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Metodický portál RVP.CZ

Původní cíl:
hlavní metodická podpora učitelů při realizaci školské reformy 
(zavedení rámcových vzdělávacích programů ve školách, rok 2005).

Smyslem je vytvářet  prostředí, ve kterém se mohou učitelé navzájem 
inspirovat a informovat o svých zkušenostech. 

Cílová skupina:
učitelé všech druhů škol v regionálním školství. 

Motto:
Metodická podpora růstu kvality učitelské profese.



Proč unikátní projekt pro učitele?

Unikátní:
• působením na učitele

prostřednictvím
elektronických médií,

• rozsahem obsahu,
• šíří cílových skupin,
• návštěvností,
• podporou neomezujících licencí pro legální využívání 

a sdílení učiteli,
• otevřenými a svobodnými technologiemi vyvíjenými vlastními silami.



Creative Commons 
(Open Source – Public Domain – Freeware…)

Protože využívání otevřených technologií a svobodných licencí 
ve vzdělávání podporuje demokracii a občanskou společnost.

Všechny tyto svobodné prvky pomáhají v boji se sociální stratifikací tím, 
že umožňují přístup k modernímu vědeckému poznání všem občanům, 
bez ohledu na jejich bohatství či sociální status.

Proč otevřené technologie a svobodné licence?



Moderní digitální technologie

Metodická podpora netradičními elektronickými 
formami:

• budován na principech Webu 2.0, Internetu 
druhé generace,

• využívány principy participativního webu,
• práce s profesní komunitou učitelů,
• využíváni netmoderátoři komunity i tutoři 

vzdělávání,
• ale i tradiční autoři, recenzenti, redaktoři, 

korektoři a garanti,
• workflow dokumentů plně automatizované.



Široká cílová skupina

Dotčených osm sekcí vzdělávání:

Mezi návštěvníky dále patří:
• vysokoškolští pedagogové,
• studenti fakult vzdělávajících učitele,
• rodiče žáků.



Obsahově a provedením zaměřené moduly

• Články, (Učitelský Spomocník) • Wiki

• Digitální učební materiály • Diskuze

• Odkazy • Blogy

• E-learning • Digifolio

• Profil Škola21



• Článek zařazen do struktury RVP 
(OV, PT, KK),

• informativní, teoretický, praktický
• autor, recenzent, jazykový 

korektor, koordinátor, regionální 
koordinátor…,

• autorsky honorováno,
• 4 836 recenzovaných článků.



• DUM (Learning Objects) jsou dostupné 
v el. podobě, využitelné přímo ve 
výuce bez dalších úprav,

• nejčastěji se jedná o pracovní listy, 
prezentace, audio a video ukázky; 
cílem je aktivizovat žáky,

• DUM zařazen do struktury RVP 
a navázán na očekávaný výstup,

• 7 453 DUM,
53 474 Learning Objects z LRE,

• autor, recenzent, jaz. korektor, koo.
…

ŠÁRA, Lubomír. Vyjmenovaná slova - příbuzná slova. Metodický 
portál. <http://dum.rvp.cz/materialy/vyjmenovana-slova-pribuzna-
slova.html>. ISSN 1802-4785. Zobrazen: 32 614×



• Odkazy na on-line zdroje 
využitelné ve vzdělávání,

• každý odkaz zařazen do struktury 
RVP dle tematických okruhů,

• obsahuje metodické doporučení 
k zařazení do výuky,

• 1 540 zatříděných odkazů,
• autor, recenzent, jazykový 

korektor, koordinátor….



• Wiki pro podporu sdílení a 
spolupráce kolem 
pedagogických činností,

• lexikon pedagogické 
terminologie, slovník 
výukových metod…

• spolupracují studenti PedF,
• Kabinet 1 804 stránek,

Knihovna 873 stránek,
Sborovna 756 stránek.



• Prostor pro diskuzi učitelů,
• cílem je otevřená internetová 

platforma znalostí učící se 
komunity,

• podporováno netmoderátory 
(souhrny, směrování atp.),

• 23 008 příspěvků učitelů,
2 548 témat,
3 831 diskutujících.



• Prostor pro komunikaci, vyjádření 
vlastní osobnosti, prezentující 
názory a aktuální novinky 
související se vzděláváním,

• 155 blogů,
1 170 příspěvků,
2 384 komentářů.



• Prostor pro integraci 
obsahu,prezentace témat, škol, 
akcí atp.,

• možnost vkládat RSS kanály, 
diskusní fóra, pohledy, 
soubory…,

• 454 digifolií škol, učitelů.



• 40 hod. tutorované blended-
learning kurzy na různorodá 
(potřebná) témata,

• katalog kurzů, čekárna, blog,
• kurzy maximálně využívají 

vzdělávací obsah RVP.CZ,
• pro učitele z ČR bezplatně,
• 17 kurzů,

500 absolventů.



• Návštěvník,
registrovaný uživatel,
autor,

• hledání v profilech 
uživatelů,

• kolekce, přátelé, FB, TW.

Komunitní funkce



• Každý modul 
nabízí jiné 
komunitní funkce 
(vpravo DUM a Články),

• pro nezkušené 
videotutoriály, 
manuály, 
příručky….

Komunitní funkce



Financování

Postupně několika způsoby:
• státní rozpočet,
• ESF systémový projekt Metodika  (OP RLZ),
• ESF IPn Metodika II (OP VK), příjemcem MŠMT, partnerem 

Výzkumný ústav pedagogický a Národní ústav odborného 
vzdělávání.

Integruje i výstupy projektů zaměřených na podporu práce pedagogů.
Kvalitní národní portál stojí hodně peněz!



Proměny
RVP.CZ

březen 2005 říjen 2005

srpen 2006 leden 2011



Období: listopad 2007 až prosinec 2011, tj. 4 roky.
Návštěvy a průměrná a doba strávená v modulu DUM.

Denní návštěvnost: 10-12 tis. jedinečných uživatelů (Google Analytics).
Registrovaných uživatelů: 13 591

Návštěvnost



Svobodní lidé, svobodný software
Každý modul vytvořen na nějakém open-source projektu:

• Apache, PHP 5, MySQL 5, jQuery, AJAX, tinyMCE, LDAP, Zend 
Framework,

• Moodle, Mahara, WordPress, phpBB, Deki Wiki,

• hlášení chyb Flyspray (dříve Mantis),

• články a blogy pod licencí Creative Commons - Uveďte autora-
Neužívejte komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko,

• DUMy pod licencí Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-
Zachovejte licenci 3.0 Česko,
zveřejňovány v běžném formátu 
(Microsoft) a v otevřeném (OO.o).



Rezervy, problémy

• kvalita některých příspěvků,

• příspěvky často málo aktivizující
a z nižších pater Bloomovy taxonomie
výukových cílů,

• dlouhá doba před zveřejněním garantovaného příspěvku (recenze),

• nerovnoměrné pokrytí RVP,

• celkově relativně drahé, byť téměř všechny finance jdou učitelům,

• v „nemilosti“ nakladatelů učebnic,

• permanentní přesvědčování „stakeholderů a decisionmakerů“.



PhDr. Ondřej NEUMAJER, Ph.D.
neumajer@vuppraha.cz
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