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Hlavní teze
● Internet se zvolna stává běžným informačním a 

 komunikačním nástrojem (městské) populace
● Způsoby, jakými se š koly veřejnosti prezentují 

pomocí vlastních www stránek do určité míry 
mohou odrážet jejich sociální klima

● Internetovou prezentaci š koly je možné 
analyzovat podle formálních i obsahových 
kriterií, které nejsou výrazněji závislé na 
posuzovateli 



Teze první
● Každým rokem stoupá počet uživatelů 

internetu - mj. ve věku rodičů žáků a žáků 
samotných; internet se tak stal 
plnohodnotným komunikačním prostředkem

● České š koly zachytily nastupující trend a 
snaží se jej využít 

● Zjednoduš ení publikačních nástrojů z 
pohledu uživatelů přináš í i nárůst 
“ neoficiálních”  informací o š kolách 

(žákovské weblogy atd.) - ve fulltextových 
vyhledávačích pak doplňují informace oficiální



Teze druhá
● Příprava internetové prezentace je organizačně 

poměrně složitá (kdo, co, kdy, kde a jak 
prezentovat)

● Nutí aktéry formulovat teze často předtím 
explicitně neformulované

● Přináš í nároky i na aktualizaci a údržbu; různé 
části prezentace jsou pak i různě „ živé“

● Jedná se o činnost „ navíc“ , mnohdy ležící mimo 
těžiš tě profesního zájmu i profesní přípravy 
učitelů



Teze třetí I. část
● Kriteria formální:

– Syntaktická správnost –  (valid code) www.w3c.org

– Použitelnost webových stránek (usability)

– Optimalizace pro vyhledávače (SEO)

– Přístupnost webových stránek (vzhledem k event. 
postižení čtenáře, programovému vybavení atd)

http://www.w3c.org/


Teze druhá – II. část

● Kriteria obsahová:
– samotný proces vzniku
– výsledný produkt (analýza komunikace)

● rozsah prezentace
● přítomné a nepřítomné informace
● cílové skupiny a interaktivita (součást tech. řeš ení 

nebo záměrně budovaná)
● témata, která je možno diskutovat
● aktuálnost a častost aktualizací obsahu
● estetické parametry
● způsob a míra zapojení žáků, rodičů...
● atd.



Příklady

● Komentované ukázky pochází z www prezentací 
následujících š kol:

– www.zsslapanice.cz

– www.zssirotkova.cz

– www.zsstrz.cz 

adresy získány pomocí fulltextového vyhledávače google.com

http://www.zsslapanice.cz/
http://www.zssirotkova.cz/
http://www.zsstrz.cz/
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Souhrn
● Internetová prezentace š koly představuje 

jeden ze způsobů jimž š kola veřejnosti 
představuje svůj vnitřní život 

může být např. jedním z kriterií rozhodování rodičů
● Jedná se o dostatečnou plochu pro formulaci 

cílů, plánů, představení historie i současnosti 
š koly (atd.), 

zároveň velikostí nutí autory sdělení “ zhustit”  
● Způsob (tj. kdo, co i jak) , jakým jsou tyto 

informace sdělovány může být chápán jako 
jeden z indikátorů sociálního klimatu š koly



Děkuji za pozornost

Kontakt:
jmares@fss.muni.cz


