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Abstrakt 
P ísp vek prezentuje potenciál tzv. digitálních odznak  jako jednotícího prvku formálního hodnocení, 
neformálního hodnocení a sebehodnocení ve výuce cizího jazyka. Digitální odznaky jsou p edstaveny 
v kontextu obecn jších teorií profesního portfolia jako velmi ú inný nástroj, jehož prost ednictvím mohou být 
dlouhodob  a systematicky podporovány procesy u ení se cizímu jazyku. Vedle toho jsou prezentovány 
konkrétní zkušenosti s pilotním využitím tohoto nástroje v kontextu výuky odborného anglického jazyka na 
Univerzit  Pardubice. 
 
 
1. Úvod 
Oblast vzd lávání p edstavuje velmi široké pole, do kterého jsou v posledních t ech letech stále výrazn ji 
za azovány r zné typy informa ních technologií jako prost edk  podpory proces  vyu ování a u ení. Jedním 
z pojm , které v sou asné fázi digitálního v ku v této souvislosti vystupují na scénu, jsou i tzv. digitální 
odznaky. Do širšího pedagogického diskurzu vstupuje tento koncept již od roku 2011, kdy byl Mozillou spušt n 
projekt tzv. Open Badges [1], p i emž další významné kroky ve využívání digitálních odznak  byly realizovány 
zejména zásluhou následných vývojá ských aktivit softwarové aplikace LMS Moodle i v oblasti vývoje 
elektronických portfolií v rámci platformy Mahara. Výstupy t chto po áte ních pilotních projekt  znamenají 
velmi užite ný odrazový m stek pro další inova ní snahy v r zných vzd lávacích kontextech. 
 
V eské republice je vzd lávací hodnota digitálních odznak  spat ována p edevším v souvislosti s tzv. 
gamifikací vzd lávání, jak je prezentována nap . v publikacích Štogra (2013) [2] nebo Havla (2014) [3], kte í 
sumarizují n kolik specifických oblastí pozitivního vlivu používání t chto nových prost edk  nap . ve smyslu 
podpory motivace, zkušenostního u ení i certifikace dosažených úsp ch . Na rozdíl od t chto autor  se 
snažíme na problematiku digitálních odznak  uplatnit spíše holistický p ístup, nebo  shledáváme koncept 
digitálního odznaku jako velmi smysluplný jednotící prvek kurikula na úrovni tvorby jazykového kurzu, v našem 
p ípad  vyu ovaném v univerzitním prost edí. 
 
 
2. Teoretická východiska 
Klí ovou kategorií, poskytující teoretický rámec pro naše další analýzy, je koncept hodnocení. Z našeho 
pohledu totiž používání digitálních odznak  logicky vstupuje do všech t ech základních typ  hodnocení dle 
klasifikace Harrise a McCanna (1994) [4]: formální hodnocení (jazykové testy), neformální hodnocení 
(monitorování pln ní úkol  studenty v pr b hu kurzu) a sebehodnocení. V souladu se základními požadavky 
na jazykové hodnocení, uvedenými Harrisem a McCannem (1994), se naše pojetí digitálních odznak  také do 
zna né míry opírá o principy formativního hodnocení, tj. zam ení se na progres studenta v ase, rovn ž pak 
zd raz ujeme i d ležitost tzv. efektu zp tného vlivu („backwash effect“) jako p íznivého dopadu využitých 
metod a technik hodnocení na procesy vyu ování a u ení v pr b hu celého jazykového kurzu. Vedle toho dále 
o ekáváme, že využívání digitálních odznak  bude znamenat i významný p ísp vek k napl ování cíl  tzv. 
autentického hodnocení, které z pohledu jazykové výuky vnímáme obdobn  jako O’Malley a Valdez Pierce 
(1996) ve smyslu poskytování situací pro autentickou reflexi smysluplných p íležitostí k u ení [5]. Vyústím 
dalších analýz konceptu autentického hodnocení ve vztahu k potenciálu digitálních odznak  je pak zejména 
odhalení t sné spojitosti mezi žádoucí rolí digitálních odznak  v rámci jazykové výuky a n kterými obecn  



 

 

18 

p ijímanými funkcemi tzv. hodnocení formou portfolia, jak je sumarizuje nap . Píšová (2004, p.42): diagnostická 
funkce, tj. zam ení na aktuální stav, bilan ní funkce, tj. zacílení na úsp chy dosažené v minulosti, a funkce 
r stová, která spo ívá ve formulování budoucích cíl  [6]. Práv  výše uvedené funkce hodnocení formou 
portfolia nám poskytují velmi pot ebný teoretický základ pro pilotní projekt využívání digitálních odznak  v rámci 
jazykových kurz  na Univerzit  Pardubice, vyu ovaných v souladu s principy tzv. „blended learning“, tj. 
prost ednictvím za azení konkrétní e-learningové komponenty do p íslušných studijních p edm t . 
 
 

3. Digitální odznaky: kontext a cíle pilotního projektu 
 

3.1 Kontext 
Klí ovou podmínkou pro spušt ní pilotního projektu používání digitálních odznak  na Jazykovém centru 
Univerzity Pardubice je p ístup do prost edí LMS Moodle. Zásluhou projektu UNICOM (Inovace integrované 
koncepce jazykového vzd lávání k zajišt ní kvality, podpory excelence a internacionalizace), který je na tomto 
pracovišti ešen od ledna 2012 do prosince 2014, je institucionáln  zajišt na vlastní instalace LMS Moodle  
a s ním propojeného nástroje pro tvorbu elektronických portfolií Mahara (v etn  nezbytných aktualizací  
a rozši ování konkrétních funkcionalit), ímž je vyu ujícím poskytnut vítaný prostor pro realizaci p íslušných 
inovací v rámci jejich jazykových kurz . 
 
S nar stajícím po tem jazykových kurz  realizovaných formou „blended learning“ v LMS Moodle a vzhledem 
k rozvoji tzv. „studentfolia“ v rámci prost edí Mahara za ala rovn ž stoupat pot eba vyššího stupn  integrace 
obou t chto platforem a zárove  do centra pozornosti obecn jších diskusí oblasti formálního i neformálního 
vzd lávání postupn  pronikalo i téma digitálních odznak , které se v našem výukovém kontextu nakonec 
ukázalo být vhodným integra ním prvkem. První zavedení digitálních odznak  do vybraných jazykových kurz  
prob hlo v roce 2013, a to nejprve jako sou ást LMS Moodle 2.5. Následn  byla realizována analýza možností 
exportu digitálních odznak  do osobního portfolia každého uživatele, a  již formou tzv. Open Badges Backpack 
nebo v rámci v rámci prost edí Mahara. Veškeré tyto kroky probíhaly v souladu s nejnov jšími vývojá skými 
aktivitami obou zmín ných platforem.  
 

 

3.2 Cíle 
Za ú elem realizace pilotního projektu na Univerzit  Pardubice bylo navrženo n kolik sad digitálních odznak  
pro konkrétní jazykové kurzy vyu ované na Dopravní fakult  Jana Pernera, Fakult  ekonomicko-správní  
a Fakult  chemicko-technologické. Každý odznak je tvo en t emi ástmi: názvem, grafickou komponentou, tj. 
obrázkem symbolizujícím samotný odznak, a metadaty, tj. informací o dosaženém úsp chu, za který je digitální 
odznak ud len. Dva základní typy digitálních odznak , které lze rozlišit, jsou: odznak, který je studentovi ud len 
automaticky bezprost edn  po spln ní ur itého úkolu v kurzu v LMS Moodle (Obr. 1), a odznak, který je 
studentovi ud len „ru n “ u itelem kurzu (Obr. 2). Organiza ní struktura kurzu v LMS Moodle se tedy opírá  
o sérii konkrétních úkol , které jsou u každého studenta následovány certifikací za použití p edem p ipravených 
digitálních odznak . 
 

 
Obr.1 

 
Obr.2 
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Jak již bylo zmín no, r zné typy úkol  doprovázené ud lováním digitálních odznak  lze smyslupln  vztáhnout 
ke t em základním funkcím hodnocení formou portfolia. Následující typové situace tedy explicitn  potvrzují, že 
systematické používání digitálních odznak  napl uje následující funkce:  
 
a) funkce diagnostická 

Na základ  definice této specifické funkce hodnocení formou portfolia je primárním ú elem ud lení digitálního 
odznaku informovat studenta o aktuálním stavu dosaženého progresu v rámci kurzu. Nap . odznak „Ready for 
the test“ na Obr. 3 informuje studenta o tom, že má spln né veškeré požadavky definované u itelem jako 
p edpoklad pro p istoupení k záv re nému testu. Tento odznak je ud lován automaticky na základ  nastavení 
podmínek v LMS Moodle u itelem daného kurzu. 
 

 
Obr.3 

 

b) funkce bilan ní 
Získávání r zných digitálních odznak  poskytuje studentovi relevantní informaci o tom, jak se v rámci daného 
kurzu dostal na svou aktuální úrove . Nap . Obr.4 p edstavuje odznak, který je ud lován studentovi za 
zvládnutí konkrétního tématu do ur ité míry, a to v rámci systému certifikace bronzovým/st íbrným/zlatým 
odznakem.   
 

 
Obr.4 

 

c) funkce r stová 

Pro studenta poskytuje sada získaných odznak  velké množství p íležitostí pro sebeprezenta ní ú ely. 
V našem kontextu jsme této skute nosti využili pro zadání reflektivn  pojatého úkolu „M j p íb h u ení se cizím 
jazyk m“, v jehož rámci byly integrovány veškeré výše uvedené funkce hodnocení formou portfolia, v etn  
práv  funkce r stové, spo ívající ve formulaci studentova osobního plánu dalšího zvyšování jazykové 
kompetence v rámci jeho dalšího profesního rozvoje (více viz ást 4, bod d) 
 

 

4. Digitální odznaky: výsledky empirického šet ení 
Na konci ro ní pilotáže digitálních odznak  v rámci vybraných kurz  anglického jazyka vyu ovaných 
Jazykovým centrem Univerzity Pardubice byli studenti t chto kurz  požádáni o vyjád ení jejich názor  na tuto 
specifickou komponentu p íslušných e-learningových kurz  prost ednictvím strukturovaného dotazníku. 
Následná analýza nasbíraných dat odhalila tyto skute nosti: 
 
a) Jak je patrno z Obr.5, skupina všech 255 student , kte í se zú astnili tohoto projektu v rámci obou 

semestr , vykazuje jako celek tendence vnímat používání digitálních odznak  jako pozitivní rys svých  
e-learningových kurz  ve smyslu podp rného a motiva ního prvku. Zatímco 40% zkoumané populace 
vyjád ilo z tohoto hlediska ryze neutrální postoj k používání digitálních odznak , pouhých 19% student  
komentovalo více i mén  odrazující vliv digitálních odznak , p i emž 41% student  považovalo digitální 
odznaky spíše za stimulující prvek kurzu. 
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Obr.5 

 
b) P i zjiš ování, jaké konkrétní aspekty digitálního odznaku považují studenti za d ležité, p isoudila velká 

v tšina respondent , tj. 66%, v tší d ležitost informaci, kterou s sebou digitální odznak nese, než jeho 
grafickému designu, jak je vid t z Obr.6. Tato otázka byla nicmén  položena pouze t m student m, kte í 
byli zapsáni v e-learningových kurzech jen ve druhém semestru, tj. již zkušeným uživatel m digitálních 
odznak  (jednalo se o 104 student ). V rámci této skupiny se i tak objevilo 15% respondent , kte í odmítli 
koncept digitálních odznak  jako celek. Tuto skute nost však vnímáme jako pozitivní zjišt ní, a to 
s ohledem na to, že digitální odznaky byly pro  všechny zú astn né studenty p edstaveny jako povinná 
sou ást kurzu, což m že v p ípad  plošné implementace nového prvku do výuky logicky vyvolat silné 
emocionální reakce, a  již v jeho prosp ch i neprosp ch. 
 

 
Obr.6 

 
c) Naše veskrze pozitivní interpretace výše uvedených studentských percepcí digitálních odznak  (dle Obr.5  

a Obr.6) se zakládají na datech vztahujících se ke specifik m širšího kontextu. Shrnutí dosavadních 
studentských zkušeností s digitálními odznaky na Obr.7 totiž odhaluje, že implementace tohoto prvku do 
jazykových kurz  na Univerzit  Pardubice p edstavovala pro valnou v tšinu student , a to pro 95%, 
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naprostou novinku. Domníváme se, že v tší a zárove  intenzivn jší zkušenosti s digitálními odznaky mimo 
univerzitní kontext lze považovat za klí ový faktor, který m že pozitivním zp sobem ovlivnit studentské 
postoje. Potvrzení i vyvrácení t chto hypotéz bude p edm tem našich plánovaných výzkumných snah 
v nadcházejícím období. 
 

 
Obr.7 

 
d) Skupin  49 student  magisterského programu na Dopravní fakult  Jana Pernera byly v rámci jejich kurzu 

anglického jazyka nabídnuty t i možnosti pro spln ní zápo tových požadavk  jako prerekvizity pro 
p istoupení k záv re né zkoušce: vypracování abstraktu jejich plánovaných diplomových prací, ú ast na 
sérii videokonferen ních hodin se zahrani ní univerzitou a kone n  miniprezentace jejich vlastních p íb h  
u ení se cizím jazyk m, a to jednak za využití získaných digitálních odznak , exportovaných pro 
prezenta ní ú ely mimo prost edí Moodle, a zárove  ve struktu e dané základními funkcemi portfolia 
(diagnostická, bilan ní, r stová). Pro poslední z uvedených variant se rozhodlo 13 student , ímž byl 
v rámci cizojazy né výuky velmi inspirujícím zp sobem nastín n potenciál digitálních odznak  pro 
sebeprezenta ní ú ely. Následný dotazník ukázal, že si v tšina student  (konkrétn  9 ze 13) zvolila toto 
seminární zadání zejména proto, že tento úkol považovali za zvládnutelný ve vztahu k jejich aktuální úrovni 
cizojazy né kompetence v oblasti mluvené produkce; 8 student  zárove  komentovalo tento typ úkolu jako 
užite ný. Nadšení a kreativita, kterou studenti p i pln ní tohoto zadání projevili, navíc odhalily obrovský 
potenciál digitálních odznak  nejen jako díl ího sebeprezenta ního prvku, ale i v oblasti žádoucí stimulace 
metakognitivních dovedností student  ve smyslu rozvoje schopnosti reflektovat specifické aspekty svého 
vlastního profesního rozvoje, ímž dle našeho soudu digitální odznaky výrazn  p ispívají k rozvoji t ch 
klí ových dovedností, které jsou o ekávány v aktuální fázi digitálního v ku od vysokoškolsky vzd laných 
profesionál . 

 
 

5. Záv r 
Naše aktuální zkušenosti s implementací digitálních odznak  v rámci jazykových kurz  v univerzitním kontextu 
ukazují, že digitální odznaky p edstavují skute n  velmi mocný nástroj z hlediska facilitace proces  u ení a že 
je lze vnímat i jako velmi inspirující prost edek certifikace dosaženého u ebního progresu. Vedle toho se jejich 
použití jeví jako velmi smysluplný integra ní prvek jazykového kurzu s velmi pozitivním vlivem na organizaci 
jednotlivých typ  u ebních zkušeností, z ehož výrazn  t ží jak studenti, tak u itelé. 
 
Vzhledem k tomu, že náš pilotní projev pokrývá dv  klí ové oblasti, které jsou explicitn  definovány v rámci 
souboru tzv. klí ových kompetencí pro celoživotní u ení, jimiž jsou komunikace v cizích jazycích a digitální 
gramotnost, považujeme za další logický krok našich snah rozší ení záb ru tohoto projektu sm rem k ostatním 
oblastem univerzitního vzd lávání. Kroskurikulární charakter velmi širokého a komplexního pole jazykového 
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vzd lávání dle našeho názoru p edstavuje obrovský potenciál pro rozší ení výše uvedených p íklad  „dobré 
praxe“ tak, aby mohl být nastartován proces s cílem u init digitální odznaky p irozenou a integrovanou sou ástí 
celého vzd lávacího systému. 
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