
  

 

Shrnutí: 

Cílem této case study je uvést, jak 

vzdělávací hry, simulace a gamifikace 

mohou být využity k osobnímu i 

profesnímu rozvoji, nabití nových znalostí a 

motivace a to jak ve vzdělávání, businessu 

a dalších odvětvích.  

Úvod: 

V  Trebag Ltd. jsme odborníky na gamificaci. 

Během několika let jsme byli součástí 

několika projektů, které se věnovali 

gamifikaci a vzdělávacím hrám.  

K lepšímu pochopení potenciálu gamifikace, 
učení za vyžití her, vzdělávacích her a simulací 
popíšeme rozdíly mezi těmito koncepty a 
ukážeme několik příkladů.  

  

Základní koncepty: 

Vzdělávací hry: 
Vzdělávací hry nemají za cíl hráče pobavit a 
zabavit. Kombinují vzdělávací strategie, 
znalosti, struktury a herní prvky s cílem naučit 
hráče specifické dovednosti nebo znalosti.  

Učení založené na hrách: 
Učení založené na hrách je takové, kde jsou 
zahrnuty herní prvky v rámci vzdělávacích 
aktivit.  

Simulace: 
Simulace umožňuje studentovi procvičit si 
stěžejní dovednosti v kontrolovaném prostředí 
a získat tak relevantní znalosti, dovednosti a 
zkušenosti, nebo se více seznámit 
s konkrétním prostředím.  

Gamifikace: 
Gamifikace má za cíl vylepšit systémy, služby, 
organizace a aktivity pomocí zahrnutí herních 
prvků v neherních aktivitách a dosáhnout tak 
větší motivace a zapojení uživatelů.  
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Příklady: 

Zmíníme několik iniciativ a projektů, kterých jsme 
v Trebag Ltd. byli součástí během několika 
posledních let jako ukázku různých přístupů a 
možností, jak aplikovat a zahrnout herní prvky do 
„neherních“ prostředí.  

Coop-in:  
Coop-in byl dokončen 2019, s cílem inovovat 
sociální rozvoj. Jedním z hlavních produktů je 
online vzdělávací herní platforma. Tento 
virtuální prostor spojuje zábavu z hraní her 
s užitečností vzdělávání v oblasti praktických 
sociálních inovací, dovedností a kompetencí pro 
sociální rozvoj.  

CarCraft: 
Hlavním cílem projektu CarCraft je 
modernizovat a asistovat při digitální 
transformaci odborného vzdělávání. Výstupem 
projektu je simulace pro studenty odborného 
vzdělávání (VET). Je založena na světe 
Minecraft (vzdělávací edice), již existující 
populární online hře. CarCraft simulace je 
vytvořená speciálně pro studenty automobilové 
mechaniky. Hlavním důvodem vzniku projektu 
je odpověď na restrikce způsobené Covid-19, 
které měli na obdobné vzdělávání zásadní vliv.  

 

 VET se spoléhá spíše než na teoretické 
vzdělávání na praktické zkušenost. COVID-19 
působil dočasný lockdown v březnu 2020 ve 
většině evropských zemích, což mělo za 
následek zavřené školy a studenti se museli 
vzdělávat vzdáleně a zejména z digitálních 
zdrojů. 

E-Growth, PROSPER: 

Se současnou krizí COVID, která má dopad na 
evropskou ekonomiku, budeme potřebovat, 
aby se sektor malých podniků postavil do čela 
hospodářské obnovy – toho bude třeba 
dosáhnout prostřednictvím růstu. 
The E-Growth bude, ve zkratce, trénovat malé 
soukromé podnikatele v Evropě jak plánovat a 
implementovat jejich vlastní rozvojové plány. 
Jako podporu vyvíjíme simulační hru 
PROSPER.  

Agropoly: 
Cílem Agropoly je rozvoj užitečných 
dovedností pro podnikatele v zemědělství.  
Hra začíná ve zničené zemědělské oblasti, na 
hráčově farmě (zdevastovaná půda, spálených 
lesích a se zubožená zvířata atd.). Obecným 
cílem je revitalizace venkova. V průběhu hry se 
oblast postupně začíná zotavovat a 
zemědělství rozvíjet.  

E-Growth je project financován z program Erasmus+. Projekt si klade za cíl prozkoumat využití 
businesových simulací a Vzdělávání s využitím technologií (TEL) v odborném vzdělávání (VET). TEL 

příručka a E-Growth business simulace je k dispozici v angličtině, češtině, španělštině, řečtině a maďarštině. 

Pro další informace navštivte: 

https://e-growth-project.eu/ 
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