 
• Podpora kreativity, komunity, zpětné vazby 
• Možnost spojení s různými tvůrčími dílnami 
• „Člověk jako bytost otevřená k tvorbě“ 



Youtube 

• Je to sociální síť? 
• Youtubeři jako influenceři 
• Možnost zisku? 
• Jaká videa a jak použít? 
• Dobrý potenciál pro práci s embedy 



Instagram 

• „Facebook pro bohaté a úspěšné“ 
• Velké edukační možnosti 
• Práce s fotografiemi, videem nebo gify 
• Možnost sledování osob i hastagů 
• Omezené možnosti webového rozhraní 
• Majitelem je Facebook 



Fotografie 



Fotografie 

• Folk art – zřejmě nejmasovější provozované umění 
• Fotoaparát je téměř všude 
• Různé možnosti publikování: 

• Specializované služby 
• Fotodenníky 
• Sociální sítě 
• „mizející fotografie“ 

• Různá kvalita zpracování implikuje různé možnosti využití 
• RAW / kompresní formáty 
• Důraz kladený na Cloud 



Fotografie 

• Technické zpracování 
• Kompozice 
• Příběh 
• Interpretace 
• Postprodukce 
• Publikování 



Fotografie - mobilní 

• Adobe Photoshop Express (+navázané aplikace) 
• AutoDesk Pixlr 
• FaceTune 
• Flickr 
• Instagram  
• Prisma 
• Snapseed  
• …. 



Fotografie - desktopová 

• Adobe Photoshop (express) 
• Affinity Photo 
• GIMP 
• Corel PaintShop Pro 
• Paint.net 
• Sumopaint 
• Darktable 
• Krita 
• Zoner Photo studio 
• … 



Online galerie 

• Google Photos 
• Flickr 
• 500px 
• DeviantArt 
• Imgur 
• Instagram 
• Smugmug 
• (Facebook, iCloud,…) 



Děkuji za pozornost 
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