
 
► Chodila jsem po škole s papírem v ruce a ptala se spolužáků na některé 

otázky ohledně vzdělávání po internetu. Nebylo to vždy jednoduché, protože 

pár mých spolužáků používají především učebnici, takže jsem se neměla na co 

ptát. Někteří mě také nebrali vážně a dělali si ze mě srandu. Bylo málo 

ochotných žáků, kteří by mi pomohli. Pro svou práci jsem si vybrala 50 lidí. 

Uznávám, bylo to obtížné. Abych se o tomto tématu dozvěděla něco víc, zeptala 

jsem se i mých kamarádů z jiných škol jak se připravují oni. Také to někteří 

z nich nebrali vážně. Pro svou práci jsem oslovila i mého dědečka s babičkou 

jak se připravovali oni. Od nich jsem moc informací nezískala, ale za to, jsem 

získala vše potřebné, co mohu do své práce použít.  

 



1. Používáš internet ke školní přípravě? 

► Na tuhle otázku mi všichni odpověděli jak jinak, než ano!  

 

2. Na jaké internetové stránce se vzděláváš nejvíce? Jaký máš na ni názor? 

► Wikipedie. Docela dobrý. Najdu tam vše potřebné, ale nikdy nemám jistotu, že tam jsou odpovědi správné.  

 

3. Používáš k úkolům vždy internet? 

► Většinou ano. Ale někdy si něco najdu i v učebnicích.  

 

4. Kolik hodin/minut se vzděláváš na internetu? 

► Na internetu jsem docela dlouho. Ale k přípravě do školy jsem tam do té doby dokud nenajdu vše potřebné.  

 

5. Pomůže ti vždy internet? 

► Většinou ano.   

 

6. Jsou na internetu vždy správné informace? 

► Jak na kterých stránkách. Na některých stránkách se informace liší.  

 

7. Podařilo se ti na internetu najít vše potřebné do školy? 

► Vždy ne.  

  

8. Jaký máš názor na vzdělávání po internetu? 

► Docela dobré. Jen pak neumím hledat na učebnici.  

 

9. Jaké jsou výhody učení přes internet, než učení z učebnice? 

► Je to rychlejší. Ale nemám tam jistotu, že budou správné informace. 

 
 



1. Používáš internet ke školní přípravě? 

► Většinou ano.  

  

2. Na jaké internetové stránce se vzděláváš nejvíce? Jaký máš na ni názor? 

► To je různé. Vždy do vyhledávače napíšu zadané téma a hledám, co by mohlo být nejlepší.  

 

3. Používáš k úkolům vždy internet? 

► Jen někdy, když potřebuji opravdu pomoct.  

 

4. Kolik hodin/minut se vzděláváš na internetu? 

► To je různé.  

 

5. Pomůže ti vždy internet? 

► Ano.  

 

6. Jsou na internetu vždy správné informace? 

► Jak na kterých stránkách.  

 

7. Podařilo se ti na internetu najít vše potřebné do školy? 

► Vždy ne.  

8. Jaký máš názor na vzdělávání po internetu? 

► Je to rychlejší vyhledávání informací, ale ne vždy tomu mohu věřit.  

 

9. Jaké jsou výhody učení přes internet, než učení z učebnice? 

► Rychlost.  

 



Ivo Lukačovič (narozen 7. 2. 1974 v Praze) si od mala přál být kosmonautem. Byl nesmírným introvertem, neměl žádné 

kamarády, ale stále seděl za stolem a neustále něco kreslil. V 10 letech se naučil programovat v Assembleru a sám si 

naprogramoval hry, o které se v té době velmi zajímal. Strašně mu vadilo, že musí hrát hry u počítače, u televize a toužil hrát 

tyto hry také ve škole. V 10 letech podal svůj první patent na Úřad průmyslového vlastnictví – jeho prvním „patentovaným 

vynálezem“ byla malá krabička s několika tlačítky a kazetkami, která umožňovala hrát hry kdekoli. Z úřadu přišel malému 

Ivovi dopis, že nelze nápad patentovat, lze patentovat pouze technické řešení tohoto nápadu. O několik let později vymyslela 

firma Nintendo podobnou krabičku – naprosto totožnou s tím, co vymyslel Ivo Lukačovič. Tehdy mu došlo, že sice důležité je 

něco vymyslet, ale daleko důležitější je poté tento nápad realizovat. 

 

Co předcházelo založení stránky Seznam.cz? 

►V roce 1994 Ivo získává první zkušenost s internetovým tvořením. 

►Zakládá stránky Járy Cimrmana, i zde možná pramení ona láska k legendárnímu českému všeumělovi, která pak 

vykradovala projektem Jarmara.at.  

►Z úspěchu této stránky byl tak nadšen, že se rozhodl udělat první český vyhledávač Seznam.cz. 

Založení 

► V květnu roku 1996 vzniklo první logo Seznamu a samotná stránka. 

► O Seznam se ale začali zajímat novináři. 

► V roce 2000 švédská investiční společnost Spray International investovala první peníze do rozvoje Seznamu. 

► Ve stejném roce koupil seznam společnost ATC, která provozovala freemail Email.cz. 

► V roce 2008 se poprvé začalo spekulovat o prodeji Seznamu. Při otázce, zda by Ivo Lukačovič Seznam prodal, vždy 

odpověděl, že o tom v žádném případě neuvažuje.  

http://www.jarmara.at/
http://www.email.cz/


► Zakladatelé Larry Page a Sergej Brin se seznámili v roce 1995 na Stanfordově univerzitě. Už v roce 1996 

vytvořili vyhledávač (původně nazvaný BackRub), který pomocí odkazů určoval důležitost jednotlivých webových 

stránek. 

► Larry a Sergej pojmenovali svůj vyhledávač Google. Název vznikl pozměněním slova „googol“ – matematického 

označení pro jedničku a sto nul. Společnost Google Inc. vznikla v roce 1998, když Andy Bechtolsheim, 

spoluzakladatel společnosti Sun, vypsal pro subjekt, který ještě neexistoval, šek na 100 000 dolarů.  

► První sváteční logo Google vzniklo v roce 1998 jako informace pro návštěvníky domovské stránky, že obsluha 

vyhledávače Google nepracuje, ale užívá si v Nevadě na festivalu Burning Man. Nyní sváteční loga vytváří celý 

speciální tým. Na domovských stránkách po celém světě jsme již zobrazili více než 2 000 různých svátečních log. 

►Larry Page, první generální ředitel společnosti Google až do roku 2001, se na tuto pozici v dubnu 2011 vrátil. 10 

let ji vykonával Eric Schmidt, nyní předseda představenstva.  

►Službu Gmail spustili na apríla roku 2004. Náš e-mail obsahoval funkce jako rychlé vyhledávání, obrovské 

úložiště nebo zobrazení zpráv ve vláknech. 

► V roce 2011 představili projekt Google+, jehož cílem bylo vnést na internet pestrost a jemné nuance lidské 

komunikace a vylepšit celý vyhledávač Google tím, že do něj začleníme uživatele i s jejich vztahy a zájmy. 



Zeptala jsem se svého dědy s babičkou, jak se vzdělávali oni. Dozvěděla jsem se spoustu 

informací. Například že když potřebovali nějaké informace na domácí úkol, museli si dojít do 

knihovny a půjčit si knihu, nebo také učebnici. Když měli nějaký školní projekt získali 

informace z plakátů, časopisů a učebnic. Díky tomu, že neměli internet se chodilo více do 

knihoven, více se četli knihy, noviny nebo také časopisy. 



Myslím, že všichni učitelé používají internet. Ať už ke svému vzdělání nebo k tomu našemu. Na 

internetu se najdou různé pracovní listy. Nebo aspoň potřebné údaje pro to, aby se pracovní list 

dal vytvořit. Každý učitel má určitě znalosti v hlavě, ale internet někdy pomůže i vzdělanějším 

lidem než jsme my. Sice každý učitel učí jinak, ale na internetu se vzdělávají určitě stejně. Na 

ostatních školách učitelé určitě používají internet. Možná že používají i knihy.  



Můj názor na vzdělávání po internetu je tak půl na půl. Také hledám informace na internetu, ale 

přece jen jsem schopná je vyhledat i z učebnice.  

Sice je vyhledávání rychlejší, ale zdá se mi, že většina lidí nechodí do knihovny, nečtou knihy, 

časopisy nebo dokonce noviny. Na vyhledávání přes internet není nic špatného, jen si myslím, že 

to děti v mém ale i v nižším věku přehánějí.  

V knihách je toho mnohem více a lépe popsané. Hledání v knihách je naučnější a více se toho 

dozvíme. Zatímco na internetu zadám téma a vyhledám si potřebné informace.  


