
Návod pro práci s webovou aplikací

Občanský průkaz 4.0 – kompetence pro demokra�ckou kulturu
(reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_0008154)

Vzdělávací program

RESPEKT, TOLERANCE, ROZMANITOST

Vážení uživatelé aplikace EDUAPKA,

do rukou se Vám dostal návod k webové aplikaci, která byla vytvořena v rámci projektu
Občanský průkaz 4.0 – kompetence pro demokra�ckou kulturu, který byl realizován za
spolupráce pracovníků Centra pro studium demokracie a kultury, Masarykovy
univerzity, Univerzity Palackého v Olomouci a Univerzity v Hradci Králové.

Aplikace byla vyvinuta jako jednoduchý, uživatelsky přívě�vý a dostupný nástroj pro
podporu výuky demokra�ckých hodnot, ale i dalších příbuzných témat. Aplikace je
k dispozici plně zdarma k využi� všemi učiteli občanské nauky a základů společenských
věd v ČR, eventuálně i na Slovensku.

Tento návod pracuje s desktopovou (PC) verzí aplikace, ta byla nicméně vyvíjena pro
hladký chod i na mobilních telefonech s přístupem k internetu nebo tabletech. Aplikace
je velice jednoduchá a intui�vní, přesto Vám poskytujeme tento návod, kdybyste se
v některých funkcích náhodu ztra�li.

Doufáme, že Vám aplikace pomůže realizovat zábavnou výuku jak žáků gymnázií, tak
středních odborných škol, středních odborných učilišť a vyšších ročníků základních škol.

Přestože byla aplikace vyvíjena s ohledem na praxi výuky na českých školách
a byla připomínkována několika českými učiteli, budeme rádi, když nám poskytnete
zpětnou vazbu k jejímu fungování a nápady na její budoucí vylepšení.

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.

Mgr. Michal Soukop (michal.soukop@upol.cz)
Tvorba výukového bloku Demokra�cké hodnoty
Tvorba koncepce aplikace EDUAPKA
Tvorba metodických a obsahových materiálů pro aplikaci EDUAPKA

Mgr. Dana Sztwiertnia Hellová (dana.hellova@upol.cz)
Vedoucí týmu tvůrců výukových programů při UP v Olomouci

Mgr. Richard Andrýsek (andrysek@smartcrea�ve.cz)
Programování aplikace EDUAPKA
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Aplikace EDUAPKA je volně přístupná aplikace, která vyžaduje registraci pouze
vyučujícího za účelem správy dotazníků. Žáci se při používání aplikace
nepřihlašují.

První kroky učitele směřují do okna Registrace.

Registrace do aplikace vyžaduje zvolení přihlašovacího jména, kterým bude
probíhat přihlašování do samotné aplikace a umožní přístup k editacím
dotazníků a hesla. Volte si zapamtovatelné, ale dostatečně unikátní
přihlašovací jméno.

Při registraci zadejte prosím svůj e-mail, který slouží pouze pro případ ztráty
hesla. Nedochází k ukládání emailu za jinými účely.

Vyberte prosím typ Vaší školy, na které vyučujete. Pokud vyučujete na více
školách, vyberte takvou školu, na které plánujete aplikaci EDUAPKA využívat
nejčastěji. Toto slouží pouze pro filtrování dat, která mohou být použita v rámci
výzkumu pro účely inovací v aplikaci dle sesbíraných odpovědí žáků.

Data o typu školy se přidávají pouze k oficiálním dotazníkům a mají k němu
přístup pouze správci aplikace. Žádným způsobem nelze s pomocí těchto dat
iden�fikovat konkrétní školu či osobu. Data zadávaná do aplikace jsou přísně
anonymní a jejich zpracování dodržuje běžné e�cké zásady sociologických
výzkumů.

Na závěr registrace Vás žádáme o odsouhlasení Pravidel používání aplikace
EDUAPKA, která upravují způsoby použi� aplikace ze strany Vás jako uživatelů
i ze strany Správců, ošetřují možnos� využi� anonymizovaných dat a podávají
informace o osobách, které mají přístup ke správě aplikace. Kliknu�m na
tlačítko registrace dojde k založení učitelského účtu v aplikaci. Pomocí tlačítka
přihlášení na hlavní obrazovce vstoupíte do editačního systému.

Demokra�cké hodnoty 4Demokra�cké hodnoty 3



Úvodní obrazovka po přihlášení umožňuje přímé otevření dotazníku a jeho
zpřístupnění žákům.

Aplikace nabízí dva druhy dotazníků.

Oficiální dotazníky – dotazníky vložené správci aplikace, které vycházejí
z reálných průzkumů veřejného mínění na různá témata. Umožňují srovnání
výstupů s dalšími věkovými skupinami tak, jak to předpokládají metodické
materiály k výuce. Oficiální dotazníky se nabízí ve standardizované formě
každému zaregistrovanému učiteli.

Uživatelské dotazníky – aplikace umožňuje tvorbu vlastních uživatelských
dotazníků, jejichž tvorba bude popsána dále v tomto návodu. Takové dotazníky
neumožňují porovnávání mezi jednotlivými věkovými skupinami. Uživatelské
dotazníky se zobrazují pouze tomu učiteli, který takový dotazník vytvořil.

Kliknu�m na tlačítko u příslušného dotazníku postoupíte k založení
dotazníku a jeho otevření pro žáky.

Kliknu�m na symbol lupy se můžete přesunout do okna zobrazení struktury
dotazníku, které ukáže všechny otázky v dotazníku včetně možných odpovědí.
Okno slouží jednak k prohlížení oficiálních dotazníků před jejich otevřením
k vyplnění a umožňuje rovněž kontrolu správnos� rozložení učitelem
vytvořených uživatelských dotazníků.
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Po kliknu� na tlačítko v okně „Moje dotazníky“ dojde k přesunu do
okna otevření příslušného dotazníku pro vyplnění.

Založení dotazníku vyžaduje uvedení názvu školy a označení třídy. Toto slouží
pro následnou orientaci Vás jako učitelů v okně založených dotazníků,
označení proto může být libovolné a nemusí reflektovat skutečnost.

Po kliknu� na tlačítko v tomto konkrétním okně dojde k vygenerování
dotazníku s příslušným označením a jeho otevření pro vyplnění.

Zahájení dotazníku se projeví vygenerováním kódu dotazníku, který je pro
každý jednotlivý dotazník unikátní. Sestává z dvou náhodně generovaných
písmen a čtyř číslic, které slouží jako počítadlo vygenerovaných dotazníků v
aplikaci jako celku.

Aplikace je způsobena a zjednodušena k tomu účelu, aby bylo možné žákům
promítnout přímo tuto obrazovku s kódem dotazníku, který zadají do aplikace.

Kód dotazníku lze taktéž uložit do schránky (obdoba s�sknu� kláves ctrl+c)
a pomocí pravého tlačítka myši a volbou „vložit“ nebo kombinací kláves ctrl+v
nakopírovat tam, kde je potřeba (např. do informa�vního e-mailu žákům).

Pozn. Žáci musí kód vkládat bez mezer před či za kódem, které se ovšem často
vytváří chybným kopírováním kódu.

Kliknu�m na odkaz lze přejít zpět do administrace na okno „Moje dotazníky“

Demokra�cké hodnoty 8Demokra�cké hodnoty 7



Žáci mohou dotazníky vyplnit po zadání kódu do příslušného okénka na hlavní
obrazovce aplikace po zadání wevové adresy www.eduapka.cz a kliknu�m na
tlačítko zahájit.

Žákům se �mto způsobem otevře příslušný dotazník s možnos� přímo
vyplňovat jednotlivé otázky. Počítadlo počtu otázek se zobrazuje v pravém
horním rohu obrazovky.

Označená otázka je barevně zvýrazněna.

Přechod na další otázku se neděje automa�cky, ale je třeba kliknout na tlačítko
. Po vyplnění všech otázek ají žáci možnost dotazník odeslat, čímž dojde

k jeho odeslání do databáze aplikace a jeho započítání do údajů pro učitele.
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Učitelé mohou v reálném čase (např. po novém přihlášení nebo po aktualizaci
aplikace pomocí klávesy F5) sledovat míru vyplnění dotazníků pomocí
počítadla v záložce „Moje dotazníky“. Číslo znázorňuje počet žáky vyplněných
a odevzdaných dotazníků.

Data z dotazníků nejsou dostupná ihned, ale vy jako vyučující musíte dotazník
uzavřít pomocí tlačítka . Tím dojde k uzavření možnos� dotazník vyplnit
a data z databáze jsou aplikací odeslána ke zpracování naprogramovaným
algoritmem.

Dojde-li k situaci, kdy potřebujete dotazník otevřít k dalšímu vyplňování
(zapomenutý žák nebo snaha otevřít dotazník pro další třídu apod.), Můžete
tak učinit pomocí tlačítka .

Pozn.: Dotazníky lze používat ve vícero třídách a �m zjišťovat průměrné
odpovědi nikoli za jednu třídu, ale např. za celý ročník na Vaší škole.

Výsledky z dotazníků jsou násedně přístupná pomocí tlačítka , které Vás
přesměuje na obrazovku s vygenerovanými grafy.

Okno „Moje dotazníky“ umožňuje po kliknu� na ikonu poplenice a po
potvrzení akce smazat příslušný dotazník. Tím dojde k jeho znepřístupnění na
účtu a vymazání z Vaší tabulky „Moje dotazníky“. Tato akce je z technických
důvodů nevratná!

Chcete-li pracovat s daty Vaší třídy či školy v dalších programech a tvořit vlastní
výstupy, data z vyplněného dotazníku lze stáhnout pomocí kliknu� na ikonu
souboru .csv . Formát .csv je běžný formát datového dokumentu uloženého
jako text, který lze otevřít buď v programu Excel v záložce vložit data --> vložit
z CSV. Pomocí integrovaného průvodce lze z takového souboru opět
vygenerovat tabulku. Soubor CSV lze použít i v různých sta�s�ckých
programech.
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Aplikace EDUAPKA Vám dávámožnos� nejen k využi� oficiálních dotazníků, ale
pro větší flexibilitu a případné využi� v dalších předmětech nebo pro jiné
ak�vity v rámci školy také možnost vytvoření dotazníků vlastních. K této funkci
přistoupíte kliknu�m na záložku „Vytvořit dotazník“ v hlavním menu aplikace.

Systém je maximálně zjednodušený pro rychlé a jednoduché použi�. Pro
vytvoření dotazníku postačí vyplnit jeho název a kliknout na tlačítko

.

Dotazník se objeví v okně vytvořených dotazníků, kde ho kliknu�m na tlačítko
můžete naplnit otázkami a odpověďmi. Tlačítka lupy a souboru .csv

fungují stejným způsobem jako v okně „Moje dotazníky“ s �m rozdílem, že
zdejší soubor .csv stáhne data za všechny vyplněné dotazníky bez ohledu na
třídu, resp. Kód dotazníku, opro� souboru .csv v okně „Moje dotazníky“, který
stáhne data pouze za příslušnou třídu, resp. Dotazník s příslušným kódem.

Tvorba dotazníku se omezuje na zadání znění otázky a následně zadání znění
až 5 odpovědí. 5 odpovědí nominálního či ordinálního charakteru je maximum,
které pokrývá většinu situací, byť se jedná o jisté omezení funkčnos�. Lze
vyplnit méně odpovědí, aplikace v takovém případě sama vygeneruje jen
příslušný počet odpovědí v dotazníku.

Kliknu�m na tlačítko dojde ke smazání dané otázky.

Kliknu�m na tlačítko vygenerujete další otázku, kterou je možné naplnit
zněním a odpověďmi.

Kliknu�m na tlačítko dotazník uložíte buď pro další editaci nebo již jeho
použi�.
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V sekci „Metodické materiály“ přístupné z hlavního menu aplikace jsou
shromažďovány ke stažení ve formátu PDF metodické materiály pro učitele.

V současnos� jsou přístupné metodické materiály pro výukový blok
Demokra�cké hodnoty pro gymnázia a metodické materiály pro výukový blok
Demokra�cké hodnoty pro střední odborné školy a odborná učiliště.

V dalších verzích aplikace se počítá s možnos� stažení veškerých výukových
materiálů, které jsou spojeny s použi�m oficiálních dotazníků. Tato funkce
v této chvíli není dostupná.

Záložka „Nastavení“ přístupná z hlavního menu aplikace umožňuje jednak
změnu hesla, a to standardním způsobem zadání starého a nového hesla
s potvrzením nebo smazání uživatelského učitelského účtu po zadání platného
hesla. Tím ovšem dojde k nenávratnému smazání uživtelského účtu a pro další
práci s aplikací bude nutné založit nový účet učitele.
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