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Cieľ práce 

možnosti využitia nástrojov web 2.0 vo výchovno-vzdelávacom procese  

nástroje web 2.0 podporujú procesy autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie 
a osobného rozvoja žiakov, prepojenie kurikula s ich vlastnými vedomosťami a zručnosťami, 
uľahčujú tímovú prácu, utváranie komunít, dialóg, diskusia a zdieľanie znalostí 

web 2.0 predstavuje nástroje na priamu komunikáciu v internetovom rozhraní alebo 
spracovávanie informácií  

využiteľné na základnej a strednej škole,  
nástroje web 2.0 je možné implementovať pri prezenčnom, online aj hybridnom vzdelávaní  

web 2.0 je ustálené označenie pre etapu vývoja webu v ktorej bol pevný obsah webových stránok 
nahradený priestorom pre zdieľanie a spoločnú tvorbu obsahu  



„Škola sa zmenila. V priestore okolo nás je niečo nového. Nie je to nič menšie ako produkty vytvorené viac 

ako miliardou ľudí prepojených počítačovou sieťou, ktoré predstavujú viac ako 2000 GB nových digitálnych 

informácií každú sekundu. Napriek tomu, že väčšina našich učební bola budovaná za predpokladu, že získať 

informácie je náročné, dnes všetky vedomosti ľudstva prenikajú do týchto priestorov a vznášajú sa nad nimi 

neustále dostupné prostredníctvom laptopov, mobilov alebo iPodov. Učebne, určené pôvodne na to, aby 

zaistili prenos znalostí od autority zosobnenej učiteľom do auditória, sú zrazu naplnené všadeprítomným 

mrakom informácií, v ktorom sa vedomosti nehľadajú, ale vytvárajú a autorita sa musí dlhodobo budovať 

spoluúčasťou a diskusiami.  

Naši žiaci nám naznačili, že steny našich učební prestali plniť funkciu hranice oddeľujúcu vnútorné priestory 

od vonkajších.“ [2]  

Škola sa zmenila... 

. 



Verzie webu („generácie webu“) 

 základná verzia web stránok a internetu 

 umožňuje používateľom iba pasívne prezeranie obsahu stránok  

 nepodporuje komunikáciu používateľov s majiteľom webu, alebo používateľmi medzi sebou 

 jednosmerný pasívny web 

 obsah, ktorý vytvorí jeho majiteľ 

 dynamicky meniaci sa obsah, ktorý vytvára komunita používateľov webu 

 zdieľanie obsahu na sociálnych sieťach a v komunite ľudí 

 vytváranie virtuálneho sveta, sémantická analýza obsahu, umelá inteligencia, 3D grafika 

 prístup na web cez aplikácie pre rôzne zariadenia (PC, PDA, mobilný telefón ...) 

 adaptabilita a personalizácia aplikácií 

web 1.0 

web 2.0 

web 3.0 



Základné charakteristiky web 2.0 

„Web 2.0“ je  technický termín, ktorý bol vytvorený v roku 2004.  

Pomenovanie bolo prvý krát použité na konferencii O’Reilly Media. [1] 

zdieľanie 

identita 

štandardy 

decentralizácia 

otvorenosť 

modularita 

užívateľská správa 

základný princíp Web 2.0 

zabezpečujúce funkcionalitu webu,  aplikácií a integráciu viacerých prvkov 
webu 

distribúcie a správy obsahu naprieč mnohými systémami 

aplikácií a ich obsahu 

vo forme navzájom prepojených a integrovaných komponentov  do jedného   
celku 

 vlastného obsahu a identity 

 (kritický prvok Webu 2.0 a internetu) reálna alebo zvolená pre danú aplikáciu 



 www.answergarden.com 

http://www.answergarden.com/
http://www.answergarden.com/


Implementácia nástrojov web 2.0  

Nástroje Web 2.0 odporúča Rada Európy v rámci profesionálnych kompetencií učiteľov pre prácu s internetom. [3]  

 žiaci využívajú tieto nástroje a služby denne v rámci voľnočasových aktivít, pri zábave  
a komunikácii,  

 učenie prostredníctvom týchto nástrojov je v súlade s pedagogickými metódami a využitie 
vo výučbe môže zvýšiť jej efektivitu, 

 ponúkajú žiakom väčšiu kontrolu štúdia, prepojenie kurikula s ich vlastnými vedomosťami, 

 rozvíjajú komunikačné zručnosti, mediálnu gramotnosť, 

 podporujú tímovú prácu, vytváranie komunít, dialógu, diskusie, zdieľanie vedomostí, 

 poskytujú možnosť prezentovať a objektívne posudzovať výsledky práce, 

 umožňujú využitie medzipredmetových vzťahov, 

 rešpektujú individuálne učebné štýly žiakov, 

 využitie nástrojov web 2.0 s cieľom profesijného a kariérneho rastu, 

 podporujú interaktívne online a hybridné vzdelávanie. 

Prínos nástrojov 
Web 2.0 vo 
vzdelávaní  



Implementácia nástrojov web 2.0  

Nástroje Web 2.0 odporúča Rada Európy v rámci profesionálnych kompetencií učiteľov pre prácu s internetom. [3]  

 požiadavky na vzdelávanie pedagogických zamestnancov, 

 požiadavky na kvalitu technickej infraštruktúry, 

 vplyv sociálneho zázemia žiakov, 

 závislosť žiakov od internetu, 

 časovo náročné aplikácie, 

 nevhodný obsah, 

 zneužitie osobných údajov, kyberšikana, hoax, pishing... , 

 problémy s filtráciou dát, 

 právna problematika (vlastnícke práva, licencie). 

Problémy pri 
implementácii 

web 2.0 



Prezentačné nástroje 

Tvorba prezentácii http://www.powtoon.com 
http://www.prezi.com 
http://voicethread.com/login/ 
http://www.smilebox.com/ 
www.buncee.com 
http://www.slideshare.net/ 
http://www.thinglink.com/ 

Webové stránky http://www.wix.com/ 

http://www.weebly.com/ 

http://webnode.com 

Tvorba flipbookov http://www.flipsnack.com/ 

http://fliphtml5.com/ 

http://flippingbook.com 

http://www.powtoon.com/
http://www.prezi.com/
http://voicethread.com/login/
http://www.smilebox.com/
http://www.buncee.com/
http://www.slideshare.net/
https://www.thinglink.com/
http://www.wix.com/
http://www.weebly.com/
https://www.flipsnack.com/
https://www.flipsnack.com/
https://fliphtml5.com/
https://fliphtml5.com/


www.slideshare.net 

http://www.slideshare.net/


Práca s textom 

Kolaboratívne písanie www.meetingords.com 

www.draftin.com 

www.zoho.com/writer/collaborative-writing.html 

http://etherpad.org/ 

http://www.office.com/ 

Noviny, časopisy, knihy 

 

www.canva.com 

www.issuu.com 

http://www.storyjumper.com/ 

www.joomag.com 

Nástenky http://padlet.com/ 
http://en.linoit.com/ 

http://www.meetingords.com/
http://www.draftin.com/
http://www.zoho.com/writer/collaborative-writing.html
http://www.zoho.com/writer/collaborative-writing.html
http://www.zoho.com/writer/collaborative-writing.html
http://etherpad.org/
http://www.office.com/
http://www.canva.com/
http://www.issuu.com/
http://www.storyjumper.com/
http://www.joomag.com/
http://padlet.com/
https://en.linoit.com/


www.padlet.com  

http://www.padlet.com/


www.joomag.com 

http://www.joomag.com/


Práca s textom 

Myšlienkové mapy http://www.mindmup.com/ 

http://app.mindmapmaker.org  

http://creately.com/ 

http://bubbl.us/ 

http://coggle.it/ 

http://www.mindmaps.app/ 

http://www.goconqr.com 

http://www.mindmeister.com/ 

Slovné mraky http://www.tagxedo.com 
http://www.wordle.net/ 
http://www.wordclouds.com/ 
http://wordart.com  

Tajničky http://hotpot.uvic.ca/ 
http://ws.datanius.com 

http://www.mindmup.com/
http://app.mindmapmaker.org/
http://creately.com/
http://bubbl.us/
http://coggle.it/
http://www.mindmaps.app/
http://www.goconqr.com/
http://www.mindmeister.com/
http://www.tagxedo.com/
http://www.wordle.net/
http://www.wordclouds.com/
http://wordart.com/
http://hotpot.uvic.ca/
http://ws.datanius.com/


www.wordart.com 

http://www.wordart.com/


Myšlienkové mapy  



Hry a online učebné pomôcky 

 Kvízy http://getkahoot.com/ 

http://quizizz.com 

http://www.plickers.com/ 

http://www.quizrevolution.com/ 

http://www.easytestmaker.com/ 

http://learningdesigner.org/ 

http://bighugelabs.com/ 

www.mentimeter.com 

www.nearpod.com 

www.quizlet.com 

www.socrative.com 

Pracovné listy http://www.liveworksheets.com/ 

Tvorba interaktívnych hier www.educaplay.com 

http://getkahoot.com/
http://quizizz.com/
https://www.plickers.com/
http://www.quizrevolution.com/
http://www.easytestmaker.com/
http://learningdesigner.org/
http://bighugelabs.com/
http://www.mentimeter.com/
http://www.nearpod.com/
http://www.quizlet.com/
http://www.socrative.com/
http://www.liveworksheets.com/
http://www.educaplay.com/


Nástroje na prácu s obrázkami 

Kolaboratívne kreslenie http://www.clker.com/ 

http://www.twiddla.com 

http://colorillo.com/   

Komixy http://www.pixton.com/  

http://www.makebeliefscomix.com/  

Avatary http://avachara.com/ 

http://www.voki.com  

Koláže http://www.photocollage.com/ 

http://www.loonapix.com/ 

http://www.befunky.com/ 

Logá http://seeklogo.com/  

http://www.eximioussoft.com/logo-designer.htm  

http://www.clker.com/
https://www.twiddla.com/
http://colorillo.com/
http://www.pixton.com/
https://www.makebeliefscomix.com/
http://avachara.com/
http://www.voki.com/
http://www.photocollage.com/
http://www.loonapix.com/
http://www.loonapix.com/
https://www.befunky.com/
https://seeklogo.com/
http://www.eximioussoft.com/logo-designer.htm
http://www.eximioussoft.com/logo-designer.htm
http://www.eximioussoft.com/logo-designer.htm


www.photocollage.com 

http://www.photocollage.com/


Práca s obrázkami 

Postery http://www.glogster.com/ 

www.canva.com 

Puzzle http://www.jigsawplanet.com/ 
http://www.jigidi.com/ 

Časové osi www.tiki-toki.com  
www.timixi.cz 

http://www.glogster.com/
http://www.canva.com/
http://www.jigsawplanet.com/
http://www.jigidi.com/
http://www.tiki-toki.com/
http://www.tiki-toki.com/
http://www.tiki-toki.com/
https://www.timixi.com/


Nástroje na formatívne hodnotenie a na zdieľanie materiálov 

Dotazníky http://freeonlinesurveys.com/  

http://www.google.com/forms/  

http://www.surveymonkey.com/  

Testy www.kahoot.it  
www.socrative.com  
www.tricider.com  
http://easytestmaker.com/  

Nástroje na organizáciu a zdieľanie materiálov http://www.dropbox.com/  
http://www.google.com/drive/ 
http://www.memonic.com/  

Blogy http://wordpress.org/ 
http://www.blogger.com/about/   

Sociálne siete vo vzdelávaní http://www.livelingua.com/twiducate/  

http://freeonlinesurveys.com/
http://www.google.com/forms/
https://www.surveymonkey.com/
http://www.kahoot.it/
http://www.socrative.com/
http://www.tricider.com/
https://easytestmaker.com/
http://www.dropbox.com/
https://www.google.com/drive/
http://www.memonic.com/
http://wordpress.org/
https://www.blogger.com/about/
https://www.livelingua.com/twiducate/


Práca s videom, fotografiou 

Úprava videí http://www.videosoftdev.com/  

Tvorba videí z fotografií www.kizoa.com  

Úprava fotografií http://cartoon.pho.to/ 
http://imagecolorizer.com/ 
http://cs.photofacefun.com/  
http://www.photovisi.com/  
http://www.edownload.cz/sw/photostage/  
www.thinglink.com  

http://www.videosoftdev.com/
http://www.kizoa.com/
http://cartoon.pho.to/
http://imagecolorizer.com/
http://cs.photofacefun.com/
http://www.photovisi.com/
http://www.edownload.cz/sw/photostage/
http://www.thinglink.com/


Nástroje na podporu dištančného vzdelávania 

Wiki http://sk.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%A1_
str%C3%A1nka  
http://meatballwiki.org/wiki/BiggestWikiOld
Tallies   

Elearning MOODLE 
http://moodle.scientix.eu/ 
http://graasp.eu/  

Webináre 
(konferenčný 
softvare) 

ZOOM  
Microsoft Teams  
WEBEX   
Adobe Connect  
Jitsi meet 

Virtuálne 
kancelárie 

http://basecamp.com/ 
 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%A1_str%C3%A1nka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%A1_str%C3%A1nka
http://meatballwiki.org/wiki/BiggestWikiOldTallies
http://meatballwiki.org/wiki/BiggestWikiOldTallies
http://moodle.scientix.eu/
https://graasp.eu/
http://basecamp.com/


Vzdelávacie prístupy 

Vzdelávanie orientované na žiaka 

Dôraz na hĺbkové učenie žiaka, jeho učebný štýl 
a schopnosti  

Individuálny prístup 

 

Tradičné vzdelávacie prístupy sú zamerané na 
učiteľa 

Akademické, teoretické, predmetovo špecifické 
vedomosti 

Nestačia na efektívne zlepšovanie vzdelávania 
žiakov 



ALLAN CARRINGTON   „Wheel pedagogy“ 

predstavuje pomoc pedagógom 
ako využívať aplikácie 

systematicky a koherentne  
s ohľadom na dlhodobé ciele 

(rozvíjanie kľúčových 
kompetencií) 

 

navrhuje vzdelávacie využitie 
aplikácií na dosiahnutie 

vzdelávacích cieľov 
(transformácia učiva) 

 

umožňuje učiteľom voliť 
nástroje s ohľadom na 

metódy a formy vyučovania  
a vzdelávacie potreby 

žiakov[4] 

 

http://designingoutcomes.com/allansportfolio/edublog/


ALLAN CARRINGTON   „Wheel pedagogy“ 

kľúčové kompetencie žiaka, motivácia 

Model SAMR (Substitution, 
Augmentation, Modification, 

Redefinition -  rámec, ktorý pomáha 
učiteľom hodnotiť, do akej miery využité 

nástroje posúvajú výučbu)  

Bloomova taxonómia 
vhodnosť  vybratého nástroja 

(technológia nie je cieľom ale nástrojom) 

Pri voľbe vhodných nástrojov web 2.0 musí učiteľ zvažovať 
nasledujúce aspekty [4] 

http://designingoutcomes.com/allansportfolio/edublog/
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