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Data, informace, znalosti  
a jejich organizace ve 
školním prostředí

Informační systémy v libovolném prostředí především pracují s daty, informa-
cemi či znalostmi. Jde tedy o fenomény, které je třeba určitým způsobem popsat 
a vymezit. Zatímco ve filozofii či informační vědě jde o témata, o která se vedou 
spory a mají poměrně dalekosáhlé důsledky, v případě našeho tématu se nemu-
síme s podrobnou diskusí příliš zatěžovat, neboť diference má jen schematický 
význam, který nám může pomoci s lepší orientací v celé problematice.

Data jsou fakta či objekty, která jsou typicky nezávislá na uživateli v tom slova 
smyslu, že dokumentují stav reality v určitém časovém okamžiku. To jistě nezna-
mená, že nemůže jít o data o uživateli nebo uživatelem zadávaná, ale spíše je zde 
kladen důraz na jejich surovost a neinterpretovanost.53 Mohou se poměrně rychle 
měnit, mívají velký objem a tak jako model nevypovídají o realitě jako o celku, 
ale pouze o jeho vybraných charakteristikách. To je velice důležitý poznatek, 
neboť řada lidí se pokouší informační systémy používat jako zdroje informací 
o kauzálních spojitostech, ale zde je třeba velké opatrnosti, neboť velice často 
jde o falešné korelace nebo korelace mající jinou příčinu než tu, kterou lze z dat 
ze systému získat.

Některá data je možné verifikovat, což je činnost, která je pro design informačních 
systémů důležitá. Metoda využívání zpětné vazby je velice důležitá, protože čím 
lepší data jsou v systému k dispozici, tím lépe může systém sloužit svému účelu. 
Zpětná vazba může být realizována více způsoby.54 Pokud jde o data zadávaná 
uživatelem, často se užívá jak průběžná, tak sumarizační zpětná vazba s cílem 

53 HRONEK, Jiří. Informační systémy [online]. Olomouc : Katedra informatiky. Pří-
rodovědecká fakulta Univerzita Palackého, 2007 [cit. 2016-01-02]. Dostupné z: 
https://phoenix.inf.upol.cz/esf/ucebni/infoSys.pdf. Str. 21.

54 FRAKES, W. B. Introduction to information storage and retrieval systems. Space, 1992, 14: 10.
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odhalit případné problémy či nepřesnosti. Standardní je také kontrola formátů 
či obsahu polí například dle datového typu, slovníku nebo předpokládaného 
rozsahu hodnot. Dále je zde možnost využít opakovaná měření, komparovat 
se stávajícími zdroji dat nebo externími repozitáři atp. Svůj význam budou mít 
také metody inference využívané umělou inteligencí,55 které mohou kontrolu 
konzistence a validity údajů významným způsobem zlepšit.

U některých systémů není možné přijímat všechna data, neboť je jich produko-
váno mnohem větší množství, než je možné využít či zpracovat. V takovém pří-
padě je třeba využít metody tzv. filtrace, kde na vstupu do systému jsou všechna 
data, ta však nejsou ukládána, ale dochází k jejich prvnímu předzpracování. 
Typickým příkladem jsou repozitáře dat z měření v urychlovači v CERNu,56 kde 
pomocí těchto filtrů dochází k významné eliminaci dat a uchovávají se jen ta, 
která mají relevanci ke zkoumanému fenoménu.

Filtrování dat může významným způsobem snížit náklady na provoz systému 
či jej jinak zkvalitnit, avšak současně jde o relativně nebezpečný proces v tom 
slova smyslu, že můžeme odfiltrovat určitou část informace, která bude již na-
vždy nenávratně ztracena. Například můžeme měřit emoce studenta při práci 
s nějakým materiálem a uchovávat si vždy průměrnou hodnotu za každých pět 
vteřin. Tím dostaneme dobrý obrázek o celkovém emočním naladění pozorované 
osoby, ale pokud se ex post rozhodneme, že nás zajímá emoce studenta, když 
se poprvé podívá na nějaký obrázek nebo když má provést nějakou konkrétní 
uživatelskou operaci, jsou tato data nedostupná a ztracená.

Druhou oblastí, se kterou mají vlastním způsobem pracovat informační systémy, 
jsou informace. Aby mohla být informace považována za kvalitní (někdy se hovoří 
o tom, že jen taková informace je skutečnou informací) musí být srozumitelná, 
včasná, relevantní a přesná.57 Informace jsou typicky odvozovány z dat a jsou 
uživateli předkládány „na míru“.

55 KRISHNAMOORTHY, C a S RAJEEV. Artificial intelligence and expert systems for engineers. Boca 
Raton: CRC Press, 1996, ix, 297 p. ISBN 0849391253. Str. 45-50.

56 Srov. BARCZYK, M., et al. Verification and diagnostics framework in ATLAS trigger/DAQ. CERN-
-ATL-DAQ-2003-033, 2003. nebo KAZAROV, Andrei, et al. Software releases management in 
the trigger and data acquistion of ATLAS experiment. ATL-COM-DAQ-2010-099, 2011. Dostupné 
z: http://cds.cern.ch/record/1337261/files/ATL-DAQ-PROC-2011-014.pdf.

57 DAVIS, Fred D. User acceptance of information technology: system characteristics, user 
perceptions and behavioral impacts. International journal of man-machine studies, 1993, 38.3: 
475–487. Str. 476.
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Třetí skupinou jsou znalosti, které je možné chápat jako informace, které jedinec 
získá a začlení do kontextu a souvislostí. Informace jako takové ale představují jen 
malou část znalosti, která je oproti datům méně přesná, ale je obecná, zahrnuje 
v sobě proces abstrakce, a proto se oproti nim tak rychle nemění.

Informační systémy ve vzdělávání přitom zahrnují všechny tři roviny těchto fe-
noménů, byť každý z jiného pohledu. Obecně lze říci, že systém pro řízení znalostí 
v sobě integruje systémy informační a datové, jde tedy o určitou hierarchickou 
strukturu, kterou nelze libovolně přeskakovat. Navrhnout systém pro řízení 
znalostí v sobě tedy zahrnuje design také dvou nižších prvků.

Příkladem systému, který primárně pracuje s daty, je například školní matrika, 
která žádné porozumění nebo odvozování vztahů a informací z dat nepředpokládá. 
Informačním systémem, který organizuje informace, je kupříkladu LMS systém 
s nějakým analytickým nástrojem, jenž již umí jasně identifikovat například 
konkrétní chování studenta a zasadit jej do kontextu studia jeho spolužáků.58 
Typickým zástupcem systému obsahujícího znalosti mohou být různé znalostní 
databáze (například obsahující návody, jak něco udělat), systémy pracující na 
principu informačního kurátorství nebo třeba vzájemně provázané encyklopedie.

V následující částise podíváme na základní oblasti řízení dat, informací a znalostí 
ve školním prostředí. Nebudeme se přitom omezovat na užší pojetí informačního 
systému, ale budeme jej chápat jako skutečně základní komunikační a informační 
prostředek ve školní instituci.

Management dat
Management dat je ze všech tří oblastí asi nejjednodušší a reálně nejvíce využí-
vaný. Zahrnuje především práci s informačním systémem a metody nakládání se 
soubory učitelů, studentů a dalších osob, které jsou do učebního procesu zapojeny. 
Jestliže jde o samotné ukládání dat, je třeba rozlišovat několik rovin. Tou první je 
správa školní počítačové sítě a její údržba takovým postupem, aby se ke sdíleným 
diskům a datům z uživatelských disků dostal učitel takovým způsobem, který pro 
něj bude rychlý, pohodlný a přitom bezpečný. S tím souvisí také zálohování dat.

58 O této problematice se podrobněji zmiňujeme v kapitole o systému Moodle.
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Modelů, jak takový systém nastavit, je více, relativně jednoduché je zálohování 
dat každého uživatele prostřednictvím Google Drive, One Drive a podobnými 
nástroji, kdy lze relativně rychle data jak zálohovat, tak také synchronizovat.59 
V případě, že se mají zálohovat a synchronizovat data v zašifrované podobě, je 
nutné užít nějaký speciální nástroj. Pokud se zamyká celá složka, je třeba volit 
takovou strategii šifrování, aby drobná změna jednoho souboru neznamenala 
přenášení velkých objemů dat po síti. V rámci školní sítě lze tuto dostupnost dat 
zajistit také standardními metodami, jako jsou síťové profily nebo sdílené disky, 
se kterými lze cloudové nástroje efektivně kombinovat. V případě, že jsou data 
uložená na discích školy, velice doporučujeme užít ownCloud,60 který tato data 
umožňuje snadno zpřístupnit například v mobilních zařízeních nebo snadno 
synchronizovat s notebooky nebo osobními počítači uživatelů.

Ve funkčním modelu datového managementu je klíčová nejen vhodná datová 
infrastruktura, nýbrž také struktura uložených dat. Před návrhem konkrétních 
metod a postupů je vhodné přemýšlet nad tím, jaká je optimální architektura 
celého systému. U každé složky, disku či dat je třeba si položit následující otázky:

• Komu má složka sloužit?

• K čemu je určená?

• Má nějaký vztah ke zbytku datové struktury?

• Je třeba nějak odstupňovat přístupová práva?

• Obsahuje složka citlivé informace? Je třeba ji šifrovat?

• Jakým způsobem je možné do ní připojovat další uživatele?

Ideální model je většinou takový, že se provede analýza uživatelských potřeb – jaká 
data by chtěli mít přístupná, odkud, k jakým složkám potřebují přistupovat atp. 
Tyto rozhovory se většinou – především z důvodu časové náročnosti – nevedou 
s každým pedagogem zvlášť. Určitou zvýšenou pozornost vyžadují méně obvyklé 
struktury ve škole, jako je třeba vedení, dále je pak dobré udělat rozhovor na toto 
téma s několika předsedy předmětových komisí a s několika řadovými učiteli. 

59 Srov. ČERNÝ, Michal. Webová úložiště: ideální nástroj pro týmovou spolupráci. Root [online]. 
Internet Info, 2012 [cit. 2016-01-21]. Dostupné z: http://www.root.cz/clanky/webova-ulozis-
te-idealni-nastroj-pro-tymovou-spolupraci/.

60 MARTINI, Ben; CHOO, Kim-Kwang Raymond. Cloud storage forensics: ownCloud as a case 
study. Digital Investigation, 2013, 10.4: 287–299. 
Dostupné z: http://www.chinacloud.cn/upload/2013-11/13110200102714.pdf.



36

Na základě této analýzy se navrhne jak základní datová struktura, tak také ná-
stroje, které se budou využívat a které budou na jednu stranu ekonomické a na 
straně druhé uspokojí všechny potřeby.

V datovém managementu je důležité, aby data jednotlivých uživatelů i celých 
skupin byla přehledně strukturovaná a uložená takovým způsobem, aby v pří-
padě potřeby byla využitelná i někým jiným než jejich tvůrci. Například při 
změně ředitele nebo jeho zástupce by nový člověk měl být schopen bez větších 
obtíží s již existujícími daty a jejich rozložením pracovat. Tam, kde je to možné, 
je vhodné sáhnout po určité standardizaci – například na úrovni předmětových 
komisí mohou být všechny složky do určité úrovně stejně pojmenované.

K dílčím úpravám samozřejmě může docházet v případě, že se objeví racionálně 
podložená specifická potřeba, nebo když se ukáže, že struktura není dobře zvo-
lená. I dobré promyšlení struktury a předchozí znalost potřeb vybraných učitelů 
nemusí znamenat vhodný návrh. Je velice užitečné, pokud se najde skupina uči-
telů, kteří jsou ochotni ji otestovat ještě před tím, než bude nasazená do praxe.

Vhodný návrh datové struktury je na jednu stranu pro školu (či jinou vzdělávací 
instituci) zcela zásadní a potřebný, může přispět k lepší komunikaci, řízení i vyšší 
efektivitě řady procesů, na stranu druhou se nemá stát cílem sám o sobě, něčím, 
co učitele, především technicky méně zdatné, odradí nebo znechutí. Zavedení 
nové datové struktury nebo inovace stávající je třeba chápat do značné míry 
v sociální rovině. Účelem technologií ve škole je především přispět k pohodlnější 
a lepší práci, nikoli obtěžovat, překážet či zdržovat.

Je velice užitečné, pokud datový management nereflektuje jen strukturu a dostup-
nost dat, ale také třeba ukládání souborů. Ideální variantou je, pokud se podaří 
vést ve škole jednotnou politiku, co se týče používaných formátů dokumentů 
i pojmenovávání souborů. Velká část řešení, jako je například Google Disk, je 
spojená s dobrými vyhledávacími nástroji, což může při práci s daty a jejich do-
hledáváním velice pomoci. To ale předpokládá dobrou koordinaci a spolupráci 
napříč školou.

Standardizace u názvů pomáhá jak ve vyhledávání, tak také při přenositelnosti 
dat (soukromé soubory nebo přípravy na hodinu si může každý učitel samozřejmě 
pojmenovávat dle svého uvážení, neboť je obvykle nebude používat nikdo další). 
U formátů může být situace ještě složitější. Je důležitá z hlediska aktualizace 
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softwaru (například potřebují mít všichni ve škole vedle sebe nainstalovány 
LibreOffice a MS Office, jaké verze používají, jsou nějak navázané na jejich 
privátní potřeby, mobilní zařízení atp.?), tak také z hlediska případné migrace. 
Například online tabulky vytvořené v Google Tabulkách jsou sice snadno expor-
tovatelné do xlsx, ale ztrácejí tím řadu vlastností. Pokud jde o dokument, který 
je určen pro spolupráci, nemá takový převod valný smysl, neboť nekonzervuje 
klíčové aspekty práce s tímto médiem.

Je třeba dbát pečlivě na to, aby byla korektně a správně nastavena všechna pří-
stupová práva. Jak jsme již naznačovali v kapitole věnující se legislativě, bezpeč-
nost představuje jeden z klíčových parametrů celého datového managementu. 
Bezpečnost se v tomto ohledu skládá z několika základních opatření:

• Zabezpečení systému jako takového – bezpečný přenos dat, volba 
kvalitních administ rátorských hesel, aktualizace softwaru, sledování 
bezpečnostních výzev, případně forenzní audit…

• Zabezpečení dat - v současné době se jeví jako pragmatické řešení tam, 
kde je to jen trochu možné, data důsledně šifrovat.61 Výpočetně to není, 
například u běžných souborů, natolik náročné, že by docházelo ke zpoma-
lení celé infrastruktury nebo růstu nákladů, avšak současně jde o důležitý 
prvek v ochraně dat.

• Práce s uživatelem – ta obsahuje jak technické prostředky, jako je ome-
zení přístupu, opatření při volbě hesla nebo dvoufázová autorizace, tak 
prostředky edukační. Uživatel je téměř vždy nejslabší částí bezpečnosti 
a aplikace samotná by měla vést uživatele k tomu, aby se choval co nejbez-
pečněji. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že součástí efektivního řízení 
dat, informací i znalostí je také systematické vzdělávání uživatelů.

Součástí bezpečnosti je také řízení přístupu k různým složkám či možnostem 
systému. Toto nastavení přístupové politiky je třeba řešit systémově, nikoli přístu-
pem ad hoc. Právě návrh datové struktury i přístupu k možnostem a informacím 
skrze informační systém jsou nedílnou součástí kvalitního návrhu komplexního 
řešení informačního systému ve škole.

61 PARKIN, Simon Edward; KASSAB, Rouaa Yassin; VAN MOORSEL, Aad. The impact of una-
vailability on the effectiveness of enterprise information security technologies. Springer Berlin 
Heidelberg, 2008. Str. 46.


	Kniha_bez 32
	Kniha_bez 33
	Kniha_bez 34
	Kniha_bez 35
	Kniha_bez 36
	Kniha_bez 37

