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ÚVOD  
 
Váţení účastníci konference E-LEARNING NA VŠ S VYUŢITÍM LMS 

MOODLE, dostává se Vám do rukou sborník příspěvků, ve kterých můţete 

nalézt zajímavé poznatky získané během tvorby výukových materiálů 

v prostředí LMS Moodle. Konference je pořádána v rámci projektu „Zavedení 

e-learningového systému do výuky a vytvoření e-learningových opor 

na Vysoké škole polytechnické Jihlava“, registračního čísla 

CZ.1.07/2.2.00/07.0317, operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, jehoţ je VŠPJ řešitelem. Tento projekt byl schválen 

v roce 2009, v současné době je připraveno 147 e-learningových opor, 

u nichţ proběhlo tzv. oponentní hodnocení a také proběhlo či bude probíhat 

tzv. pilotní ověření ve výuce. 

 

Příspěvky uvedené ve sborníku se věnují problematickým pasáţím tvorby  

e-learningových materiálů v prostředí LMS Moodle a také problémy 

spojenými s e-learningem jako takovým. Většina článků vznikla v rámci výše 

zmíněného projektu.  

  

Doufáme, ţe Vás témata zde publikovaná zaujmou a případně rozšíří 

Vaše obzory. Vedení Vysoké školy polytechnické Jihlava 

a programový a organizační výbor konference si touto cestou dovolují 

poděkovat autorům všech prezentovaných a publikovaných příspěvků 

i všem účastníkům konference za projevenou aktivitu a zájem o tuto 

konferenci.  

 

 za organizační a programový výbor  

 Ing. Martina Kuncová, Ph.D. 
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První zkušenosti s tvorbou a používáním 

e-learningových kurzů v prostředí LMS 

Moodle. 

Martina Benešová 

Miloslav Reiterman 

 

Abstrakt 

V letním semestru akademického roku 2010/2011 byl na Vysoké škole 

polytechnické Jihlava zahájen první semestr pilotního ověření projektu 

č. CZ.1.07/2.2.00/07.0317 Zavedení e-learningového systému do výuky 

a vytvoření e-learningových opor na VŠPJ. Tento příspěvek hodnotí první 

kladné i záporné zkušenosti s tvorbou e-opor a pouţíváním e-learningového 

systému LMS Moodle pro výuku na vysoké škole. 

Klíčová slova 

LMS Moodle, e-learning, e-opora 

 

Úvod 

Dosavadní praxe a reakce ze strany studentů (zvláště kombinované formy 

studia) na pouţívání e-learningového systému LMS Moodle ukázala 

na několik skutečností, které bylo potřeba v uplynulém období řešit. 

Především vyvstala potřeba jednotného stylu nejen e-opor v rámci jedné 

katedry, ale všech e-opor pouţívaných na VŠPJ. Důvod pro tento 

poţadavek, který se později objevil i v reakcích studentů, je zřejmý. Jde 

o efektivní práci s e-oporami, kdy student není nucen trávit neproduktivní čas 

seznamováním se s kaţdou e-oporou zvlášť, tj. sjednocení grafické 

a obsahové stránky úvodní části (Podmínky pro úspěšné ukončení kurzu, 

Průvodce studiem, Tutorské řízení studia, FAQ, atd.), sjednocení názvů 

jednotlivých činností, jednotné pouţívání ikon, rozcestníků, sjednocení 
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struktury. Byla zavedena moţnost centrálního ovládání grafického stylu  

e-opor (např. při pouţití formátu Nadpis 1 má administrátor moţnost 

centrálně změnit nastavený font či barvu a tato změna je tudíţ automaticky 

provedena ve všech e-oporách, kde je tento formát pouţit). Na obr. 1 jsou 

pro porovnání úvodní části některých e-opor před sjednocením grafického 

stylu. Je na první pohled patrné, jaké problémy by mohli studenti mít při 

studiu, pokud by grafický styl nebyl unifikován.  
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Obr. 1: Porovnání různých původních grafických stylů úvodních částí e-opor  

na VŠPJ 

Další naléhavou potřebou bylo vytvoření nezávislých rozhraní pro studenty 

prezenční a kombinované formy studia v rámci jedné e-opory. Oddělená 

rozhraní pro obě formy studia bylo a je třeba vytvořit jak pro úvodní část 

(Podmínky pro úspěšné ukončení kurzu, Průvodce studiem, Tutorské řízení 

studia, FAQ, atd.), tak i pro studijní materiály v jednotlivých kapitolách. Poté, 

co byla nutnost rozdělení e-opory pro obě dvě formy studia rozpoznána 

a rozdělení vyhodnoceno jako nezbytné, byla dodatečně přidána ikona „×2“, 

coţ celý proces výrazně zjednodušilo. Bohuţel ne vţdy lze tuto ikonu 

s úspěchem vyuţít. V takovém případě je nutné danou činnost vytvořit ručně 

a vyplnit ji příslušným obsahem.  

Po vyřešení, či alespoň snaze o vyřešení výše uvedených problémů byl 

celkový systém uveden do přijatelného stavu, nicméně několik problémů 

zůstává stále ještě nevyřešeno. V tomto příspěvku se chceme dotknout 

některých z nich, a to sestavování hodnotící tabulky, interaktivních cvičení, 

odevzdávání úkolů, kompatibility s internetovými prohlíţeči. 

Hodnotící tabulka 

Stejně tak jako úvodní část a studijní materiály, je nutné i rozdělení hodnotící 

tabulky pro studenty prezenční a kombinované formy studia. Hlavním 

nedostatkem je nemoţnost vytvoření odděleného rozhraní pro kaţdou 

z forem studia. Prozatím se jediným moţným řešením ukázalo vytvoření 
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jedné společné tabulky se dvěma částmi, z nichţ pro kaţdou formu studia je 

vyplněna pouze příslušná polovina tabulky, viz obr. 2. Skupinování, které je 

moţné v úvodní a studijní části opory, v hodnotící tabulce moţné není. 

Aby bylo moţné hodnotit všechny studenty studující dle dané e-opory, bylo 

tedy nutné do jediné tabulky, která je k dispozici, zahrnout obě formy studia 

a zároveň mít moţnost hodnotit kaţdou formu zvlášť. K tomu bylo nejprve 

potřeba rozdělit tabulku na část pro studenty prezenční formy studia a část 

pro studenty kombinované formy studia. Obě dvě poloviny tabulky nebylo 

moţné zcela oddělit, byly tedy provázány pomocí funkce součet. Kaţdá 

polovina zahrnuje všechny činnosti, které studenti příslušné formy studia 

musí splnit. V konkrétním případě naší e-opory AJ/FR-u4 je kaţdá polovina 

tabulky dále dělena na aktivity povinné pro získání zápočtu a aktivity 

nepovinné (bonusové). Aktivity jsou mezi sebou dle potřeby provázány 

funkcemi (jednoduchý váţený průměr, váţený průměr doplněný jednotlivými 

vahami, nejvyšší hodnota apod.).  

Tedy v případě této konkrétní e-opory a předmětu, studenti jsou povinni pro 

získání zápočtu prostudovat před příslušným cvičením studijní text kaţdé 

příslušné kapitoly a povinná cvičení k němu se vztahující, dále musí 

absolvovat dvě písemné práce v jednom semestru a vystoupit s prezentací 

na odborné téma. Za všechny tyto aktivity můţe získat student maximálně 

100%, tj. kaţdému z obou testů je přiřazena váha 35% a prezentaci 30% 

z celkového hodnocení. Dále je studentům doporučeno upevnit si získané 

vědomosti prostřednictvím nepovinných interaktivních cvičení, za která 

mohou získat bonusových 15% k celkovému hodnocení. Studenti jsou 

na fakt, ţe jsou tato cvičení nepovinná, upozorněni v Průvodci studiem 

(jedna z částí Úvodu e-opory). Vzhledem k nepovinnosti těchto interaktivních 

cvičení hranice pro získání zápočtu nebyla posunuta a zůstává na 70% jako 

v minulých letech, kdy studenti neměli moţnost získávat ţádná bonusová 

procenta. Student si tak můţe zvolit: buď se při pokusu o získání zápočtu 

spolehne na míru svých znalostí a nebude vypracovávat ţádná cvičení 

na bázi dobrovolnosti, nebo si jeho získání pojistí vypracováním 

interaktivních cvičení, coţ je nenásilná forma, jak studenty přimět procvičit si 

a upevnit své znalosti. Skutečností je, ţe konkrétně v tomto semestru 

a předmětu se o vypracování těchto nepovinných interaktivních cvičení 

pokusilo 150 studentů z celkového počtu 172, tj. 87,2%. 
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Výše zmíněná úskalí však nejsou jediné problémy, se kterými se tvůrce  

e-opory při sestavování hodnotící tabulky můţe setkat. Výše uvedená 

absence moţnosti vytvořit hodnotící tabulku zvlášť pro obě formy studia 

ztěţuje i vytvoření nezávislých rozhraní pro obě formy v rámci studijních 

materiálů. Pouţijeme-li ikonu „×2“, abychom zdublovali daný studijní materiál 

nebo činnost, objeví se nám tato nová poloţka s přesně stejným obsahem 

a názvem. Starou i novou poloţku poté skupinujeme (např. prezenční vs 

kombinované studium). Hodnotící tabulka, která ale skupinování nezná, obě 

poloţky nerozezná. Je proto nutné tyto poloţky rozlišit uţ v úvodu a ve 

studijních materiálech, např. názvem (Klíčová slova vs Klíčová slova KS). 

Dalším moţným úskalím je skutečnost, ţe tabulka započítává i poloţky, 

které jsou v opoře zneviditelněny (ikona „oko“). Jedná se o činnosti Test, 

které jsou například připraveny pro moţné budoucí pouţití. Pro správný 

výpočet výsledného bodového hodnocení studenta je tudíţ nutné takovéto 

činnosti z kurzu zcela odstranit. 

Poslední drobnou poznámkou k fungování tabulky je ukládání změn 

v jednoduchém reţimu. Zatímco změny funkcí (např. váţený průměr) jsou 

ukládány automaticky po jejich zvolení, při nastavení bodového ohodnocení 

či např. vah je nutné změnu okamţitě uloţit. 

Závěrem lze konstatovat, ţe sestavení tabulky, která by reflektovala vše 

výše uvedené, je poměrně náročné (vzhledem k absenci manuálu), avšak 

vzhledem k počtu studentů ve výsledku velice efektivní. 
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Obr. 2: Hodnotící tabulka (z pohledu studenta prezenční formy studia) 
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Testy (interaktivní cvičení). Problémy ze strany tvůrce. 

Při tvorbě a pouţívání činnosti Test se téţ objevily některé problémy. 

Většinou se jedná o problémy, které tvůrcům nebo/i studentům sniţují 

komfort práce s a uţívání opory. 

Při úpravách jednotlivých jiţ vytvořených poloţek v činnosti Test (záloţka 

Upravit) je problematické a nepřehledné rozeznávání, ke které poloţce je 

příslušná ikona „ruka“ umoţňující vstup do reţimu úprav, viz obr. 3. Moţným 

řešením této situace by bylo řádkování nebo umístění sloupců Název úlohy 

a Akce vedle sebe. V případě, ţe se jedná pouze o úpravu poloţky, je 

moţné provést ji přes záloţku Náhled, kde si tvůrce vyhledá příslušnou 

poloţku a pomocí ikony „ruka“ ji upraví. Ale jestliţe je potřeba změnit pořadí 

poloţek testu, nebo známku za danou poloţku, nachází se tvůrce v jiţ 

zmíněné nepřehledné situaci v reţimu záloţky Upravit. Navíc, jestliţe je 

nutné přesunout např. poslední poloţku v testu na první místo, není jiná 

moţnost neţ krokovat po jednotlivých řádcích, coţ je v případě dlouhého 

testu v tomto nepřehledném rozhraní časově velice náročné. 

 

Obr. 3: Činnost Test – záloţka Upravit 

Pokud v úvodní stránce tvůrce provádí úpravy jako např. posunování 

činnosti nahoru/dolu doleva/doprava, odstraňování činnosti, po provedení 

úpravy se stránka naroluje do výchozí polohy. Toto však neplatí při jiných 

úpravách, např. změna názvu činnosti, úprava uvnitř činnosti. V tomto 
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případě se stránka automaticky naroluje na výchozí okno, coţ výrazně 

sniţuje komfort tvůrce. 

Při nastavování činnosti Test je moţné studentům umoţnit kontrolu svých 

odpovědí buď zveřejněním správného výsledku nebo barevným rozlišením 

správné a špatné odpovědi nebo komentářem nebo bodovým ohodnocením. 

Toto je umoţněno funkcí Moţnosti prohlídky. Protoţe vzhledem k výše 

zmíněné metodice hodnocení a bodování výkonu studenta (extra bonusový 

bodový zisk za interaktivní cvičení) nepovaţujeme za vhodné zveřejňování 

správného výsledku (student je nucen si prostudovat studijní materiály 

a v nich vyhledat správnou odpověď a nést za ni plnou odpovědnost), zvolili 

jsme pouze moţnost barevného rozlišení správné a špatné odpovědi, 

abychom studentovi poskytli zpětnou vazbu. Vzhledem k absenci nápovědy 

a nejasnosti poloţek, viz obr. 4, a faktu, ţe různé typy úloh (přiřazování, 

krátká tvořená odpověď, …) vyţadují různá nastavení, bylo nutné pro kaţdý 

typ úlohy zkusmo zjistit odpovídající nastavení. Ukázalo se, ţe test, který je 

sloţen z více různých typů úloh nemůţe být plně funkčně nastaven. Není 

moţné najít takovou kombinaci zatrţení poloţek funkce Moţnosti prohlídky, 

aby byly u všech úloh zabarveny správné a špatné odpovědi. 

 

Obr. 4: Úprava činnosti Test – funkce Moţnosti prohlídky 

Při pouţívání činnosti Úkoly – Odevzdat soubor se tvůrce můţe setkat 

s následujícím problémem. U některých typů souborů, které studenti 

odevzdávají (domácí úkoly, PowerPointové prezentace, …), je smysluplná 

pouhá registrace těchto souborů a nikoliv jejich hodnocení, které je 

systémem vyţadováno. Toto je prozatím řešeno formálním přidělováním 

například jednoho bodu, aby se tak odevzdaný soubor objevil v tabulce 

Hodnocení. To je však pro tutora zbytečně časově náročné. 
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Testy (interaktivní cvičení). Problémy ze strany studenta. 

Velice záhy po vytvoření prvních interaktivních cvičení (činnost Test) 

a následném řešení studenty vyvstala na základě analýzy zpětné vazby 

potřeba precizního vypracování instrukcí pro kaţdé jednotlivé cvičení. Tyto 

problémy se týkají např. úloh typu Krátká tvořená odpověď a Doplňovací 

úloha (cloze). Ve výše zmíněné e-opoře byly všechny obecné instrukce 

vloţeny pro větší přehlednost na dvě místa: v úvodní části poloţka Průvodce 

studiem a v zadání ke kaţdému cvičení. 

Ukázky obecných instrukcí jsou následující: 

1. Pokud je potřeba pouţít v odpovědi apostrof, pouţijte klávesovou 
zkratku Alt 0146. 

2. V odpovědích nepouţívejte staţené tvary pomocných sloves, např. 
I’m. 

V obecných instrukcích je třeba pamatovat i na následující: 

1. Jak postupovat v situaci, kdy je na daný úkol moţné odpovědět více 
různými způsoby (např. zúţení moţnosti volby upřesněním zadání – 
tj. instruovat studenta k výběru výhradně jedné moţnosti vztaţené 
k danému studijnímu tématu a nevypisovat další moţné varianty). 

2. Jak postupovat při hledání např. synonym nebo antonym (je třeba 
přesně stanovit, s jakým výchozím výrazem má student dále 
pracovat, např. pouţitím kurzívy). 

3. U kaţdého cvičení tohoto typu je nutné studenty upozornit, zda mají 
či nemají psát na konci odpovědi tečku. 

Problémy typu výše zmíněných lze s úspěchem eliminovat vyčerpávajícími 

jednoznačnými instrukcemi. Zůstávají však další problémy, které 

v současnosti řešitelné nejsou. Mezi ně patří zejména: 

1. Při dlouhé neaktivitě systému docházelo k odhlášení studenta, aniţ 
by byl případný rozpracovaný test uloţen. Tento problém byl 
dodatečně vyladěn na základě reakcí studentů – uţivatelů 
(5. 10. 2010 byla prodlouţena aktivní doba z 30 na 120 minut). 

2. Špatná orientace v činnosti Test, typ úlohy Přiřazování, zejména 
pokud úloha obsahuje více poloţek. V rozbalovacím menu není 
moţné nastavit abecední seznam poloţek při náhodném výběru (při 
Zamíchání v rámci úloh). 

3. Nesprávné zobrazení LMS Moodle při pouţití prohlíţeče Internet 
Explorer. Díky zpětné vazbě se studenty se zjistilo, ţe při pouţívání 
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prohlíţeče Internet Explorer, který zůstává stále jedním 
z nejpouţívanějších, dochází k problémům při zobrazování některých 
částí e-opory včetně činností Test (například některé poloţky 
interaktivních cvičení se vůbec nezobrazují, viz obr. 5). K problému 
došlo, protoţe materiály byly do LMS Moodle vkládány přímým 
kopírováním z Wordu (viz Moodle Uţivatelská příručka  - Díl 4. – 
Moţnosti LMS Moodle, str. 10; Díl 7., str. 17) a nikoliv prostřednictvím 
ikony Vloţit z Wordu. Tvůrci e-opor nebyli během školení na tuto 
závaţnou skutečnost upozorněni. Tento postup však nelze aplikovat 
v činnosti Test, která textový editor nemůţe obsahovat. 

 

Obr. 5: Prohlíţečem Internet Explorer neúplně zobrazený test 
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Závěr 

Závěrem prvního semestru pilotního období pouţívání e-opor 
vyučujícími a studenty VŠPJ je moţné konstatovat, ţe LMS Moodle je 
reálné na naší škole a školách tohoto typu pro výuku s úspěchem 
pouţívat. Je potěšitelné, ţe celou řadu výše zmíněných problémů se 
podařilo řešit jiţ v době přípravy opor a následně během prvního 
semestru pilotní fáze pouţívání. Bohuţel určité problémy se však 
vyřešit dosud nepodařilo a ani se v nejbliţší době vyřešit nepodaří. 
Mezi příčinami lze jmenovat především takřka úplnou absenci 
nápovědy a dle našeho názoru absolutně nedostatečnou podporu 
tohoto systému pro Českou republiku. 
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Moodle a matematika 

Petra Horáčková 

 

Abstrakt 

Příspěvek řeší, co se podařilo a v čem byly problémy při psaní 

matematického textu v elektronických oporách, které byly vytvořeny 

v systému Moodle. Co je výhodou a nevýhodou takto připravené látky. Cílem 

práce je pomoc s vytvářením podobných opor a s jejich snadnějším 

zvládnutím. 

Klíčová slova 

E-learning, matematický text, mimeTEX, moodle. 

 

Úvod 

Problému psaní matematických vzorců a jiného matematického textu se 

na Vysoké škole polytechnické Jihlava nikdo moc nezabýval do té doby, 

dokud nebylo potřeba psát vzorce a jiný matematický text ve vytvářených 

oporách. Celkem jsme byli seznámeni se dvěma metodami, jednou bylo 

napsání matematického textu v jiném editoru a jeho následným exportem 

do grafické podoby, např. uloţení si jako obrázek s příponou gif nebo .jpg. 

Druhá moţnost bylo seznámení s vestavěnou aplikací mimeTEX ([1]), která 

slouţí k napsání matematického textu jako takového, aniţ bychom prováděly 

časově zdlouhavý export do grafického souboru. 

Cílem práce je nastínit základní techniku tvorby matematického textu 

v aplikaci mimeTEX, kterou můţeme pouţívat při tvorbě symbolů (např. 

řecká abeceda, zdvojená písmena), vzorců, rovnic, zlomků,…  
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Materiál a metodika práce 

Při psaní příspěvku bylo hlavním úkolem ukázat, jak v Moodlu lze vytvořit 

matematický text resp. pouze některé symboly jako např. zlomky, které se 

pouţívají i v jiných „nematematických“ textech. Vycházela jsem ze školení, 

které na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě probíhalo od října 2009 

a které mělo zájemce naučit vytvořit v Moodlu interaktivní přednášky. Dalším 

zdrojem informací byla některá internetová diskuzní fóra a e-learningové 

kurzy (např. [2]).  

V příspěvku se rozebereme dvě moţnosti, jak v Moodlu vytvořit matematický 

text (symboly, zlomky, rovnice,…) a porovnáme jejich výhody a nevýhody. 

Tvorba matematického textu 

Při vepisování symbolů, funkcí, vzorců nebo jenom prostých zlomků 

a dalších matematických textů v systému Moodle jsme se na školení 

pořádaném pro tvůrce elektronických opor daných předmětů seznámili se 

dvěma moţnostmi, jak do textu přidat matematické zápisy. 

Jedna metoda byla převedení matematického textu do podoby obrázku 

a jeho následné vloţení do editoru Moodle. Tato činnost je sice ve své 

podstatě velmi jednoduchá, nicméně její náročnost na vytvoření 

matematické přednášky včetně příkladů, jejich řešení, následných úkolů 

na procvičování je velice vysoká. 
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Obrázek 1: Vyznačení matematického textu jedné stránky e-opory 

Vezměme např. e-learningovou oporu předmětu Matematika 1 pro obor 

Počítačové systémy a Aplikovaná informatika na VŠPJ. Opora je rozdělení 

do 14 kapitol, celkově je zde v části přednášek uvedených 109 stran textu, 

který přibliţně odpovídá standardní velikosti monitoru tak, abychom v daném 

slidu nemuseli rolovat myší nebo jinak překlikávat na konec stránky. 

Průměrná přednáška má tedy téměř 8 stran. Na vybraném textu z 3. kapitoly 

Posloupnosti, limita posloupnosti (Obrázek 1) si ukaţme, jak bychom museli 

postupovat, kdyţ bychom si kaţdý symbol nebo matematický text museli 

exportovat do obrázku. Dále jsou zde vyznačené pasáţe matematických 

symbolů. 

Celkem tedy 17 zápisů, které bychom museli exportovat do 14 obrázků 

(zápis pro , ,  se opakuje). Pokud bychom si počet obrázků 

vynásobili počtem vytvořených stránek kaţdé přednášky, měli bychom 
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celkově velmi mnoho přiloţených souborů a k jejich pozdější manipulaci 

resp. aktualizaci značně ztíţený přístup. Zároveň by se i načítání kaţdé 

takové stránky s počtem vloţených souborů prodluţovalo. 

Druhá metoda spočívá v psaní matematického textu rovnou v editoru 

Moodle pomocí zápisu podle pravidel mimeTEX. Pokud tvůrce opory je 

seznámený s psaním v systému TEX, neměl by mít větší potíţe si zvyknout 

na aplikaci mimeTEX. Pokud srovnám text napsaný ve verzi LaTEX 

s MimeTEX, symbolika je téměř stejná, jenom matematický text se vepisuje 

do matematického prostředí, která je oddělené dvěma dolary ($$text$$) 

nebo symboly \[ a \] (\[text\]). Např. symbol  se zapíše $$\infty$$. Na tuto 

metodu psaní matematického textu je potřeba znát základní syntaxi TEXu. 

Naše stránka by se potom musela napsat „zdrojovým kódem“, který si uţ 

systém Moodle sám převede do odpovídající grafiky. Matematický objekt se 

sice chová také jako obrázek, ale při jeho manipulaci (změna textu, 

přejmenování některých symbolů,…) pracujeme v původním zápisu 

a nemusíme psát text znovu, opět ho exportovat, načítat obrázek mezi 

soubory dané opory a odstraňovat původní obrázek-text. 

V následující ukázce je text stránky napsaný pomocí symboliky TEX, 

matematický text je zvýrazněný červeně a tučně. 

Říkáme, ţe posloupnost $$\left\{ a_n \right\}_{n = 1}^\infty$$ má 

limitu $$\infty$$, jestliţe $$\forall K > 0\, \exists n_0 \in \mathbb{N} \, 

\forall n > n_0 : \, a_n > K$$. Zapisujeme $${\lim }\limits_{n \to \infty } 

a_n = \infty $$. Posloupnost, která má limitu $$\infty$$ nazýváme 

divergentní posloupnost. 

Říkáme, ţe posloupnost $$\left\{ a_n \right\}_{n = 1}^\infty $$ má 

limitu $$-\infty$$, jestliţe $$\forall K < 0\,\exists n_0 \in \mathbb{N} 

\,\forall n > n_0 : \,a_n < K$$. Zapisujeme $${\lim }\limits_{n \to \infty } 

a_n = - \infty $$. Posloupnost, která má limitu $$-\infty$$ nazýváme 

divergentní posloupnost. 
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Příklad 

Dokaţte $$\lim e^n = \infty $$. 

 

Vezmeme si libovolné kladné reálné číslo $$K$$ a budeme hledat přirozené 

$$n_0$$ tak, ţe $$\forall n > n_0 ;\,2^n > K$$. 

 

$$\begin{array}{rl} 

e^n & > K \\  

\ln e^n & > \ln K \\  

n & > \ln K \Rightarrow n_0 = \max \left( {\left[ {\ln K} \right],\,1} \right). \\  

\end{array}$$ 

Ukázali jsme tedy, ţe takové $$n_0$$ vţdy existuje a tím dokázali $${\lim 

}\limits_{n \to \infty } 2^n = \infty $$. 

 

Při tvorbě opor jsem s psaním TEX-ovských zápisů neměla problém, kromě 

symbolu  (zaokrouhleno). Jeho příkaz je \doteq a jako jediný se mi 

v systému nezobrazil. Proto jsem si v tomto případě symbol vyexportovala 

do obrázku. V textu přednášky jsem potom musela ukončit matematické 

prostředí, vloţit obrázek se symbolem zaokrouhlení a znovu začít 

matematické prostředí (text mezi dvěma $). 

Ráda bych zde zmínila ještě poslední moţnost, která kombinuje předchozí 

dvě. Pokud při tvorbě matematického textu bychom pouţili místo Editoru 

rovnic program Math Type (velmi podobný Editoru rovnic, který je 

kompatibilní s MS Word), můţeme si zde nastavit, ţe při kopírování (ctrl+c, 

ctrl+v) se nám vzorec přenese jako příkaz napsaný v TEXu. Tuto metodu 

bych ale stejně doporučila pouze v případě, ţe uţivatel rozumí syntaxi 

příkazů v TEXu, bez jejíţ znalosti neodhalí některé chyby. Navíc, pokud má 

text připravený např. v MS Word a chce ho „jenom“ převést do Moodlu. 
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Výhody a nevýhody 

Vkládání obrázků 

Výhody Nevýhody 

Ţádná znalost syntaxe výrazů. Pracnost. 

 Aktualizace, oprava chyb. 

 Velikost načítané stránky 
s mnoha obrázky. 

 Při načtení stránky často 
dochází ke ztrátě formátu 
(pozice, velikost). 

 

Psaní TEX příkazů 

Výhody Nevýhody 

Aktualizace oprava chyb. Nutná znalost syntaxe TEXu. 

Oddělení matematického textu 
od prostého textu. 

Nelze měnit velikost a barvu 
matematického textu. 

 

Závěr 

V příspěvku jsem chtěla nastínit moţnosti, jakým způsobem se začátečník 

můţe vypořádat s psaním matematických textů v prostředí Moodle. Kaţdá 

z metod má nějaké klady a zápory. První moţnost je napsat matematické 

symboly v prostředí, které autor zná např. Editor rovnic v MS Word. Text 

musí převést do obrázku, který si v Moodlu musí načíst mezi soubory 

a potom si ho vloţit na dané místo. Tato metoda je časově náročná a při 

pozdější úpravě textu velice pracná – pokud chceme odstranit chybu 

(překleb, aktualizaci) celou techniku tvorby textu musíme prakticky 

zopakovat. Druhá moţnost je vytvořit dokument přímo v prostředí Moodle, 

který podporuje zápisy matematických symbolů pomocí jejich zápisu 

v TEXu. Zde je potřeba znát syntaxi zadávaných výrazů, které můţeme psát 
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rovnou a při pozdějších úpravách nemusíme pouţívat jiné zdroje neţ 

samotný text. Musíme však znát a precizně dodrţovat zdrojový text výrazů, 

protoţe jakákoli chyba v zápisu matematického textu je pro zobrazení 

fatální. 
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Psaní matematického textu v kurzu 

Finanční matematika v LMS Moodle 

Andrea Kubišová 

 

Abstrakt 

Tento článek dává odpověď autorům matematických textů na často 

kladenou zásadní otázku Jak psát matematické vzorce v LMS Moodle? 

Nejde o seznam všech dostupných moţností, článek seznamuje čtenáře se 

dvěma rozdílnými způsoby, jak zapisovat v LMS Moodle matematický text 

bohatý na uţití matematických vzorců. První způsob – vyuţití MS Equation 

3.0 doporučil lektor projektu, druhý způsob – vyuţití programu WinEdt si 

oblíbila pro jeho v článku popsané kvality autorka. 

Oba uvedené příklady dávají na první pohled esteticky „pěkné“ výstupy a je 

v moţnostech kaţdého uţivatele bez hlubších IT dovedností algoritmus 

jejich pouţití vstřebat. V závěru je ovšem provedeno jejich srovnání, kdy byl 

jednoznačně kladen důraz na moţnost rychlé následné editace při opravě 

nalezené chyby či potřebě komplikovaný vzorec zkopírovat a poupravit, 

abychom se mohli vyhnout zdlouhavému tvoření nového od začátku. 

 

Klíčová slova 

Moodle editor - textový a HTML formát, matematický text, vzorec, export, MS 

Equations 3.0, TeX, matematický reţim, WinEdt, DVI. 

 

Úvod 

Autorka – matematička se jiţ v minulosti obecněji zabývala výše nastolenou 

otázkou, kdyţ se jako začínající tvůrce webových stránek laicky potýkala 
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s velkými obtíţemi při hledání způsobu jak efektivně zapsat a zobrazit 

matematické vzorce na internetových stránkách. 

S příchodem LMS Moodle se stalo publikování na internetu přístupnější 

velkému mnoţství autorů, kteří nevládnou dovedností vytvořit samostatně 

svůj web. Ale jak bývá obvyklé, na matematiky ani tvůrci tohoto softwaru 

příliš nemysleli. Otázku psaní matematických textů LMS Moodle neřeší, 

odpovídající nástroj úplně chybí, pomineme-li moţnost formátování indexů 

a krátkého seznamu speciálních znaků ke vloţení. 

Pomoc je tedy nutné hledat jinde. Podrobně popišme dvě cesty, jak si 

můţeme poradit bez hlubších znalostí dalších softwarů. Porovnání obou 

nastíněných způsobů předvedeme na zápisu vzorce pro výpočet RPSN tak, 

jak se uvádí v příloze zákona č. 321/2001 Sb. 

MS Equations a WinEdt 

MS Equations 

Motivací k vyzkoušení této cesty bylo doporučení lektora projektu.  

Vzorec se nejprve vytvoří jako objekt programu MS Equations 3.01 (Editor 
rovnic 3.0) dodávaného např. v rámci programu MS Word, který je velice 
často vyuţívaným softwarem. Sestavení vzorců je zaloţené na intuitivním 
“stavebnicovém” principu skládání matematických symbolů. Poté by bylo 
vhodné jej exportovat do podoby obrázku, který je pak nutné umístit 
na internet. 

Autorce zatím zůstává skryto, zda je v některých jeho verzích skutečně pod 
volbou Objekt Rovnice – Převést – Typ objektu k dispozici nabízen nějaký 
obrázkový formát, coţ by se zde nabízelo. Sám lektor doporučil „kutilskou“ 
cestu přes stisk klávesy PrintScreen a vloţení získaného aktuálního stavu 
monitoru do dalšího MS programu - Malování, kde je jiţ moţné vhodně 
(ovšem od ruky) vybraný obdélníkový výřez uloţit jako nový obrázek 
ve zvoleném formátu, např. jpg, gif. 

                                                           
1
 http://www.microsoft.com/ 
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Obrázek 1 – Editace objektu MS Equation 3.0 

Takto získaný soubor jiţ stačí uloţit do vhodného adresáře (levé menu 

hlavní stránky kurzu Správa – Soubory – Vloţit soubor) a do poţadované 

stránky vloţit pomocí tlačítka  (Vloţit/upravit obrázek), coţ je podrobně 

popsáno v uţivatelské příručce k programu. 

WinEdt 

Výraznou motivací k vyzkoušení této cesty byl pro autorku fakt, ţe se 
seznámí se základní syntaxí uţívanou ve značkovacím jazyce TeX, který se 
v matematických akademických kruzích hojně pouţívá pro počítačovou 
sazbu textů, byť zde šlo o sekundární produkt této činnosti. (Mezi řádky zde 
lze vyčíst, ţe autorka do této doby v TeXu texty vytvářet neuměla, a tedy ţe 
je následující cesta schůdná i pro člověka bez znalosti zákonitostí sémantiky 
a syntaxe tohoto jazyka). 



 
 

~ 29 ~ 

 

 

Obrázek 2 – získání syntaxe v programu WinEdt 

Na internetu je k dispozici shareware s názvem WinEdt2, nenápadný 

program, kterým lze nutnost této znalosti velmi jednoduše obejít. 

Samozřejmě ţe matematické myšlení a znalost principů jiného značkovacího 

jazyka HTML byl pro autorku výhodou. Nahrazením přesného zápisu příkazů 

do příkazového řádku pouhým klikáním pro výběr jejich ekvivalentů 

v připravených sadách tlačítek (Matematické, Řecké, Symboly, Mezinárodní, 

Typy písma, Funkce, Závorky, Značky operací, …) se stal zápis vzorce 

v jazyce TeX lehce zdolatelným. Vznikající zápis je sice graficky méně 

názorný, je třeba sledovat pouţití párových značek uvozujících jednotlivé 

celky, matematikovi je ovšem potřeba pravé a levé závorky, tedy začátku 

a ukončení, zřejmá. Zdůrazněme zde význam párových značek $$, které 

uvozují syntaxi matematické části textu (vzorce), o kterou se zde primárně 

zajímáme. 

Kontrola syntaxe jiţ zapsaného se provede způsobem naznačeným 

v Obrázku 2 a tlačítkem  můţeme průběţně kontrolovat, jak bude 
zapisovaný vzorec ve výsledku zobrazen, viz Obrázek 3. 

                                                           
2
 http://www.winedt.com/ 
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Obrázek 3 – zobrazení výstupu v DVI 

Mimochodem, TeX je zároveň alternativním formátem pro export, tuto 

vlastnost ovšem nebude třeba vyuţít. 

Pokud je vzorec v poţadovaném tvaru, stačí jiţ jen vloţit text uvozený 

značkami $$, tedy hledanou syntaxi tvořeného vzorce v jazyce TeX 

$$\ large\sum_{k=1}^{m} \f rac{A_{k}}{ \ lef t (1+i \ r ight)^{ t_{k}}}  

=\sum_{k '=1}^{m'} \ f rac{A'_{k '} } { \ lef t(1+i \ r ight)^{ t_{k ' } } }$$   

na poţadované místo do okna textové editace stránky (rozcestníku, otázky, 

varianty odpovědi tvořeného testu, …), viz Obrázek 4. 

 

Obrázek 4 – editace objektu (stránky) LMS Moodle – přímo 
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U jednodušších vzorců budete případně brzy celý proces zápisu tohoto 

vzorce schopni nahradit ručním vytvořením syntaxe, kterou rychle nacvičíte 

zpaměti a vracet se budete pouze k méně obvyklým znakům. 

 

Obrázek 5 – náhled objektu (stránky) LMS Moodle 

Pro zastánce úprav stránek v HTML formátu zobrazme ještě ekvivalent 

předcházejícího zápisu v Editoru HTML v LMS Moodle. Jak je vidět 

v Obrázku 6, skutečně jde pouze o další řádek prostého odstavce 

uvozeného tagy <p> a </p>, který obsahuje pouze matematický text, na coţ 

odkazují jiţ zmíněné párové značky $$ z jazyka TeX. 

 

Obrázek 6 – editace objektu (stránky) LMS Moodle – HTML 

Výhody a nevýhody 

Nyní proveďme krátké porovnání těchto dvou nabízených metod. 

V obou případech je moţné vytvořit sloţitější vzorce, uţ na tomto místě je 

ale nutno přiznat, ţe moţnosti symboliky jsou u specializovaného programu 
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TeX bohatší. Vzorce jsou na první pohled správně formátované, grafika plně 

postačující a esteticky vyhlíţející, pro případné zvětšování obsahu stránek 

v LMS Moodle je ovšem u vloţeného obrázku třeba najít kompromis mezi 

jeho rozlišením a velikostí ukládaného souboru, zatímco podoba vzorce 

vysázeného v TeXu je univerzální. 

Dalším úhlem pohledu by mohla být dostupnost zmíněných programů. 

U programů firmy Microsoft můţeme hovořit o jejich velmi širokém rozšíření, 

přičemţ jejich pouţívání je běţnou součástí počítačové gramotnosti. 

Program WinEdt patří mezi shareware, je tedy také částečně volně 

k dispozici. 

Při mé volbě však jednoznačně hrála hlavní roli odpověď na otázku: Jak 

nejrychleji upravit vzorec, v jehoţ zápisu jste udělali drobnou chybu, coţ 

není nic neobvyklého. Stejně tak se nezřídka stává, ţe potřebujete vytvořit 

vzorec velmi podobný tomu, který jste jiţ vytvořili. Je nutné začít celý proces 

tvoření vzorce od úplného začátku? V jaké fázi tvoření vzorce můţete 

do provedeného procesu znovu vstoupit a výsledný objekt tak změnit? 

MS Equations 

Jelikoţ výstupem první popsané metody je obrázek uloţený v adresáři LMS 

Moodle, nemůţe být vzorec, který zobrazuje, editován (opravován, částečně 

přepisován), pouze vícekrát pouţit. 

Jak tedy provést změnu v zobrazeném vzorci? Pokud nemáte uloţený 

zdrojový dokument MS Word, který obsahoval výchozí objekt Editoru rovnic 

3.0, musíte v tomto programu vysázet správný vzorec a zopakovat tak úplně 

celý výše popsaný postup, v LMS Moodle je třeba navíc odstranit z adresáře 

nevhodný soubor – obrázek s chybou. Pokud si zdrojové dokumenty budete 

archivovat, bude s postupem času a přibýváním vzorců stále obtíţnější jejich 

původní zdroje vyhledat, a zopakování další části postupu se stejně 

nevyhnete. 

WinEdt 

U druhé popsané metody byl výstupem zápis vysázený jazykem TeX, jehoţ 

syntaxe se objeví rovnou spuštění při editaci stránky LMS Moodle příkazem 

Upravit obsah stránky. Opticky jej lehce vyhledáte, je uvozen párovými 
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značkami $$. Buď jej jiţ dovedete opravit zpaměti (viz Obrázek 2), případně 

jej kdykoli můţete překopírovat zpět do programu WinEdt, kde provedete 

potřebné opravy pomocí tlačítek (viz Obrázek 4). 

Při potřebě pouţít tento vzorec na jiném místě dokonce postačí myší kliknout 

na zdrojový vzorec a jeho syntaxe se objeví v nově otevřeném okně (pozor, 

tentokrát bez značek $$). Můţete jej rovnou vkopírovat na nové místo, 

případně provést jeho úpravu popsanou v předcházejícím odstavci. 

Závěr 

Naposledy se vraťme ke vzorci pro výpočet RPSN. Jiţ víme, jak obtíţné by 

bylo přejmenování parametru K na N. Z tohoto hlediska se tedy 

jednoznačným vítězem v soutěţi dvou kandidátů o lepší nástroj při psaní 

matematického textu stává metoda vyuţívající program WinEdt, proto jej 

autorka pouţívá. 

Článek tentokrát ovšem nekončí pouze obligátní odpovědí na otázku 

z úvodu, ale nastoluje novou otázku: Jak v LMS Moodle testovat, zda 

student umí vzorec správně zapsat? 
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Tvorba e-learningových opor na VŠP 

Jihlava – výsledky první fáze hodnocení 

Martina Kuncová 

Hana Vojáčková 

 

Abstrakt 

Vysoká škola polytechnická Jihlava je jednou z nejmladších veřejných 

vysokých škol v České republice. V roce 2011 studuje na VŠPJ více neţ 

3000 studentů v šesti oborech. V rámci zkvalitnění výuky (nejen pro 

kombinovanou formu studia) podala v roce 2008 škola projekt „Zavedení  

e-learningového systému do výuky a vytvoření e-learningových opor 

na Vysoké škole polytechnické Jihlava“. Začátek realizace projektu spadá do 

roku 2009, začátkem roku 2011 je připraveno 147 opor pro jednotlivé 

předměty (v prostředí LMS Moodle). Pro první fázi ověření vhodnosti 

a správnosti opor byl vytvořen dotazník, ve kterém se k jednotlivým oporám 

měli vyjádřit tzv. externí hodnotitelé (kterými byli kolegové z jiných VŠ), 

a dále studenti, kteří daný předmět jiţ vystudovali a mohli tak posoudit 

i obsahovou stránku e-learningových materiálů. Článek popisuje průběh 

projektu tvorby e-learningových opor a statistické vyhodnocení dotazníků 

vyplněných externími oponenty a studenty. 

Klíčová slova 

E-learning, LMS Moodle, opory, VŠP Jihlava, hodnocení opor 

 

Úvod 

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) je první neuniverzitní veřejnou 

vysokou školou v České republice, která vznikla v roce 2004 transformací 

původní VOŠ. VŠPJ tak patří mezi nejmladší veřejné vysoké školy a je 

jedinou veřejnou vysokou školou v kraji Vysočina. „Neuniverzitní vysoká 
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škola má ze zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) stejné 

postavení jako univerzitní vysoké školy. Odlišuje se pouze 3 atributy - 

nemůţe poskytovat vzdělání v doktorských studijních programech, nečlení 

se na fakulty a její vědecká rada se nazývá akademickou radou“ [7]. 

V současné době má škola akreditovány tyto studijní programy a obory [8]: 

Program Ekonomika a management 

 Obor Cestovní ruch 

 Obor Finance a řízení 

Program Elektrotechnika a informatika 

 Obor Aplikovaná informatika 

 Obor Počítačové systémy 

Program Ošetřovatelství 

 Obor Porodní asistentka 

 Obor Všeobecná sestra 

V zimním semestru 2010/2011 bylo na škole ke studiu zapsáno v denním 

i kombinovaném studiu 3016 studentů (struktura viz Obr. 1). 

 

Obr. 1 – Struktura počtu studentů VŠPJ dle oboru studia [6] 

Struktura počtu studentů dle oboru studia
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Projekt tvorby e-learningových opor 

Projekt „Zavedení e-learningového systému do výuky a vytvoření  

e-learningových opor na Vysoké škole polytechnické Jihlava“ byl schválen 

v roce 2008 a je financován z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost v prioritní ose 2, pod registračním číslem 

CZ.1.07/2.2.00/07.0317. Hlavním cílem projektu [4] je vytvoření tzv. 

“e-learningových opor“, tj. e-learningové formy vybraných vyučovaných 

předmětů, která bude slouţit k poskytování výukových materiálů studentům, 

výkladu probírané látky, testování pochopení látky, odevzdávání úkolů 

a seminárních prací a případně i k psaní závěrečných testů včetně 

automatické opravy testů. Opory by měli slouţit jak studentům denního 

studia, tak i studentům kombinovaného studia.  

V původním projektu bylo plánováno vytvoření 150 e-learningových opor 

(kurzů) do roku 2012. V polovině roku 2011 je připraveno  

147 e-learningových opor, které byly či budou testovány v průběhu semestru 

(v tzv. pilotním ověření). Všechny opory, které vznikaly postupně v rámci 

projektu, lze nalézt na webových stránkách projektu (elearning.vspj.cz). 

Jelikoţ jsme o průběhu projektu referovali na jiných konferencích 

(o metodice projektu [3],[4], o průběhu tvorby a částečném hodnocení 

ze strany externistů [2] i studentů [1],[5]), zopakujeme i zde některé základní 

informace o oporách. 

Základní struktura opory byla navrţena aţ v průběhu loňského roku, neboť 

se ukázalo, ţe původní struktura není dostatečně široká a navíc došlo i ke 

změně vizuálního stylu školy – proto vznikl poţadavek, aby i opory 

odpovídaly tomuto stylu. Kaţdá opora by tedy měla obsahovat shodné 

prvky, ve kterých se studenti snáze zorientují. V úvodu kaţdého kurzu jsou 

to tyto sekce:  

 Uvítání 

 Učební cíle a návaznosti e-opory 

 Struktura e-opory 

 Vstupní poţadavky pro zvládnutí kurzu 

 Podmínky pro úspěšné ukončení kurzu 

 Tutorské řízení studia 
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 Průvodce studiem 

 FAQ 

 Základní a doporučené zdroje informací 

 Doplňující materiály 

 Slovník 

 Vzorové testy 

 Ostatní (např. diskusní fórum) 

 Poučení o autorském zákoně  

Poslední bod byl doplněn po konzultaci s právníkem školy, aby nedošlo 

k porušení autorského zákona ze strany studentů (šířením výukových 

materiálů).  

Autor kaţdé e-learningové opory můţe samozřejmě zváţit, zda jsou 

v daném předmětu všechny sekce potřebné a zda je moţné naplnit všechny 

výše uvedené poloţky poţadovanými informacemi. Pokud tomu tak není, 

můţe některé z nich vynechat. Obr. 2 ukazuje moţnou podobu úvodu  

e-elearningového kurzu. 

 

Obr. 2 - Ukázka struktury úvodní části e-learningové opory (zde Kancelářský 

software) [9] 
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E-learningový kurz je pak rozdělen dle výukových týdnů do 14 kapitol nebo 

dle témat (do zvoleného počtu kapitol). I v této části je doporučeno vyuţívat 

jednotnou strukturu, tj. kaţdé téma (kapitola) by mělo obsahovat tyto 

poloţky: 

 Úvodní seznámení, učební cíle 

 Seznam klíčových slov 

 Studijní materiály 

 Shrnutí a závěr 

 Test za kapitolu 

Nejobsáhlejší je pochopitelně sekce studijní materiály, kam lze vkládat 

jednak soubory ke staţení, řešené úlohy, doplňující studijní materiály, 

přednášky a cvičení z denního studia, odevzdávány úkolů apod. 

Ukázka struktury kurzu včetně vizuální podoby je na obr. 3. 

 

Obr. 3 - Ukázka struktury týdenního uspořádání e-learningové opory (zde 

Kancelářský software) [9] 

V době psaní tohoto článku (květen 2011) je připraveno 147 opor, u kterých 

jiţ proběhla první fáze hodnocení. Jednalo se o hodnocení opor externisty 

a dále o hodnocení opor studenty, kteří jiţ daný kurz absolvovali. Oboje 

hodnocení je jednou z klíčových aktivit projektu. Studenti i externisté 
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následně vyplnili dotazník, ve kterém se k opoře mohli vyjádřit. Dotazník byl 

připraven lektory projektu tak, abychom z odpovědí mohli usoudit, zda jsou 

opory připraveny dobře a aby také kaţdý autor mohl reagovat na případné 

výtky v oporách. V následující části se tedy budeme věnovat výsledkům 

získaným z dotazníků od zmíněných skupin respondentů. Částečné výsledky 

studentského hodnocení lze nalézt v článku [1] a [5], průběţné výsledky 

externího hodnocení pak v článku [2]. 

Struktura dotazníku 

Hodnotící dotazník byl pro obě skupiny respondentů shodný, abychom mohli 

porovnávat jejich názory. První část dotazníku se týkala formální stránky  

e-opor, tj. zda e-opora obsahuje: 

 uvítání a kontakty na vyučující,  

 učební cíle předmětů a návaznost na jiné předměty,  

 vysvětlení struktury e-opory,  

 vstupní poţadavky pro zvládnutí kurzu,  

 podmínky pro úspěšné ukončení,  

 průvodce studiem, vysvětlení ikon, instrukce, kde co jak studovat, 
časová dotace  

 základní a doporučenou studijní literaturu. 

Na obr. 4 je ukázka úvodní části nevyplněného dotazníku.  
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Obr. 4 – Ukázka úvodní části hodnotícího dotazníku [9] 

Další část dotazníku se jiţ týkala samotného učiva. Kromě níţe uvedených 

bodů se externisté i studenti měli věnovat odhadu počtu normostran 

dostupných materiálů a počtu interaktivních prvků opory (testy, 

odevzdávárny, diskusní fórum, slovník, chat). Mezi další hodnocené oblasti 

patří tyto:  

 Je učivo logicky rozvrstveno do témat? 

 Je opora přehledná a obsahuje intuitivní navigace? 

 Je náplň jednotlivých kapitol přehledně strukturována? 

 Je opora po stránce jazykové vyhovující? 

 Dodrţuje opora jednotný grafický styl? 

 Jsou veškeré pouţité zdroje v opoře správně citovány dle normy? 

Za obsah kaţdého kurzu odpovídá jeho garant, tj. nebylo cílem, aby studenti 

či externisté zasahovali do obsahové náplně. Nicméně záměrem bylo zjistit 

jejich názor na oporu jako takovou, tj. zda má logickou strukturu, je 

přehledná apod. a dále jaká vidí pozitiva a negativa v daném e-learningovém 

kurzu (opoře). Poslední otevřené otázky v dotazníku byly věnovány právě 

pozitivům a negativům.  
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Všechny odpovědi jsou autorovi opor dostupné, je tedy moţné reagovat 

na zmíněné problémy či nedostatky. Analýza odpovědí z dotazníků tak 

zahrnuje i nedostatky, které jiţ byly odstraněny, avšak v době hodnocení je 

respondent viděl jako chybějící či problematické části.   

Vyhodnocení dotazníků 

Kaţdou oporu (e-learningový kurz) hodnotil jeden náhodně zvolený 

externista (pracovníci jiných VŠ se zkušeností s tvorbou e-learningových 

materiálů v Moodlu - kolegové z ČZU Praha, ČVUT Praha, VŠE Praha, VŠB-

TU Ostrava, Univerzity Palackého v Olomouci, Masarykovy univerzity Brno, 

Mendelovy zeměď. a lesn. univ. Brno, Slezské univerzity v Opavě, Univerzity 

v Hradci Králové), celkově tedy máme k dispozici 147 vyplněných dotazníků. 

Pro studentské hodnocení bylo podmínkou nalézt 10-20 studentů, kteří 

vystudovali daný předmět resp. mají dostatečné znalosti, aby mohli předmět 

hodnotit. Většinou se jednalo o studenty VŠPJ, avšak u některých předmětů, 

které jsou nově vypsané či nemají dosud mnoho absolventů, jsme oslovili 

i studenty jiných vysokých škol (VŠE Praha, VŠB-TU Ostrava, Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích) – nakonec se nám sešlo 

2960 vyplněných dotazníků (účastnilo se zhruba 300 studentů, někteří 

hodnotili i 10 a více opor).  

Podívejme se tedy nejdříve na výsledky hodnocení formální stránky opor, tj. 

zda obsahuje základní informace o kurzu. Na obr. 5 jsou shrnuty odpovědi 

externistů, obr. 6 pak ukazuje odpovědi studentů.  



 
 

~ 42 ~ 

 

 

Obr. 5 – Výsledky hodnocení opor externisty – část týkající se obecných 

informací o kurzu (vlastní zpracování) 

 

Obr. 6 – Výsledky hodnocení opor studenty – část týkající se obecných 

informací o kurzu (vlastní zpracování) 
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Jelikoţ externisté začali s hodnocením dřív, mohli se dostat k oporám, kde 

některé údaje chyběly, kdeţto při studentském hodnocení uţ byly údaje 

správně vloţeny. Přesto se odpovědi obou skupin respondentů dosti shodují. 

Oponenti oceňovali, ţe je obecná struktura takto pevně dána a je jednotná, 

coţ nám potvrdilo předchozí úvahu o vhodnosti sjednocení formální stránky. 

Ze získaných odpovědí je moţné usoudit, ţe z formálního pohledu jsou 

hodnocené opory připraveny celkem dobře. Je však patrné, ţe někteří 

kolegové (akademičtí pracovníci) podcenili uvádění kontaktů na vyučující 

v oporách (pravděpodobně z důvodu snadné dohledatelnosti těchto 

informací v informačním systému školy), bylo jim proto doporučeno, aby 

tento často zmiňovaný nedostatek opravili. Další problematickou oblastí se 

ukázal a častá neexistence průvodce studiem či chybějící časová dotace, tj. 

odhad časové náročnosti studia – i tento nedostatek bude autory opor jistě 

brzy odstraněn (pokud se jiţ tak nestalo). Z hlediska uvedení literatury pak 

zejména externisté vytýkali e-oporám, ţe literatura není rozdělena 

na základní a doporučenou. I toto by neměl být pro autory velký problém.  

Zajímavé srovnání poskytují i grafy týkající se odhadu počtu normostran 

poskytovaných materiálů. Tato otázka spíše měla slouţit autorům, neboť dle 

původního nastavení projektu je výše jejich odměny odvozena od rozsahu 

vloţených materiálů (opory s odměnou 30 000 korun by měly obsahovat více 

neţ 50 normostran textu, opory odměňované 20 000 Kč pak alespoň 

32 stran textu a u opor za 10 000 Kč postačí 16 stran textu). Z jednotlivých 

odpovědí u kaţdého předmětu jsou zřejmé velké odchylky, jde o dosti 

komplikovanou odpověď a ne všichni odhadli počet normostran správně. 

Nicméně Obr. 7 a Obr.8 ukazují, ţe se externisté i studenti téměř shodují na 

procentu opor, které mají více neţ 32 normostran resp. Méně neţ 

15 normostran. U této otázky je na kaţdém autorovi, aby posoudil spolu 

s lektory, zda opora skutečně obsahuje příslušný počet normostran. 
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Obr. 7 – Odhady externistů ohledně rozsahu textu v oporách 

 

Obr. 8 – Odhady studentů ohledně rozsahu textu v oporách 
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Další část dotazníku byla zaměřena na náplň e-opor. Z Obr. 9 a Obr.10 je 

patrné, ţe je u většiny hodnoceních e-opor učivo logicky rozvrstveno, opory 

jsou přehledné a dobře strukturované.  

 

Obr. 9 – Výsledky hodnocení náplně e-learningových opor – názor 

externistů 
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Obr. 10 – Výsledky hodnocení náplně e-learningových opor – názor 

externistů 
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zdroj. K této problematice jiţ ve škole proběhlo proškolení autorů 

a v souvislosti s ním bylo přijato i doporučení, aby kaţdá opora obsahovala 

poučení o autorském zákoně, kde varujeme studenty před volným šířením 

dostupných materiálů (tato část je zařazena v úvodu kaţdé e-opory). 

U poslední otázky je také vidět rozporuplné reakce – coţ bylo patrně 

způsobeno dodatkem u odpovědí, kde nebylo uvedeno pouze ano, částečně 

a ne, ale odpovědi zněly: ano, rád/a bych se z ní učil/a; částečně-něco bych 

se z ní naučil/a, ale nepřilákala by mne ke studiu; ne – nedokázal/a bych se 

z ní látku naučit. Častá volba prostřední odpovědi je pak spíše souhlasem 

s výrokem „nepřilákala by mne ke studiu“.  

Vyhodnocovány byly i počty dostupných testů opravovaných počítačem – 

některé opory dosud testy neobsahují, avšak v průměru vychází 

12 počítačem opravovaných a 5 autorem opravovaných testů na oporu, 

maximum je 41 počítačem opravovaných testů v jedné opoře.  

Kromě uvedených otázek bylo moţné na konci dotazníku specifikovat své 

výhrady k e-oporám či naopak vyzdvihnout pozitiva. Z těchto komentářů 

vyplývá, ţe mezi hlavní klady opor patří poskytnutí velkého mnoţství 

podkladů a materiálů studentům (včetně obrázků, grafů, videí, 

audionahrávek či odkazů na webové stránky) a dobrá strukturovanost 

většiny opor, mnoho úkolů a testů a klíčová slova spolu se souhrny obvykle 

za kaţdou kapitolou. K negativům kromě jiţ zmiňovaných problémů 

s překlepy a chybějícími kontakty na vyučující a citacemi zdrojů patří 

u některých opor absence interaktivních prvků, slovníku, diskusního fóra, 

FAQ a vyuţívání širších moţností testů (přiřazovací a close úlohy). 

Závěr 

Projekt „Zavedení e-learningového systému do výuky a vytvoření  

e-learningových opor na Vysoké škole polytechnické Jihlava“ je pro VŠPJ 

velkou výzvou, jak zkvalitnit a vylepšit úroveň výuky. Do příprav opor je 

zapojeno 60 akademických pracovníků a počet předmětů, pro které je 

v rámci projektu vytvářena e-opora, převyšuje jednu třetinu všech předmětů 

vyučovaných na VŠPJ. Z výše uvedených výsledků vyplývá, ţe se autoři 

zhostili své úlohy velmi dobře a studenti dostávají k dispozici mnoho 

materiálů k výuce. Odpovědi z dotazníků však také naznačují, ţe je stále co 

upravovat, zejména po formální stránce. Názory externistů I studentů jsou 
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pro nás cenným přínosem a výsledky výzkumu tak přispějí k dalšímu 

zkvalitnění opor.  

Příspěvek byl zpracován v rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/07.0317 
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Elearningové opory pro předměty 

finančního účetnictví na VŠPJ 

Jaroslava Leinveberová 

 

Abstrakt 

Finanční účetnictví je v podmínkách VŠPJ podporováno čtyřmi 

elearningovými oporami. Jedná se o opory k předmětům Finanční účetnictví 

1, Finanční účetnictví 2, Základy účetnictví a Fundamentals of Financial 

Accounting. Kaţdá z uvedených elearningových opor je připravena 

s ohledem na poţadavky ze strany tvůrce elearningové opory, tj. garanta 

předmětu, ostatních vyučujících a studentů. Elearningové opory jsou pro 

předměty s počtem studentů nad 200 a s větším počtem vyučujících 

sjednocujícím prvkem a jsou řešeny odlišně od opor s menším počtem  

uţivatelů. Tento rozdíl se projevuje především v odlišné koncepci vyuţití 

elearningových testů. 

Klíčová slova 

Účetnictví, koncepce, přednášky, cvičení, úkoly, testy. 

Úvod 

Finanční účetnictví se na Vysoké škole polytechnické Jihlava vyučuje 

v předmětech Finanční účetnictví 1, Finanční účetnictví 2, Základy účetnictví 

a Fundamentals of Financial Accounting.  

Finanční účetnictví 1 a 2 jsou předměty určené pro ekonomické bakalářské 

obory – Finance a řízení, Cestovní ruch. Tyto předměty jsou zařazeny jako 

oborově povinné v prvním či druhém semestru pro prezenční 

I kombinovanou formu studia. Jednotlivé předměty v semestru studuje kolem 

300 studentů a vyučuje pět vyučujících. Z těchto skutečností vyplývá 

I současná koncepce vytvořených nových elearningových opor pro FU1 

a FU2, které musí splňovat zároveň poţadavky tří základních subjektů - 

garanta předmětu, vyučujících, studentů. 
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Základy účetnictví a Fundamentals of Financial Accounting jsou předměty 

volitelné a jsou určeny pro neekonomické bakalářské obory - Počítačové 

systémy, Aplikovaná informatika, Porodní asistentka, Všeobecná sestra, 

a studenty v programu ERASMUS. Kaţdý z těchto předmětů má odlišnou 

koncepci, která je nastavena v návaznosti na ekonomické a jazykové 

znalosti, na počet studentů přibliţně do čtyřiceti. Vytvořené elearningové 

opory pro tyto předměty musí splňovat poţadavky jednoho vyučujícího 

a studentů. 

Elearningové opory pro FU1 a FU2 

Pro předměty Finanční účetnictví 1 a Finanční účetnictví 2 jsou připraveny 

elearningové opory v základní týdenní struktuře 

 prezentace a soubory ke staţení - stručný přehled (osnova) 
k přednášce, 

 přednáška – teoretický základ, 

 cvičení – řešené příklady, návody na řešení, 

 úkoly – neřešené příklady, 

 test – ověření znalostí. 

V prvním týdnu jsou v předepsaném úvodu především dány jasné 

poţadavky na zápočet či zkoušku a doporučena literatura. Doporučená 

literatura tak jako účast na přednášce má mimořádný význam pro pochopení 

a samostudium, které je zpětně ověřováno formou testů. V průběhu 

semestru je zveřejňována docházka na přednáškách pro informaci všem 

vyučujícím o aktivitě studentů a řešení vybraných příkladů či studií – 

většinou řešení je studentům přístupno o týden později ke kontrole jejich 

vlastního řešení. V posledním týdnu jsou uvedeny vzorové testy a příklady 

pro zápočet či zkoušku, se kterými se studenti mohou seznámit jiţ v průběhu 

semestru. Týdenní elearningové testy nejsou rozhodující pro získání 

zápočtu.  

Elearningové opory pro ZAU1 a FoFA 

Pro předměty Základy účetnictví a Fundamentals of Financial Accounting 

jsou připraveny elearningové opory v základní týdenní struktuře 
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 prezentace a soubory ke staţení - stručný přehled (osnova) 
k přednášce, 

 přednáška – teoretický základ, 

 cvičení je spojeno s úkoly – řešené a neřešené příklady. 

V prvním týdnu jsou v předepsaném úvodu především dány poţadavky 

na zápočet a doporučena literatura. V průběhu semestru je zpřístupněno 

řešení vybraných příkladů či studií, aby studenti disponovali návodem či 

postupem a tím snáze, rychleji pokračovali v řešení individuálního zadání. 

V posledním týdnu jsou uvedeny vzorové testy a příklady pro zápočet či 

zkoušku, se kterými se studenti mohou seznámit jiţ v průběhu semestru. 

Aktivita studentů je více orientována na práci s elearningovou oporou, kdy 

doporučená literetura má jen doplňující charakter. Kontrolní testy nemusí být 

týdenní (jsou orientovány tematicky) a jsou významnou součástí hodnocení. 

Zkušenosti a diskuse 

Pro elearningové opory předmětů účetnictví je charakteristická podmínka 

aktuálnosti, znalosti a dovednosti praktického charakteru (pouţívání 

softwarového vybavení). To má za následek nutnost osobního přístupu 

ke studentům na cvičeních, které převyšují moţnosti elearningové opory. 

Opora FU1 a FU2 je koncipována stejně pro prezenční i kombinovanou 

formu studia, stejně pro obory Finance a řízení a Cestovní ruch. Pokud byly 

v předchozím semestru nastaveny jen trochu odlišně podmínky, studenti se 

bez ohledu na nové podmínky nastavené od začátku semestru v úvodu 

opory, doţadují úlev a změn. Studentům kombinovaného studia dělá 

problém pravidelná týdenní příprava a týdenní struktura elearningové opory. 

Pro kombinovanou formu studia je stejný rozsah testů a hodnocení 

problematický zvláště na začátku semestru, kdy tutoriál se základními 

informacemi je i několik týdnů po zahájení semestru.  Další problém, který se 

musí neustále v opoře řešit a dopracovávat, se týká podrobnosti a rozsahu 

prezentované látky formou přednášek, řešených příkladů či dodatečného 

zpřístupnění řešení, rozsahu samostudia z jiných zdrojů a vlastní kontrola 

výstupů osobně vyučujícími či týdenními testy. U opor pro studenty v počtu 

kolem třista a s několika různými vyučujícími se jeví vhodné pojetí opory jako 

stmelujícího prvku ve výuce, aniţ by byl potlačen aktivní přístup jak ze strany 

vyučujících, tak ze strany studentů. Vţdy ale musí být jasný jednotný výstup, 
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tj. podmínky zápočtu a zkoušky, poţadavky garanta předmětu. Taková to 

koncepce umoţňuje dostatečné základní studium s pomocí elearningové 

opory. Dále umoţuje ve studiu pokračovat praktickým řešením na cvičeních, 

prohloubit a upevnit znalostí studiem doporučené literatury, samostatně řešit 

úkoly. Opora udává jasné propojení mezi předměty, vazby na ekonomické 

okruhy u státní závěrečné zkoušky. 

Opora ZAU a FoFA je nastavena na základní znalosti z oblati účetnictví 

a jejich pratické vyuţití, kdy je od poloviny semestru vyuţíván účetní 

software. Nepředpokádá se zde rozsáhlejší samostudium, které by v zásadě 

poţadovalo další informační zdroje. Elearningová opora by měla být 

dostatečně obsáhlá a kompletně vybavena veškerými základními 

informacemi a podmínkami pro získání zápočtu. Hodnocení testů je v opoře 

jednou z významných podmínek pro úspěšné ukončení předmětu. 

Problémem jsou rozdílné základní ekonomické znalosti studentů, na které 

účetnictví jako podnikový informační systém navazuje. To je spojeno 

s otázkou podrobnosti či významosti jednotlivých účetních příkladů 

na přednáškách či cvičeních.  

Závěr 

Pro náročnost studia přemětů účetnictví nelze ze strany studentů spoléhat 

jenom na studium pomocí elearningových opor. Není cílem odrecitovat teorii 

uvedenou v přednáškové týdenní části, opsat či zkopírovat testy, seminární 

práce. Podstatné je pochopení a nalezení vlastního přístupu a řešení, 

zaúčtovat hospodářskou operaci v konkrétní účetní jednotce. Hospodářské 

operace nemusí být vţdy jednoznačné, účetní jednotky mají jistý 

manévrovací prostor, který závisí na různých podmínkách a okolnostech. 

U oborově povinných předmětů je poţadována dobrá znalost účetního 

informačního systému a znalost zaúčtování běţných hospodářských 

operací, které se dosáhne diskusí, procvičováním na cvičeních, studiem 

z více zdrojů. Prezentované představy studentů v hodnocení elearningové 

opory v tom smyslu, ţe by mělo pro zvládnutí předmětu stačit jen 

nastudování látky v elearningové opoře, je nedostačující. Student sice 

v krátké době bez většího úsilí dostane základní přehled problematiky, ale 

pro celkové pochopení hospodářské operace, kdy řešený problém bývá 

komplexnější, je potřeba znalosti prohloubit, hospodářské operace a účetní 
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postupy promyslet. Není vhodné, aby si student vytvořil určitou šablonu, 

podle které by bezmyšlenkovitě postupoval. 

Pro zapojení elearningové opory do výuky je vhodná neměnost podmínek 

pro zápočet či zkoušku, která vyţaduje u všech vyučujících jednoho 

předmětu dodrţení stejných podmínek pro prezenční a kombinovanou formu 

studia, stejné termíny, rozsah a obsah studia, srovnatelnost seminárních 

prací.  

Rozdílné koncepce vytvořených elearningových opor v závislosti na počtu 

a poţadavcích uţivatelů, na sjednocujících poţadavcích na zápočty či 

zkoušky, by měly vyhovovat všem zainteresovaným vyučujícím, podpořit 

jejich osobní přístup a metody.  

Pro kombinovanou formu studia by bylo vhodné zajistit tutoriál a tím 

I informace o elearnigové opoře předmětu na začátku semestru, ne aţ 

několik týdnů po začátku semestru. Do budoucna bude asi vhodné nastavit 

delší časový úsek pro vyplnění kontrolních týdenních testů, které mají 

teoreticky připravit studenty na cvičení. Často studenti kombinovného 

I prezenčního studia uvádějí, ţe nemohli test vyplnit, protoţe nešel internet, 

byl výpadek proudu, byl nepřístupný informační systém školy, bránilo jim 

pracovní vytíţení či zahraniční sluţební cesta, či nemoc.   

Problém, se kterým se současné elearningové opory potýkají, je s ručním 

hodnocením testů formou psaných odpovědí, které představují významnou 

zpětnou vazbu úspěšnosti studia. U jedné otázky se musí pro hodnocení 

sedmkrát pouţít kliknutí myší a posouvat kurzor, u kurzu s třista studenty 

a více otázkami je pouţívání takovýchto testů velice náročné. Dále časové 

omezení takovýchto testů nezabrání kopírování textů či celých pasáţí, 

vkládání odpovědí formou zkopírovaných obrázků. Odpovědi studentů jsou 

na druhé straně přínosnou zpětnou vazbou pro zpracování elearningové 

opory, protoţe často citují jen to, co je uvedeno v opoře. 
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Optimalizace testování v prostředí Moodle 

Lenka Lízalová 

 

Abstrakt 

Pokud má být pedagogický proces účinný, musí být testování, tedy 

ověřování účinnosti pedagogického procesu efektivní. 

Testování v e-learningovém systému Moodle lze optimalizovat např. 

zabezpečením testů proti úniku informací, nebo vyuţíváním funkce 

„poloţková analýza“. Tento příspěvek přináší informace o tom, jak bylo 

optimalizováno testování studentů v rámci kurzu Ekonomika a pojištění 

na VŠPJ prostřednictvím e-learningového systému Moodle. 

Příspěvek byl zpracován v rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/07.0317 - 

Zavedení e-learningového systému do výuky a vytvoření e-learningových 

opor na Vysoké škole polytechnické Jihlava. 

Klíčová slova 

E-learning, Moodle, analýza studijních výsledků, poloţková analýza, Safe 

Exam prohlíţeč. 

 

Úvod 

Zajistit objektivitu zkoušení je, při pouţívání klasických testů, či při ústním 

zkoušením opravdu těţký úkol. Velkou roli zde hraje náhoda, někdy k smůle, 

jindy ke štěstí studenta. Předností e-learningu je objektivita ve srovnání 

s jakoukoliv ústní zkouškou. Někteří argumentují omezenými moţnostmi 

písemného testování, ale fakticky je to spíš otázka schopnosti či 

neschopnosti tvorby vhodných otázek.  

Moodle vyţaduje systematičnost v tvorbě zkouškových otázek, nutí vytvářet 

kategorie k jednotlivým tématům a z nich potom, náhodným výběrem 

generuje originální zadání testu kaţdému studentovi. Navzdory velké 
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počáteční časové investici do tvorby otázek přináší v dlouhodobém horizontu 

zásadní úsporu času. 

 

Materiál a metody 

Od roku 2009, je na Vysoké škole polytechnické Jihlava v rámci projektu 

FRVŠ zaváděn do výuky e-learningový systém Moodle. V rámci tohoto 

projektu byl vytvořen také kurz Ekonomika a pojištění (EaP) pro program 

Ošetřovatelství. Je to e-learningová opora povinného předmětu pro studijní 

obory Porodní asistentka a Všeobecná sestra s poměrně širokým záběrem 

(do ekonomiky a do pojišťovnictví), avšak s nízkou hodinovou dotací 

(1 přednáška + 1 cvičení). Nároky na intenzitu výuky jsou tedy vysoké  

a e-learning se zde ukázal jako vynikající nástroj zvyšující efektivitu výuky.   

Za pomoci pečlivě připravených studijních materiálů ke kaţdému z šesti 

témat: přednášek s tutorským řízením, podkladových materiálů k přímé 

výuce, příkladů zadaných formou doplňovacích úloh, tematických cvičných 

testů jsou studenti průběţně připravováni k závěrečnému testu, který je 

podkladem pro hodnocení. Pokud student poctivě prošel jednotlivými 

aktivitami v kurzu, měl by být dobře připraven k závěrečnému testování.  

Protoţe Moodle je schopen otázky náhodně kombinovat a míchat i pořadí 

odpovědí a připravit kaţdému jeho verzi testu, nehrozí opisování 

od souseda. Pro kaţdého přihlášeného studenta je programem náhodně 

vygenerována individuální testová sada, podle předem stanoveného klíče 

tak, aby byla pokryta celá šíře vyučované látky. To zajišťuje náročnost 

a objektivnost testování. Objektivnost je rovněţ zajištěna automatickým 

vyhodnocováním odpovědí a přenesením výsledku do Známek v Moodle.  

V průběhu výuky je pouţíván stále stejný způsob průběţného testování tak, 

aby studenti byli dobře obeznámeni s principem a formou takového typu 

zkoušky. Před závěrečným testem si ještě student můţe svoje znalosti 

zkontrolovat na cvičném testu, který počtem otázek, výběrem témat 

i bodováním přesně simuluje podmínky zkoušky. 

Výhody testování formou e-testů jsou tyto:  

 objektivita zkoušení 
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 vysoká obsluţnost studentů jediným vyučujícím  

 úspora času  co se týče vlastního zkoušení (počet osob je omezený 

jen kapacitou místnosti) 

 úspora času při automatickém vyhodnocení a okamţitá zpětná vazba 

(student okamţitě vidí výsledek a uvědomí si chyby, kterých se 

dopustil a můţe se lépe připravit na opravu) 

 zpětná vazba pro vyučujícího, kterému funkce „Poloţková analýza 

testu“ pomáhá odhalit slabá místa ve výuce a zaměřit na ně 

pozornost 

 

Zabezpečení testů proti úniku informací 

Jako ochrana proti úniku informací z testování bylo zvoleno testování 

v prostředí Safe Exam, ve kterém jsou bezpečnostní prvky prohlíţeče 

nastaveny takto: 

 Test se otevře v celém okně (fullscreen), tedy v okně bez 

navigačních prvků. 

 Okno nelze uzavřít, dokud je test řešen. 

 Klávesové zkratky jako Win, Ctrl + Alt + Del, Alt + F4, F1, Ctrl + P, 

PrintScreen jsou zakázány. 

 Funkce kopírovat, vloţit a kontextové menu jsou zakázány. 

 Přepnutí do jiné aplikace je zakázáno. 

 Surfování na jiné webové stránky je zakázáno. 

 Z okna lze vyskočit pouze stiskem trojkombinace kláves F3 + F11 + 

F6, tímto se pokus studenta o řešení testu ukončí.  

V nastavení testu je potřeba zvolit zabezpečení prohlíţeče „Vyţaduje 

prohlíţeč Safe Exam“, potom studenti mohou otevřít test pouze z tohoto 

prohlíţeče. Doporučuji ikonu viditelně označit (například názvem „Moodle 

testování“), aby se častým dotazováním a hledáním vstupu do testu 

nezdrţoval proces samotného testování. 
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Analýza studijních výsledků 

Elektronické zpracování testů, na rozdíl od ručního zpracování, dovoluje 

data analyzovat a testování zdokonalovat. 

Díky funkci „Poloţková analýza“ jednotlivých otázek zahrnutých do testu lze 

odhalit silná i slabá místa v probírané látce, vhodně i nevhodně poloţené 

otázky, jakoţ i otázky triviální nebo otázky špatně zadané.  

Pro zajištění správné funkce hodnocení uvádí poloţková analýza v tabulce 

zpracovaná data testu v podobě, která je vhodná pro analýzu a posouzení 

výkonnosti kaţdé otázky. Statistické parametry pouţité při analýze jsou 

vypočítávány v souladu s klasickou teorií testů. 

Prvním analyzovaným údajem v závěrečném testu EaP byla „Snadnost 

otázky3“. Tento údaj poukázal na dvě, pro studenty triviální otázky, které 

dosahují 100% správnosti v odpovědích, např. viz ukázka v tabulce jedna. 

Tyto budou v příštím semestru vyřazeny z databáze otázek a nahrazeny 

novými.  

Tabulka 1 Příklad otázky s 100% správností 
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Skutečnost, ze které vznikla 
škoda a která by mohla být 
důvodem vzniku práva na 
pojistné plnění, se nazývá: nehodou 

 
(0,00)  0/26 0% 26 0,10 0 1 

-
999 

  
škodnou 
událostí 

 
(1,00)  26/26 100%           

  
škodným 
důvodem 

 
(0,00)  0/26 0%           

Zdroj: Vlastní zpracování poloţkové analýzy závěrečného testu z EaP v Moodle 

                                                           
3
 Vysvětlivka v Moodle uvádí: „Snadnost (% správně) vypovídá o tom, jak snadná nebo 

obtížná je daná otázka pro studenty. Výpočet: Snadnost = Xprůměr / Xmax, kde Xprůměr je 

průměrný počet bodů získaný všemi studenty za tuto položku a Xmax je maximální počet 

bodů, který lze za položku získat. Jestliže je možné převést otázky do dichotomické podoby 

(pouze správné/nesprávné odpovědi), souhlasí tento parametr s procentuálně vyjádřeným 

počtem studentů, kteří na danou otázku odpověděli správně.“ 
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Poloţkovou analýzou byla dále zjištěna otázka s pouze 48 % správných 

odpovědí.  

Tabulka 2 Příklad otázky s pouze 48% správností 
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Pojistné na zdravotní 

pojištění se u osoby 

samostatně 

výdělečně činné 

počítá 

z hrubé mzdy, kde 

část hradí 

zaměstnanec a část 

hradí zaměstnavatel  

 

(0,00)  5/42 12% 42 0,48 0,51 0,44 

-

0,056 

  

z vyměřovacího 

základu, kde část 

hradí zaměstnanec 

a část hradí 

zaměstnavatel  

 

(0,00)  15/42 36%           

  

z vyměřovacího 

základu, který je pro 

odvod pojistného na 

zdravotní pojištění 

50 % ze výnosů 

podnikatele  

 

(1,00)  20/42 48%           

  

z vyměřovacího 

základu, který je pro 

odvod pojistného na 

zdravotní pojištění 

50 % příjmů po 

odpočtu výdajů 

vynaloţených na 

jejich dosaţení, 

zajištění a udrţení  

 

(0,00)  2/42 4%           

Zdroj: Vlastní zpracování poloţkové analýzy závěrečného testu z EaP v Moodle 

 

Důvodem takovéhoto výsledku můţe být obtíţnost dotazované látky, potom 

je potřeba zaměřit se na tuto látku a upozornit studenty na problémovou 

oblast. Jiným důvodem můţe být také nesprávně poloţená otázka, jak tomu 

bylo i ve výše uvedeném příkladu. V takovém případě by bylo potřeba 

otázku přeformulovat. 
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U výše uvedeného případu stojí za povšimnutí další ukazatel poloţkové 

analýzy, který Moodle nabízí a tím je Směrodatná odchylka4. Pokud všichni 

studenti odpoví stejně, pak platí, ţe SO = 0. Vysoké hodnoty tohoto 

ukazatele (v našem případě 0,51), spolu s nízkým % správnosti (v našem 

případě 42 %) můţe pomoci odhalit chybu v zadání. 

Dalšími popsanými ukazateli poloţkové analýzy jsou Diskriminační index 

a Diskriminační koeficient, ke kterým vysvětlivka v Moodle uvádí:  

… pomáhají indikovat otázky, které zodpovědělo správně více slabších neţ 

zdatnějších studentů. Podobné otázky by se neměly v testování pouţívat, 

sniţují totiţ přesnost celkového výsledku testu. 

Díky poloţkové analýze je zajištěna zpětná vazba a podle jejích výsledků lze 

testování zdokonalovat, coţ by u ručního vyhodnocení testů bylo velmi 

pracné. 

 

Závěr 

Na závěr je potřeba konstatovat, ţe e-learningový systém přinesl do výuky 

EaP na VŠPJ vyšší kvalitu. Zapojení studentů do studia v průběhu celého 

semestru, sledování sestav o činnosti, bezpečné testování a zdokonalování 

testů pomocí poloţkové analýzy jsou jen některé z výhod, které zavedení 

systému Moodle přineslo.  

To, co bylo dříve, při ručním zpracování testů velmi pracné a proto 

opomíjené, je díky „poloţkové analýze“ snadno proveditelné. Ošetřením 

testových otázek výše uvedeným způsobem, je pro proces testování velmi 

přínosné. Výsledky testů potom jsou, díky své vysoké vypovídací hodnotě, 

kvalitním podkladem pro výsledné hodnocení znalostí předmětu. 

                                                           
4
 Vysvětlivka v Moodle uvádí: „Směrodatná odchylka (SO) udává rozptyl jednotlivých 

odpovědí v celém jejich souboru. SO se počítá jako statistická směrodatná odchylka souboru 

poměrných skóre (bodový zisk/maximum) u každé konkrétní úlohy.“ 
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E-learningové nástroje pro výuku 

Manažerského účetnictví v prostředí 

informačního systému Masarykovy 

univerzity a v LMS Moodle  

Jana Majerová 

Ladislav Šiška  

 

Abstrakt 

Článek v hrubých rysech přibliţuje genezi elektronických systémů pro 

podporu učení (LMS). Identifikované celosvětové trendy jsou porovnány 

s vývojem na Masarykově univerzitě, kde byl e-learning postupně integrován 

do jejího informačního systému a stal se tak postupně jediným oficiálně 

podporovaným typem e-learningu na fakultě autorů. Ve druhé části článku 

proto rozebíráme, jaké jsou rozdíly v nabídce a tvorbě testů v proprietárním 

systému Masarykovy univerzity a v LMS Moodle. V závěru jsou pak shrnuty 

hlavní výhody a nevýhody obou systémů.  

Klíčová slova 

E-learning, Moodle, Informační systém Masarykovy univerzity (IS MU), testy 

 

Úvod 

E-learning je na našich vysokých školách dnes jiţ standardním nástrojem 

výuky, zejména pro kombinovanou formu studia. Vývoj a provoz vlastního 

elektronického výukového systému bývá velice náročný, proto jej zavádějí 

velké vysoké školy, zatímco menší školy volí dostupnější variantu typu LMS 

Moodle (Kočvara, 2008). 
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Pro usnadnění výuky i studia předmětu Manaţerské účetnictví jsme se na 

Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity rozhodli vyuţít některé  

e-learningové nástroje. Vedle jiţ pouţívaných interaktivních osnov 

a studijních materiálů v elektronické podobě (podklady k přednáškám, 

cvičením) zavádíme pro kombinovanou formu studia také elektronické testy, 

které ověřují pochopení probrané látky a schopnost aplikace naučených 

poznatků na příkladech. E-learningové testy jsou implementovány 

v Informačním systému Masarykovy univerzity (dále jen "IS MU"). 

Cílem tohoto příspěvku je porovnat moţnosti e-learningu v IS MU 

a v celosvětově uţívaném LMS Moodle (dále jen "Moodle"), a to v oblasti 

tvorby testů. Dílčím cílem pak je vysvětlit genezi integrace e-learningových 

nástrojů do IS MU a srovnat tyto nástroje s celosvětovými trendy v oblasti 

systémů na podporu e-learningu (Learning Management Systems, dále jen 

"LMS"). 

Systémy na podporu e-learningu v širším pohledu 

V současnosti se nabízí celá řada LMS. Jedná se jak o volně šiřitelné, tak 

o proprietárně řešené softwarové nástroje. Následující tabulka ukazuje jeden 

z relativně kompletních výčtů, jenţ sestavil Cheung (2006). Poslední sloupec 

tabulky pak ukazuje, ţe přibliţně 40% jmenovaných LMS je volně šiřitelný 

software.  

Podrobnější informaci o rozšíření nejběţnějších LMS ve Spojených státech 

amerických uvádí na svých stránkách Rosen (2011), jenţ jako 

nejrozšířenější LMS identifikoval volně šiřitelnou aplikaci Moodle s 54% 

podílem na trhu, kterou s 45% podílem následuje Blackboard společně 

s WebCT (bylo pohlceno organizací Blackboard Inc.) a pouze nepatrné 

procento patřilo LMS Sakai. Rigorozně zaměřený čtenář sice můţe 

k citovaným hodnotám trţních podílů zaujmout oprávněný odstup, přesto 

však alespoň do určité míry vypovídají o realitě střetu mezi proprietárním 

LMS Blackboard a volně šiřitelným LMS Moodle.  
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Tab. 1 Celosvětově rozšířené LMS 

 

Zdroj: Cheung (2006, s. 220)  

Střet mezi Blackboardem a Moodlem v anglofonních zemích podporuje 

i skutečnost, ţe nabízená funkcionalita obou systémů se v zásadě vůbec 

neliší, coţ dokumentují např. stránky organizace WCET (2011). Liší se však 

cena, která se v případě proprietárního Blackboardu stává pro řadu institucí 

neúnosnou, a proto mnohé vysokoškolské instituce přecházejí od drahého 

komerčního LMS Blackboard na LMS Moodle, jenţ je navíc pro potřeby 

příslušné školy svépomocí upravitelný, coţ mimo jiné dokládá příklad 

americké San Francisco State University, o kterém se zmiňují Beatty 

a Ulasewicz (2005).  

LMS Moodle 

Moodle vznikl jako reakce na nenápadité výukové softwary nabízené 

komerčními společnostmi typu BlackBoard, či WebCT. Na rozdíl od těchto 

produktů je Moodle volně šiřitelným programem, jehoţ první verze spatřila 

světlo světa v roce 2002. Původním autorem programu Moodle je Australan 

Martin Dougiamas, který koordinuje jeho vývoj dodnes. Od té doby je vyvíjen 
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a zdokonalován Moodle.org komunitou, aby co nejvíce slouţil jako skutečný 

nástroj podporující sociálně konstruktivistický přístup ke vzdělávání. 

Samotný název Moodle měl symbolizovat hravost, která je s jeho 

pouţíváním spojena, a současně modulární strukturu tohoto programového 

balíku. V základní podobě Moodle učiteli umoţňuje zobrazovat studentům 

materiály jak formou odkazů na soubory, tak i formou strukturovaných 

přednášek. Studenti kurzů v Moodlu mohou vzájemně komunikovat 

a diskutovat v diskusních fórech, chatovat, řešit úkoly, či sestavovat 

slovníky, databáze a wiki stránky. Za veškeré aktivity mohou být bodování. 

Samozřejmostí je i moţnost importovat do Moodlu vzdělávací balíčky 

splňující standard SCORM, coţ umoţňuje např. vyuţití externích editorů 

typu eXe (viz http://eXeLearning.org), či HotPotatoes (http://hotpot.uvic.ca/) 

pro tvorbu materiálů spustitelných následně pod Moodlem. 

E-learning v IS MU 

V rozporu s trendy ve vyspělém světě se Masarykova univerzita rozhodla jít 

cestou svého vlastního, proprietárního LMS. V roce 2004 tak učitelé 

Masarykovy univerzity poprvé dostali k dispozici nástroje na tvorbu  

e-learningových materiálů, které jsou přímo zabudovány do IS MU, který 

provozuje a vyvíjí Fakulta informatiky vlastními silami od roku 1999.  

Před zabudováním e-learningových nástrojů do IS MU se na jednotlivých 

fakultách značně rozvinuly oddělené, celouniverzitně nezajišťované 

a nekoordinované LMS. K nejpouţívanějším se řadilo proprietární 

StudiumOnLine pro kombinovanou formu na Ekonomicko-správní fakultě 

a dále dvě samostatné instalace Moodlu. První běţela na Filosofické fakultě 

pod akronymem ELF (http://elf.phil.muni.cz/elf/), druhá pak na Pedagogické 

fakultě jako Mood-link-a (http://moodlinka.ped.muni.cz/). Zatímco zárodečný 

vývoj nedokonalého proprietárního produktu StudiumOnLine zastavilo 

odebrané financování, vyučující dvou zbývajících fakult s LMS odmítli 

hromadně přejít na tehdy značně nedokonalé e-learningové nástroje v IS 

MU, a proto obě instalace Moodlu na odkazovaných adresách zůstaly 

dodnes a jsou pouţívány převáţnou většinou vyučujících filosofické 

a pedagogické fakulty. 

E-learning v IS MU v současnosti dovoluje vytvářet e-learningové kurzy, 

jejichţ základem jsou interaktivní osnovy s odkazy na studijní materiály, 
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diskusní fóra, či odpovědníky (testy). Učitelé mají také moţnost vytvořit v IS 

MU testy pro písemnou zkoušku, které se vytisknou, po vyplnění studenty 

naskenují a následně jsou počítačem vyhodnoceny, čímţ se značně ušetří 

čas potřebný na opravu. Z nové funkcionality povaţují vývojáři IS 

Brandejsová a kol. (2009) za unikátní aplikaci Dril slouţící pro zapamatování 

velkého mnoţství memorovacích jednotek, typicky slovíček cizího jazyka. 

Jedná se o imitaci původních opensource softwarů typu Anki (viz 

http://ankisrs.net/), která byla zabudována do IS MU v rámci rozvojového 

projektu univerzity v roce 2008.  

Srovnání možností tvorby e-testů v IS MU a v Moodlu 

Elektronické testy (v IS MU označované za "odpovědníky") v obou 

systémech podporují všechny obvyklé typy otázek (výběr jedné nebo více 

správných odpovědí, doplňování textu do políček, výběr z roletky, číselné 

odpovědi, přiřazování, esej - ručně opravovaná otázka). Vzhled výsledné 

otázky je rovněţ obdobný, jak dokumentuje obrázek 1.   

Obrázek 7: Možnosti otázek (vlevo IS MU, vpravo Moodle) 

 

Zdroj: IS MU, Moodle. 

Sestavení testů/odpovědníků je analogické v obou systémech. Základem je 

vytvoření sady otázek (v terminologii IS MU), resp. banky úloh (v terminologii 

Moodlu), které se následně přiřadí do jednotlivých odpovědníků/testů. 

Otázky/úlohy lze sestavit pomocí formuláře, pokročilejší uţivatelé pak 
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mohou vytvářet sloţitější typy otázek (otázky sloţené z více typů, umístění 

odpovědních polí do tabulek apod.) pomocí HTML značek (tags).  

U odpovědníků/testů je rovněţ - v obou systémech bez rozdílu - moţné 

nastavit časový limit na jejich vyplnění, případně počet moţných opakování 

(opětovných vyplnění), zvolit, kdy se student můţe dozvědět bodové 

výsledky, zda ihned po vyplnění testu nebo později. Před zveřejněním 

testu/odpovědníku učitel nastaví pro koho je odpovědník/test určen, tj. kdo 

můţe odpovídat. V Moodlu je toto potřeba realizovat přes nastavení skupin 

a seskupení, coţ je poněkud náročnější neţ v IS MU, kde lze zobrazení 

nastavovat přímo přes univerzitní číslo studenta.  

Obodované výsledky testů oba systémy evidují. IS MU přenáší získané body 

do tzv. poznámkových bloků (viz obr. 2), zatímco Moodle pouţívá agendu 

tzv. známek (viz obr. 3). 

Obrázek 8: Poznámkový blok v IS MU s body studenta z testů 

 

Zdroj: IS MU, červeně zneviditelněno jméno studenta. 

Obrázek 9: Agenda Známky v Moodlu s body studenta z testů 

 

Zdroj: Moodle 

Poznámkové bloky v IS MU, zobrazené na obr. 2 jsou samostatně vedená 

evidence mimo většinu nástrojů e-learningu, a proto se studentům často 
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špatně výsledky v systému hledají. Rovněţ grafické zpracování 

poznámkových bloků není příliš přehledné, coţ dokazuje obr. 2, kde je 

rozpad získaných 15 bodů na dílčí poloţky hodnocení, jejichţ popisky však 

učitel nemůţe nadefinovat, ani nějakým způsobem zobrazení výsledků pro 

studenta zlidštit. Právě poznámkové bloky tak lze povaţovat za současnou 

největší slabinu IS MU a patrně kaţdý čtenář uzná, ţe je nelze srovnávat 

s přehlednou evidencí známek v Moodlu na obr. 3, kterou navíc lze 

doplňovat, různě kategorizovat a dokonce nadefinovat i vlastní způsob 

výpočtu agregovaných známek. 

V obou systémech je také moţné odpovědi studentů následně analyzovat. 

Nabízí se prohlíţet test konkrétního studenta nebo vidět všechny odpovědi 

na vybranou otázku. Pomocí aplikace Obtíţnost v IS MU lze zjistit 

procentuální úspěšnost k dané otázce a zjistit tak, které otázky dělají 

studentům největší problémy (viz obr. 3). To samé nabízí Moodle ve své 

poloţkové analýze, jejíţ výsledek ukazuje obrázek 4. 

Obrázek 10: Obtížnost otázky v IS MU 

 

Zdroj: IS MU 
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Obrázek 11: Položková analýza odpovědí v Moodlu 

 

Zdroj: Moodle 

Vyhodnocení a diskuse 

Letmé srovnání IS MU a Moodlu v oblasti testování znalostí studentů 

ukazuje, ţe mezi oběma systémy nejsou zásadní rozdíly a oba systémy 

disponují obdobnou, pro účely testování dostačující funkcionalitou. Při 

podrobném pohledu lze identifikovat následující výhody. 

Výhody e-learningu IS MU 

o Moţnost tisknout testy s uzavřenými otázkami a skenovat odpovědi 

studentů ze speciálních archů (Moodle nepodporuje). 

o Úzké provázání na ostatní agendy IS MU aţ po automatické 

zadávání známek podle dosaţených bodů z odpovědníků.  

o Propracovanější způsob nastavení přístupových práv a viditelnosti 

materiálů v e-learningu. 

Výhody Moodlu 

o Přehlednější a intuitivnější ovládání čerpající z celosvětové 

zkušenosti uţivatelů a komunitního vývoje softwaru Moodle.  

o Propracovaná agenda Známek přehledně sumarizující výkony 

studentů v jednotlivých testech. 

o Moţnost penalizovat (vč. nastavení míry penalizace) další pokusy 

studenta, jestliţe neodpověděl správně napoprvé. 

o Otevřenost systému umoţňující vloţení a plnou funkčnost materiálů 

vytvořených v externích editorech (eXe, HotPotatoes apod.), 
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případně doinstalace jiţ hotových rozšiřujících modulů mimo základní 

balík Mooodlu (např. modul Knihy), které nabízí komunita 

Moodle.org. 

Přirozeně výhoda jednoho ze srovnávaných systémů je nevýhodou systému 

druhého. Kdybychom pátrali po společných nevýhodách obou srovnávaných 

systémů, vyplývají z podstaty elektronických materiálů: 

o Moodle, ani IS MU neposkytuje jistotu, zda u počítače vyplňuje testy 

skutečně daný student, nebo zda vypracovává testy sám, případně 

bez pomoci literatury.  

o Moodle, ani IS MU stoprocentně nezabrání nebezpečí, ţe studenti 

zkopírují zadání testů a správné odpovědi, které následně sdílejí 

na sociálních sítích. Učitel proto nemůţe ustrnout na jednou 

vytvořené bázi otázek, ale průběţně je obměňovat. 

 

Závěr 

E-learning představuje značnou podporu pro výuku předmětu Manaţerské 

účetnictví, a to zejména v kombinované formě, kde na rozdíl od prezenční 

formy není velký prostor na procvičení. Interaktivní, počítačem opravované 

testy (ať s výběrem odpovědí, nebo testující numerické odpovědi) tak dávají 

studentovi rychlou zpětnou vazbu o jeho učebních pokrocích. Navíc studenti 

mohou pracovat v klidu z domova a kdy se jim to hodí. Naopak učitel 

získává prostřednictví LMS systémů zpětnou informaci, které pasáţe učiva 

se jeví zvládnuté a které dělají problémy, aniţ by musel věnovat spousty 

času opravování standardizovaných testů, které za něj provedou 

automatizované systémy. 

Od roku 2004, kdy na Masarykově univerzitě padlo rozhodnutí vytvářet 

vlastní e-learningové aplikace integrované do IS MU, prošel takto 

proprietárně pojatý e-learning bouřlivým vývojem. Prvotní aplikace v IS MU 

byly postupně odladěny a zdokonaleny na úroveň standardu nabízeného 

světovou špičkou LMS, ke kterým se bezpochyby řadí i Moodle.  Jak ukázal 

výše uvedený rozbor, základní aplikace typu testů, či interaktivních osnov 

jsou v současnosti v IS MU i v Moodlu téměř shodné. Pro účely výuky 
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Manaţerského účetnictví proto IS MU nabízí dostatečnou alternativu 

k Moodlu. V IS MU méně propracované aplikace diskusních fór, neexistující 

slovníky apod. však patrně zůstávají hlavním důvodem, proč e-learning v IS 

MU je nadále odmítán humanitně zaměřenými fakultami Masarykovy 

univerzity, které setrvávají u Moodlu, jenţ ve svých nástrojích věrněji 

kopíruje základní principy sociálně konstruktivistického přístupu 

ke vzdělávání. Naopak nespornou výhodou proprietárního řešení e-learningu 

v IS MU je jeho bezproblémové propojení na ostatní administrativní agendy 

IS MU. Práci učitelů usnadňuje IS MU téţ moţností tisknout papírové testy 

s uzavřenými otázkami, odpovědi studentů naskenovat a počítačem 

vyhodnotit. 

 

Poděkování 

Tento příspěvek vznikl v rámci řešení projektu FRVŠ č. 1215/2011/G5 - 

"Výukové materiály k procvičení látky z předmětu Manaţerské účetnictví". 
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Tvorba obrázkových testů v LMS Moodle 

František Smrčka 

Michal Bílek 

 

Abstrakt 

Článek se zabývá vytvářením testů v LMS Moodle, kde místo textů odpovědí 

jsou vkládané obrázky. Dále jsou ve článku doporučeny vhodné programy 

a navrţeny postupy pro tvorbu grafických testů v LMS Moodle. Pro 

hromadnou úpravu obrázků je pouţit volně šiřitelný software XnView. Pro 

vytváření více otázek je zde vyuţit import xml souboru, který je vytvářený 

pomocí hromadné korespondence. 

Klíčová slova 

Jpg, LMS Moodle, test, xml, import 

 

Úvod 

V řadě vyučovacích předmětů jako například Kulturní dědictví a cestovní 

ruch je potřeba vkládat do jednotlivých úloh testů odpovědi s obrázky. 

V LMS Moodle je moţné vytvářet testy. Do testů je moţné vkládat řadu typů 

úloh jako je: vypočítávaná úloha, dlouhá tvořená odpověď, přiřazování, 

doplňovací úloha (close), úloha s výběrem odpovědí, úloha s krátkou 

tvořenou odpovědí, numerická úloha, přiřazování z krátkých odpovědí 

a úloha pravda/nepravda. Bohuţel ani jeden z těchto typů otázek není 

určený přímo pro obrázkový test. Částečně pouţitelná je úloha s výběrem 

odpovědí. Zde však je moţné vloţit obrázek pouze do zadání. Není však 

moţné vloţit obrázky standardně do jednotlivých odpovědí místo textu.  

https://elearning.vspj.cz/course/view.php?id=1110
https://elearning.vspj.cz/course/view.php?id=1110
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Materiál a metody  

Jak jiţ bylo zmíněno, je pro obrázkové testy je pouţitelná úloha s výběrem 

odpovědí, ovšem s menšími úpravami. V našem testu předpokládáme, ţe 

kaţdá úloha má tři odpovědi. Obrázky do odpovědí je moţné vloţit tak, ţe se 

obrázek vloţí do zadání, a pak se jeho html kód zkopíruje do okna pro 

zadání textového otázky. 

 

Obrázek 1 Vloţený obrázek do testové odpovědi 

Jak je patrné z obrázku 1, dojde při vloţení obrázku k jeho automatickému 

zmenšení, a tedy je problematiky rozpoznatelný. Proto je vhodné do zadání 

vloţit větší náhledy obrázků všech tří odpovědí.  

Zdrojové obrázky mají různé rozměry, proto je nutné tuto velikost sjednotit 

a to tak, ţe se vytvoří plátno stejných rozměrů (výška 165 bodů a šířka 

250 bodů). Do plátna se vloţí obrázek, který je proporcionálně zmenšený 

na výšku 165 bodů. Tím se docílí stejných rozměrů pro různé obrázky. Ještě 

bylo u kaţdého obrázku nastaveno rozlišení 72 dpi, aby obrázky nezabíraly 

příliš místa na disku. Pro hromadné nastavení obrázků byl pouţit grafický 

editor XnView, který je dostupný například na adrese 

http://ww.slunecnice.cz. V tomto programu je moţné dávkovou konverzí 

provést všechny potřebné úpravy pro více obrázků najednou. Tuto 

transformaci je moţné v tomto programu uloţit do skriptového souboru pro 

pozdější pouţití.  

Ukázka skriptu pro XnView: 

resize( 1 lanczos 0 165 0 0 0 ) 

dpi( 0 72 72 ) 

canvas( 0 250 165 4 255 255 255 0 ) 

settings( 0 0 1 0 0 0 0 ) 

http://ww.slunecnice.cz/
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output_path( N:\smaz\pokus\opravene ) 

output( jpeg 80 0 0 0 0 0 1 ) 

Pro hromadné vkládání jednotlivých úloh do testů v LMS Moodle  je pouţitý 

import xml formátu těchto úloh. Pro vytváření xml souboru je vhodné pouţít 

například hromadnou korespondenci v programu MS Word, jejímţ vstupním 

dokumentem je jedna vzorová úloha, vytvořená v LMS Moodle 

a exportovaná do XML. Zde je ukázka části XML textu. 

<!-- question: «číslo»  --> 

  <question type="multichoice"> 

    <name><text>Závěrečný test_Baroko_OT</text> 

</name> 

    <questiontext format="moodle_auto_format"> 

<text><![CDATA[<font size="4"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> <span 

style="font-family: times new roman;"> «otazka»? <br> &nbsp; 

&nbsp;&nbsp; 

<img width="250" vspace="0" hspace="0" 

 

Zdrojem dat pro hromadnou korespondenci je soubor MS Excel, obsahující 

seznam všech otázek a názvů obrázků, které budou vloţeny do odpovědi. 

Tabulka 1 Ukázka otázek pro hromadnou korespondenci 

číslo Otázka obr1 obr2 obr3 

171362 

Který obrázek byl vytvořený v období 

baroka? 12-011 14-119 10-0028 

171363 Který z obrázků patří do období rokoka? 12-013 13-0004 11-0015 

171364 

Který z obrázků patří do období 

klasicismu? 

11-

0048 10-0071 14-0018 

 

Zdroj dat musí také obsahovat čísla otázek, která jsou nutná pro import 

otázek do LMS Moodle. Po vygenerování XML souboru s úlohami se tento 

text importuje do LMS Moodle. Do patřičného adresáře v příslušném kurzu 

LMS Moodle je také nutné překopírovat všechny obrázky potřebné pro test. 

 Výsledný test pak má následující vzhled: 
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Obrázek 2 Ukázka jedné úlohy 

Výsledky a diskuse  

Při vkládání jednotlivých úloh se vycházelo z toho, ţe ve zdrojové tabulce 

bude správný výsledek v prvním sloupečku odpovědí a LMS Moodle to pak 

náhodně rozhodí. Bohuţel jsou takto rozhozena jen pořadí odpovědí 

v jednotlivé úloze a ne pořadí náhledů obrázků v textu otázky. Kdyby tedy 

zvolil student jako správou odpověď vţdy levý obrázek v textu otázky, byl by 

vţdy úspěšný. Z těchto důvodů je nutné do zdrojové tabulky přidat ještě tři 

sloupce, které budou pořadím pro náhledové obrázky. Do těchto sloupců je 

nutné vkládat obrázky jedné úlohy náhodně. Pro náhodné pořadí obrázků 

v náhledu bylo naprogramováno a pouţito makro v MS Excel. 

 

Závěr 

Pro některé předměty na Vysoké škole polytechnické Jihlava bylo potřeba 

vytvářet testy, které by v odpovědích obsahovaly obrázky. Toto není v LMS 

Moodle standardně podporováno a proto bylo ve článku ukázáno, jak lze 

tohoto cíle dosáhnout. Byl doporučen vhodný software pro hromadnou 

úpravu fotografií. Pro vkládání více úloh do LMS Moodle byl pouţit XML 

soubor a pro vytvoření XML souboru byla pouţita hromadná korespondence 

v MS Word.  
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Toto řešení má jednu nevýhodu a to, ţe jednotlivé odpovědi jsou sice v LMS 

Moodle studentům generovány náhodně, avšak náhledy obrázků v textu 

zadání úlohy mají stále stejnou pozici. Pak by studentů stačilo zjistit, jaká je 

pozice správného obrázku a podle tohoto obrázku volit odpovědi v dalších 

pokusech testu. Tomuto by se dalo zamezit vytvořením více kategorií a do 

kaţdé kategorii umístit stejné úlohy s jiným pořadím náhledů obrázků.  
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Relizace numerického příkladu 

v informačním systému Masarykovy 

univerzity a v LMS Moodle  

Ladislav Šiška 

Lucie Hubaczová 

 

Abstrakt 

Článek rozebírá sestavení elektronických testů s více numerickými výsledky. 

Na konkrétním zadání příkladu z předmětu Manaţerské účetnictví jsou 

ukázány podobnosti a rozdíly, jeţ plynou z diference prostředí obou 

testovaných e-learningových systémů IS MU a Moodle. V závěru jsou pak 

shrnuty výhody a nevýhody prezentovaných řešení.   

Klíčová slova 

E-learning, Moodle, Informační systém Masarykovy univerzity (IS MU), 

numerické úlohy 

 

Úvod 

Do výuky předmětu Manaţerské účetnictví na Ekonomicko-správní fakultě 

Masarykovy univerzity zavádíme pro kombinovanou formu studia 

elektronické testy, které ověřují schopnost aplikace naučených poznatků 

na příkladech. Elektronické testy jsou implementovány v Informačním 

systému Masarykovy univerzity (dále jen "IS MU"). 

Cílem tohoto příspěvku je porovnat na konkrétním numerickém příkladu, 

který je řešen v rámci předmětu Manaţerské účetnictví, jakým způsobem se 

realizují elektronicky opravované příklady v proprietárním e-learningovém 

prostředí IS MU a jaký způsob realizace testu nabízí prostředí celosvětově 

rozšířeného LMS Moodle (dále jen "Moodle"). 
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Zadání příkladu 

Naší snahou bude zpracovat zadání následujícího jednoduchého příkladu 
z oblasti přiřazování nákladů: 

"Společnost Reality s.r.o. pronajímá ve středu města Brna polyfunkční objekt 

právnickým (nájemníci A, B) a fyzickým osobám (C, D, E). Nájemníci A a E 

mají dlouhodobý pronájem, který začal jiţ v minulém roce 201x-1, ostatní 

nájemníci se nastěhovali teprve v roce 201x. Kromě nájemného fakturuje 

nájemcům jednou ročně rovněţ podíl na skutečně vynaloţených vedlejších 

nákladech (zejména energie jako voda, teplo, elektřina a sluţby jako servis 

výtahu, odvoz odpadu, pojištění atd.), které za rok 201x dosáhly výše 

450.000 Kč. 

Za rok 201x uvádí následující tabulka bliţší údaje o jednotlivých nájemních 

vztazích A aţ E: 

 Nájemce: A B C D E 

Pronajatá plocha v m
2
 189 160 120 37 95 

Cena Kč za 1m
2
/rok 3.800 3.200 2.000 3.243 3.500 

Počet měsíců nájmu v roce 12 5 6 10 12 

 

Úkol:  

Zjistěte, jakou výši společných vedlejších nákladů uhradí jednotliví nájemci 

za rok 201x, pokud se celkové skutečně vynaloţené náklady budou 

přiřazovat (alokovat) podle ročního nájemného. Veškeré mezivýsledky 

zaokrouhlujte alespoň na tři desetinná místa."  

Řešení příkladu a obecná podoba zadání v e-learningu 

Řešení příkladu spočívá ve výpočtu celoročního nájemného, které bude 
rozvrhovou základnou pro přiřazení vedlejších nákladů. V poměrech, 
v jakých se k sobě mají částky celoročního nájemného placeného 
jednotlivými nájemci, pak budou rozděleny i vedlejší náklady mezi nájemce. 
Výpočet uvádí následující tabulka. V jejím posledním řádku jsou výsledky, 
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kterých by se studenti měli dopočítat, pokud by počítali v MS Excelu 
s maximální přesností na 11 desetinných míst: 

 Nájemce: A B C D E Celkem 

Celoroční nájem 718.200 512.000 240.000 119.991 332.500 1.922.691 

Měsíční nájemné 

(Kč) 59.850 42.667 20.000 9.999 27.708 160.224 

Poměrná část nájmu 

za rok 201x 718.200 213.333 120.000 99.993 332.500 1.484.026 

Vedlejší náklady za 
rok 201x 

217.779 64.689 36.388 30.321 100.824 450.000 

Zdroj: Autoři.  

Jednoduchou simulací v MS Excelu lze vypočítat, ţe výsledky mohou být 

v důsledku zaokrouhlení o přibliţně maximálně 170 Kč jiné od hodnot 

uvedených v tabulce, proto bude nutné v e-learningu nastavit určitý interval, 

ve kterém budou výsledky uznávány za správné.  

Pro vlastní ztvárnění v e-learningu doplníme do zadání úkolu: 

"Vaše řešení: 

Do následující tabulky vyplňte, jaká částka vedlejších nákladů připadne 

na jednotlivé nájemce. Částky uveďte v celých Kč! 

 Nájemce: A B C D E 

Výše vedlejších nákladů Výsl_A 
Výsl_B Výsl_C Výsl_D Výsl_E 

 

Přitom místo hodnot Výsl_A, Výsl_B, Výsl_C, Výsl_D a Výsl_E má 

elearningový systém doplnit políčka pro vyplnění výsledku a po odeslání 

testu zkontrolovat, zda studentem zadané výsledky spadají do intervalu 

povolených výsledků a za kaţdý správný výsledek má přiřadit jeden bod, tj. 

za celkové správné řešení student můţe získat 5 bodů. 

Naznačeným způsobem vytvořená otázka musí být vloţena do tzv. sady 

otázek (IS MU), resp. banky úloh (Moodle). Poté se v e-learningu vytvoří 
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test, do kterého se otázka přiřadí. V nastavení testu se rovněţ uvede, komu, 

na jak dlouho má být test přístupný, zda se k němu lze vracet a co se bude 

dít se získanými body. 

Tvorba numerického testu v IS MU 

E-learning IS MU nabízí sice formulářové rozhraní pro numerické úlohy, 

nicméně to je určeno pouze pro úlohy, které mají jen jeden výsledek. Naše 

úloha má celkem 5 výsledků, a proto musíme přistoupit k tvorbě sady otázek 

s naším jedním zadáním v textovém editoru. Jedná se o jednoduchý textový 

soubor v kódování pro Windows, ve kterém se uvede zadání. Aby IS MU 

věděl, kde má doplnit políčka pro vyplnění výsledků, je třeba mu to 

na příslušných místech textu sdělit prostřednictvím ":nX", kde :n značí, ţe 

výsledek bude numerický a X je pořadí otázky. Správnou hodnotu, které se 

pak mají studenti dopočítat je třeba zadat intervalem, a to na samostatný 

řádek, jenţ bude mít následující syntaxi: 

:nX=dolní_mez..horní_mez ok počet_bodů 

Dolní a horní mez jsou libovolná reálná čísla ohraničující interval, ve kterém 

budou výsledky zadané studentem uznávány. Dolní a horní mez oddělují 

dvě tečky a nikde v zápisu se nesmí objevit mezera. První mezera bude aţ 

za horní mezí a následuje za ní "ok" symbolizující správný výsledek. Za "ok" 

a další mezerou můţe následovat číslo (můţe být i desetinné s desetinnou 

tečkou), jeţ udává počet bodů, které student získá za správný výsledek. 

Není-li počet bodů uveden, předpokládá se 1. Další příklady otázek lze 

nalézt v IS MU (2011). 

Testy v IS MU apriori předpokládají, ţe zadání budou v podobě prostého 

textu, coţ se jeví jako neúčelné pro předmět typu Manaţerské účetnictví, 

kde téměř kaţdé zadání sestává z řady tabulek. Pro lepší strukturaci zadání 

je proto potřeba vyuţít základní znaky HTML jazyka. Ty je IS MU schopen 

interpretovat, byť s drobnými obtíţemi, jeţ spočívají v tom, ţe v protikladu 

k běţným html textům IS MU zobrazuje studentovi konce odstavců (tj. Enter) 

bez ohledu na to, zda příslušný zdrojový text zadání byl, či nebyl ukončen 

koncovým tagem, tj. obvykle </p>. Dále IS MU nesmyslně zobrazí 

dodatečné sloupce a řádky, pokud se vloudí jakákoliv mezera mezi tagy 

formátující tabulku (<table>, <tr>, <th>, <td> a jim odpovídající ukončovací 
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znaky). Ve výsledku to tedy znamená, ţe zdrojový text obsahující tabulku je 

třeba do sady otázek zapsat v souvislém, naprosto nesrozumitelném 

souvislém textu.  

Zdrojový text našeho vzorového zadání uvádí příloha 1 na konci tohoto 

článku. Takto vytvořený text je třeba uloţit jako plain text v MS Wordu, 

případně v kódování pro Windows v OpenOffice. V souboru se zdrojovým 

textem je třeba následně změnit příponu z *.txt na *.qdef a tento soubor sady 

otázek, jenţ v našem případě obsahuje jedinou otázku, nahrát do IS MU. 

Výslednou podobu otázky, jak ji na základě našeho definičního souboru qdef 

zobrazí IS MU ukazuje následující obrázek 1.   

Obrázek 12: Zadání realizované v IS MU 

 

Zdroj: IS MU 

Podotkněme, ţe - v rozporu s původním cílem - se nám přes veškeré úsilí 

nepodařilo v IS MU zformátovat výsledky do tabulky. Proto jsou otázky 

na vypočtené vedlejší náklady jednotlivých nájemců zobrazeny formou 

prostého textu. Volili jsme zobrazení výsledků na samostatných řádcích, šly 

by uspořádat i vedle sebe, případně pouţít neproporciální písmo pro 

vytvoření efektu tabulky, ale vlastní tabulky zobrazit nelze. 
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Po vytvoření sady otázek následuje vytvoření vlastního testu, který IS 

označuje jako odpovědník. Popis odpovědníku je v kaţdém předmětu 

ukládán do sloţky testbank (studentům nepřístupná) do souboru s příponou 

*.qdesc. Na rozdíl od sady otázek není dobré tento typ souboru  s popisem 

odpovědníku vytvářet přímo do zdrojového kódu, ale je vhodnější pouţít 

formulářové zobrazení, ve kterém učitel vykliká své poţadavky na nastavení 

vytvářeného testu a IS MU si je přeloţí a zaznamená do souboru *.qdesc. 

K formulářovému zobrazení vede poněkud zdlouhavá cesta přes nabídky 

Učitel/Odpovědníky/Správa odpovědníku, dále se spustí volba Zaloţení 

nového odpovědníku, přeskočíme následnou nabídku přednastavení 

a zadáme následující parametry: 

o Název odpovědníku, který se bude zobrazovat studentům. 

o Cestu k sadě otázek s naší jedinou otázkou zobrazenou na obr. 1 
výše a tedy tomu odpovídající počet otázek nastavíme na 1. 

o Pořadí otázek v rámci odpovědníku není důleţité (máme jedinou) 

o Implicitní počty bodů nastavíme na 1 (za kaţdé ok 1 bod) 

o Výsledky do poznámkového bloku nastavíme na ano, pouze jeden 
nejnovější výsledek (z posledního zodpovězení odpovědníku), 
protoţe chceme zaznamenávat výsledky studentů a jejich průběţné 
skóre monitorovat v IS MU. 

o Zobrazit studentům odpovědi po jejich práci s odpovědníkem 
nastavíme na nikdy, aby studenti byli nuceni přepočítávat příklad tak 
dlouho, dokud jej nevyřeší 

o Student se smí k odpovědníku vracet a pracovat s ním opakovaně 
nastavíme na ano, ale aktualizuje stále tentýţ formulář, čímţ 
zajistíme, ţe kdykoliv si student spustí test, bude mít stejné zadání 
(zatím máme jediné, ale kdybychom přidali další otázku, mohl by si 
nechtěně vylosovat nové zadání). 

o Zpřístupnění odpovědníku studentům, kde nastavíme cestu 
do správce studijních předmětů (zvolíme obvyklou sloţku 
odpovědníky). 

Ostatní nabídky pro nás nejsou důleţité, čili zbývá úplně na konci stránky 

odeslat nastavení pomocí tlačítka "Uloţit a zpřístupnit", které zajistí, ţe popis 

test se uloţí do stejnojmenného souboru *.qdesc a odkaz na tento soubor se 

studentům uloţí do sloţky Odpovědníky, kde si test budou moci vyvolat. 
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Pokud chceme odkaz na test (odpovědník) vloţit i do interaktivní osnovy 

předmětu, pak musíme ručně nastavit v interaktivní osnově cestu do sloţky 

odpovědníky a kaţdý semestr ji pravidelně měnit. 

Tvorba numerického testu v Moodlu 

Stejně jako v IS MU řešíme problém, ţe naše úloha má celkem 5 výsledků, 

a proto nemůţeme pouţít typ úlohy numerická úloha, ale tzv. doplňovací 

úlohu (cloze). Po volbě se zobrazí samostatná stránka pro zadání parametrů 

cloze úlohy. Z nich nejpodstatnější je pole Text úlohy, do kterého musíme 

zadat celou naši úlohu. Aby se nám snáze vytvářela, je vhodné vestavěný 

editor Moodlu přepnout do HTML módu a vloţit do něj zadání s html 

značkami, jak jej uvádí příloha č. 2 tohoto článku. V jejím závěru jsou 

zřetelná netypická zadání, pomocí kterých Moodlu sdělíme, kde v textu má 

zobrazit políčka pro zadání výsledků, jaké výsledky má kontrolovat a kolik 

bodů za ně přidělovat. Obecná syntaxe jednotlivých otázek zabudovaných 

do cloze úlohy je následující: 

{počet_bodů:NUMERICAL:=výsledek:tolerance} 

Jinými slovy, celý dotaz na jeden konkrétní výsledek musí být uveden 

ve sloţených závorkách {}, následuje číslo značící počet bodů (neuvedení 

značí 1 bod), poté za dvojtečkou klíčové slovo NUMERICAL (MUSÍ být 

velkými písmeny), další dvojtečka, za ní = na znamení správného výsledku 

a bez mezery zadaný výsledek (desetiny se oddělují tečkou). Syntaxi 

ukončuje za dvojtečkou tolerance, coţ je číslo udávající hranice intervalu 

<výsledek-tolerance;výsledek+tolerance>, ve kterém budou hodnoty zadané 

studentem povaţovány za správné a studentovi bude přidělen počet_bodů, 

který najde v agendě Známky v Moodlu. V celé syntaxi úlohy nesmí být 

nikde ţádná mezera. 

V důsledku zřetelně ohraničené syntaxe úlohy pomocí {} je moţné úlohy 

vkládat kamkoliv do textu, vč. tabulek, coţ IS MU neumoţňuje, jelikoţ není 

schopen rozeznat začátek a konec otázky. Rovněţ pouţití HTML tagů se 

více blíţí obvyklé praxi tvorby www stránek, čili definiční kód otázky nemusí 

být nahuštěn do nepřehledné, nekonečného odstavce bez mezer a znaků 

pro konce odstavce. I Moodle má však své nevýhody, ţe nedokáţe dobře 
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zkopírovat zejména tabulky z běţných editorů, a proto se doporučuje 

vytvářet tabulky přímo definicí pomocí html tagů. 

Zdrojový text našeho vzorového zadání stačí po vloţení do políčka Text 

úlohy a doplnění Názvu úlohy odeslat pomocí tlačítka Uloţit změny. Tím se 

naše zadání přenese do banky úloh na serveru, kde je Moodle instalován. 

Odtud je moţné jej zobrazit v náhledu otázky, který rovněţ zachycuje 

následující obr. 2. 

 Obrázek 13: Zadání realizované v Moodlu 

 

Zdroj: Moodle 

Po vytvoření sady otázek následuje stejně jako v IS MU vytvoření vlastního 

testu. Moodle se hodně liší od IS MU tím, ţe preferuje zobrazení hlavní 

osnovy předmětu, zatímco veškeré soubory a data se ukládají na pozadí, 

všem uţivatelům do značné míry skrytě. V IS MU stejné zobrazení 

dosáhneme teprve spuštěním tzv. interaktivní osnovy, která přes opakovaná 

doporučení vývojářům IS MU nebyla zvolena jako základní zobrazení, 
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a proto mnozí studenti její existenci ani nezjistí a domnívají se, ţe veškerý 

elearning je potřeba ovládat přes nepřátelského správce souborů. Vytvoření 

testu v Moodlu tedy začíná vyhledáním oddílu osnovy, kde bude zobrazen 

odkaz na test a v něm otevření roletky s nabídkou činností, jak ukazuje 

obrázek 3, kde zvolíme test.  

Obrázek 14: Vložení testu do konkrétního oddílu osnovy v Moodlu 

 

Zdroj: Moodle 

V následující obrazovce vyplníme hlavní poloţky určující nastavení testu: 

o Název, který se bude na hlavní osnově zobrazovat studentům. 

o Povolený počet pokusů nastavíme na 1, protoţe chceme, aby 
studenti řešili pouze jedno naše zadání. 

o Adaptivní reţim nastavíme na Ano, aby se student mohl po odeslání 
k příkladu opakovaně vracet, dokud nedokončí jeho řešení. 

o Poloţku Penalizace nastavíme na Ano, čímţ budeme studentům 
bránit v nekonečném zkoušení různých výsledků, protoţe kaţdá 
ţádost studenta o vyhodnocení správnosti jeho výsledků bude 
penalizována v případě, ţe výsledek nebude správně. 

o V části Moţnosti prohlídky vypneme zatrţení u poloţky Řešení, aby 
se studentům nezobrazovala přímo hodnota řešení, ale pouze 
komentář v podobě informace, zda je či není jimi zadaný výsledek 
dobře. 
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Ostatní nabídky ponecháme na implicitních hodnotách a postoupíme 
k tlačítku "Uloţit a zobrazit". Moodle uloţí nastavení testu a přenese nás 
na nabídku pro přiřazování konkrétních úloh z banky úloh do testu, jak 
ukazuje obrázek 4. Přiřazení lze buď volit náhodné, nebo konkrétní otázky. 
V našem případě zatím máme jednu otázku, čili přiřazení jedné otázky vţdy 
náhodně i přímo povede ke stejnému výstupu. Současně lze nastavit, 
na jaký počet bodů se bude přepočítávat studentem dosaţený výsledek a na 
jaký celý test. Stiskem záloţky Náhled (viz obr. 4) si také můţeme zobrazit 
vytvořený test. 

Obrázek 15: Přiřazení otázek do testu v Moodlu  

 

Zdroj: Moodle 

Číselně individualizovaná zadání 

Stejné číselné zadání často vede k situaci, kdy jeden student zadání vyřeší 

a ostatní potom podle jeho řešení pouze pasivně zadávají stejná čísla, aniţ 

by příklad počítali. Tomu lze alespoň částečně bránit vytvořením celých sad 

číselně odlišených zadání.  

Ani IS MU, ani Moodle nedokáţí vytvářet číselně individualízovaná zadání. 

Pro jejich generování proto pouţíváme MS Excel ve spojení s nástrojem 

Hromadná korespondence v MS Wordu. Bliţší detaily postupu lze nalézt 

v Šiška (2010), kde je představen postup pro vytvoření zadání pouţitelného 

v Moodlu, nicméně analogický postup lze uplatnit i pro zadání do IS MU.  

Hromadný import číselně individualizovaných zadání 

V okamţiku vytvoření většího počtu individualizovaných zadání se učiteli 

vyplatí přemýšlet nad hromadným importem do konkrétního e-learningového 
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systému. Oba analyzované LMS tento postup samozřejmě umoţňují. Do IS 

MU se sada otázek s více zadáními importuje přes soubor *.qdef, ve kterém 

se zadání oddělují řádkem začínajícím dvěma pomlčkami --. Do Moodlu 

vede nejbezpečnější cesta importu většího mnoţství cloze úloh přes import 

xml souboru. Jeho strukturu blíţe definuje zdroj Moodle.org (2011). Takto lze 

do obou systémů importovat prakticky libovolné mnoţství zadání. Z důvodů 

případných oprav chyb pouţíváme obvykle kolem stovky číselně různých 

zadání. 

 

Závěr 

Numerický příklad, který byl představen v úvodu, lze realizovat v obou LMS 

systémech. Do značné míry je spíše věcí zvyku, který systém tvůrce testu 

upřednostní. Z podrobně rozebraného postupu bylo zřetelné, ţe 

specializovaný nástroj LMS Moodle dokáţe ve srovnání s IS MU navíc 

penalizovat chybné průchody testem a zobrazit dotazy na výsledky 

v tabulce. Moodle navíc přehledněji zobrazuje v agendě Známky body 

dosaţené z testů, na druhou stranu IS MU je schopen na základě nastavené 

výše dosaţených bodů zapsat studentovi rovnou ukončení předmětu 

zápočtem, či klasifikačním stupněm u zkoušky.  
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Příloha 1 – Definiční soubor zadání otázky v IS MU 

<div> 
<H3>Zadání</H3> 
Společnost Reality s.r.o. pronajímá ve středu města Brna polyfunkční objekt právnickým 
(nájemníci A, B) a fyzickým osobám (C, D, E). Nájemníci A a E mají dlouhodobý pronájem, 
který začal jiţ v minulém roce 201x-1, ostatní nájemníci se nastěhovali teprve v roce 201x. 
Kromě nájemného fakturuje nájemcům jednou ročně rovněţ podíl na skutečně vynaloţených 
vedlejších nákladech (zejména energie jako voda, teplo, elektřina a sluţby jako servis výtahu, 
odvoz odpadu, pojištění atd.), které za rok 201x dosáhly výše 450.000 Kč. </p> 
<p> Za rok 201x uvádí následující tabulka bliţší údaje o jednotlivých nájemních vztazích A aţ 
E:  
<table width="100%" border="2" cellspacing="2" cellpadding="2"><tbody> <tr><td 
width="40%" align="right" > Nájemce:</td><td width="12%" align="right">A</td><td 
width="12%" align="right">B</td><td width="12%" align="right">C</td><td width="12%" 
align="right"> D</td><td width="12%" align="right">E</td></tr><tr><td > Pronajatá plocha v 
m2</td><td align="right"> 189</td><td align="right"> 160</td><td align="right"> 120</td><td 
align="right"> 37</td><td align="right"> 95</td></tr><tr><td > Cena Kč za 1m2/rok</td><td 
align="right"> 3.800</td><td align="right"> 3.200</td><td align="right"> 2.000</td><td 
align="right"> 3.243</td><td align="right"> 3.500</td></tr><tr><td > Počet měsíců nájmu v 
roce</td><td align="right"> 12</td><td align="right"> 5</td><td align="right"> 6</td><td 
align="right"> 10</td><td align="right"> 12</td></tr></tbody> </table> 
<H3>Úkol: </H3> Zjistěte, jakou výši společných vedlejších nákladů uhradí jednotliví nájemci 
za rok 201x, pokud se celkové skutečně vynaloţené náklady budou přiřazovat (alokovat) 
podle ročního nájemného. Veškeré mezivýsledky zaokrouhlujte alespoň na tři desetinná 
místa. 
<H3>Vaše řešení:</H3> Do následujících políček vyplňte, jaká část vedlejších nákladů 
připadne na jednotlivé nájemce. <strong>Částku uveďte v celých Kč!</strong> 
Nájemce A: :n1 Kč 
Nájemce B: :n2 Kč 
Nájemce C: :n3 Kč 
Nájemce D: :n4 Kč 
Nájemce E: :n5 Kč 
</div> 
:n1=217609..217949 ok 
:n2=64639..64739 ok 
:n3=36358..36418 ok 
:n4=30291..30351 ok 
:n5=100744..100904 ok 
-- 
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Příloha 2 – Definiční soubor zadání otázky v Moodlu 

<h3>Zadání </h3> 
<p> Společnost Reality s.r.o. pronajímá ve středu města Brna polyfunkční objekt právnickým 
(nájemníci A, B) a fyzickým osobám (C, D, E). Nájemníci A a E mají dlouhodobý pronájem, 
který začal jiţ v minulém roce 201x-1, ostatní nájemníci se nastěhovali teprve v roce 201x. 
Kromě nájemného fakturuje nájemcům jednou ročně rovněţ podíl na skutečně vynaloţených 
vedlejších nákladech (zejména energie jako voda, teplo, elektřina a sluţby jako servis výtahu, 
odvoz odpadu, pojištění atd.), které za rok 201x dosáhly výše 450.000 Kč. </p> 
<p> Za rok 201x uvádí následující tabulka bliţší údaje o jednotlivých nájemních vztazích A aţ 
E: </p> 
<table width="100%" border="2" cellspacing="2" cellpadding="2"><tbody>  
  <tr>  
    <td width="40%" align="right" >  Nájemce: </td>  
        <td width="12%" align="right">A </td>  
    <td width="12%" align="right">B </td>  
    <td width="12%" align="right">C  </td>  
    <td width="12%" align="right"> D</td>  
     <td width="12%" align="right">E</td>  
  </tr>  
  <tr>  
    <td > Pronajatá plocha v m2</td>  
    <td align="right"> 189</td>  
    <td align="right"> 160</td>  
    <td align="right"> 120</td>  
    <td align="right"> 37</td>  
    <td align="right"> 95</td>  
  </tr>  
  <tr>  
    <td > Cena Kč za 1m2/rok </td>  
    <td align="right"> 3.800</td>  
    <td align="right"> 3.200</td>  
    <td align="right"> 2.000</td>  
    <td align="right"> 3.243</td>  
    <td align="right"> 3.500</td>  
  </tr>  
<tr>  
    <td > Počet měsíců nájmu v roce </td>  
    <td align="right"> 12</td>  
    <td align="right"> 5</td>  
    <td align="right"> 6</td>  
    <td align="right"> 10</td>  
    <td align="right"> 12</td>  
  </tr>  
</tbody>  
</table> 
<H3>Úkol:</strong></H3> 
<p> Zjistěte, jakou výši společných vedlejších nákladů uhradí jednotliví nájemci za rok 201x, 
pokud se celkové skutečně vynaloţené náklady budou přiřazovat (alokovat) podle ročního 
nájemného. Veškeré mezivýsledky zaokrouhlujte alespoň na tři desetinná místa.</p> 
<h3>Vaše řešení: </h3> 
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<p>Do následující tabulky vyplňte, jaká částka vedlejších nákladů připadne na jednotlivé 
nájemce. <strong>Částku uveďte v celých Kč! </strong></p> 
<table width="100%" border="2" cellspacing="2" cellpadding="2"><tbody>  
  <tr>  
    <td width="40%" align="right" >  Nájemce: </td>  
        <td width="12%" align="right">A </td>  
    <td width="12%" align="right">B </td>  
    <td width="12%" align="right">C  </td>  
    <td width="12%" align="right"> D</td>  
     <td width="12%" align="right">E</td>  
  </tr>  
  <tr>  
    <td > Výše vedlejších nákladů:</td>  
    <td align="right">{1:NUMERICAL:=217779:170}</td>  
    <td align="right">{1:NUMERICAL:=64689:50}</td>  
    <td align="right">{1:NUMERICAL:=36388:30}</td>  
    <td align="right">{1:NUMERICAL:=30321:30}</td>  
    <td align="right">{1:NUMERICAL:=100824:80}</td>  
  </tr>  
</tbody>  
</table> 
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Využití e-learningu v odborných 

předmětech studijního programu 

Ošetřovatelství, oboru Všeobecná sestra 

Irena Točíková 

 

Abstrakt 

Práce se zabývá pohledem na vyuţití informační a komunikační technologie 

pracující s daty v elektronické podobě v oblasti výuky odborných předmětů. 

Pomocí e-learningu se můţe student vzdělávat z domu, opakovat si postupy 

výkonů, které prakticky v hodinách cvičil.  

Významnou výhodou je příprava studenta na výuku dle pokynů vyučujícího. 

Tím pádem získává více času na praktické procvičení ošetřovatelských 

intervencí. 

Klíčová slova 

E-learning, interaktivita, ošetřovatelství, ošetřovatelské postupy,  

 

ÚVOD 

E-learning je zkratka pro electronic learning - elektronické vzdělávání 

a jako pojem se začal v literatuře pouţívat koncem osmdesátých let. 

E-learning je efektivní vyuţití výpočetní techniky a internetu ve výuce.    

Jak uvádí Vališová (2011), e-learning je v podstatě jakékoli vyuţívání 

elektronických a didaktických prostředků k efektivnímu dosaţení 

vzdělávacího cíle s tím, ţe je realizován zejména prostřednictvím 

počítačových sítí. E-learningový kurz obsahuje látku probíranou 

ve vyučovacích hodinách a je členěna do jednotlivých témat Dá se říci, ţe 

výukový e-learningový kurz vizuálně připomíná elektronickou knihu 

(Vališová, 2011).  
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E-learning se především spojuje s osobními počítači. Díky rozvoji nových 

kategorií výkonných komunikačních prostředků jako jsou kapesní či osobní 

počítače či organizéry, ale také nové generace mobilních telefonů, které 

umoţňují připojení k internetu, se začíná hovořit i o m-learningu – tedy 

o mobilním vzdělávání. Dnešní mobilní telefony mají dostatečný výkon i pro 

přehrávání videopořadů a není důvod, proč by nemohly slouţit 

ke vzdělávání, stejně jako slouţí k přístupu k informacím na internetu 

(Zounek, 2009). 

E-learning s sebou však nese také etické otázky. Ačkoliv vyuţívání 

moderních technologií přináší celou řadu zcela nových poznatků, můţe mít 

také negativní jevy (např. elektronické podvádění. Problematická můţe být 

také oblast autorských práv, licencování výukových zdrojů či nástrojů ICT, 

případně oblast etických pravidel komunikace nebo zachování soukromí 

studentů apod. (Průcha, 2009). 

 

Předměty programu Ošetřovatelství, realizované e-learningem 

Předmět Teorie ošetřovatelství je koncipován jako teoretický základ 

studijního programu ošetřovatelství. Systémově vymezuje ošetřovatelství 

jako moderní vědní disciplínu s vlastní filozofií, hodnotovým systémem, 

předmětem zkoumání, teoretickými modely, standardní terminologií, 

klasifikačními systémy a metodologií.  

Předmět Ošetřovatelské postupy je teoreticko-praktický. Obsah předmětu 
tvoří soubor profesionálních dovedností všeobecných sester a patří 
ke komplexu základních odborných předmětů. Všeobecné sestry se učí 
ošetřovatelskou techniku výkonů a postupy ošetřovatelských intervencí.  

Cílem předmětu Ošetřovatelství u nemocných v interních oborech je 

získat znalosti o projevech, příznacích, diagnostických a terapeutických 

postupech ve vnitřním lékařství, a to s aplikací ošetřovatelského procesu.  

Cílem předmětu Ošetřovatelství u nemocných v chirurgických oborech 

je znalost předoperační přípravy a pooperační péče včetně prevence 

moţných komplikací, znalost příčin, projevů diagnostických a terapeutických 

postupů v chirurgii, znalost příčin, projevů diagnostických a terapeutických 
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postupů pří náhlých a šokových stavech při chirurgii s aplikací 

ošetřovatelského procesu. 

Předmět Klinická propedeutika je zaměřen na získání znalostí 

o anamnéze, vyšetřovacích metodách a laboratorních vyšetřeních s aplikací 

ošetřovatelského procesu v klinických oborech. V tomto předmětu studující 

získávají vědomosti pro vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru 

a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.  

Cílem předmětu Komunikace je získat zásady vedení rozhovoru a pochopit 

principy komunikace na různých úrovních sociálních vztahů. Studenti se 

naučí reagovat na verbální a neverbální projevy pacientů.  

Předmět Základy pedagogiky a edukační činnost sestry je koncipován 

jako teoreticko-praktický a je zaměřen na získávání základních vědomostí 

z pedagogiky a didaktiky a jejich vyuţití při výchovném působení sestry 

na jedince, rodinu, komunitu a účastníky kvalifikačního  a postkvalifikačního 

vzdělávání.  

 

Tvorba e-learningové opory 

Podkladem pro tvorbu e-learningových opor se stala povinná a téţ 

doporučená literatura. Tyto tituly mají studenti VŠPJ běţně dostupné 

v knihovně školy. Studijní opory jsou interaktivní, po přečtení části textu musí 

student odpovídat na otázky, které se k němu vztahují. Pokud čtenář odpoví 

nesprávně, systém moodle mu neumoţní pokračovat ve studiu dalšího textu 

a vrací ho na začátek nedokonale prostudovaného materiálu. 

Úvod kurzu tvoří uvítání studenta, učební cíle, popis struktury e-opory, 

vstupní poţadavky, doplňující materiály a slovník pojmů. Hned v úvodu se 

student dozví, z jaké literatury má čerpat, a jaké podmínky musí splnit, aby 

úspěšně završil kurz daného předmětu. 

E-learningové opory oboru Všeobecná sestra jsou rozděleny do témat, která 

odpovídají struktuře sylabu jedotlivých předmětů. Součástí všech témat jsou 

cíle textu, klíčová slova, interaktivní studijní materiál, cvičení, doplňující 

materiál a závěrečné shrnutí probrané kapitoly. Uţivatelé, studenti  

https://elearning.vspj.cz/course/view.php?id=939
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e-learningových kurzů si mohou kdykoliv ověřit nabyté znalosti pomocí testů 

za kaţdým tématem. 

Doplňující materiály jsou nedílnou součástí kurzu. Jsou tvořeny odkazy 

na webové stránky, odbornými texty dostupnými na internetu nebo vlastními 

fotografiemi. Například v e-learningovém kurzu Klinické propedeutiky je 

vloţen obrazový materiál, jeţ obsahuje vlastní fotodokumentaci příznaků 

chorob, vztahující se k probíraným kapitolám (viz obr.č.1). Kurz předmětu 

Ošetřovatelské postupy je teoretickým pokladem, dovoluje se v hodinách 

cvičení více věnovat manuálním dovednostem a zručnostem. U některých 

témat je v kurzu zařazeny fotografie správného postupu provedení některých 

praktických výkonů (viz obr.č.2). 

Fotodokumentace byla pořizována se souhlasem pacientů a vedení  

jihlavské nemocnice. Ze snímků, pořízených v nemocnici nelze poznat 

obličeje pacientů ani jména z důvodu respektování jejich práv a ochrany 

soukromých údajů.  
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Obrázek č.1  Ukázka obrazové přílohy kurzu 

 



 
 

~ 99 ~ 

 

Obrázek č.2  Ukázka obrazové přílohy kurzu s postupem výkonu 
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Závěr  

Nespornou výhodou e-learningových kurzů programu Ošetřovatelství je 

časová nezávislost, protoţe e-kurzy jsou přístupné 24 hodin denně. Student 

má moţnost kurz absolvovat v době, kdy má k tomu vyhrazený čas, chce se 

učivu věnovat a můţe studovat z domu. V hodinách, zejména teoreticko-

praktických, vyučující navazuje na prostudovaný materiálu kurzu a můţe se 

více zaměřit na praktické výkony. 

Další výhodou je moţnost studovat v individuálním tempu  

a k prostudovanému se opakovaně vracet. Uţivatelé - studenti  

e-learningových kurzů si mohou kdykoliv ověřit nabyté znalosti pomocí 

automatických testů. 

E-learningové kurzy lze tvořit zajímavou i zábavnou formou s vyuţitím 

multimediálního obsahu jako jsou videa a zvukové nahrávky či pomocí 

interaktivních modelů, proto velmi zaujmou studenty. 

Výhoda pro vyučujícího je mimo jiné v oblasti testování. Testy se sestavují 

z banky úloh podle kategorií. Po ukončení testu vidí ihned student 

i zkoušející úspěšnost napsaného testu. 

Nevýhodou e-learningového kurzu je absence skupinové práce a moţnost 

bezprostřední komunikace s lektorem. 
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Využití e-learningu ke zkoušení studentů 

v podmínkách VŠPJ 

Jiří Vaníček 

 

Abstrakt 

Při výuce povinných předmětů v oboru cestovní ruch je třeba vyzkoušet 

v jednom zkouškovém období aţ 300 studentů. To není moţné realizovat 

jinak neţ formou testu. Příspěvek shrnuje zkušenosti autora s touto formou 

zkoušení. 

Klíčová slova 

E-learning, LMS Moodle, zkoušení formou testu 

 

Úvod 

Při výuce povinných předmětů v oboru cestovní ruch je třeba vyzkoušet 

v jednom zkouškovém období aţ 300 studentů. Při změnách studijního 

programu se stane, ţe vyučující učí aţ 3 povinné předměty a musí tak 

vyzkoušet aţ 800 studentů. To není moţné realizovat jinak neţ formou testu. 

Formu testu vyuţíval autor jiţ při působení na Jihočeské univerzitě v letech 

2000 aţ 2005. V té době však připravoval testy v tištěné podobě s tím, ţe 

studenti volili jednu správnou odpověď ze čtyř variant. Cílem příspěvku je 

podělit se o zkušenosti s touto formou zkoušení.  

V čem jsou výhody zkoušení formou testu: 

 Zkoušení je objektivnější neţ při ústní formě ověřování znalostí, protoţe 

vyučující zcela vyloučí osobní sympatie či antipatie k jednotlivým 

studentům. Zvláště kdyţ se s některými osobně zná, byl s nimi například 

na zahraničním workshopu nebo zájezdě, či strávil s nimi výcvikový 

pobyt. 
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 Všichni studenti mají stejné a rovné podmínky při hodnocení. 

 Touto formou lze vyzkoušet denně větší počet studentů a pro 

zkoušejícího je to menší psychická zátěţ.  

 Lze kombinovat tuto formu zkoušení s ústní formou. Jestliţe student 

neuspěl v testu anebo je nespokojen s výsledkem, poţádá o dodatečnou 

ústní zkoušku, kde můţe prokázat, ţe šlo o momentální indispozici. 

Studenti však tuto formu přezkoušení vyuţívají výjimečně.  

 Vyučující můţe vyhovět tlaku studentů vyzkoušet většinu z nich v první 

polovině zkouškového období a tím jim umoţní časnější odjezd 

na prázdninovou praxi nebo brigádu. 

 Při konečném hodnocení studenta lze objektivně zhodnotit i plnění 

dalších povinností v rámci předmětu v průběhu semestru, jako je úroveň 

seminární práce, účast na cvičení nebo přednáškách apod. Je však 

třeba stanovit přesná pravidla. Například: Máte-li klasifikovanou 

seminární práci za A nebo B, lze výslednou známku zlepšit o půl stupně. 

To je pro studenty při jejich aktivitě v průběhu semestru motivující. Je 

sice pravda, ţe i při ústním zkoušení k tomu lze přihlédnout, ale v tomto 

případě to student takto nevnímá: „Sice jste uměl dnes na zkoušce na D, 

ale s ohledem na hodnocení seminární práce vás budu klasifikovat C“. 

Při zkoušení testem je to zcela evidentní.  

 Pro zkoušení formou testu mluví řada faktů: A) Většina vysokých škol 

zkouší studenty při přijímacích zkouškách také formou testu. B) Při 

tvorbě státních maturit se také počítá především se zkoušením pomocí 

testů na počítači s tím, ţe je to jediný objektivní způsob porovnání 

úrovně studentů na různých školách a je minimalizováno subjektivní 

posuzování znalostí studenta učitelem. C) Tento způsob hodnocení 

studentů na vysokých školách je značně rozšířen na amerických 

vysokých školách.  

V čem jsou nevýhody zkoušení formou testu? 

 Zkoušející je nucen více prověřovat faktické znalosti a zapamatování si 

látky a méně hodnotí pochopení látky a schopnost aplikovat poznatky 

v praxi. 
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 Obsah otázek se přes všechna opatření postupně dostane mezi studenty 

a tím studenti, kteří přišli na pozdější termín, jsou ve výhodě. 

 Příprava otázek a jejich kaţdoroční aktualizace je časově velmi náročná. 

 Zkoušení je vázáno na počítačové učebny. Průběh zkoušky můţe být 

narušen poruchami počítačové sítě v rámci školy, a protoţe se pouţívá 

internetový prohlíţeč, i výpadkem internetu. 

 Pokud mají studenti stejné otázky, nelze prakticky zabránit vzájemné 

„spolupráci“ studentů. 

 Studenti jsou v metodách „opisování“ a „taháků“ stále vynalézavější. 

Cílem tohoto příspěvku je popsat metody, jak omezit vliv nevýhod zkoušení 

pomocí testu na e-learningovém programu na minimum   

Vývoj metody zkoušení pomocí testu na počítači 

V roce 2006 byl ke zkoušení pomocí testu vyuţit program pouţívaný pro 

přijímací zkoušky. Organizování bylo náročné. Pracovník odboru IT těsně 

před zkouškou zpřístupnil test a jeho vyhodnocování do příslušné 

počítačové učebny a byla tedy nutná součinnost s těmito pracovníky.  

V dalších dvou letech byl vyuţíván volně dostupný Test Moodle. K realizaci 

bylo nutné spolupracovat s pracovníky katedry elektrotechniky a informatiky 

a patří jim dík, ţe byli ochotni na tomto projektu, který nebyl nijak finančně 

ohodnocen, spolupracovat. Postupně se na této práci podíleli RNDr. 

Miroslav Kruţík, PaedDr. František Smrčka, Ph.D a později i Mgr. Hana 

Vojáčková. Protoţe vkládání otázek a odpovědí přímo do programu Test 

Moodle je časově velmi náročné, podařilo se jim vytvořit program, který byl 

schopen transformovat test vytvořený v programu Excel do programu Test 

Moodle. Protoţe program Test Moodle nebyl umístěn na celoškolském 

servru, bylo nutné pro kaţdého studenta vygenerovat unikátní přístupové 

jméno a heslo, na základě kterého bylo moţno identifikovat vyplněný test 

a provést kontrolu.  

Po zahájení projektu financovaného z OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost [1] byly vyuţity zkušenosti získané v předchozím 

období. V rámci nově koncipovaných e-learningových studijních opor byly 

vytvořeny kontrolní, průběţné i zkušební testy v rámci programu LMS 



 
 

~ 105 ~ 

 

Moodle. V současné době je vyuţití testu ke zkoušení značně 

zjednodušené. Student se při zahájení testu přihlásí do e-learningového 

programu VŠPJ a to pod vlastním jménem. Na test se mohou přihlásit jen 

studenti, kteří si daný předmět v daném semestru zapsali. Učitel můţe 

kontrolovat jejich identitu tak, ţe jemu se zobrazí jména studentů, kteří právě 

test absolvují, včetně jejich fotografií. Test lze nastavit tak, ţe stejný student 

ho nemůţe opakovat nejméně dalších 24 hodin. Učitel si můţe nastavit i jiný 

interval.   

Zkušenosti s tvorbou testů a jejich využití při zkoušení studentů 
oboru cestovní ruch 

Nejdříve k tvorbě vlastních testů. Jejich tvorba je velmi náročná, pokud 

chceme vyuţít transformace testu z Excelu do e-learningové formy, je nutné 

volit u všech otázek čtyři odpovědi, z nichţ je pouze jedna správná, přičemţ 

všechny otázky mají stejné bodové ohodnocení. Pro zjednodušení 

transformace testu z Excelu do programu Moodle se správná odpověď 

uvede v prvním sloupci. Program pak generuje kaţdému studentovi různé 

pořadí otázek i odpovědí.  

Je někdy velmi obtíţné vytvořit tři „věrohodné“ nesprávné odpovědi a pouze 

jednu správnou. Při tvorbě nesprávných odpovědí je třeba se vyhnout 

podobnosti se správnou odpovědí. Často jsem se zpočátku setkával 

s dotazem, zda nemohou být správné dvě odpovědi. Studenti měli pravdu 

a bylo nutné reagovat na tyto připomínky. Proto je v některých případech 

výhodné formulovat otázku „negativně“: Co nepatří do...? Co není 

součástí...? Jaké vlastnosti daný produkt určitě nemá? atd. Je třeba vţdy 

studenty upozornit, aby správně četli otázky. Příklad z předmětu Evropská 

ekonomická integrace: Která z následujících institucí není orgánem 

Evropské unie? a) Rada Evropy b) Výbor regionů c) Evropská investiční 

banka d) Evropský parlament.  

Aby zkoušející prověřoval nejen faktické znalosti a zapamatování si látky, 

ale hodnotil i pochopení látky, tomuto lze napomoci tím, ţe otázky nevychází 

přímo z textu přednášek, ale prověřují aplikovatelnost uvedených faktů. 

Příklad z Marketingu cestovního ruchu: Jako majitel CK chcete prověřit 

chování smluvních CA vůči vašim potenciálním zákazníkům. Jaká metoda 
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marketingového výzkumu by byla nejvhodnější? a) mystery shoping, 

b) pozorování, c) řízený rozhovor, d) focus group.  

Je třeba stanovit přesná pravidla průběhu zkoušky. Student sebou nesmí mít 

kromě tuţky nic. Zvláště ne mobilní telefon, USB atd. Je třeba kontrolovat, 

ţe na liště počítače mají otevřen jen jeden soubor, kterým je příslušný 

internetový prohlíţeč. Porušení této zásady znamená ukončení zkoušky.  

Ukázalo se také, ţe některé internetové prohlíţeče zobrazují špatně 

program Moodle a je třeba upozornit studenty, který prohlíţeč si mají otevřít. 

V průběhu zkoušky jiţ také došlo k výpadku internetové sítě. Zjistilo se však, 

ţe studenti mohli po obnovení internetu v testu pokračovat, pokud nevypnuli 

počítač a znovu ho nenastartovali.  

Výhodou programu LMS Moodle je, ţe program kaţdému studentovi 

vygeneruje jiné otázky, jiné pořadí otázek, ale i jiné pořadí odpovědí. Pak je 

třeba vhodně nastavit maximální čas na vyplnění testu tak, aby se student 

nestresoval, ale aby neměl čas „spolupracovat“ s kolegou. Důleţitou 

podmínkou je nastavit test tak, aby student mohl opakovat test po nějakém 

časovém intervalu. Stačí nastavit například opakování po 24 hodinách. 

Z praxe jsem se setkal jiţ čtyřikrát s tím, ţe student se pokoušel jít na test 

v průběhu téhoţ dne podruhé. Systém mu v tom však zabránil.  

Jediným spolehlivým způsobem, jak zabránit znevýhodnění studentů, kteří 

jdou na první termíny zkoušky, je velký počet otázek, ze kterých se generuje 

konkrétní zkušební test. Zkušenost ukazuje, ţe počet otázek by měl být asi 

trojnásobný, tedy program vygeneruje pouze jednu třetinu otázek. Tak 

například na určitý předmět máte 180 otázek a studentovi se vytvoří test 

s obsahem 60 otázek. Dobré je rozdělit otázky do skupin podle témat 

přednášky s tím, ţe z kaţdé skupiny se vygeneruje určitý počet otázek tak, 

aby se při zkoušce prověřily znalosti ze všech částí vyučovaného předmětu.  

Aby nemohlo dojít ke zneuţití zpracování testu například tím, ţe student se 

přihlásí z jiné učebny, kde můţe test nerušeně vyplnit s vyuţitím všech 

materiálů, pak je nutno měnit v průběhu zkoušení stále přihlašovací 

čtyřmístná hesla, například kaţdých 20 minut a kontrolovat počet a jména 

studentů, kteří jsou právě v učebně a ještě test nedokončili. Program LMS 

Moodle zobrazuje učiteli nejen seznam studentů podle jména, ale vidí 
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na svém počítači i jejich fotografie. Přesto je vhodné alespoň jednou 

za hodinu si ověřit totoţnost přítomných studentů.   

Osvědčila se i metoda kombinování testů na procvičování se závěrečným 

testem. V jednom předmětu jsem zvolil systém, ţe studentovi se 

ve zkouškovém testu vygeneruje polovina otázek z „cvičných“ testů 

a polovina otázek, které dosud neznal. Za těchto podmínek je nutné nastavit 

přísnější kriteria pro hodnocení a klasifikaci. Za normálních okolností 

stanovuji minimální počet správných kriterií takto: Průměrně 25 % správných 

odpovědí je jen náhoda. Student by měl zvládnout alespoň polovinu látky, 

tedy polovinu ze 75 %. Proto minimum správných odpovědí by mělo být asi 

63 %. Je otázka úvahy a charakteru předmětu, jak nastavit kriterium pro 

jednotlivé stupně hodnocení. Například: A - 92%, B -  84 % atd. V případě, 

ţe student polovinu otázek zná, pak hodnocení je přísnější: A - 95 %,  

B – 90 % atd.  

 

Závěr 

Ověřování znalostí studentů formou testů, včetně závěrečného zkoušení má 

řadu výhod, ale i nedostatků. 

Mezi hlavní výhody tohoto způsobu ověřování znalostí studenta je objektivita 

hodnocení a je zcela vyloučen subjektivní pohled zkoušejícího, jeho 

sympatie či antipatie k jednotlivým studentům. Jinými slovy, všichni studenti 

mají zcela stejné podmínky. Proto se tato forma vyuţívá stále častěji, ať uţ 

jde o přijímací zkoušky na střední i vysoké školy, ale tento způsob je 

aplikován i při státních maturitách. Je však třeba zabránit všem snahám 

studentů zneuţít tento systém ve svůj prospěch.  
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LMS Moodle ve výuce cizích jazyků 

Lenka Vymazalová 

 

Abstrakt 

V tomto příspěvku bych chtěla uvést svoji zkušenost, popřípadě zkušenost 

některých mých kolegů, hlavně učitelů německého jazyka, s dosavadní prací 

na vytváření podpůrných studijních materiálů, jejich umístění do řídícího 

výukového systému Moodle a jejich pouţívání ve výuce. Věnuji se 

hodnocení těchto materiálů studenty, kteří posuzují tyto kurzy oficiálně i těmi 

studenty, kteří mají s e-learningovou oporou první osobní zkušenosti.  

Vyjadřuji také vlastní názor na pozitivní a negativní stránky systému Moodle, 

koncentruji se na výuku cizích jazyků, hlavně jazyka německého. Uvádím 

své představy o zlepšení a zefektivnění tohoto systému výuky do budoucna.  

Klíčová slova 

E-learning, řídící výukový systém, Moodle, počítačová gramotnost, podpůrné 

studijní materiály, mluvnická cvičení, poslech, texty, testy, zlepšení, 

zefektivnění, pozitiva, negativa 

 

Úvod 

Dovolte mi, abych se také podělila o zkušenost s e-learningovou výukou. 

Jedná se o výukový proces pomocí informační technologie, hlavně internetu, 

která se vyvíjí velice rychle a přináší stále něco nového. Je tedy jasné, ţe 

ani vzdělávací proces nemůţe zůstat izolován od této skutečnosti, ţe není 

moţné setrvat na stejné úrovni a nepouţívat ve výuce nové moţnosti 

sdělování, procvičování, hodnocení atd.  

Samozřejmě ne pro všechny je stejně snadné přijmout něco zcela nového, 

zvyknout si na to a začít s tím pracovat v praxi. Je třeba učitele kvalitně 

odborně školit, a vše vysvětlit tak, aby se naučili hlavně to, co budou 
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opravdu potřebovat a vyuţívat při práci s novým řídícím výukovým 

systémem. Ale na druhé straně mám pocit, ţe se někdy potřeba této 

gramotnosti ve školství přeceňuje. Určitě jsem prací na tomto projektu 

zvýšila svoji počítačovou gramotnost a mnohé z toho se mi určitě bude hodit, 

ale mnohé je někdy náročné a moţná i zbytečné časově náročné.  

 

Tvorba materiálů 

Práce na projektu začala připravou nejdříve podpůrných studijních materiálů. 

Samozřejmě jsme jednak rozšiřovali materiály, které jsme uţ pouţívali 

(různé doplňující texty a cvičení k učebnici) a jednak jsme vytvářeli materiály 

nové. Jednalo se o dva druhy studijních materiálů, o doplňující materiály 

ke konkrétním učebnicím a potom o skripta pro určitý předmět.  

Já jsem vytvářela podpůrné studijní materiály, k učebnici Unternehmen 

Deutsch pro 1.,2.,3. a 4. semestr a skripta k 2. semestru  pro obor Cestovní 

ruch. Těţko říci, co bylo obtíţnější. Při tvoření cvičebnice ke konkrétní 

učebnici musíte respektovat skladbu učebnice, její osnovy, rozvrţení 

mluvnické látky, časové rozloţení do jednotlivých týdnů apod. Při psaní skrip 

je tvůrčí volnost větší, ale je třeba vytvořít poměrně dost textu. Já osobně 

raději vytvářím různá cvičení, - gramatická, překladová, doplňující ….. 

Při vytváření textů vyvstává více problémů - jako je problém autorských práv 

nebo plagiátorství. Na základě své zkušenosti se studenty se přikláním 

k méně obsaţným textům a větší komunikaci o jejich obsahu a důslednému 

procvičování. V tomto je asi němčina odlišná od angličtiny, protoţe 

s odbornými anglickými texty se budou studenti setkávat častěji a potřeba 

orientovat se v nich bude větší. Potřeba německého jazyka je více 

orientovaná prakticky na obecná komunikační témata, zvláště poté, co 

Německo a Rakousko otevřely své pracovní trhy. Ale studenti na naší škole 

se seznamují i s tématy zaměřenými odborně, hlavně na pracovní prostředí 

ve firmě a slovní zásobou týkající se hospodářství země či problematiky 

cestovního ruchu. 
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Zkušenosti, Diskuze 

Po vytvoření dostatečného mnoţství studijních materiálů jsme přistoupili 

k jejich vkládání do výukového systému Moodle. Byl to opravdu oříšek, 

protoţe spousta věcí byla pro mě, jako uţivatele informační techniky pro 

svou potřebu, jak privátní tak pracovní, zcela nová. Velmi náročné bylo a je 

z hlediska časového především vkládání různých cvičení do tohoto systému. 

Jejich variabilita je v cizích jazycích velká (cvičení - mluvnická, doplňující, 

překladová, slohová, poslechová, komunikační, překladová.…….). Právě 

různorodost cvičení v případě cizích jazyků je určitou odlišností od jiných 

předmětů. Zatím vkládáme do Moodlu pouze interaktivní cvičení typu „Krátká 

odpověď“ nebo „Přiřazování“, ale bylo by potřeba vytvářet i jiné typy. Je 

třeba mít delší dobu na kontinuální postup - promýšlení,vytvoření cvičení, 

jeho vkládání do systému, kontrolu. Často se stává, ţe po uloţení nového 

cvičení nebo po opravě stávajícího cvičení se nová verze neobjeví hned, ale 

systém se musí vypnout a znova zapnout, někdy se musí změnit název 

stávajícího souboru, kurzor se také často nevrací ke kapitole, na které právě 

pracujete. Práce se potom časově hodně protahuje. Při tvorbě cvičení musí 

lektor také předpokládat, jak bude student reagovat, coţ v sobě skrývá 

velkou variabilitu a můţe se stát, ţe moţnosti předpokládaného řešení se liší 

od řešení studenta. Jeho řešení, ačkoli můţe být správné, se mu objeví jako 

chybné. 

Tento výukový systém je otevřený, a průběţně tam bude doplňován nový 

výukový materiál nebo upravován či aktualizován stávající materiál. To je 

podle mého názoru jedna z pozitivních stránek Moodlu. 

Během výuky v tomto semestru často objevuji věci, které bych udělala nyní 

jinak, lépe pro potřeby studentů nebo i své. Minulý semestr jsme pouţívali  

e-learning pouze pro studenty dálkového (distančního) studia. Učili jsme se 

s ním pracovat, spostu věcí bylo nových. Samozřejmě častějším pouţíváním 

tohoto druhu práce se některé věci zautomatizují a tím zjednodušují 

a urychlují. Uvědomuji si i faktické nedostatky, hlavně přepisy, chyby v textu, 

ne zcela vhodné nebo dostatečné zadání úkolů, nutnost lepších formulace 

apod. Vidím nedostatky v časovém souladu probírané látky v učebnici se 

cvičeními v jednotlivých kapitolách. Časové rozpětí moţnosti práce 

s jednotlivými kapitolami je třeba lépe nastavit, rozplánovat. Tyto nedostatky 

napravujeme průběţně během semestru, pokud to čas dovolí. Moţná, ţe 
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u dálkového studia bych raději přístup do systému neomezovala. Při 

zaměstnání si tak mohou práci s e-learningem načasovat studenti 

individuálně podle svých moţností. U denního studia by si studenti měli 

zvykat sledovat dané termíny a pracovat tak více pravidelně. Je tu i moţnost 

otevřít jim všechny lekce na konci semestru a dát jim tak moţnost si vše 

doplnit. Ráda bych doplnila také teorii k mluvnici u oboru Finance a řízení. 

Průběţně je třeba doplňovat různá cvičení nebo aktualizovat texty či přidávat 

další texty, které by napomohly pochopení a procvičení daného tématu. 

Pro dálkové studium je tento typ výuky určitě dobrý. Hlavně proto, ţe osobní 

kontakt učitele (lektora, tutora) během semestru je téměř nulový a vzájemná 

komunikace probíhá pouze přes internet. V tomto případě plní e-learning 

svoji řídící funkci naplno. Ve srovnání s dřívější výukou jazyků na dálkovém 

studiu je teď výukový proces určitě ucelenější, pravidelnější a smysluplnější. 

Pokud je výuka cizích jazyků na dálkovém studiu takto nastavena, to 

znamená, ţe student uţ vlastně musí zvolený jazyk ovládat a učí se jen 

novou odbornou slovní zásobu a seznamuje se s konkrétními poţadavky 

a typem testů nebo zkoušky u daného učitele. Studenti tak mají představu 

o tom, jak bude vypadat zápočtový test a mohou se na něj lépe připravit. 

Tabulka s hodnocením studentů má určitě své výhody, ale zatím mi dalo 

docela hodně práce se v ní orientovat, vyplnit ji a hlavně zkontrolovat 

odevzdané úkoly studentů. Kontrola je také poměrně časově náročná, 

tabulku je nutno správně vyplnit a orientace v ní není tak snadná. Ale věřím, 

ţe je to opět otázka častějšího pouţívání a tudíţ lepšího seznámení se 

s touto metodou hodnocení. Určitě hodnotím pozitivně procentuální vypočet 

v podobě, řekněme bodů, na konci tabulky a jasné určení závěrečného 

hodnocení studentů. Přece jenom je prvek spravedlnosti více zajištěný. 

Studenti, kteří jednotlivé kurzy hodnotí mají většinou výtky týkající se 

formální stránky (nedostatečné kontakty na vyučující, nejsou vyplněny 

některé poloţky jako slovník, doplňující materiály, tutorské řízení….). To 

všechno, pokud to budeme povaţovat za nutné nebo přínosné, se bude 

postupně doplňovat. Někteří studenti doporučují tyto odkazy raději zcela 

odstranit. Více poţadují zpětnou vazbu, aby věděli, kde udělali chybu. 

Kladně hodnotí studenti hlavně slovní zásobu na začátku lekce, 

audionahrávky, mnoţství cvičení nebo ukázky testů. Kdyţ mluvím se 

studenty v hodinách, tak se jim nelíbí hlavně časové omezení jednotlivých 
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kapitol, nestíhají sledovat konečné termíny, nemohou se k určitým cvičením 

vracet. Ale jsou i tací, kteří hodnotí kladně, ţe jsou časovým omezením 

nuceni pracovat pravidelněji. Většina studentů tvrdí, ţe pouze na základě  

e-learningové výuky by se jazyk nenaučili. Dávají přednost práci s učitelem, 

ţivou osobou. 

Ze své vlastní zkušenosti i z rozhovorů s některými kolegy vím, ţe jsme 

někdy nestačili probírat látku podle plánu. Někdy je dobré otevřít oporu 

na hodině a frontálně s ní pracovat, ale při dané hodinové dotaci to nelze 

dělat často. E-learningová opora má u prezenčního studia skutečně 

doplňující roli, těţiště práce by mělo být na hodinách. Role učitele je podle 

mého názoru, zvláště při výuce cizích jazyků, nezastupitelná. Jak říká 

Václav Mertin, odborník na pedagogickou psychologii 2 „učitelé by měli dát 

„ţelezu“ sofistikovaný pedagogický obsah.“ Neustále mluvíme o potřebě 

komunikace, víme, ţe nejčastěji vznikají problémy různého druhu na základě 

špatné komunikace, špatné domluvy. Přitom komunikujeme stále více 

pomocí přístrojů, coţ nemůţe opravdovou osobní komunikaci nahradit. 

Nikdy nemůţe přístroj reagovat na zcela náhodně vzniklé reakce, měnící se 

pocity, na variabilitu vyjádření, určitou mimiku, zabarvení hlasu …. Všechno 

se nasimulovat nedá, např. naše pocity vznikající zcela spontánně jako 

reakce na určitou situaci, atd. Kdyţ si sama představím, ţe bych se měla 

učit angličtinu pouze sama, na základě e-learningu, tak bych to udělala asi 

několikrát, ale časem bych určitě měla potřebu běţné komunikace 

s člověkem. V přirozeném jazykovém prostředí bychom pak nedovedli 

reagovat přirozeně. Jednání s lidmi je jiné neţ komunikace s počítačem. 

Tam se nebojíme jeho reakce, nemáme k němu důvěru nebo nedůvěru, 

nemůţe nám odporovat, zahanbit nás, vyvolat v nás pocit, ţe ti ostatní nás 

chápou nebo ne…..…. 

Je jasné, ţe při počítačem řízeném procesu výuky je kladen velký důraz 

na samostatnost studentů, na jejich vůli chtít se něco nového a něco navíc 

naučit, na jejich dobrovolnosti. Zájem studenta o vzdělání bylo, je a bude 

důleţitým předpokladem pro úspěšnou výuku vţdy, ať uţ se jedná o tradiční 

výukový proces nebo e-learning nebo jiný, který bude objeven v budoucnu. 

Často setkávám u studentů s problémem najít v určitém textu to důleţité, 

vyjádřit hlavní myšlenku. Studenti mají na začátku hodiny různé aktuální 

zprávy a často překládají doslovně, tudíţ nesprávně a často nesmyslně. 
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Kdyţ po nich chci, aby vyjádřili jen to podstatné, neví si rady, dokonce ani 

v češtině. 

 

Závěr 

Uvidíme, co přinese další práce s tímto výukovým procesem, jaká bude další 

reakce studentů. To co jsem vyjádřila, je zkušenost současná, po vytvoření 

a uloţení studijních materiálů do Moodlu a  jeho pouţívání  po dobu dvou 

semestrů u kombinovaného a jednom semestru u prezenčního studia. 

Všichni samozřejmě víme, ţe nejlepší je osobní zkušenost, to, co si člověk 

sám osahá, vyzkouší, zaţije, pouţívá. Uvidíme, jak se bude vyvíjet  

e-learningový způsob výuky a tím se měnit i náš názor na něj. Kaţdopádně 

nás čeká ještě hodně práce, aby všechny kurzy fungovaly, tak, jak mají 

a aby se dostavili očekávané výsledky. 
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E-learningová studijní opora a její využití 

pro prezenční formu studia  

Dana Zažímalová 

 

Abstrakt 

Příspěvek pojednává o zkušenostech s tvorbou e-learningové studijní opory 

pro výuku italského jazyka a jejím vyuţití v prezenční formě studia. Dokládá, 

ţe e-learning je metodou, která můţe výrazně zefektivnit tradiční výuku 

cizího jazyka. 

Klíčová slova 

E-learning, studijní opora, prezenční studium, průvodce studiem, interaktivní 

cvičení, interaktivní test 

 

Úvod 

V dnešní době je e-learning bezesporu převratnou formou studia. Hraje 

nezastupitelnou roli zejména v distančním a kombinovaném typu studia. Ale 

jaké jsou moţnosti jeho vyuţití v prezenčním studiu? V následujícím 

příspěvku chci shrnout své zkušenosti z tvorby studijní e-learningové opory 

a jejího vyuţití v prezenční výuce italského jazyka studentů oboru Cestovní 

ruch. 

 

Studijní opora 

V systému e-learningu je studijní opora velmi důleţitá, neboť na ní závisí 

účinnost učení. „E-learning můţe být účinný pouze tehdy, pokud jsou 

propojeny jeho dvě podstatné sloţky: pedagogická a technologická, přičemţ 

pedagogická je prioritní.“ [1] 



 
 

~ 116 ~ 

 

Ve svém příspěvku se zaměřím pouze na stránku pedagogickou, neboť to je 

mým oborem. Naučit se nějaký cizí jazyk od úplných počátků tradiční 

školskou metodou je velmi náročnou záleţitostí. V první řadě potřebujeme 

dobrou učebnici se zvukovou nahrávkou textů. Při výuce italského jazyka 

pouţíváme učebnici Bahníková, A. – Benešová, H. – Ehrenbergerová, L.: 

Italština. Praha, Leda, 2008. V současné době ale máme moţnost vyuţít 

elektronických výukových technologií, e-learningu. Proto VSPJ  přistoupila 

k projektu e-learningu s vyuţitím LMS Moodle. 

Vytvořit e-learningovou oporu obsahující cvičení k této učebnici: tak znělo 

zadání, s nímţ jsem k tvorbě opory přistupovala. Musím zdůraznit, ţe jde 

o výuku obecného jazyka, tedy nikoliv odborného, a to od úplného začátku. 

Vypracovala jsem studijní oporu Italský jazyk 2/ CR –u1, u2, u3, u4. Protoţe 

jde vlastně o cvičebnici, snaţila jsem se zařadit do ní co nejvíce 

interaktivních cvičení a interaktivních testů. Interaktivní metoda je vhodná 

zejména pro rozvíjení a procvičování slovní zásoby, kde se dá pouţít nejen 

typ úlohy přiřazování, ale zejména úkoly typu krátká tvořená odpověď, kde si 

student upevňuje navíc i pravopis, který je také poměrně náročný. V případě 

italštiny je interaktivita mimořádně výhodná pro procvičování sloves. 

Kategorie sloves je v tomto jazyce velmi sloţitá svou nepravidelností 

a výraznou flexí, která dělá studentům potíţe. K tomu se velmi dobře hodí 

úlohy s krátkou tvořenou odpovědí. 

I kdyţ studijní opora obsahuje cvičení k učebnici, tvůrce opory má moţnost 

výrazně projevit svou individualitu. Vedle výběru a rozvrţení učiva, 

uspořádání a výběru typu cvičení jde zejména o poloţku Průvodce studiem, 

kde jsem se snaţila studenta nasměrovat k technice postupu studia, který 

povaţuji za nejúčinnější. Také zde upozorňuji na některé náročnější 

gramatické jevy a časté chyby, kterých se studenti dopouštějí, a tak se jim 

snaţím předejít. Tím částečně nahrazuji výklady gramatiky, které nejsou 

do této studijní opory zařazeny, neboť jsou podrobně vysvětleny v učebnici. 

Samozřejmě zde vycházím z vlastních pedagogických zkušeností. 

Za účelem přehlednosti vţdy odkazuji ke gramatickým výkladům 

a přehledům v učebnici, popřípadě k jiným zdrojům informací, neboť se 

domnívám, ţe vysokoškolský student by měl umět pracovat s těmito 

materiály samostatně. E-learningová studijní opora cizího jazyka nemá, 

podle mého názoru, předkládat studentům sumu nashromáţděných 

a hotových faktů, ale měla by je motivovat také k tomu, aby si je sami 
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vyhledali. V jazyce jde zejména o pouţívání slovníků a gramatik a na vyšším 

stupni studia zahrnuje četbu cizojazyčných doplňujících textů. 

Do poslední studijní opory Italský jazyk 2/CR-u4 jsou zařazeny italské reálie, 

které tvoří samostatné texty a slouţí jako doplňující materiál, neboť na tomto 

stupni znalosti jazyka jsou uţ studenti schopni porozumět náročnějšímu 

italskému textu. Vedle všeobecně vzdělávacích textů jsem se zaměřila 

na témata, která jsou uţitečná pro pracovníka v cestovním ruchu, a tak 

studenti získají přehled o turisticky nejzajímavějších oblastech v Itálii. 

 

Využití studijní opory v prezenčním studiu 

Je e-learningová studijní opora vyuţitelná pro prezenční výuku? Student 

denního studia absolvuje pravidelná týdenní cvičení v daném cizím jazyce, 

ale pro solidní zvládnutí cizího jazyka to nestačí. Záleţí pak na kaţdém 

studentovi, do jaké míry se věnuje cizímu jazyku mimo vyučovací hodinu. 

A tady můţe být e-learningová opora vynikajícím nástrojem, jak zefektivnit 

výuku. Pilní studenti, které studium jazyka zajímá, si rádi zkoušejí své 

znalosti a ti méně pilní jsou e-learningem popoháněni a nuceni 

k soustavnému studiu. 

Po studentech prezenčního studia jsem poţadovala, aby si samostatně 

udělali všechna interaktivní cvičení, a zdá se, ţe se to osvědčilo, jak vyplývá 

nejen z prvních dotazníků pilotního ověření, ale také z přímých ohlasů z řad 

studentů. To je další výhoda, kterou s sebou přináší bezprostřední kontakt 

vyučujícího se studenty: tedy fakt, ţe studenti během vyučovacích hodin 

sdělí učiteli mnohem více svých názorů, někdy i mimoslovní formou, neţ 

uvedou v hodnotícím dotazníku. Takţe jsem měla moţnost v průběhu 

semestru korigovat a pozměňovat některé drobnosti podle diskusí se 

studenty. 

Další předností e-learningu je, ţe šetří čas, zejména tam, kde je třeba 

drilového přístupu k učení. Je to zejména při rozvíjení slovní zásoby 

a v případě italštiny je to především komplikovaný slovesný systém. Studenti 

si tak osvojí časování formou interaktivních cvičení sami a úlohu učitele, 

který během tradiční vyučovací hodiny studenta opravuje, plní počítač. Dělá 

to efektivně, rychle, objektivně a přesně. Je to uţitečné nejen pro studenta, 

ale i pro učitele. Ušetří čas, který pak můţe být vvuţit ve vyučovací hodině 
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k jiným aktivitám, např. k poslechu a mluvení, kde je funkce učitele 

nezastupitelná. Také zdlouhavé a časově nesmírně náročné opravování 

a hodnocení učiteli odpadá. Jediným kliknutím si otevře bodové hodnocení 

studenta, bez počítání bodů a procent. 

 

Závěr 

E-learning i tvorba studijní opory mě velmi zaujaly. Domnívám se, ţe je to 

vynikající pomocník při studiu cizího jazyka, zejména pro prezenční formu 

studia. Dále je nutno zdůraznit, ţe jde o otevřený systém, a je tedy třeba ho 

neustále aktualizovat a průběţně studijní oporu doplňovat a zdokonalovat. 

Výsledkem by měla být stále větší účinnost výuky cizího jazyka a snad 

I větší chuť studentů tento jazyk studovat a učitelů tento jazyk učit. 
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