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● Zahájení, úvodní slovo, 5 min.
Mgr. Jaroslav Fidrmuc, náměstek člena vlády

● Otevřené vzdělávání, pojetí a vize v SDV, 10 min.
PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D., konzultant ICT ve vzdělávání

● Právní akt v OP VVV pro příjemce dotací, 15 min.
Mgr. Alena Gharsallah Straková, M.A., Odbor řízení OP, MŠMT

● Licence Creative Commons, principy, doporučení, 40 min.
Mgr. et Mgr. Jan Vobořil, Ph.D., ředitel Iuridicum Remedium

● Otevřená data, 30 min.
Mgr. Michal Kubáň, koordinátor otevřených dat, Min. vnitra

● Diskuze, závěry, 20 min.
moderuje Mgr. Jaroslav Fidrmuc, náměstek člena vlády

Program semináře



Cílem 
otevřeného 

vzdělávání je 
odstraňovat 

zbytečné překážky 
ve vzdělávání.



● …umožňuje každému jedinci bez rozdílu 
a bez překážek vzdělávat se po celý život,

● …podílejí se na něm poskytovatelé 
z veřejného, soukromého i neziskového 
sektoru, organizace i jedinci,

● …zajišťuje přístup ke sdílené vzdělávací 
infrastruktuře a ke kvalitním vzdělávacím 
zdrojům,

● …vzdělávací systém je prostupný ve všech 
úrovních – možnost vstoupit kdykoli, 
vzdělávat se, rozšiřovat si kvalifikaci,

● …vše bez ohledu na socioekonomické 
zázemí jedince.

Vize otevřeného vzdělávání dle Strategie digi vzdělávání

12. listopadu 2014 schválila 
vláda ČR usnesením č. 927/2014



Brožurky k šíření

http://otevrenevzdelavani.cz/ 

iure.org/sites/default/files/article/downloads/cc_tisk_7_7.pdf 

http://www.iure.org/15/1452/vydali-jsme-prakticky-manual-pro-obce-k-licencim-cc 

Web fondnno.cz



Požadavky rozdělené do tří oblastí:

Autorskoprávní požadavky – žáci, učitelé a další 
vzdělavatelé mohou díla sami upravovat, vylepšovat, 
využívat ve výuce a následně šířit. Předpokladem je vhodná 
licence, pod kterou jsou tato díla šířena.

Technické požadavky – digitální zdroje jsou veřejně 
dostupné, uživatelé vědí o jejich existenci a jejich technické 
provedení neklade v užívání zbytečné překážky.

Požadavky na odbornou správnost, pedagogiku 
a didaktiku – soubor základních požadavků zajišťující 
obsahovou kvalitu a zpracování podporující využitelnost pro 
učení a vzdělávání.

Opatření 1.1 Prosazení otevřených vzdělávacích zdrojů



…proběhla v dubnu 2016 na Metodickém portálu RVP.CZ. 
Největší diskuze kolem autorskoprávních požadavků.

Veřejná diskuze

http://diskuze.rvp.cz/viewforum.php?f=773 

http://otevrenevzdelavani.cz/
http://www.iure.org/sites/default/files/article/downloads/cc_tisk_7_7.pdf
http://www.iure.org/15/1452/vydali-jsme-prakticky-manual-pro-obce-k-licencim-cc
https://www.grantys.cz/include-specific/modules/exporty/get-public-attachment.php?id=97675


…18. srpna 2016 v článku na Metodickém portálu RVP.CZ.

Zveřejnění kritérií

http://clanky.rvp.cz/clanek/21071/ 



Cílem 
otevřeného 

vzdělávání je 
odstraňovat 

zbytečné překážky 
ve vzdělávání.

http://diskuze.rvp.cz/viewforum.php?f=773


…to bylo

OTEVŘENÉ VZDĚLÁVÁNÍ, POJETÍ A VIZE 
VE STRATEGII DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Ondřej Neumajer, ondrej@neumajer.cz 

http://clanky.rvp.cz/clanek/21071/
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