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ÚVOD  
 
Vážená čtenářko, vážený čtenáři, 

dostává se Vám do ruky sborník z konference „Tvorba e-learningových 

opor na VŠ“, která se uskutečnila ve dnech 9. - 10. 2. 2012 v prostorách 

Vysoké školy polytechnické Jihlava. Tato konference byla zorganizována 

jako druhá a závěrečná konference 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, jehož je VŠPJ řešitelem. 

Konference byla prostorem pro sdílení zkušeností s vytvářením  

e-learningových materiálů v prostředí LMS Moodle a získání nových 

poznatků o testování a výzkumech v oblasti e-learningu.  

Na následujících stránkách naleznete jednak zvané přednášky týkající se 

využití e-learningu ve výuce na ČZU v Praze, možných hrozeb 

elektronického vzdělávání či informací o projektu, v rámci kterého byla 

konference pořádána, a dále recenzované i nerecenzované příspěvky 

autorů z různých vysokých škol zaměřené na široké možnosti používání 

e-learningu. Doufáme, že Vás uveřejněné články zaujmou a podnítí Váš 

zájem o e-learning jako takový. 

 

 

 za organizační a programový výbor  

 Ing. Martina Kuncová, Ph.D. 

 

  



 

~ 7 ~ 

 

Zvané přednášky 



 

~ 8 ~ 

 

Zkušenosti s rozvojem kurzů MME 

v prostředí LMS Moodle 

Milan Houška 
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Potenciální úskalí pozitivistické 

glorifikace e-learningových vyučovacích 

metod 

Emanuel Hurych 

 

Abstrakt 

Příspěvek se zabývá některými možnými problematickými dopady  

e-learningového způsobu vyučování na celkovou vzdělanost současné 

populace i dalších generací.  

Analýza vychází z děl myslitelů 19. století Arthura Schopenhauera 

a Friedricha Nietzscheho, filosofů 20. století Martina Heideggera a Jana 

Patočky a také z teorie nevzdělanosti současného rakouského autora 

Konrada Paula Liessmanna.    

Hlavní myšlenkou příspěvku je dobrat se jasnější představy toho, jaký typ 

vzdělanosti má být díky užití e-learningových metod podporován. Pro 

konkrétní vysvětlení problematičnosti různých přístupů a názorů je využit 

prvek piktogramu, a jeho zařazení do e-learningových opor.  

V závěru textu je provedeno kritické zhodnocení uvedených myšlenek 

a jejich shrnutí.  

Klíčová slova 

Teorie nevzdělanosti, piktogram, fenomenologie, pozitivismus 

 

Úvod 

Nejprve je třeba uvést, že snahou tohoto příspěvku není nijak 

zpochybňovat obecnou přínosnost e-learningových metod pro výuku. 



 

~ 20 ~ 

 

Z určitého pohledu se jedná o nástroj velmi prospěšný. Důvody jsou 

shrnuty především v následujících bodech: 

 relativně sofistikovaná metodika 

 systémovost 

 interaktivní forma 

 tutorské vedení 

 možnost testování, průběžného ověřování znalostí 

 trvalá dostupnost, nezávislost na fyzické přítomnosti učitele atd. 

Na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně se v roce 

2011 uskutečnil výzkum nazvaný CHANGES OF LEARNING STYLES 

IN ELEARNING COURSE – QUANTITATIVE ANALYSIS, jehož autory 

byli Novotný Martin, Sebera Martin a Beránková Lenka. Tento výzkum se 

zabýval porovnáním účinnosti e-learningových výukových metod 

a výukovýcch metod klasických. Sledoval 4 základní oblasti – kognitivní 

procesy, metakognitivní regulační strategie, koncepce učení a konečně 

motivaci. Pro výzkumné účely byl použit Vermontův dotazník, kontrolní 

soubor vyučovaný klasickou metodou čítal 50 probandů, experimentální 

soubor, na nějž byla aplikována e-learningová vyučovací metoda, se 

skládal ze 46 probandů. Výzkumný tým objevil určité rozdíly těsně nad 

hranicí pětiprocentní hladiny statistické významnosti, které svědčily 

o vyšší účinnosti e-learningových metod.  

V závěru pak autoři uvádějí:  „We assume that the best results 

in education it is possible to achieve only by combination of classical and 

modern forms of education.“(in Zvonař & Sebera, 2011, s. 37). Učiněný 

závěr tedy jasně říká, že nejúčinnější formou je kombinace  

e-learningových a klasických vyučovacích metod.  

K tomuto závěru se kloníme také my. Vzhledem k tomu, že tématem celé 

konference je využití e-learningových metod, chtěli bychom upozornit  

na skutečnost, že jistá úskalí jejich užívání se v praxi objevují a že by 

nebylo rozumné je přehlížet. Jako hlavní myšlenkovou linii jsme zvolili 

několik děl německých, rakouských a českých filosofů a vědců, kteří se 

v podobném duchu vyjadřovali již od poloviny 19. století. 
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Materiál a metody 

Za povšimnutí stojí nepochybně dílo některých významných myslitelů, 

kteří stáli mimo hlavní proudy pozitivistického myšlení, jež 

v karteziánském duchu začalo dominovat světu vědy mimo jiné díky 

silnému vlivu Charlese Darwina či Auguste Comta. Jedním z autorů, kteří 

vnímali svět poněkud odlišně od svých současníků, byl Arthur 

Schopenhauer. Až do své smrti zůstal v podstatě nepochopen a na okraji 

většinového zájmu, přestože z našeho dnešního pohledu se jednalo 

o velmi významného myslitele. My jsme vybrali ukázku z útlé, ale 

originální knihy O spisovatelství a stylu, v níž píše:  

„Když čteme, myslí za nás někdo jiný: my jen opakujeme jeho mentální 

proces. Je to jako když se žák učí psát a obtahuje perem čáry, které 

učitel napsal tužkou. Proto jsme při čtení myšlenkové práce z větší části 

ušetřeni. Odtud ta citelná úleva, když se přestaneme zabývat vlastními 

myšlenkami a přecházíme ke čtení. Avšak během čtení je naše hlava 

pouze rejdištěm cizích myšlenek. A když ty konečně odtáhnou, co 

zbývá? Proto se stává, že člověk, který velmi mnoho a téměř celý den 

čte a mezitím se zotavuje bezmyšlenkovou zábavou, pozvolna ztrácí 

schopnost sám myslet - jako ten, kdo neustále jezdí na koni, se nakonec 

odnaučí chodit. A to je také případ velice mnoha učenců: čtením 

zhloupli." (Schopenhauer, 1994, s. 51). 

Na Schopenhauera v mnohém navázal Friedrich Nietzsche, velmi 

svérázný filosof a kritik křesťanské morálky. V jedné ze svých raných 

prací Nečasové úvahy (Nietzsche, 2005) v kritice soudobého spisovatele 

Davida Strausse zavádí Nietzsche termín „filistři vzdělání“, jímž označuje 

povrchní rádoby-vzdělance, kteří sice mají absolvované prestižní školy  

a hovoří krkolomným jazykem, ovšem obsah jejich sdělení je zcela 

prázdný.  

 V chronologické linii významných německých filosofů jdoucích mimo 

hlavní proudy bychom mohli uvést například Edmunda Husserla 

(prostějovského rodáka), který svým pojetím fenomenologie položil 

základy pro rozvoj kvalitativního výzkumu. Fenomenologická redukce  

ve třech krocích směřující k eidetickému invariantu je metodou, která 
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jednak poukazuje na limity kvantitativních výzkumů, jednak nabízí jiný 

přístup k vědeckému poznání a tím i jiný pohled na vzdělání.  

Dále též můžeme zmínit Husserlova žáka Martina Heideggera. Ten se 

intenzívně zabýval lidským bytím, jeho temporalitou a také autenticitou 

pobytu (používá termín Dasein). Ve svých tzv. sekundárních 

existenciálách .Heidegger hovoří o historičnosti, každodennosti  

a nitročasovosti. Právě nitročasovost je provázena upadnutím do světa 

„každodenních obstarávek“, které naše bytí činí neautentickým. Jako 

upadnutí do tohoto světa lze vnímat také utilitární přístup ke vzdělání, 

kdy se mnozí studenti koncentrují na splnění dílčích požadavků 

kladených zadáním a kdy je tato fragmentovitost podporována výukovými 

programy. 

Žákem Husserla i Heideggera byl také český filosof Jan Patočka. V jeho 

koncepci tří životních pohybů se setkáváme s členěním na pohyb 

přijímání, obrany a sebepřesahování. Dalo by se říci, že současná 

koncepce vzdělávání je vůči jedinci nastavena především v rámci jeho 

pohybu akceptace, tedy přijímání daností tohoto světa. Nejvyšším  

a nejdůležitějším pohybem pro Patočku je však pohyb sebepřesahování 

(Patočka, 1990) a ten vyžaduje hluboce lidský přístup k našemu bytí. Zde 

se například e-learningový přenos poznatků jeví jako problematický, 

každopádně však jako nedostatečný.  

Tak vznikla již v 50. letech 20. století teorie „polovzdělanosti“ německého 

hudebního teoretika Theodora W. Adorna. Současný český filosof 

Michael Hauser uvádí, že Adorno upozorňuje na paradox spojený s tzv. 

demokratizací univerzit. Hovoří o jejich pseudodemokratizaci, v níž je 

cílem získat dovednosti žádané v současné ekonomice. Celková 

vzdělanost jako schopnost chápat svět v širších souvislostech a myslet 

vlastní hlavou tu není důležitá (Hauser, 2007). Za hlavní projevy 

polovzdělanosti, tak jak je chápal Adorno, lze považovat neschopnost 

propojit jednotlivé poznatky do živého dynamického celku (zlomkovitost 

poznání), krátkodobost poznání a absenci vědomí vlastní 

nedostatečnosti, provázenou narcisistním sebeuspokojením. 

V roce 2006 se objevil velmi zajímavý koncept rakouského myslitele 

Konrada Paula Liessmanna, který autor sám nazývá „teorií 
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nevzdělanosti.“ To je také titul knihy, jejíž podtitul zní Omyly společnosti 

vědění. Liessmann zde uvádí: "Mnohé z toho, co se propaguje  

a proklamuje pod heslem společnost vědění, se při bližším pohledu 

ukáže jen jako rétorická figura, která je zavázána ani ne tak myšlence 

vzdělanosti, jako konkrétním politickým a ekonomickým zájmům. 

Společnost vědění není ani žádnou novinkou, ani nenahradí společnost 

industriální. Spíše je na místě konstatovat, že četné reformy školství 

směřují k industrializaci a ekonomizaci vědění, čímž se myšlenky 

klasických teorií vzdělání doslova obracejí naruby." (Liessmann, 2006,  

s. 9). 

Ještě silněji je tato kritika vyjádřena v druhé části knihy, kde se říká: 

„Hlavně nemyslet vlastní hlavou – jako by toto byl tajný program 

dnešního vzdělávání.  Kdo není ochoten jednat týmově a v sítích  

a flexibilně se přizpůsobit všemu, co se vyžaduje (mimochodem lidé nic 

nevyžadují, vždycky je to jen trh, globalizace nebo rovnou budoucnost), 

už nemá šanci dostát nárokům společnosti vědění.“ (Liessmann, 2006,  

s. 50). 

V návaznosti na již citovaná slova Arthura Schopenhauera a na ideje 

Konrada Liessmannna zní velmi zajímavě i myšlenky českého 

soudobého filosofa Václava Bělohradského, které se týkají jakéhosi 

návodného či modelového čtení:: „Hledání modelového čtenáře je jednou 

z takových radikálních potřeb člověka a je proto pod tvrdou veřejnou 

kontrolou. Ve škole se po nás vyžaduje ‚čtení schválené uznávanými 

autoritami‘, a to znamená, že čtenáři aspirující na ‚pochopení textu‘ musí 

akceptovat určité režimy četby a výkladu přečteného, jinak bude jejich 

čtení považováno za nevědecké, nerozumějící či podvratné.“ 

(Bělohradský, 2007, s. 35). 

Jak to potom vypadá v reálném prostředí univerzit, opět napoví 

Liessmannovo hodnocení: „Jakékoli řazení skutečně nahrazuje 

kvalifikovaný úsudek, protože je to posedlost falešnou představou, že 

posuzovat znamená kvantifikovat. Čím více se na nějaké univerzitě nebo 

škole mluví o zajištění kvality, tím méně jde o kvalitu, nýbrž naopak 

o rozpuštění kvality v kvantitě…“ (Liessmann, 2006, s. 58). 



 

~ 24 ~ 

 

Zakladatel etologie a nositel Nobelovy ceny z roku 1973 za fyziologii  

a lékařství rakouský přírodovědec Konrad Lorenz uvádí ve své knize 

Odumírání lidskosti (Lorenz, 1997) některé důvody pro obezřetnost  

a přinejmenším kritické přejímání civilizačních výdobytků, a to nejen 

z důvodu konkrétních hrozeb jako jsou jaderné zbraně či znečišťování 

přírodního prostředí, ale také z důvodu ztráty působnosti lidského 

faktoru. V knize Osm smrtelných hříchů vyslovuje názor, že za skutečnou 

vědu není považována věda o těch nejdůležitějších záležitostech na naší 

planetě, stejně jako to není věda o lidské duši, nýbrž taková věda, která 

slibuje peníze, energii nebo moc (Lorenz, 1990). Nebezpečí této moci 

lidstvo stále ještě odmítá v plné míře akceptovat. 

Výsledky a diskuse 

Všechny uvedené myšlenky směřují k tomu, že naše současná 

společnost přeceňuje pozitivistický přístup k vědě, že je v mnoha 

ohledech příliš technokratická a bagatelizuje nahromaděné problémy, jež 

je možno po vzoru Lorenze označit jako odumírání lidskosti. Z tohoto 

úhlu pohledu se jeví důležité upozornit na některá úskalí e-learningových 

výukových metod, jež by měla být vzata do úvahy při jejich zařazování  

do výuky. Ty hlavní bychom se pokusili shrnout takto: 

 Závislost na technologiích. Především závislost na počítačových 

sítích představuje výrazný problém, který v současnosti stále 

ukazuje pouze špičku ledovce v podobě útoků počítačových 

hackerů, výpadků sítí při poruchách dodávek elektrického proudu 

či při přetížení serverů. 

 Absence lidského faktoru v jeho proměnlivosti. V českém filmu 

Nestyda režiséra Milana Hřebejka zaznívá názor, že posláním 

učitele není v první řadě studenty naučit danou látku, tedy přenést 

vědomosti, ale předat jim jakousi „štafetu lidství“. V tomto bodě je 

role e-learningového programu velmi omezena a často může být 

i kontraproduktivní. 

 Mechanizace procesu učení a upadnutí do stereotypu. Jedná se 

o jisté zlenivění studentů. Ti jsou prováděni e-learningovým 

programem velmi exaktně a po jisté době zákonitě upadnou 
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do stereotypu a propadnou mechanizaci procesu učení, jakkoli 

jsou zde používány interaktivní metody a vše záleží především 

na fantazii autora programu.  

 Šablonovitost a schematismus z pohledu produkce e-learningové 

studijní opory. Samotná myšlenka použití piktogramů v sobě nese 

velmi zrádný prvek. Obhájci těchto metod se budou nepochybně 

zaštiťovat jejich logickým členěním, přehledností 

a systematičností. Vše je tam, kde to má být. To je ovšem právě 

velký limit pro kreativitu autora, jenž je tlačen do používání 

zadaných struktur a schémat. Ikona s přesýpacími hodinami 

upozorňující na skutečnost, že nyní se student dozví, jak dlouho 

mu prostudování dané lekce bude trvat, může zaujmout při 

prvním či druhém využití. Poté se však pro přemýšlivé jedince 

(z řad autorů i studentů) stává prvkem obtěžujícím, srovnatelným 

s použitím automatického bubeníka při hudební produkci.   

Závěr 

V historii civilizace se nové vynálezy, jejichž primárním smyslem byla 

v drtivé většině snaha ušetřit lidem práci, vždy prosazovaly navzdory 

opatrnosti těch, kdo upozorňovali na jejich možná rizika. Otázkou 

zůstává, zda tento vývoj má své hranice, a zda je nemá v okamžiku, kdy 

začne narážet na prvky kyborgizace společnosti. Chápe-li Liessmann 

naši současnou společnost jako společnost nevzdělanosti, jedná se 

právě o absenci humanistického konceptu vzdělanosti, tak jak byl po 

staletí chápán, rozvíjen a udržován. Přesun části svého života 

(přinejmenším měřeno stráveným časem) do sféry virtuální reality, 

zejména u populace ve věku do třiceti let, svědčí o výrazném posunu 

vnímání autenticity lidského bytí. Jestliže Lorenz vidí optimistickou naději 

pro uchování lidského rozměru civilizace právě v nastupující mladé 

a nezkažené generaci, pak e-learning není ideálním nástrojem k podpoře 

humanistického modelu vzdělanosti.  

Poslední poznámka se týká vlivu na samotný proces vyučování. Již 

v této době jsme svědky jevu, o němž velmi často hovoří zejména 

audiovizuální technici, kdy vyučující, který používá powerpointovou 

prezentaci, není schopen vůbec žádné improvizace, a v okamžiku, kdy 
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se mu prezentaci z nejrůznějších důvodů nepodaří spustit, není schopen 

vyučovat. Již nyní se tak setkáváme s tím, že vyučující je mnohdy spíše 

promítačem, než důstojným subjektem vyučovacího procesu. E-learning 

tuto (ne)kompetenci ještě dále posunuje. 

Určitě není nutné, abychom se e-learningu bránili a dehonestovali jej, 

na druhé straně bychom si měli být vědomi i stinných stránek jeho 

bezvýhradného přijímání a nekritické fascinace. Těchto stinných stránek 

není totiž málo.    
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Abstrakt  

Vysoká škola polytechnická Jihlava je jednou z nejmladších veřejných 

vysokých škol v České republice a je jednou ze dvou škol tzv. 

neuniverzitního typu. V roce 2012 na škole studuje více než 

3 000 studentů ve třech studijních programech a šesti studijních oborech 

bakalářského stupně studia v denní a kombinované formě. Na základě 

požadavku zkvalitňování výuky byl v roce 2008 podán projekt „Zavedení 

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

na Vysoké škole polytechnické Jihlava“. Jelikož v letošním roce končí 

realizační fáze projektu, shrnujeme v článku hlavní činnosti a výsledky 

projektu.  

Klíčová slova 

Projekt, e-learning, LMS MOODLE, VŠP Jihlava, výukové opory   

 

Úvod 

V dnešní době rozmachu informačních a komunikačních technologií lze 

zaznamenat velký příklon k přesunu tradičních tištěných materiálů 

do elektronické podoby. Nejde jen o knihy, články, informace, ale také 

o různé výukové materiály. Výhoda e-learningu, neboli výuky 

prostřednictvím elektronických materiálů, je nesporná: studenti se velmi 
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rychle dostanou k potřebným studijním materiálům, aniž by byli nuceni 

zakoupit si mnoho knih či skript. Zároveň se nabízí další rozšířené 

možnosti e-learningu, a to jsou zejména online zkušební testy 

opravované ihned, takže student má okamžitě k dispozici zpětnou vazbu, 

a dále také skutečné testy, kdy lze v příslušné učebně psát zkouškový 

test v elektronické podobě, což následně usnadňuje opravování testů 

zkoušejícím. Elektronické materiály jsou vhodné zejména pro studenty 

kombinované či distanční formy, nicméně i pro studenty denního studia 

mají své opodstatnění. Proto bylo i na Vysoké škole polytechnické 

Jihlava rozhodnuto, že by bylo vhodné pro zkvalitnění výuky a přípravy 

studentů vytvořit e-learningové opory pro kurzy vyučované na naší 

vysoké škole.  

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) patří mezi nejmladší veřejné 

vysoké školy a je první neuniverzitní veřejnou vysokou školou v České 

republice, která vznikla v roce 2004 transformací původní vyšší odborné 

školy. „Neuniverzitní vysoká škola má ze zákona č. 111/1998 Sb. (zákon 

o vysokých školách) stejné postavení jako univerzitní vysoké školy. 

Odlišuje se pouze 3 atributy - nemůže poskytovat vzdělání v doktorských 

studijních programech, nečlení se na fakulty a její vědecká rada se 

nazývá akademickou radou“ [8]. VŠPJ je také jedinou veřejnou vysokou 

školou v kraji Vysočina. V současné době má škola akreditovány tyto 

studijní programy a obory [9]: 

 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 3 016 studentů (struktura viz Obr. 1). 
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Obr. 1 Struktura počtu studentů VŠPJ dle oboru studia [7] 

O projektu 

Projekt s názvem „Zavedení e-learningového systému do výuky 

a vytvoření e-learningových opor na Vysoké škole polytechnické Jihlava“ 

byl navržen a 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 150 tzv.“e-learningových opor“ v prostředí LMS MOODLE, tj.  

připravení e-learningových materiálů pro 150 předmětů vyučovaných na 

VŠPJ. Materiály by měly sloužit studentům denního i kombinovaného 

studia k výkladu probírané látky, testování pochopení látky, odevzdávání 

úkolů a seminárních prací a případně i k psaní závěrečných testů včetně 

automatické opravy testů. Mezi další cíle patří příprava výukových 

pomůcek pro autorský tým a přizpůsobení Moodlu grafice VŠPJ a jeho 

napojení na informační systém VŠPJ. Kromě hlavních uživatelů, kterými 

jsou studenti, lze za cílovou skupinu chápat i akademické a další 

pracovníky školy, kteří mají k materiálům také přístup a mohou se jednak 

při tvorbě a jednak při jejich průchodu mnohému naučit.  

Klíčové aktivity a harmonogram projektu    

Mezi klíčové aktivity projektu tedy patří [11]: 

41% 

40% 

5% 

5% 
3% 6% 

Procenta studentů na oborech 
VŠPJ 

Cestovní ruch

Finance a řízení

Aplikovaná informatika
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Porodní asistentka

Všeobecná sestra
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 01 Příprava a aktualizace helpdesku 

 02 Analýza e-learningového systému Moodle a jeho přizpůsobení 

 03 Příprava materiálu pro e-learningové opory a administrace 

systému 

 04 Požadavky na e-learningové opory 

 05 Příprava školících materiálů 

 06 Proškolení e-learningových opor a testování 

 07 Vytvoření e-learningových opor 

 08 Testování e-learningových opor, korekce nedostatků  

e-learningových opor 

 09 Používání e-learningových opor ve výuce 

 10 Vyhodnocení zkušebního provozu, realizace případných 

korekcí 

Původní harmonogram projektu je zobrazen na obrázku 2. Některé 

aktivity bylo vzhledem ke změnám nutné prodloužit, avšak základní 

nastavení bylo v podstatě zachováno.  

 

Obr. 2: Harmonogram projektu [11] 

2009 2010 2011 2012

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1

01 Příprava a aktualizace helpdesku

02 Analýza e-learningového systému Moodlea jeho 

přizpůsobení

03 Příprava materiálu pro e-learningové opory

a administrace systému

04 Požadavky na e-learningové opory

05 Příprava školících materiálů

06 Proškolení e-learningových opor a testování

07 Vytvoření e-learningových opor

08 Testování e-learningových opor, korekce nedostatků 

e-learningových opor

09 Používání e-learningových opor ve výuce

10 Vyhodnocení zkušebním provozu, realizace 

případným korekcí
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Stránky opor a projektu 

Všechny opory, které vznikaly postupně v rámci projektu, lze nalézt 

na webových stránkách projektu (elearning.vspj.cz) – viz obrázek 3.  

 
Obr. 3: Stránky e-learningových opor jednotlivých předmětů [10] 

Kromě těchto stránek vznikly i stránky o projektu (elearning.na.vspj.cz), 

kde lze nalézt všechny potřebné informace spojené s projektem, tj. popis 

klíčových aktivit, harmonogram, informace o konferencích spojených 

s projektem, helpdesk, apod.) – viz obrázek 4. 

 

Obr. 4: Stránky projektu [11] 
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Jelikož jsme o průběhu projektu referovali na jiných konferencích  

(o metodice projektu [4], [5], o průběhu tvorby a částečném hodnocení 

ze strany externistů [3] i studentů [1], [6], i o projektu [2]), zopakujeme 

i zde některé základní informace o oporách. 

Řešitelský tým 

V rámci projektu bylo nutné zapojit poměrně velké množství 

akademických i neakademických pracovníků jednak do příprav materiálů 

pro autory opor, dále také programátory a technickou podporu pro úpravy 

LMS Moodle a jeho napojení na informační systém a dále také bylo 

nutné mít k dispozici lektory, tj. akademické pracovníky s většími 

zkušenostmi s vytvářením materiálů v LMS Moodle, kteří autorům na 

jednotlivých katedrách pomáhali s tvorbou opor. Struktura a počet 

zapojených osob se v průběhu projektu mírně měnila, jak je vidět 

z tabulky 1. Největší změnu jsme zaznamenali v autorském týmu, tj. 

v počtu osob, které připravovali opory pro jednotlivé předměty. Jedním 

z důvodů těchto změn byly i změny v akreditacích předmětů, neboť 

některé původně plánované předměty zanikly, takže bylo nutné zapojit 

další akademické pracovníky, abychom splnili cíl vytvoření 

e-learningových opor pro 150 předmětů. 

 

Tab.1: Struktura řešitelského týmu a její změny 
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Zastoupení kateder na oporách  

Jak již bylo zmíněno výše VŠPJ je neuniverzitní vysoká škola, tj. v její 

struktuře nenalezneme fakulty, škola je formálně rozdělena pouze na 

katedry – viz obrázek 5.  

 
Obr.5: Organizační struktura VŠPJ [12] 

 

Na škole tedy existuje 8 kateder, z nichž 4 jsou tzv. oborové, tj. zaštiťují 

některý z oborů VŠPJ (katedra cestovního ruchu, ekonomických studií, 

informačních technologií, zdravotnických studií), a zbylé katedry zajišťují 

doplňkovou výuku (jazyky, matematiku, veřejnou správu a reg.rozvoj, 

sport). Jak je vidět na obrázcích 6 a 7, není toto dělení z pohledu 

vytvořených e-learningových opor důležité, neboť největší procento opor 

vytvořila katedra jazyků, kde vedení rozhodlo, že všechny jazykové kurzy 

budou mít svou e-learningovou oporu. V počtu opor pak následuje 

katedra ekonomických studií a katedra zdravotnických studií. 
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Obr.6: Zastoupení kateder na oporách 

 

 

Obr.7: Počty opor dle kateder 
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Struktura opor  

Návrh základní jednotné struktury opor nebyl jednoduchý, původní 

představy vzaly za své poté, co se ukázalo, že jednoduše navržená 

struktura není dostatečně široká a neodpovídá potřebám všech 

zahrnutých předmětů ze všech kateder. Škola také v průběhu projektu 

přešla na jiný grafický styl, což bylo nutné zohlednit i na obou webových 

stránkách (projektu a opor). Vedení projektu spolu s lektory se tedy 

usneslo na tom, že každá opora by měla obsahovat shodné prvky, 

ve kterých se studenti snáze zorientují, na druhou stranu to musí být 

prvky využitelné na široké škále zastoupených předmětů (od jazykových, 

přes matematické, ekonomické až ke zdravotnickým). V úvodu každého 

kurzu jsou to tyto sekce: 

 Uvítání 

 Učební cíle a návaznosti e-opory 

 Struktura e-opory 

 Vstupní požadavky pro zvládnutí kurzu 

 Podmínky pro úspěšné ukončení kurzu 

 Tutorské řízení studia 

 Průvodce studiem 

 FAQ 

 Základní a doporučené zdroje informací 

 Doplňující materiály 

 Slovník 

 Vzorové testy 

 Ostatní (např. diskusní fórum) 

 Poučení o autorském zákoně 

Autor každé e-learningové opory může samozřejmě zvážit, zda jsou 

v daném předmětu všechny sekce potřebné a zda je možné naplnit 

všechny výše uvedené položky požadovanými informacemi. Pokud tomu 

tak není, může některé z nich vynechat. Obr. 8 ukazuje možnou podobu 

úvodu e-elearningového kurzu. 
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Obr. 8: Ukázka struktury úvodní části e-learningové opory (zde 
Kancelářský software) [10] 

 

E-learningový kurz je pak rozdělen dle výukových týdnů nebo dle témat. 

I v této části je doporučeno využívat jednotnou strukturu, tj. každé téma 

(kapitola) by mělo obsahovat tyto položky: 

 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 stažení, řešené úlohy, doplňující studijní materiály, 

přednášky a cvičení z denního studia, odevzdávárny úkolů apod. Ukázka 

struktury kurzu včetně vizuální podoby je na obr. 9. 
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Obr. 9: Ukázka struktury týdenního uspořádání e-learningové opory (zde 
Techniky projektového managementu) [10] 

Hodnocení připravených opor 

Všechny připravené opory prošly dvěma fázemi hodnocení. První z nich 

spočívala v hodnocení opor externisty a studenty, kteří již daný kurz 

absolvovali, druhá pak v tzv. pilotním ověření ve výuce a následném 

hodnocení studenty, kteří v daný semestr e-learningovou oporu daného 

předmětu ve výuce používali. Oboje hodnocení je jednou z klíčových 

aktivit projektu. Studenti i externisté 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 každý 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 [6], průběžné výsledky 

externího hodnocení pak v článku [3].  

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 požadavky pro zvládnutí kurzu, podmínky pro úspěšné 

ukončení, průvodce studiem, vysvětlení ikon, instrukce, kde co jak 

studovat, časová dotace, základní a doporučenou studijní literaturu. 
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Další část dotazníku se již týkala samotného učiva. Kromě níže 

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? 

 Dodržuje opora jednotný grafický styl? 

 Jsou veškeré použité zdroje v opoře správně citovány dle normy? 

Za obsah každého 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.  

Každou oporu hodnotil jeden náhodně zvolený externista (akademický 

pracovník jiné vysoké školy) a dále zhruba 20 studentů, kteří daný 

předmět již absolvovali, nebo kteří mají prokazatelně znalosti uvedeného 

předmětu a mohli tak posoudit, zda by byla pro ně e-learningová opora 

při výuce užitečná. Později hodnotilo elektronické materiály dalších 

zhruba 20 studentů, kteří měli daný kurz zapsaný v rozvrhu a mohli tak 

materiály přímo používat ve výuce. Výsledky těchto hodnocení lze nalézt 

v publikacích [2], [3] a [6], zde je na ukázku uvádíme pouze na obr. 10 

a 11, ze kterých je vidět, kde vznikaly největší problémy. Studenti 

spatřovali nedostatky zejména v chybějícím průvodci studiem či kontakty 

na vyučující (což bylo brzy odstraněno), externisté vytýkali zejména 

nedostačující dělení literatury na povinnou a doporučenou (i toto bylo 

následně v kurzech upraveno). V obsahové části si pak obě skupiny 

všímali nedostatků v citacích, takže autoři opor byli proškoleni 

a následně byl ve spolupráci s právníkem školy vytvořen text uvedený 
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v každé opoře a poučující zejména studenty o autorském zákoně a jeho 

dopadu na e-learningové materiály.  

 

Obr. 10: Výsledky hodnocení opor externisty i studenty – část týkající se 

obecných informací o kurzu 

 

Obr. 11: Výsledky hodnocení náplně e-learningových opor – názor 

externistů i studentů 
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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 55 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, že 

se autoři zhostili své úlohy velmi dobře a studenti dostávají k dispozici 

mnoho materiálů k výuce. Odpovědi z dotazníků a požadavek 

na udržitelnost projektu však také naznačují, že je stále co upravovat. 

Názory externistů i studentů jsou 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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Využitie LMS MOODLE vo výučbe 

elektrotechnických študijných 

programov 

Zdislav Exnar 

Mária Pálušová 

 

Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá problematikou elektronického vzdelávania a jeho 

aplikáciou vo výučbe elektrotechnických študijných programoch na DP 

Žilinskej univerzity v Liptovskom Mikuláši. Popisuje konkrétne skúsenosti 

s realizáciou kurzu v prostredí  LMS MOODLE. 

Kľúčová slova: Elektronické vzdelávanie, kurz, LMS MOODLE 

 

Úvod 

Súčasná doba, ktorá sa vyznačuje vysokým tempom rozvoja jednotlivých 

vedných disciplín, zavádzaním nových poznatkov vedy a výskumu 

do praxe a do systému vzdelávania nevyhnutne vyžaduje zavedenie 

nových foriem vzdelávania, medzi ktoré patrí aj elektronické vzdelávanie. 

Vzdelávací proces na univerzitách musí umožniť absolventom získať 

adaptabilitu na tieto rýchlo sa meniace podmienky praxe a zároveň ich 

motivovať a viesť k poznávacím aktivitám, tvorivosti a samostatnosti 

pri riešení úloh, pri získavaní a využívaní nových poznatkov. Elektronická 

forma vzdelávania (e-learning) sa javí v tomto smere ako jedna tých, 

ktoré môžu pomôcť pri premene tradičnej školy na tvorivú školu tretieho 

tisícročia. 
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Charakteristika a formy elektronického vzdelávania 

Elektronické vzdelávanie chápeme ako multimediálnu podporu 

vzdelávacieho procesu s použitím moderných informačných prostriedkov 

a komunikačných technológií, ktorý je spravidla realizovaný 

prostredníctvom počítačových technológií. Jeho základnou úlohou je 

slobodný prístup k vzdelávaniu v čase a priestore [1]. 

Postupom času sa vyvíjali rôzne systémy na správu vzdelávania: 

 vzdelávanie pomocou Internetu (Internet BasedTraining- IBT) 

 on-line vzdelávanie (On-line Learning) 

 off-line vzdelávanie (Off-lineLearning) 

 systém na riadenie výučby (LearningManagementSystem –LMS) 

Väčšina LMS systémov je založená na webových technológiách, ktoré 

umožňujú prístup k študijným materiálom spôsobom „anytime and 

anywhere“. 

Obľúbeným systémom elektronického vzdelávania na vysokých školách 

a univerzitách v poslednom období je systém LMS MOODLE 

(ModularObjectOrientedDynamicLearningEnvironment). Je to voľne 

šíriteľný softvér, určený na tvorbu, distribúciu a administráciu 

elektronických vzdelávacích materiálov a kurzov. 

LMS systém musí obsahovať prostriedky, ktoré umožnia [2]: 

 zobrazovať zoznam kurzov a termíny, kedy sú študentom 
k dispozícii, 

 registrovať študentov, resp. účastníkov kurzov, 

 distribuovať multimediálny obsah priamo účastníkovi kurzu, 

 prezeranie vzdelávacích materiálov, 

 testovanie a spätnú väzbu, 

 manažovanie vzdelávania priamo študentom. 

Elektronické vzdelávanie tak predstavuje súbor opatrení pre 

zabezpečenie a realizáciu výučby s podporou prostriedkov výpočtové 

techniky (obr. 1).  
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Obrázok 1 Oblasti použitia elektronického vzdelávania 

Kurz predmetu v prostredí LMSMOODLE 

Pri koncipovaní tohto príspevku sme vychádzali z predpokladu, ktorý 

kladie hlavné ťažisko výučby na prezentačnú formu (t.j. prednášky, 

cvičenia a laboratórne cvičenia). Použitie elektronického vzdelávania sa 

v tomto prípade chápe ako podporný systém, najmä pri samostatnom 

štúdiu, príprave na cvičenia a laboratórne cvičenia. Výhodou takto 

koncipovanej podpory štúdia je fakt, že všetky materiály sú sústredené 

na jednej platforme predmetu a tak sú študentom ľahko dostupné, 

(nemôžu sa vyhovárať na to, že ich nemali k dispozícii). Výhodou pre 

učiteľa je aj ich pomerne jednoduchá administrácia. 

Vlastné usporiadanie jednotlivých častí elektronickej podpory štúdia 

predmetu vychádza z potrieb, ktoré sú pre zabezpečenie výučby 

požadované študijným poriadkom a súčasne sú aj vhodné pre rozvoj 

predmetu. Z tohto pohľadu môžeme kurz (pojem prevzatý z LMS 

MOODLE, ktorý takto definuje študijné materiály ako celok pre jeden 

predmet) rozdeliť do nasledujúcich oblastí (obr.2): 

 pokyny ku štúdiu, 

 študijné materiály, 
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 kontrola štúdia. 

Každý kurz predmetu by mal obsahovať základné informácie o predmete. 

Patria tam ciele, ktoré majú byť dosiahnuté štúdiom, aký je časový plán 

štúdia a obsah jednotlivých prednášok, aká je a ako bude organizovaná 

priebežná kontrola štúdia, aké sú podmienky pre ukončenie štúdia 

predmetu a ako budú zverejňované výsledky priebežnej kontroly. Tieto 

pokyny slúžia študentom aj vyučujúcim k organizácii štúdia. Výhodou je, 

že tieto údaje sú na jednom mieste, prehľadné usporiadané a je možné 

nastaviť oprávnenia systému tak, aby ich mohli používať len tí študenti, 

ktorí sú prihlásení do daného kurzu. 

Druhou časťou je študijný materiál, ktorý je spravidla rozdelený do 

celkov, ktoré odpovedajú jednotlivým etapám vyučovania. Tu je vhodné 

zaradiť texty prednášok a  študijný materiál v elektronickej podobe. Táto 

časť je učiteľmi často diskutovaná, pretože zvádza študentov k tomu, aby 

nechodili na prednášky, keďže ich texty majú na „webe“. Druhá rovina 

problému spočíva v tom, že študent si môže prednášku vopred vytlačiť 

a na vlastnej prednáške si už robí len poznámky do už existujúceho 

textu. To mu umožňuje lepšie sa sústrediť na obsah prednášky 

a nezaoberať sa zápisom textu. Túto filozofiu je potrebné študentom 

objasniť a podčiarknuť fakt, že prednášky v uvedenej forme neobsahujú 

úplný výklad, ktorý je však v mnohých prípadoch rozhodujúci pre 

pochopenie prednášanej problematiky. Študijný materiál vzhľadom na to, 

že je členený do celkov, obsahuje vlastné študijné materiály ale aj 

pokyny na cvičenia a zadania laboratórnych cvičení. 
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Obrázok 2 Rozdelenie informácií pre kurz predmetu študijného programu 
elektrotechnického zamerania 

Významnú úlohu zohráva aj možnosť vytvorenia kontrolných testov. 

Elektronické vzdelávanie je možné tak chápať aj ako určitý „donucovací“ 

prvok štúdia tým, že študentom sú predkladané priebežné kontrolné 

testy, ktoré od nich vyžadujú pravidelnú prípravu na vyučovanie. Tento 

fakt považujeme, spolu s ich motiváciou ku štúdiu daného predmetu, 

za jeden z rozhodujúcich pre osvojenie si požadovaných vedomostí. 

Rozhodujúci faktorom ale naďalej zostává motivácia študentov ku štúdiu. 

Tu je dominantná úloha učiteľa. Je na ňom, aby daný predmet urobil pre 

študentov zaujímavým a prehĺbil tak ich záujem o tento predmet. Platí, že 

akékoľvek represívne aktivity zo strany učiteľa záujem študentov o daný 

predmet neprehĺbia, práve naopak. Aj tak považujeme pravidelnú 

kontrolu štúdia za dôležitú najmä ako spätno-väzobnú informáciu pre 

učiteľa, či prednášanú problematiku študenti zvládli. V súvislosti s týmto 

sa v technických študijných programoch stretávame s určitým 

obmedzením, ktoré vyplýva z prípravy týchto kontrolných testov. 
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Jednotlivé otázky v teste vytvárame tak, že študenti na ne odpovedajú 

buď formou výberu správnej odpovede z ponúkaných možností, prípadne 

je použitá forma polootvorenej úlohy. V takto pripravovaných testoch 

v prostredí LMS MOODLE nie je možne vytvoriť testovaciu úlohu v ktorej 

by mali študenti za úlohu napríklad kresliť schémy. Skúsenosti ukazujú, 

že vzhľadom na tento fakt je potrebné otázky e-vzdelávania riešiť 

doplňujúcimi zadaniami úloh klasickou formou. 

Pri vytváraní testov v e-vzdelávaní je potrebné zdôrazniť na jednej strane 

najmä časovú náročnosť ich prípravy, na druhej strane je treba zdôrazniť 

skutočnosť, že tieto testy je možné pripravovať postupne niekoľko rokov 

za sebou a zdokonaľovať ich obsah. Vzniká tu veľká úspora času pri ich 

vyhodnocovaní (oproti testom, ktoré boli zadané  klasicky na papier). 

Ďalší nevýhodou je fakt, že každý študent, ktorý vypracováva kontrolný 

test musí pracovať na počítači samostatne. V elektrotechnických 

študijných programoch sú veľmi často cvičenia a laboratórne cvičenia 

realizované formou modelovania a simulácií na počítačových 

laboratóriách. V takom prípade je realizácia kontrolného testu bez 

problémov a zaberá rádovo do 10 minút.    

Skúsenosti s takto vedenou výučbou ukazujú, že vedomosti študentov 

a ich trvalá hodnota sa zvyšuje. Vyučujúci môže zároveň reagovať na tie 

okruhy prednášanej problematiky, ktoré sa v testoch ukázali ako 

študentmi nedostatočne zvládnuté. Ďalšou výhodou takto koncipovaného 

predmetu je to, že zo súboru otázok jednotlivých priebežných testov je 

možné vytvoriť záverečný test, ktorý je súčasťou semestrálnej skúšky. 

Študenti, ktorí absolvujú takto koncipovanú výučbu predmetu nemajú 

spravidla väčšie problémy zvládnuť túto skúšku. 

Cieľom výučby (a tiež záverečnej skúšky) by nemalo byť ukázať 

študentovi čo nevie, ale mať nástroj na to, ako ho pripraviť tak, aby získal 

požadované vedomosti. Toto je možné dosiahnuť vytvorením súboru 

otázok, ktoré budú pokrývať celý obsah vyučovaného predmetu. Tieto 

otázky nie je potrebné utajovať, naopak je dobré dať ich študentom 

k dispozícii, pretože aj to je cesta k tomu, aby sa požadovaný obsah 

naučili. Aj vzhľadom na to, že na našej univerzite prevláda najmä 

prezentačná forma vyučovania, elektronické vzdelávanie chápeme ako 

prostriedok, ktorý má študentom pomôcť v spätnej väzbe nájsť správne 
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riešenie daného problému. Tu sa snažíme navodiť takú situáciu, aby  

študent správne riešenie konkrétneho problému hľadal napríklad štúdiom 

doporučenej literatúry a uplatnil kreatívnosť jeho riešenia. 

Ďalšou možnosťou, ktorú ponúka e-vzdelávanie je evalvácia pod ktorou 

sa skrýva hodnotenie obsahu predmetu, jeho náročnosti, zabezpečenia 

ale aj hodnotenie učiteľa. Domnievame sa, že aj táto časť má 

nezastupiteľné miesto vo výchovno-vzdelávacom procese. Každý 

z učiteľov, hoci je odborníkom vo svojej oblasti v snahe dať študentom tie 

najnovšie poznatky môže zabudnúť na skutočnosť, že má pred sebou  

študentov, ktorí sa s touto problematikou ešte len zoznamujú, čiže ich 

vedomosti sú dosť obmedzené. Aj z tohto dôvodu je potrebný pohľad 

na výučbu nielen zo strany učiteľa, ale aj zo strany študentov, ktorých 

názor (vyjadrený napríklad formou dotazníkov) umožní skvalitniť priebeh 

výchovno- vzdelávacieho procesu. Práve tento „pohľad z druhej strany“ 

môže odhaliť niektoré nelogické väzby, ktoré však odborník môže chápať 

ako zrejmé. 

 

Záver 

Pre elektronické vzdelávanie je na Žilinskej univerzite zvolené prostredie 

LMS MOODLE. Tým, že je previazaná časť hodnotenia a administratívna 

agenda vzniká tak veľmi silný nástroj umožňujúci realizáciu  

e-vzdelávania ako pre učiteľov, tak aj pre študentov. Jednotlivým 

predmetom sú priradené moduly LMS MOODLu, ktorým sú priradení 

študenti, ktorí majú zapísaný daný predmet v príslušnom akademickom 

roku. Študent sa hlási do kurzu svojím heslom, ktoré mu bolo pridelené 

pri prijatí na štúdium.  

Autori článku majú skúsenosť z realizácie e-vzdelávania predmetov 

„Teória automatického riadenia“, „Logické obvody“, „Programovací jazyk 

JAVA“ a „Tvorba multimediálnych web stránok“. Najväčšie problémy pri 

tvorbe kurzu boli pri realizácii kurzu z predmetu „Tvorba multimediálnych 

web stránok“. Dôvod spočíva v tom, že LMS MOODLE pre tvorbu svojho 

obsahu využíva html kód. Z tejto skutočnosti vyplýva fakt,  že napísať 

texty testovacích otázok obsahujúce objasnenia značkovacieho jazyka 
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html, nie je jednoduchou záležitosťou. Pri vytváraní kurzu z predmetu 

„Logické obvody“ boli vo veľkej miere používané obrázky schém, 

v ktorých mali študenti rozpoznať chyby alebo určiť o akú schému ide. Tu 

sa ale ukázal nedostatok, ktorý vyplýva z malej kreatívnosti systému, 

pretože študenti síce na skúške vedeli rozpoznať o aký typ obvodu ide, 

ale nakresliť ho im robilo veľké problémy. 

Pri zostavení tohto príspevku sme vychádzali z vlastných skúsenosti  

s e-vzdelávaním na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity. 

Domnievame sa, že je veľkým pomocníkom študentovi aj učiteľovi, ale 

ešte stále nemôže nahradiť klasickú výučbu, pri ktorej dochádza 

k bezprostrednému kontaktu študenta a učiteľa.  
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K problematice rozvoje jazykových 

kompetencí akademické obce VŠB-TUO  

e-learningovou formou s ohledem 

na individuální učební styly při studiu 

cizích jazyků 

Radka Juříčková 

 

Abstrakt 

Příspěvek se zabývá problematikou rozvoje jazykových kompetencí celé 

akademické obce VŠB-TUO e-learningovou formou v prostředí LMS 

Moodle s ohledem na individuální učební styly při studiu cizích jazyků. 

Individuální učební styly studenta hrají podstatnou roli při efektivním 

osvojování cizího jazyka, a protože e-learningové formy vzdělávání 

dorazily i na půdu Katedry jazyků VŠB-TUO, rozhodli jsme se na tomto 

pracovišti zrealizovat, verifikovat a implementovat nové formy vzdělávání 

do výuky anglického jazyka pro odbornou sféru i zde. Příspěvek 

postupně popisuje zamýšlený projekt optimalizace a následné verifikace 

e-kurzů tak, aby e-learningové prostředí respektovalo typy studentů 

s ohledem na jejich upřednostňované učební styly s užším zaměřením 

na preferenci percepčního vnímání předkládaného učiva.  

Klíčová slova: e-learning, Moodle, e-kurz, angličtina pro odbornou sféru, 

učební styly studentů cizích jazyků, percepční vnímání 

 

Úvod 

Cílem příspěvku je seznámit čtenáře s problematikou rozvoje jazykových 

kompetencí akademické obce VŠB-TUO a způsobem řešení. V únoru 

2012 byla spuštěna první část tematicky zaměřených e-learningových 

kurzů odborné angličtiny pro jednotlivé fakulty v prostředí LMS Moodle. 
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Abychom mohli celé kurzy postupně realizovat, museli jsme si již ve fázi 

příprav odpovědět na několik základních otázek. 

1. Kdo je přesně cílovou skupinou uživatelů? 

2. Jak metodicky a obsahově správně koncipovat celý e-learningový 
model jazykového vzdělávání? 

3. Jak zajistit jeho úspěšnosti a užitečnost v praxi?  

4. Jak „efektivněji“ učit angličtinu na VŠB-TUO? Co můžeme 
udělat jinak a nově? 

Na všechny tyto otázky jsme postupně hledali odpovědi a jejich nalezení 

jsme se pokusili implementovat do realizační fáze. Zejména otázka č.4 

se stala středem našeho zájmu. Celý projekt bude ukončen v únoru 

2013. Do té doby budou postupně vznikat další dvě části všech sedmi 

e-kurzů se zakončením v podobě závěrečného shrnujícího testu. 

Materiál a metody 

Odborný obsah 

Základním studijním materiálem byla a jsou odborně specifikována 

témata, která byla konzultována s odborníky z jednotlivých fakult, tak aby 

vznikla vazba obsahu řešených témat na samotnou výuku na odborných 

pracovištích. Osloveni byli děkani, proděkani, odborní asistenti, školitelé 

doktorandů a také doktorandi samotní. Takto vybraná odborná témata 

byla předkládána tvůrcům jednotlivých lekcí (units). 

Při tvorbě jednotlivých lekcí byla respektována základní metodologie 

tvorby elektronického učebního textu a Společný evropský referenční 

rámec pro jazyky s ohledem na preference učebních stylů při studiu 

cizích jazyků. Všechny tyto ovlivňující faktory musely respektovat reálné 

technické možnosti LMS Moodle a zvolenou formu řízeného samostudia 

se strojovou zpětnou vazbou.  

Společný evropský referenční rámec 

Převážně při snaze respektovat Společný evropský referenční rámec 

a rozvoj jazykových kompetencí ve třech hlavních oblastech jak je rámec 

(CEFR) uvádí 
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 porozumění (čtení a poslech) 

 mluvení (interakce a produkce) 

 psaní   

jsme se setkali s prvními potížemi. Museli jsme zvolit takové typy aktivit 

a cvičení, které jsou realizovatelné i bez přímé účasti tutora. Převážně 

oblast porozumění a psaní se ukázala pro elektronické prostředí 

realizace jako nejvhodnější. Oblast rozvoje kompetence mluvení je  

(v budoucnu) také reálná, ale zde již vstupují do hry další faktory, jakými 

jsou přenos zvuku v reálném čase, tzv. synchronní komunikace, dva 

a více účastníků a samotné podněty pro interakci vyžadující mluvení. 

Takové aktivity připravujeme pro následný rozvoj současného projektu. 

V této podobě e-kurzů jsme se zaměřili na rozvoj mluvené produkce 

ve formě poslechu-opakování-nahrání-porovnání s rodilým mluvčím-

ukládání-opakovaného srovnání v oblasti odborné terminologie.  

Všechny předkládané učební materiály také respektují úroveň obtížnosti 

dle CEFR (levels A1-C2): 

A1 Elementary 

A2 Pre-Intermediate 

 

B1 Intermediate 

B2 Upper-Intermediate 

C1 Advanced 

C2 Proficiency 

 

Nicméně právě s ohledem na odbornou náročnost jsou lekce určeny 

převážně pro pokročilé až skutečné odborníky v dané oblasti. Pohybují 

se tudíž v úrovních B1-C2. 
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Učební styly 

V odborné literatuře se setkáváme s různými přístupy ke klasifikaci 

učebních stylů. Ve specifické oblasti učení se cizím jazykům zaměřují 

odborníci pozornost jen na některé z množství zkoumaných 

a v pedagogické nebo psychologické literatuře popisovaných stylů učení. 

Nejčastěji analyzována a realitně nejvíce prozkoumána je právě oblast 

učení se cizímu jazyku v podmínkách školního vyučování. Oblast výuky 

cizího jazyka v elektronickém prostředí ještě není natolik prozkoumána, 

a proto se domníváme, že právě tato oblast si zaslouží minimálně 

pozornost ve formě pedagogického experimentu. Pro specifickou oblast 

e-learningu a elektronického prostředí se dále zaměřujeme hlavně 

na percepční preference a sice: 

 vizuální 

 auditivní 

 kinestetické 

Psychologické a lingvistické poznatky vedou ke klasifikaci podle 

percepční preference, která v podstatné míře ovlivňuje přístup 

k informacím a jejich příjem, tedy způsob zpracování nových informací 

získaných pomocí smyslového orgánu, vytváření asociací a paměťové 

vybavování. U cizího jazyka jde navíc o spojování těchto vnitřních obrazů 

s jazykovými entitami. Nejčastěji dochází na kombinaci několika stylů 

a vyhraněné typy se objevují jen zřídka. (Lojová, G.; Vlčková, K. 2011). 

Při výběru a realizaci jednotlivých cvičení a aktivit jsme se snažili 

respektovat tyto zákonitosti, tak aby studenti měli dostatek smyslových 

podnětů vyhovujících jejich přirozené preferenci vnímání. V současné 

době připravujeme druhou část, ve které již umožníme studentům své 

preferované percepční učební styly diagnostikovat validním 

diagnostickým nástrojem (Cohen, A.D.; Weaver S.J. 2005) a následně 

pracovat s doporučným studijním materiálem respektujícím výsledky 

dotazníku.  
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Obr. 1: průběh optimalizovaného e-kurzu 

 

 

 

 

 

 

 

Technická realizace 

Abychom mohli realizovat zamýšlené typy cvičení, museli jsme 
do prostředí LMS Moodle (verze 1.9x) implementovat několik vnějších 
aplikací. Pro audio prvky jsme použili Java applet a pro rozšíření 
možností variability aktivit a cvičení jsme implementovali prvky Hot 
Potatoes od Half-Baked Software a prvky aplikace WordleTM. 

Výsledky a diskuse 

V současné době běží první fáze všech e-kurzů a od 1. 2. 2012 

k dnešnímu dni (15. 2. 2012) registrujeme 264 zapsaných účastníků. 

 

  

Zahájení kurzu 

Diagnostika 

preferovaných 

učebních stylů 

Adaptovaná 

varianta e-kurzu 
Auditivní typ 

Vizuální typ 

Kinestetický typ 

Review test 

Evaluační 

dotazník 
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Tab. 1: přehled zapsaných účastníků e-kurzů 

Fakulta: Počet zapsaných účastníků 

Ekonomická 46 

Stavební 28 

Strojní 47 

Elektrotechniky a Informatiky 41 

Hornicko-geologická 46 

Metalurgie a materiálového inženýrství 40 

Bezpečnostního inženýrství 16 

Celkem  264 

 

Prozatím největší zájem o tuto formu výuky registrujeme u fakulty strojní, 

ekonomické a hornicko-geologické. Právě na tyto fakulty se zaměříme 

po bližší analýze dat získaných z protokolů a sestav o činnosti v LMS 

Moodlu a pokud budou skutečně nejaktivnější, stanou se naší novou 

cílovou skupinou pro zamýšlený experiment. Tímto bychom pokryli 

nutnou motivaci a sebedisciplínu, která je pro e-learningovou formu 

vzdělávání naprosto zásadní. 

Intenzivně pracujeme na druhé části všech sedmi e-kurzů, připravujeme 

zamýšlenou optimalizaci dle preferovaných učebních stylů a následnou 

realizaci. V budoucnu nás tudíž čeká evaluace zvolené formy i metody 

výuky a aktualizace témat.  V úmyslu máme také ještě více provázat 

vybraná témata s odborností jednotlivých fakult, uvažujeme o návaznosti 

na Státní závěrečné zkoušky alespoň ve společném základu pro všechny 

obory. V popředí našeho zájmu také stojí odborná jazyková příprava 

mladých doktorandů-nových akademických pracovníků a rozvoj jejich 

„Academic Skills“. Pokud se ukáže, že tato cesta vede k optimalizaci 

a větší efektivitě výuky cizích jazyků, je možno tuto metodu aplikovat i na 
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další jazyky na Katedře jazyků VŠB-TUO vyučované, např. jazyk 

německý, ruský, francouzský, španělský nebo na jazyk český pro cizince. 

Závěr 

Problematice výuky cizích jazyků pro odbornou sféru se Katedra jazyků 

VŠB-TUO věnuje velmi intenzivně a s ohledem na reflexi uplatnění 

našich absolventů v odborné praxi považuje zlepšení jazykových 

kompetencí za naprosto nezbytné. Angličtina je v současnosti chápána 

jako lingua franca dnešního globalizovaného světa a jako nástroj pro 

dorozumívání je užívána s naprostou převahou. I tento fakt vede 

k rozšíření nabídky výuky, kde nástroje ICT hrají a budou hrát 

významnou roli ve vzdělávacím procesu. Jako jeden z prvních nástrojů 

jsme začali používat právě LMS Moodle, se kterým se stále ještě 

seznamujeme a objevujeme jeho možnosti.  A protože se jedná o open-

source i jeho vývoj zřejmě nikdy neskončí a v budoucnu se můžeme těšit 

na jeho nové možnosti. 
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Podmíněný přístup k činnostem 

a materiálům v prostředí LMS Moodle 

Andrea Kubišová 

 

Abstrakt 

Od verze 2.0 nabízí Moodle možnost podmíněného přístupu 

k materiálům. Pro učitele to znamená, že má možnost studentům 

nastavit zobrazení či zpřístupnění jisté činnosti v závislosti na splnění 

činnosti jiné. Článek popisuje způsob nastavení různých typů podmínek 

pro jednotlivé druhy činností. Pro ilustraci uveďme použití této funkce, 

vyžadujete-li například zpřístupnění dalšího studijního materiálu až 

po vyplnění dotazníku k materiálu předchozímu, zobrazení další 

přednášky až po zvládnutí testu na určitý počet procent nebo 

zpřístupnění zkouškového testu až po získání určitého součtu bodů 

z testů zápočtových. Pokud student kritéria nesplní, lze např. nastavit, že 

odkaz na činnost vůbec nevidí, nebo jej vidí bez možnosti otevření. Tímto 

získává učitel coby průvodce celým kurzem další nástroj při budování 

rozmanité cesty k průchodu jeho kapitolami. 

 

Klíčová slova 

Moodle, omezit přístup, plnění činností, pokrok studenta 

 

Úvod 

Na úvod příspěvku je nutné podotknout, že funkce musí být povolena 

administrátorem Moodlu.  
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Pokud je funkce povolena, první krok, který musíte udělat je nastavit 

sekci „Pokrok studenta“ v nastavení Vašeho kurzu. Z rozbalovacího 

seznamu vyberte položku „Povoleno, vizte…“. 

Práce s podmíněným přístupem 

Při vkládání jakéhokoliv studijního materiálu se podmíněný přístup 

nastavuje pomocí sekcí „Omezit přístup“ a „Plnění činnosti“. Velmi 

důležité je si uvědomit, že pokud chcete využívat nějakou činnost pro 

budoucí podmíněný přístup, musíte mít v jejím nastavení v sekci „Plnění 

činností“ - „Sledování plnění“ nastavenu možnost „Zobraz činnost jako 

splněnou, pokud jsou splněny podmínky“ a vybránu podmínku, kdy 

student činnost splní. Každá činnost má toto nastavení jiné: například pro 

dotazník vybíráte možnost, že byl odeslán, u přednášky je nutno získat 

určitou známku). Pokud žádné nastavení neprovedete, činnost se vůbec 

nezobrazí v rozbalovacím seznamu pro nastavení podmíněného 

přístupu. 

Povolení přístupu k dané činnosti je možno vymezit počátečním 

a koncovým okamžikem, čímž je určen časový interval, kdy se odkaz 

na danou činnost zobrazí studentům na stránce kurzu. Od verze 2.2 je 

tato možnost rozšířena o zadání času, nikoliv jenom data. 

Zde je na místě otázka, jaký je rozdíl mezi termíny dostupnost (znáte 

například z nastavení testů – obecná nastavení „Zpřístupnit test“) 

a omezený přístup. V případě nastaveného termínu dostupnosti se 

zobrazuje její popis (studenti vidí informaci o dostupnosti činnosti od – do 

i v případě, že zrovna dostupná není), zatímco u nepřístupné činnosti 

tuto nelze vůbec otevřít. 

Další možností omezení přístupu je podmínit jej známkou v hodnocení 

jiné vybrané činnosti, kdy jsou nastaveny dolní a/nebo horní obvykle 

percentuální hranice.  

Poslední možností je podmínění stavem dokončení jiné činnosti 

v kurzu, která musí (nesmí) být označena jako dokončená nebo 

s dostatečnou (nedostatečnou známkou). Definujete podmínky, které 

jsou nezbytné pro dokončení činnosti. Můžete vyžadovat dosažení 



 

~ 63 ~ 

 

stanovené výše percentuálního hodnocení úspěšnosti průchodu 

přednáškou, testu nebo jiné činnosti v kurzu. Jestliže nastavíte podmínek 

více, je činnost označena jako splněná při splnění všech podmínek 

zároveň. Dokud student nesplní podmínky stanovené pro přístup 

do činnosti, zobrazí se mu pouze název činnosti společně s informací 

o podmínkách, které musí splnit před tím, než mu bude činnost 

zpřístupněná, vždy tedy ví, jaké kroky musí podniknout, aby se k této 

podmíněné činnosti dopracoval. 

Příklady nastavení 

Závěrem ukažme na příkladech potřebná nastavení nejvíce používaných 

činností pro to, aby mohly být následně jejich vlastnosti použity jako 

parametry zjišťované v podmínkách splnění pro jiné činnosti, příklad 

nastavení omezení přístupu a příklad konkrétního použití podmíněného 

přístupu v kurzu. 

Test, přednáška: 

Je-li v podmíněném přístupu k nějaké další činnosti odkaz na známku 

z vybraného testu, je nutné zajistit, aby výstupem průchodu testem byla 

známka, viz Obrázek 1. 

 

Obrázek 1 – Nastavení pro Test – Plnění činností 

 

Dotazník: 

Je-li v podmíněném přístupu k nějaké další činnosti třeba, aby byl 

vyplněn vybraný dotazník, je nutné zajistit, aby bylo po uložení výsledků 

testů tomuto testu přiřazen take atribut dokončenosti činnosti, viz 

Obrázek 2. 
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Obrázek 2 – Nastavení pro Dotazník – Plnění činností 

Nastavení omezeného přístupu pro konkrétní činnost 

Mějme tedy již nastavené atributy činností, jichž se týkají podmínky 

v činnosti s omezeným přístupem. Nyní je u této hlavní činnosti třeba 

v polích “podmínit známkou” a “podmínit stavem” třeba podmínky řádně 

formulovat, viz Obrázek 3. Je nutné dbát na to, aby si podmínky 

vzájemně logicky neodporovaly. 

 

Obrázek 3 – Nastavení pro „hlavní činnost“ – Omezit přístup 

 

Konkrétní příklad zobrazení podmíněných materiálů: 

Zápočtový test č.1 mají studenti přístupný od konkrétního data.  

Zápočtový test č.2 mohou vykonat pouze v případě získání 50 % bodů 

(nastavuje se u nastavování testu č.2) ze zápočtového testu č.1. ¨ 
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Zkouškový test budou mít přístupný pouze studenti, kteří získají více než 

50 % bodů ze zápočtového testu č.1 a zároveň 50 % bodů ze 

zápočtového testu č.2.  

Do prémiové přednášky se dostanou pouze studenti, kteří získají 

z přednášky Aritmetický vektor a zároveň z přednášky Matice alespoň 

50 % bodů. 

Bonusovou sbírku příkladů budou mít studenti přístupnou od 1. 2. 2012, 

ale pouze ti studenti, kteří odeslali Dotazník pro pilotní ověření, dokončili 

(prošli) přednášky Aritmetický vektor a Matice a získali alespoň 70 % 

bodů za všechny činnosti v kurzu. 

V Obrázku 4 nyní vidíme, jak se zobrazí takto formulované podmínky 

u zmíněných činností studentovi v jisté fázi jeho průchodu kruzem: 

 

Obrázek 4 – Příklady formulace podmínek 
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Závěr 

Výše zmíněných možností nastavení jsem již využila při výuce předmětů 

Pojistná matematika a Matematika pro ekonomy. Díky nim získává učitel 

další nástroj při provádění studentů rozmanitou virtuální cestou celým 

kurzem vedoucí postupně všemi kapitolami a tedy všemi činnostmi 

v optimálním pořadí, což je obzvláště důležité u kurzů, jehož kapitoly 

na sebe logicky navazují, jejich teorie je budována postupně 

od nejjednodušších pojmů a je tedy nezbytné znát obsah kapitol 

předcházejících. Naopak, studium náhodně vybrané kapitoly bez znalostí 

obsahu kapitol předcházejících je z didaktického hlediska nevhodné. 

Podmíněný přístup v LMS Moodle se od verze 2.0 stále vyvíjí. S každou 

novou verzí je možné očekávat další vylepšení. 
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Hodnocení investičních záměrů ve 

výuce Finančního řízení a investičního 

rozhodování a jeho zapracování do  

e-learningu VŠP Jihlava 

Petra Létalová 

Jaroslav Jánský  

 

Abstrakt 

Příspěvek je zaměřen do oblasti investičního rozhodování, jako nedílné 

součásti dlouhodobého rozhodování podniku. Formou řešení 

modelového případu je znázorněn postup ve výuce uvedené 

problematiky pro studenty VŠP Jihlava. Příspěvek si klade za cíl zejména 

poukázat na inovaci kurzu Finanční řízení a investiční rozhodování 

ve zkoušení studentů za účelem udělení zápočtu s využitím  

e-learningového prostředí. Současně tak příspěvek upozorní na nové 

možnosti zefektivnění výuky a potvrdí výhody testování studentů formou  

e-learningových testů. Součástí příspěvku je tedy variantní způsob 

zapracování této problematiky do e-learningu předmětu Finanční řízení 

a investiční rozhodování, pomocí něhož bude probíhat výuka a ověřování 

znalostí studentů. 

Klíčová slova 

Investiční záměr, čistá současná hodnota, doba návratnosti, vnitřní 

výnosové procento, e-learning 
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Úvod 

Jedním z významných předmětů, vyučovaných na Vysoké škole 

polytechnické Jihlava v oboru Finance a řízení, je předmět Finanční 

řízení a investiční rozhodování. V současnosti pro tento předmět existuje  

e-learningová podpora, která by měla být významnou podporou pro 

studium v oblasti finančního řízení firem a jejich investičního 

rozhodování. Tato podpora však prozatím nabízí zejména teoretickou 

oporu a nastiňuje řešení vybraných příkladů, souvisejících s konkrétní 

oblastí finančního řízení.    

Jak je uvedeno v úvodu této e-learningové podpory [4], jejím cílem by mj. 

mělo být, vedle přednášek a cvičení,  využít teoretické souvislosti 

a příklady k zadanému tématu tak, aby student s využitím vlastního 

studia a procvičování příkladů se připravil k  úspěšnému zvládnutí 

zápočtové písemky a zkouškového testu, nezbytných pro absolvování 

předmětu. Významným přínosem ke splnění tohoto cíle bude 

zakomponování řady cvičných elektronických příkladů, na kterých si 

student nejen ověří své znalosti, ale které budou následně využity i při 

samotné zkoušce studenta z předmětu Finanční řízení a investiční 

rozhodování.  

Materiál a metody 

V zimním semestru 2011/2012 byla navržena a přijata změna 

v udělování zápočtu studentům výše zmíněného předmětu 

v kombinované formě. Doposud museli studenti zpracovat seminární 

práci na téma ekonomického hodnocení efektivnosti investic, na základě 

čehož jim byl udělen zápočet. To s sebou přinášelo povinnost 

vyučujícího zkontrolovat každou seminární práci a ověřit správnost 

výsledků studenta. Při takových kontrolách však může dojít 

k nepozornosti a chybnému hodnocení či k jisté neobjektivnosti. Nejen 

z těchto důvodů byl tedy zaveden elektronický test, který ověřuje 

schopnost uplatnění naučených poznatků na příkladu. Ten kontroluje 

schopnost aplikace metod hodnocení ekonomické efektivnosti investic, 

tedy schopnost určení cash-flow, diskontování cash-flow na současnou 
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hodnotu a dále aplikaci dynamických metod hodnocení, tj. čisté 

současné hodnoty, vnitřní výnosové míry a doby návratnosti.  

Pro každého studenta je v tomto okamžiku vygenerován příklad stejného 

typu, ovšem s odlišnými zadanými proměnnými (je vygenerováno téměř 

100 variant daného typu příkladu). Příklad je po ukončení a odeslání 

objektivně vyhodnocen dle předem nastavených kritérií a student se 

ihned dozví, kolik získal bodů, zda má nárok na zápočet a především, 

kde chyboval. Při zavádění tohoto způsobu získání zápočtu hrála 

kladnou roli také skutečnost, že studenti jsou již s tímto systémem dobře 

obeznámeni např. z předmětu Podniková ekonomika. Příklad řeší každý 

student kdekoliv a kdykoliv v průběhu zadaného období. 

Cílem příspěvku je zejména podrobnější prezentace tvorby a zkušeností 

s tvorbou testu v podobě příkladu v e-learningovém prostředí, jež je 

v současnosti určen pro testování studentů za účelem udělení zápočtu. 

V následujícím období pak bude součástí řady dalších příkladů určených 

pro dobrovolné individuální ověřování znalostí ze strany studentů 

a rovněž pro samotné závěrečné zkoušení. Příspěvek tak má poukázat 

především na možnosti vytváření studijních materiálů v oblasti 

investičního rozhodování. Poukáže zvláště na zvolený způsob zadání 

testového příkladu s různými funkcemi, jež e-learning nabízí, a na 

navržené možnosti hodnocení výsledků, které mohou být jistě otázkou 

diskuse. Rovněž příspěvek upozorní na efektivní využití tohoto nástroje 

ve výuce na vysoké škole a popisem řešení příkladu, případně výsledků, 

potvrdí také výhody testování formou e-learningových testů, jako jsou 

např. objektivita udělení získaných bodů, velká obslužnost jedním 

vyučujícím, úspora času při zkoušení i vyhodnocování, okamžitá znalost 

výsledků a chyb ze strany studentů [2]. K naplnění tohoto způsobu 

zkoušení studentů je ovšem rovněž uvažováno využít cvičných příkladů 

a teorie k zvolenému tématu tak, aby se studenti mohli samostatně 

na téma připravovat a procvičovat obdobné příklady přímo v systému  

e-learningu. 



 

~ 70 ~ 

 

Aplikace příkladu na téma ekonomického hodnocení 
efektivnosti investic 

V e-learningovém prostředí je v rámci předmětu Finanční řízení 

a investiční rozhodování v tomto okamžiku začleněn jediný typ 

elektronického příkladu na hodnocení ekonomické efektivnosti investic. 

Tento typ zadání bude v průběhu dalšího semestru doplněn o další 

možné typy zadání, stejně jako bude začleněna řada dalších příkladů 

na praktické procvičení znalostí z ostatních oblastí finančního řízení.  

Tedy aktuální zadání příkladu je následující: 

Obrázek 1 Zadání příkladu  

 

Zdroj: e-learning předmětu FŘIR 

Zadání obsahuje zadané hodnoty čistého zisku, počáteční hodnotu 

investice (investiční výdaje), cenu kapitálu (minimální požadovaná míra 

výnosnosti či diskontní míra), informaci o odepisování a samotný úkol. 

Červeně vyznačené proměnné jsou generovány a každý ze studentů má 

tedy do jisté míry zcela individuální zadání. Hodnoty jsou generovány 

vždy v zadaném intervalu. V průběhu cvičení je řešen obdobný příklad 

a studenti jsou rovněž důsledně upozorňováni na pojmy a jejich 

synonyma. Při řešení pak vychází např. ze skutečnosti, že cena kapitálu 

(neboli minimální požadovaná míra výnosnosti) je použita jako diskontní 

míra při diskontování budoucích peněžních toků na současnou hodnotu.  
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Dané zadání je rovněž konstruováno tak, aby si studenti uvědomili, že při 

ekonomickém hodnocení efektivnosti investic je nezbytné vycházet 

z odhadu peněžních toků. Proto jsou zadány pouze hodnoty čistého 

zisku, predikované v následujících čtyřech letech. Studenti jednoduchou 

formou převedou tento čistý zisk na peněžní tok (hrubé CF) dle 

nejjednoduššího vztahu: CF = ČZ + odpisy.  

Po zadání dále následují oblasti samotného řešení a výsledků, které již 

vyplňují studenti a za něž jsou také hodnoceni. Je však ještě nutné 

zmínit, že před otevřením a tím i zahájením řešení příkladu jsou studenti 

upozorněni na některé důležité okolnosti řešení příkladu. Zejména se 

jedná o následující: 

- řešení příkladu není výhradně časově omezeno, studenti řeší příklad 

v určitém období (zvolili jsme období od okamžiku, kdy proběhla 

cvičení na dané téma, do konce roku 2011, konkrétně tedy studenti 

věděli, že příklad musí zpracovat a odeslat v období od 19. 11. do 

31. 12. 2011), 

- úspěšné řešení příkladu bylo podmínkou získání zápočtu pro studenty 

kombinované formy, přitom úspěšným absolvováním příkladu se 

rozumí získání 40 % z celkového počtu bodů, tj. 36 bodů z celkových 

90 bodů (v příštích semestrech, kdy již bude možnost procvičování 

příkladů, se změní také podmínky pro dosažení zápočtu na 60% 

minimální hranice úspěšného splnění příkladu a v dalších letech 

využití příkladu v e-learningu i více), v případě, že student neuspěl, 

měl ještě možnost opravného příkladu, tentokrát v průběhu 

zápočtového týdne, 

- k příkladu se studenti mohli ve vymezeném termínu kdykoliv vracet, 

tzn., že zadání i své řešení mohli spouštět opakovaně. Studentům bylo 

rovněž umožněno opakovaně kontrolovat své výsledky, ovšem v tomto 

případě e-learningový systém přidělil za správné řešení body, špatné 

výsledky naopak penalizoval. Penalizace tak zabrání nekonečnému 

zkoušení různých výsledků. 

- způsob ukončení řešení příkladu. 
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Další instrukce jsou studentům zadány již v průběhu řešení a zadávání 

výsledků (např. o zaokrouhlování, způsobu vyplnění apod.).  

Oblast řešení a výsledků je představena na následujících obrázcích 

2 a 3.  

Obrázek 2 Řešení příkladu  

 

Zdroj: e-learning předmětu FŘIR 

Na obrázku 2 lze vidět, že studenti jsou částečně navedeni k řešení 

příkladu. Současně jsou však za tyto dílčí výsledky hodnoceni. Systém 

tak velmi snadno umožní odhalit, zda studenti nechybují již na začátku 

řešení, kdy musí určit hodnotu očekávaných peněžních toků a jejich 

současnou hodnotu. Ruční hodnocení a opravování takového řešení by 

bylo velmi obtížné a zdlouhavé. Za každé správné políčko je student 

ohodnocen jedním bodem. Tyto dílčí výsledky jsou záměrně hodnoceny 

jen minimálně. Původně byla dokonce v řešení i myšlenka, že by za toto 

dílčí řešení studenti bodováni nebyli. Dále jsou v nastavení příkladu 

zadány i jisté tolerance, konkrétně pro výpočet současné hodnoty 

peněžních toků, tato tolerance je 10 Kč. 
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Obrázek 3 Výsledky příkladu  

 

Zdroj: e-learning předmětu FŘIR 

Obrázek 3 ukazuje poslední část celého příkladu. Zde student vyplňuje 

výsledky požadovaných ukazatelů hodnocení efektivnosti investic. Opět 

je instruován o způsobu vyplnění. Za každý správný výsledek může 

student získat 10 bodů, rovněž za výběr projektu, který se dle zadané 

metody jeví jako lepší, získává 10 bodů. Konkrétní metoda, podle níž má 

student zhodnotit oba možné projekty, je rovněž vygenerována. Bodové 

hodnocení je záměrně výrazně vyšší, jelikož se nejedná o dílčí výsledky, 

jako v části řešení, ale jedná se o konečné výsledky problematiky 

hodnocení efektivnosti investic. Pochopení významu jednotlivých metod 

lze jen částečně ověřit správností odpovědi na zhodnocení dvou 

projektů. Pro výsledky dynamických ukazatelů hodnocení ekonomické 

efektivnosti investic jsou opět zadané jisté tolerance (pro ČSH 10 Kč, pro 

VVM 1 %, pro 0,5 roku).  

Po odeslání a ukončení pokusu student ihned vidí vyhodnocení svého 

řešení příkladu. Toho hodnocení a komentář se zobrazuje ihned v úvodu 

příkladu, vypadá např. takto: 

Započetí testu Sobota, 17. prosinec 2011, 12.32 

Dokončení testu Čtvrtek, 29. prosinec 2011, 21.15 

Délka pokusu 12 dny 8 hodin 

Známka 46,00 z možných 90,00 (51%) 

Komentář Máte nárok na udělení zápočtu. 
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Student má dále k dispozici „opravené“ řešení příkladu. Ihned tedy vidí, 

kde chyboval. Celý příklad pak může vypadat např. takto (viz obrázek 4). 

Obrázek 4 Hodnocení příkladu 

 

Zdroj: e-learning 

Řešení příkladu se zúčastnilo celkem 80 studentů. Výsledky řešení 

všech zúčastněných studentů nabízí e-learning také v grafickém 

vyjádření, jak uvádí graf 1. E-learning jej nazývá jako „Sloupcový graf 

počtu studentů, kteří získali známku z jistého intervalu“. Z e-learningu lze 

následně rozpoznat i skutečnosti, že např. na první pokus nezískalo 

zápočet 8 zúčastněných studentů, z toho 3 příklad nedokončili 

a 5 nesplnilo stanovenou hranici pro získání zápočtu. Na základě 

přidělených bodů lze také odhalit pravděpodobná místa, kde studenti 
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nejvíce chybují. Jedná-li se např. o bodové hodnocení nižší o násobek 

deseti bodů, je zřejmé, že tito studenti chybovali v části výsledků, tzn., že 

chybně určili jeden nebo více ukazatelů pro hodnocení ekonomické 

efektivnosti investic nebo špatně zhodnotili projekty mezi sebou. 

Obrázek 5 Grafické hodnocení úspěšnosti studentů dle e-learningu 

 

Zdroj: e-learning 

Další možnosti elektronických příkladů v předmětu Finanční 
řízení a investiční rozhodování 

Jak již bylo výše uvedeno, naším dalším cílem je rozšířit typy úkolů 

na hodnocení ekonomické efektivnosti investic. Nabízí se zejména 

zadání, ve kterém student bude vycházet z predikovaných příjmů 

a výdajů, ze kterých si přímo vyjádří očekávané peněžní toky. Zadání lze 

např. doplnit resp. zpřesnit informací o odpisech, samozřejmě variantní 

budou opět i proměnné typu diskontní sazby či pořizovací ceny. 

V konečném hodnocení investice se můžeme ptát např. na to, zda je 

daná investice přijatelná či nepřijatelná. Rovněž můžeme studentovi 

zadat úkol, aby na základě svých výpočtů rozhodl, zda je vhodnější 

investovat např. do bankovních dluhopisů s určitou výnosností či nikoliv. 

Nabízí se také doplnění dynamických metod hodnocení o metody 

statické.  
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Hodnocení ekonomické efektivnosti investice je bezesporu důležitou 

otázkou finančního řízení. Součástí finančního řízení podniku je ovšem 

i řada dalších, velmi důležitých oblastí. Pro účely zefektivnění výuky 

a zvýšení praktických schopností uplatnit teoretické znalosti studentů je 

dalším cílem i úkolem pokračovat ve vytváření obdobných elektronických 

příkladů např. v oblasti eskontu směnky, leasingu, finanční analýzy, 

výpočtu průměrných kapitálových nákladů či např. prověření finanční 

páky apod.  

Závěr 

Závěrem je možné říci, že zavedení řešení příkladu elektronickou 

formou, namísto zpracovávání seminárních prací, se osvědčilo. 

Nezaznamenali jsme ze strany studentů žádné negativní reakce, spíše 

naopak. Rovněž pro vyučující se tato forma jeví jako vhodnější. Jedinou 

nevýhodou tohoto systému je skutečnost, že v této stávající podobě 

příkladu nelze přímo ověřit, zda jsou studenti skutečně schopni správně 

interpretovat své výsledky, zda dokonale rozumí svým výsledkům. Tento 

nedostatek lze odstranit u studentů prezenční formy studia formou 

prezentace výsledků včetně komentáře těchto výsledků. U kombinované 

formy studia tuto prezentaci nelze využít s ohledem na současnou tvorbu 

rozvrhů studentů, kdy výuka probíhá v jednom bloku. Pokud bychom 

výuku rozdělili do dvou kratších bloků s časovou pauzou pro samostatné 

procvičování e-learningových příkladů, tak bychom i u kombinované 

formy studia tento nedostatek rovněž odstranili. Lze se domnívat, že 

prezentace studentů by mohly přispět k získání schopností studentů se 

přesně a odborně vyjadřovat v souvislosti se zadanou otázkou, 

příkladem či tématem. 

Příspěvek poskytuje jakýsi návod možného zefektivnění výuky 

konkrétního tématu hodnocení ekonomické efektivnosti investice 

prostřednictvím využití e-learningového prostředí. Současně poukazuje 

na možnosti, jež e-learning nabízí při testování studentů v rámci tohoto 

elektronického příkladu. Daná inovace s sebou přináší řadu výhod, 

z nichž některé již byly zmíněny. Potvrzuje se objektivita hodnocení, 

velká obslužnost ze strany vyučujícího, úspora času při zkoušení 

i vyhodnocování, okamžitá znalost hodnocení a chyb ze strany studentů, 
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do jisté míry neomezený časový interval řešení. Zmíněná nevýhoda 

v podobě nemožnosti ověření schopnosti správné interpretace výsledků 

by však přetrvávala i při původním způsobu udělování zápočtu. Není tedy 

vhodné tuto skutečnost uvádět jako přímou nevýhodu zkoušení 

prostřednictvím e-learningu. 

Rádi bychom na tomto místě využili reakce studenta, kterou uvádí ŠIŠKA 

[3]: "…Co ovšem na předmětu hodnotím nejlépe, jsou příklady 

a materiály v Moodle. Možnost vyplňovat příklady pres internet 

a okamžitě vidět výsledek je skvělá. Ušetří to spoustu času (na obou 

stranách) a zpříjemňuje to práci …" Rovněž osobně jsme přesvědčeni, 

že e-learningový systém, je-li správně využíván, zajistí zefektivnění 

a zkvalitnění výuky. 
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Návrh systematizace úloh 

prostřednictvím kontextů, kategorií  

a podkategorií 

Lenka Lízalová 

 

Abstrakt 

Účelem testování je vyhodnotit znalosti studenta na konci učebního 

procesu. Metodologicky dobře zpracovaný test podává zpětnou vazbu 

studentovi i učiteli a pomáhá tak zlepšit kvalitu vyučování. Předpokladem 

pro tvorbu kvalitního testu, který je metodologicky správně sestaven, je 

kvalitní databanka úloh, která je systematicky spravována tak, aby tvůrce 

testu mohl přehledně vybírat úlohy dle témat, dle náročnosti, či jiných 

kritérií, které si předem nastaví. Tento příspěvek představuje možnosti 

systematizace databanky úloh s využitím funkce KONTEXT, který nabízí 

verze od Moodle 1.9.  

Klíčová slova 

Testování, úlohy, kontext, kategorie, podkategorie. 

 

Úvod 

Hodnocení znalostí studentů je procedura systematického zkoušení, 

jejímž cílem je shromažďování informací o úrovni a kvalitě získaných 

znalostí a dovedností studentů. Pokud hodnocení probíhá formou 

testování, musí být test vytvořen podle metodologie tvorby testů, všechny 

jeho úlohy precizně připraveny a vyhodnocení testu citlivě nastaveno 

podle teorie hodnocení znalostí, viz například [1]. 

Z těchto předpokladů jsem vycházela při původním návrhu struktury 

databanky úloh ve starších verzích Moodle. 
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Vzhledem ke skutečnosti, že kurzy, ve kterých figuruji jako tvůrce, projde 

v jednom semestru více než tisíc studentů [2], je hodnocení znalostí 

formou testů neoddiskutovatelnou nutností.  

Možnosti tvorby úloh  

Jednou z eventualit tvorby úloh v Moodle je vytvářet úlohy přímo v testu, 

viz obrázek níže. Tento způsob nedoporučuji, protože úlohy nelze použít 

v žádném jiném modulu kurzu (přednáška, jiný test). 

 

Obrázek 5 Možnost tvorby úloh přímo v modulu test (zdroj vlastní zpracování) 

Další eventualitou je tvorba úloh v databance úloh, bez jakékoli filosofie, 

tedy bez dalšího třídění. Tento způsob rovněž nedoporučuji, protože při 

větším počtu úloh je banka úloh jen těžko přehledná a neposlouží dobře 

svému účelu. 
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Obrázek 6 Možnosti tvorby úloh v bance úloh netříděné (zdroj vlastní zpracování) 

Nejlepší variantou, jak udržet banku úloh přehlednou a dobře 

spravovatelnou je třídění podle předem promyšlených kritérií, viz např. 

následující obrázek. 
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Obrázek 7 Banka úloh systematicky tříděná dle témat (zdroj vlastní zpracování) 

Vzhledem k rozsahu výuky a počtu kurzů, do kterých jsem úlohy vkládala 

(v mém případě hromadně importovala po celých kategoriích), se mi 

i přes intenzívní snahu, nepodařilo v bankách úloh jednotlivých kurzů 

udržet pořádek (pro informaci, jedná se stovky úloh). Každá minimální 

změna u jednotlivé úlohy, musela být paralelně provedena hned 

v několika místech systému. Časová náročnost a vysoké nároky 

na pečlivost „správce banky úloh“ způsobily, že v některých kurzech už 

byly chyby otázkách opraveny a v jiných nikoli. Obrázek 4 demonstruje 

náročnost správy otázek v jednotlivých kurzech, kdy při každé minimální 

změně (kupříkladu jen chybějícímu písmenku v otázce) je potřeba 

proklikat se vždy přes jednotlivé kategorie a podkategorie (znázorněno 

fialovou složkou) až ke konkrétní otázce.  

Možnosti systematizace úloh ve verzi od Moodle 1.9 

Nová verze Moodle již umožňuje vytvořit kontext, jako společnou 

databanku úloh, ve které mohou být úlohy dále systematizovány. 

Na obrázku 5 je návrh takovéto systematizace znázorněn.  
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Kontext je podle [3] místo, ve kterém je strom kategorie úloh uložen. Ve 

výchozím nastavení má každý tvůrce kurzu právo vytvářet svou banku 

úloh pouze v „kontextu“ jednoho kurzu (bývá označováno jako kategorie, 

v diagramu vyznačeny světle zelenou barvou). Úlohy lze ale ukládat i do 

vyšších kontextů, např. do „Kontextu kategorie kurzů“, nebo do nejvyšší 

kategorie „Základní systém“. 

Veškeré úlohy mohou být umístěny nad (správcem vytvořenou) kategorií 

kurzů (zde označena jménem tvůrce kurzů) v tzv. kontextu úloh. Tvůrci 

pak mohou spravovat všechny svoje úlohy na jediném místě. Výhody 

nového systému jsou neoddiskutovatelné.  

 

  

Obrázek 8 Výchozí situace – 

v každém kurzu je vytvořena 

databanka úloh, která je vzhledem 

k počtu kurzů velmi obtížně 

spravovatelná 

Obrázek 9 Vytvoření kontextu, jako 

společné databanky úloh, ve které 

budou úlohy systematizovány  

(zdroj vlastní zpracování) 



Možnosti použití této nové funkce jsou znázorněny na následujících 

obrázcích. Obrázek 6 představuje příklad využití kontextu v klíčovém 

kurzu oboru Finance, kterým je předmět Základy finančního řízení. Šipky 

znázorňují „čerpání úloh“ při sestavování testů z různých sad úloh, jež 

jsou dále ještě tříděny podle konkrétních témat probíraných v rámci 

tematického okruhu. Protože přesahem předmětu je záběr 

do ekonomické problematiky, probírané v předešlém semestru 

v předmětu Podniková ekonomika, lze ověřit znalost základních 

souvislostí i ze sady úloh z ekonomické kategorie, z podkategorie 

obtížnosti pokročilé.  

Obrázek 10 Možnosti využití kontextu v kurzu Základy finančního řízení  

Dalším příkladem výhodného použití kontextu může být kurz Ekonomika 

a pojišťovnictví, vyučovaný v programu Ošetřovatelství, viz obrázek 7.  



 
 

~ 84 ~ 

 

Obrázek 11 Možnosti využití kontextu v kurzu Ekonomika pojišťovnictví 

Ekonomika a pojišťovnictví není, v tomto oboru, předmětem profilovým 

a dovoluje proto volit snadnější úlohy ze sady základních otázek. 

Tentokrát bude využito dvou odlišných kategorií z různých tematických 

celků.  

Kontext zajišťuje lehčí spravovatelnost databáze i možnost ověřit přesah 

znalostí studentů v rámci mezipředmětových vazeb. 

Úprava databanky úloh  

Nutností pro objektivnost testování je průběžná správa a rozšiřování 

databanky úloh. S ohledem na zkušenosti z několika semestrů testování 

doporučuji:  

» pro uzavřené úlohy s výběrem správných odpovědí (Multiple choice, 
Multiple response), s přihlédnutím k [4] postupovat takto: 

 žádná z variant by neměla být na první pohled nesmyslná 
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 pokud možno každá z variant by měla odpovídat nějaké chybné 
úvaze  

 každá z nejčastějších chybných úvah by měla vést k nějaké 
variantě odpovědi 

 nemělo by být možné podle nějakého vnějšího znaku správné 
řešení uhodnout (například díky nestejné délce nabízených 
odpovědí) 

» pro cloze úlohy, ve kterých student vepisuje číselnou, nebo slovní 
odpověď do prázdného políčka, doporučuji počínat si takto: 

 nečíslovat varianty zadání, aby studenti nemohli snadno 
identifikovat nalosovanou variantu 

 nagenerovat varianty pro práci v průběhu semestru bez zadání 
doplňujících údajů, které student musí sám dohledat 

 nagenerovat varianty pro závěrečný test se zadáním doplňujících 
údajů (zkouška probíhá v zabezpečeném okně v prohlížeči 
SafeExam [6] a veškeré podklady jsou na zkoušce 
z bezpečnostních důvodů zapovězeny) 

Závěr 

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

ověřování účinnosti pedagogického procesu, efektivní. 

Bez kvalitně připravených podkladů (databanky úloh) nelze označit 

testování za objektivní. Jen tehdy, pokud jsou testy pečlivě sestaveny 

podle metodologie tvorby testů a úlohy analyzovány „položkovou 

analýzou“ [5] (viz funkce Moodle), je možné zaručit spolehlivost výsledků 

testování. Průběžně je tedy potřeba spravovat databanku úloh 

vyloučením nevhodných úloh a opravením nejasností či omylů v určení 

správných řešení. Nelze za chyby examinátora trestat testovaného.  

Doporučuji tedy systematizovat databanku úloh v kurzech:  

 Využitím kontextu pro celé skupiny předmětů s podobnou 
obsahovou náplní či tematickým překryvem. 

 Uspořádáním tematických celků do kategorií. 
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 Precizovat úlohy v kategoriích do podkategorií podle stupně 
obtížnosti. 

Správa a aktualizace databáze úloh je nikdy nekončící proces! 
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Využití e-learningu ve výuce předmětu 

Řízení lidských zdrojů 

Libuše Měrtlová 

 

Abstrakt 

Příspěvek se zabývá postupem a zkušenostmi při zavádění e-learningu 

do výuky předmětu Řízení lidských zdrojů na Vysoké škole polytechnické 

Jihlava v rámci prezenčního studia oboru Finance a řízení. Tento 

předmět učím už pátý rok a snažím se uplatňovat nové metody ve výuce. 

Jako jedna z hlavních změn bylo zavedení výuky v e-learningu, ke které 

došlo v zimním semestru akademického roku 2011/2012.   

Klíčová slova 

E-learning, řízení lidských zdrojů, klady a přínosy metody e-learningu ve 

výuce 

 

Úvod 

Ve výuce na střední a vysoké škole působím od roku 1993, tedy 19 let. 

Za tu dobu jsem měla možnost vyzkoušet řadu přístupů a metod 

ve výuce se snahou maximálně se snažit přiblížit výukový materiál 

potřebám  a chápání studentů a zejména se snažit o maximální předání 

znalostí a dovedností, které bude absolvent potřebovat ve svém dalším 

profesním životě. V loňském roce jsem měla jedinečnou možnost se 

zapojit se svým kurzem do výuky prostřednictvím e-learningu. Po 

půlročním využívání této metody bych se chtěla podělit o své zkušenosti. 
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Materiál a metody 

Pro zapojení výuky do projektu E-learning na VŠPJ bylo potřeba 

zabezpečit vytvoření elektronické studijní opory, která by zahrnovala 

látku z přednášek, tzn. zejména teoretické poznatky, dále pak i materiál 

ke cvičení, který stanoví náplň jednotlivých cvičení, dokumenty potřebné 

pro řešení praktických úkolů na cvičení podle sylabu, úkoly pro domácí 

práci studentů a potom zejména testovací otázky pro půlsemestrální 

testy, zápočtové a zkouškové testy a pravidla pro hodnocení jednotlivých 

úkolů i správné odpovědi testů a podmínky pro splnění požadovaných 

výstupů. 

Výsledky a diskuse 

V úvodu ke kurzu byly nejprve doplněny vstupní ikony – uvítání v kurzu, 

učební cíle a návaznosti e-learningové opory, byly zadány základní 

podmínky pro absolvování kurzu, struktura opory, vstupní požadavky 

na zvládnutí kurzu a podmínky pro absolvování kurzu. Studentům byly 

doporučeny zdroje informací a to ve formě základní a doporučené 

literatury, dále instrukce v rámci doplňujících materiálů o podmínkách 

na zpracování a odevzdání seminární práce, kde podrobně byla popsána 

struktura, obsah i forma, kterou musí seminární práce splňovat, aby byla 

započtena jako splnění podmínky pro udělení zápočtu. Pro lepší orientaci 

studentů jsou uvedena rámcová témata seminárních prací, která si 

studenti mohou zvolit, případně mohou navrhnout vlastní téma a po 

schválení mohou zpracovávat seminární práci i na vlastní téma. 

Poněvadž v minulém semestru současně probíhal i projekt FRVŠ 

Komplexní inovace předmětů personalistika a Odměňování, zpracovávali 

studenti prezenčního studia i druhou seminární práci z oblasti 

Odměňování. Podobně jako u seminární práce z oblasti personálních 

činností měli uvedená zadání z odměňování v systému e- learningu 

v doplňujících materiálech. Pod ikonou ostatní se potom otevřel vzorový 

test, který obsahoval vzorové otázky, ze kterých a dalších podobných 

bylo generováno zadání k půlsemestrálnímu, zápočtovému 

a zkouškovému testu. 
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V rámci výukových témat, kterých je 14, podle počtu týdnů výuky, se 

postupuje podle vložených materiálů. Studenti měli k dispozici přednášku 

v souboru ve wordu, prezentace z přednášek v power pointu a materiály 

ke cvičením podle témat probíraných okruhů. 

Ve cvičeních se řeší navazující personální práce a činnosti, se kterými se 

student setká v podnikové praxi. Zadání je přehledně dané a je možné 

po studentech požadovat, aby si dopředu materiály stáhli nebo mohou 

pracovat přímo do otevřených materiálů a formulářů s tím, že část práce 

dokončí doma a odevzdají do úkolů z daného cvičení. Je to ovšem velice 

časově náročné na kontrolu zadaných úkolů a jejich hodnocení, takže 

vyučující je limitován časem, který může kontrole věnovat. Proto 

v některých případech, například založení osobního spisu pracovníka, 

vypracování pracovní smlouvy, příprava hodnocení pracovníků 

a hodnotící pohovor jsem volila postup, kdy studenti jako domácí úkol 

dokončili probíranou látku doma, doklady vytiskli a přinesli je v tištěné 

formě, což je pro kontrolu splnění úkolu rychlejší.  

V 7. a 8. týdnu proběhl půlsemestrální test, kdy studenti řešili 15 otázek 

testu a požadovaná úspěšnost byla 70 %. Studenti zvládli jak vlastní test, 

tak i v dalším týdnu případné opravy při neúspěchu. Podobně měl 

proběhnout i zápočtový test a test ke zkoušce. Poněvadž však nebylo 

možné otázky zadat kopírováním celého souboru otázek, ale jednotlivě 

po otázkách, z časových důvodů proběhly oba testy v papírové podobě.  

V dalším akademickém roce plánuji doplnit testy v požadovaném 

rozsahu do systému, aby mohlo dojít k využití e-learningu i pro zápočtový 

a zkouškový test. 

Výuka v e-learningu, kterou jsem zahájila v zimním semestru 

akademického roku 2011/2012 byla pro mě novou zkušeností 

a příležitostí začít používat moderní metodu výuky v předmětu, který 

garantuji a učím. Společně s kolegyní Ing. Lenkou Křížkovou jsme měly 

možnost si tuto výuku prakticky otestovat a využívat. Čekalo nás mnoho 

nového, musely jsme řešit situace, kdy bylo potřeba rychle reagovat 

a hledat řešení v průběhu výuky. Celkový přínos používaného systému 

vidím v tom, že vše potřebné pro výuku je přehledně uloženo v systému, 
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je přístupné jak vyučujícímu, tak studentům, do systému je možné vložit 

soubory jak ve wordu, power pointu, excelu a další. Je to veliké 

usnadnění výuky, promítáním na plátno studenti mají před sebou řešené 

otázky a mohou sledovat postup učitele, kdy je potřeba názorně studenty 

vést.  

Používání testů je velice vhodné, student zná okamžitě své výsledky, 

vidí, které otázky odpověděl špatně a vidí i správnou odpověď, takže má 

dokonalou zpětnou vazbu. 

S výukou v systému e-learningu jsem byla maximálně spokojená a do 

budoucna se budu snažit celý kurz zdokonalit.    

Závěr 

S tím, abych mohla výuku v daném systému vůbec začít, jsem musela 

připravit mnoho materiálů, které potom do systému vložila kolegyně Mgr. 

Vojáčková, poněvadž jsem neměla zkušenosti sama tuto činnost provést. 

Nejprve byly vloženy přednášky pro jednotlivá témata ve wordu, dále 

potom byly vytvořeny materiály pro cvičení – náplň v jednotlivých 

týdnech, úkoly a cíle cvičení. Tyto materiály opět do systému vložila paní 

Vojáčková. Prezentace přednášek v power pointu už jsem vkládala 

do systému sama, stejně jako i dokumenty pro cvičení. Otázky pro 

půlsemestrální test jsem připravila, doplnila o odpovědi a do systému je 

vložil pan kolega dr. Smrčka. Oběma těmto kolegům bych chtěla 

poděkovat za jejich obětavou pomoc, poněvadž sama bych to 

nedokázala. V průběhu semestru jsem se postupně naučila se systémem 

pracovat a více používat možnosti, které systém nabízel.  
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E-learningové moduly pro výuku i praxi 

Věra Mulačová 

Ludmila Opekarová 

 

Abstrakt 

Příspěvek seznamuje s výsledky mezinárodního projektu - EDU-SUS - 

DE/07/LLP-LdV/TOI/147049 s názvem „Education for Sustainability and 

Environment for Retail“, pro jehož řešení bylo využito prostředí LSM 

Moodle.  Hlavním řešeným úkolem předkládaného projektu byla aplikace  

e-learningových výukových a vzdělávacích modulů pro oblast 

udržitelného rozvoje v maloobchodě pro všechny zúčastněné země 

(Česká republika, Německo, Belgie, Rumunsko, Holandsko, Řecko) 

a vyhledávání příkladů dobré praxe. Implementované moduly jsou 

součástí výukových aktivit v rámci nastaveného studijního programu 

VŠTE v Českých Budějovicích. 

Klíčová slova 

E-learning, modul, projekt, maloobchod, trvale udržitelný rozvoj 

 

Úvod 

Cílem tohoto příspěvku je seznámit se zkušenostmi při utváření 

a implementaci výukových e-learningových modulů zaměřených 

na problematiku trvale udržitelného rozvoje v maloobchodě, které byly 

vytvořeny v rámci mezinárodního projektu EDU-SUS - DE/07/LLP-

LdV/TOI/147049 s názvem „Education for Sustainability and Environment 

for Retail“. Projekt vznikl na základě podnětu německé vzdělávací 

agentury Zentrale fűr Berufsbildung im Einzelhandel Berlin a jeho cílem 

byl přenos a inovace obsahu vzdělávací platformy Handelumweltinfo, 
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dostupné pro zapojené firmy on-line na e-learningovém portálu ILIAS. 

Inovace spočívala ve zpracování e-learningových výukových 

a vzdělávacích modulů pro oblast udržitelného rozvoje v maloobchodě 

pro zúčastněné země a vyhledání příkladů dobré praxe [4]. Cílem všech 

zapojených bylo připravit produkty použitelné nejen ve výuce, ale take 

jako východiska vzdělávání zaměstnanců malých a středních firem, které 

na rozdíl od velkých nadnárodních retailerů nemají vlastní vnitrofiremní 

vzdělávání. Pracovníci Katedry ekonomiky a managementu Vysoké školy 

technické a ekonomické v Českých Budějovicích, kteří byli do tohoto 

projektu jako jeden z partnerů zapojeni, využili pro prezentaci a výuku 

prostředí LMS Moodle. 

Materiál a metodika 

Dalšími partnery uvedeného projektu byly poradenské a vzdělávací 

instituce ZBB Berlin, Německo, Unizo – VZW a MPO Brusel, Belgie, 

IDEC Pireaus, Řecko a TűvKarpat z Bukurešti, Rumunsko, 

Noorderpoortcollege Groningen v Nizozemí a IMUG Hannover 

v Německu [2]. Uvedená skladba partnerů umožnila nejen výměnu 

zkušeností a přístupů ke vzdělávání v různých zemí, ale především 

nabídla dva pohledy na stejný obsah výuky – pohled školy a pohled 

firemní. Každá z partnerských organizací během projektu inovovala 

obsah modulů se zaměřením na potřeby národního či regionálního 

vzdělávacího trhu a zejména potřeb malého a středního podnikání 

v maloobchodě [5]. Předmětem následujícího textu je charakteristika 

metodologicko-didaktického konceptu vzdělávacích modulů pro českou 

část projektu a východiska jeho řešení. 

Prvním krokem a předpokladem přístupu k řešení projektu bylo vymezení 

cílových skupin, pro které byly vzdělávací moduly určeny. Z analýzy 

potřeb cílových skupin a diskuse s představiteli odborné praxe vyplynulo 

následně obsahové zaměření výukových modulů, jejich struktura 

a způsob poskytnutí koncovým uživatelům.  

Hlavní cílové skupiny, společné pro všechny zapojené partnerské 

instituce, vznikly na základě vymezení úrovně očekávaných výstupních 
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kompetencích podle současného či budoucího postavení pracovníka 

v maloobchodě: 

První cílová skupina - zaměstnanec a student sekundárního 

vzdělávání; 

Druhá cílová skupina - management maloobchodu a student 

 terciárního vzdělávání se zaměřením na obchod a jeho řízení.  

 

Následným krokem při řešení hlavních úkolů projektu [4] bylo vymezení 

specifických cílů pro tvorbu výukových modulů pro dané cílové skupiny. 

Současně s nimi byla diskutována volba metody a prostředků výuky, 

přičemž mezi partnery vznikla jednoznačná shoda na využití  

e-learningové platformy LMS Moodle. 

Výsledky a diskuse 

Pro skupinu zaměstnanců a studentů středního vzdělání byly vymezeny 

následující cíle pro přístup k tvorbě e-learningových modulů [1]: 

 Utvořit a rozvíjet znalosti o ekologických, ekonomických 

a sociálních aspektech udržitelného rozvoje a jeho aplikace 

v maloobchodních jednotkách; 

 Zviditelnit problematiku trvale udržitelného rozvoje a promítnout ji 

do chování zaměstnanců; 

 Nabídnout pracovníkům základní informace, prodejní argumenty 

a doporučení pro jednání se zákazníky při respektování přístupů 

udržitelného rozvoje. 

Pro první cílovou skupinu byly vytvořeny tři moduly zaměřené 

sortimentně, jak uvádí níže uvedený obrázek 1. Uspořádání každé 

sortimentní skupiny vychází ze základní charakteristiky sortimentu a jeho 

specifik ve vztahu k udržitelnému rozvoji. Obsahuje dále doporučení pro 

spotřebitele a uživatele, znalostní test pro ověření stupně zvládnutí 

obsahu modulu, propojení na glosář, příklady dobré praxe a další zdroje 
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informací. Glosář zahrnuje všechny základní pojmy v abecedním 

uspořádání a tvoří podpůrnou součást studijních materiálů. Je společný 

pro všechny výukové moduly. 

Obr. č. 1 Struktura modulů pro první cílovou skupinu   

 

Vzhledem k odlišnému postavení a vyšším rozhodovacím kompetencím 

druhé cílové skupiny byly cíle pro e-learningové moduly pro 

management formulovány následně [1]: 

 Rozvíjet znalosti o ekologických, ekonomických a sociálních 

aspektech udržitelného rozvoje a jeho implementaci do 

rozhodování v maloobchodních jednotkách; 

 Uvědomovat si význam a potřebu šetrného chování v oblasti 

hospodaření s odpady, energiemi, v rozhodování o dopravě 

MODUL 1 

Potraviny  
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MODUL 3 

PC a kancelář 

  

MODUL 1 

TEST 
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PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 
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a logistice, obalech, volbě sortimentu a v dalších obchodních 

aktivitách; 

 Uplatňovat přístup sociálně odpovědné firmy; 

 Používat principy udržitelného rozvoje jako součást každodenní 

manažerské činnosti a pravidelně vyhodnocovat jejich 

naplňování. 

 

Obr. č. 2 Struktura modulů pro druhou cílovou skupinu 

 

GLOSÁŘ 

DALŠÍ  ZDROJE  INFORMACÍ 

MODUL   2 
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 Sociální odpovědnost firem 

 Komunikace a marketing 

 Doprava a logistika 

 Péče o lidské zdroje 

 

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 
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Jak vyplývá z obr. č. 2, jsou uvedené cíle řešeny ve dvou modulech 

zaměřených na řízení udržitelného rozvoje a řízení environmentálních 

přístupů. Základní struktura opět vychází z charakteristiky sledované 

oblasti, obsahuje test pro samohodnocení v uvedené oblasti sloužící 

k odhalení slabých míst, doporučení a propojení na glosář a další zdroje 

informací, zejména legislativní odkazy.  

Připojeny jsou shromážděné příklady dobré praxe.  Tato část výsledků 

projektu představuje velmi hodnotný materiál, vycházející z podmínek 

malého a středního podnikání v maloobchodě zúčastněných zemí. Tyto 

příklady ze všech zapojených partnerských zemí jsou současně velmi 

vhodným materiálem pro projektovou výuku, srovnávání přístupů 

a mohou tvořit základ případových studií využitelných jak ve školní 

výuce, tak při firemních školeních. 

Po testování studenty VŠTE v Českých Budějovicích byly uvedené 

moduly umístěny na e-learningovou platformu www.vstecb.cz/moodle 

a současně pro potřeby uživatelů a studentů vznikl metodický průvodce, 

který má pomoci každému při práci s moduly, při studiu a testování 

znalostí. Výsledky projektu byly rozeslány zájemcům ze středních škol, 

zapojeným do sběru dat pro projekt, distribuovány prostřednictvím sekce 

vzdělávání Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR i dalším zájemcům. 

Implementované moduly jsou součástí výukových aktivit v rámci 

nastaveného studijního programu VŠTE v Českých Budějovicích. 

Závěr 

Vše uvedený projekt a jeho řešení představovalo pro pracovníky katedry 

ekonomiky a managementu VŠTE v Českých Budějovicích první kontakt 

nejen s tvorbou a využitím e-learningové výuky a prostředím LSM 

Moodle, ale současně také směr pro zefektivnění a zatraktivnění výuky 

pro student a firemní klientelu. Zkušenosti jsou využívány v současné 

době při zpracování dalších výukových material i při práci na dalších 

projektech. 
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Zkušenosti s tvorbou e-learningových 

opor – porovnání informačních systémů 

Masarykovy univerzity a Vysoké školy 

polytechnické v Jihlavě 

Petr Musil 

 

Abstrakt 

Cílem příspěvku je porovnání vybraných informačních systémů 

(konkrétně systém Masarykovy univerzity a systém VŠPJ) z hlediska 

tvorby a využití e-learningových studijních opor, určených pro studenty 

v prezenční a kombinované formy studia. V příspěvku budou uvedeny 

přednosti a nedostatky obou systémů především z pohledu tvůrce 

studijních opor. Přínosem by mělo být uvedení příkladů, ve kterých 

oblastech by mohlo dojít k vylepšení informačního systému VŠPJ 

v souvislosti s tvorbou e-learningových opor. 

Klíčová slova 

E-learningová opora, informační systém 

 

Úvod 

V posledních několika letech jsme svědky toho, že se studijní materiály 

stále více a stále častěji elektronizují. A nejde již jen o to, že autoři 

studijních textů využívají svá PC k editaci skript či učebnic, které jsou 

určeny k vytištění a distribuci, nýbrž o to, že studijní texty, vznikající 

v elektronické podobě bývají v této podobě poskytovány studentům buď 

jako hlavní, nebo jako doplňkový materiál ke studiu a k úspěšnému 

zvládnutí kurzů na vysokých školách. 
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Není mi známo, která škola či instituce v České republice má prvenství 

v umisťování elektronických studijních materiálů v internetových či 

intranetových informačních systémech, nicméně je nanejvýše potěšující, 

že mimo tento trend nestojí ani Vysoká škola polytechnická v Jihlavě. 

Zajímavé rovněž je, že vysoké školy v současné době používají k tvorbě 

elektronických studijních materiálů (e-learningových studijních opor) 

různé informační systémy, což vytváří možnost pro jejich vzájemné 

srovnávání a případné dolaďování či doplňování. 

Jelikož jsem měl tu možnost vytvářet e-learningové opory jak pro 

Vysokou školu polytechnickou v Jihlavě, tak pro Ekonomicko-správní 

fakultu Masarykovy univerzity, mohu porovnat autorský komfort 

a funkčnost informačních systémů, těchto škol, a to z hlediska právě 

tvorby e-learningových opor. Toto porovnání a upozornění na výhody či 

nevýhody jednoho či druhého systému je právě cílem tohoto příspěvku. 

Materiál a metody 

Pro porovnání informačních systémů z hlediska tvorby e-learningových 

opor jsem zvolil informační systém brněnské Masarykovy univerzity 

a informační systém, respektive e-learningový systém Moodle Vysoké 

školy polytechnické v Jihlavě. 

V příspěvku budou využity víceméně pouze metody popisné a metoda 

komparace. Upozorním na shodné a odlišené prvky obou systémů a dále 

na výhody a nevýhody. Zdůrazňuji, že příspěvek se soustředí 

na komparaci obou systémů pouze z hlediska tvorby e-learningových 

opor a nikoli z hlediska dalších funkcí (jako zadávání hodnocení 

studentům, selektování seznamu studentů podle zadaných kritérií, 

rozesílání hromadných mailů apod.). 

Výsledky a diskuse 

Charakteristika IS Masarykovy univerzity 

Základní charakteristikou informačního systému Masarykovy univerzity 

(dále jen IS MU) z hlediska tvorby e-learningových opor je, že od sebe 
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neodděluje informační systém jako takový (pro komunikaci, dohledávání 

a hodnocení studentů) a systém pro tvorbu e-learningových opor. Jinými 

slovy, chce-li autor vytvářet elektronické studijní materiály, má možnost 

přímo v informačním systému. 

Kromě tvorby interaktivních materiálů, zde existuje možnost, že učitel 

do IS může vkládat a vystavovat jakékoli další doplňkové studijní 

materiály, jako ppt prezentace, doc, xls či pdf soubory a nastavit, kteří 

studenti na ně tak zvaně „budou vidět“. Pro toto vkládání studijních 

materiálů se využívá správce souborů, čili standardní nástroj, který jsme 

zvyklí používat při práci se soubory ve svých počítačích. Krátké ukázky 

jsou uvedeny níže. 

 

Obrázek 1 Správce souborů IS MU 

Zdroj: Informační systém Masarykovy univerzity 
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Z obrázku je patrné, že správce souborů IS MU nabízí kromě vkládání 

souborů (Učební materiály) také vytváření (případně vkládání) testbanku 

(Odpovědníky), místo, kam studenti mohou vkládat své výstupy, např. 

seminární práce či jiné úkoly, které jim zadá učitel (Odevzdávárny), 

a v neposlední řadě je zde složka pro vkládání základních informací 

ke kurzu, jako podmínky pro absolvování apod. (Organizační pokyny). 

Z hlediska tvorby e-learningu je zde navíc důležité, že správce souborů 

zahrnuje také modul pro samotnou tvorbu opory (předposlední řádek 

„Mikroekonomie II index.qwarp“). Takovéto uspořádání správce souborů 

je z hlediska učitele velice příjemné, přehledné a orientace v něm velice 

intuitivní. 

Chce-li učitel vytvářet oporu, pak kliknutím na předposlední řádek vstoupí 

do prostředí, kde již může editovat osnovu a obsah celé opory, viz 

následující obrázky. 

 

Obrázek 2 Osnova e-learningové opory v IS MU 

Zdroj: Informační systém Masarykovy univerzity 
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Pro editaci studijní opory pak informační systém využívá standardní 

nástroj, který připomíná klasický textový editor. Vše je tedy maximálně 

přizpůsobeno obvyklé práci s nástroji sady MS Office a velmi intuitivní 

a přehlené. 

 

Obrázek 3 Editace e-learningové opory IS MU 

Zdroj: Informační systém Masarykovy univerzity 

Charakteristiky informačního systému VŠPJ 

Pokud chce učitel vytvářet e-learningovou oporu na VŠPJ, není nutné, 

aby se přihlašoval do informačního systému. Stačí například 

na webových stránkách VŠPJ kliknout na odkaz „e-learning“ a otevře se 

samostatné okno pro přihlášení do systému Moodle pro tvorbu  
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e-learningových opor. Klasický informační systém je tedy využíván pouze 

pro hodnocení a komunikaci se studenty, pro tvorbu rozvrhů, rezervaci 

obědů apod. Systém pro tvorbu e-learningových opor je tedy samostatný. 

Po přihlášení do systému se objeví nabídka kurzů, které mají svou  

e-learningovou oporu s tím, že lze samozřejmě nastavit, aby přihlášený 

uživatel mohl editovat pouze kurzy, které garantuje, případně vyučuje. 

Struktura e-learningové opory v systému VŠPJ je postavena 

na využívání a zahrnování jednotlivých modulů, které musí tvůrce naplnit 

obsahem. To, jaké moduly budou, využity si víceméně může zvolit každý 

tvůrce sám, respektive chceme-li, aby opory všech kurzů měly jednotnou 

strukturu, pak využití konkrétních modulů určí vyšší autorita (např. 

vedoucí projektu). 

K základním modulům patří např. „Uvítání a cíl kurzu“, „Podmínky pro 

úspěšné ukončení kurzu“ apod. V rámci jednotlivých témat se pak 

zpravidla využívá „Úvodní seznámení“ a „Výklad teorie a cvičení“. Kromě 

přímé editace zmíněných modulů má tvůrce opory možnost studentům 

do e-learningového systému vkládat rovněž doplňkové materiály, jako 

ppt prezentace či další soubory (podobně jako to umožňuje IS MU). 
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Obrázek 4 Osnova v e-learningovém systému VŠPJ 

Zdroj: VŠPJ 

Pokud chce autor editovat konkrétní modul (naplnit jej obsahem), pak je 

i zde (podobně jako v IS MU) implementován editor, připomínající 

standardní editory textu. 
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Pokud bych měl porovnat tvorbu e-learningových studijních opor v obou 

systémech, pak bych zmínil následující výhody a nevýhody obou 

systémů: 

Výhody IS MU 

propojení IS a studijních materiálů 

do jediného systému 

intuitivní správa a orientace 

v systému 

poměrně rozšířený systém 

Výhody systému VŠPJ 

větší interaktivita 

učitel získává rychleji zpětnou 

vazbu od studentů (viz modul 

hodnotící dotazník) 

přehlednější pro studenty 

Nevýhody IS MU 

náročnější na proniknutí do 

systému – „jak to funguje“ 

Nevýhody systému VŠPJ 

náročnější na proniknutí do 

systému – „jak to funguje“ 

Společné prvky obou systémů 

podobný princip editace obsahu e-learningových opor 

možnost vytváření autokorekčních testů 

interaktivita 

 

Závěr 

Příspěvek se zaměřoval na porovnání systémů Masarykovy univerzity 

a Vysoké školy polytechnické v Jihlavě z hlediska tvůrce e-learningových 

studijních opor. Kromě základní charakteristiky obou systémů byly 

zmíněny hlavní výhody, nevýhody a společné prvky obou systémů na 

základě zkušeností autora. 

Pokud bych měl zhodnotit, který systém se jeví pro tvůrce elektronických 

studijních materiálů jako výhodnější, pak lze říci pouze to, že velmi záleží 
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na tom, jak dlouho konkrétní autor pracuje s tím, či oním systémem, 

jinými slovy, záleží na tom, na který systém je autor zvyklý. Jelikož jsem 

nejprve pracoval několik let se systémem Masarykovy univerzity, zdál se 

mi zpočátku systém VŠPJ velice nepřehledný a složitý. Stejné pocity 

však ve mně vyvolával zpočátku i systém MU. Jde tedy skutečně o zvyk. 

Jakmile se autor „naladí“ na konkrétní systém, pak lze říci, že jsou oba 

systémy srovnatelné. 

V anotaci příspěvku jsem přislíbil, že uvedu doporučení pro vylepšení 

systému VŠPJ. Vzhledem k výše uvedenému bych doporučil větší 

propojení s informačním systémem, což by bylo velmi přínosné obzvláště 

při hodnocení studentů v kombinované formě studia. Pokud například 

mají studenti za úkol během semestru zpracovat POTy, pak jejich 

vyhodnocení probíhá v e-larningovém systému. Nicméně pokud na jejich 

základě dochází k udělování zápočtu, musí učitel znovu zadat hodnocení 

do informačního systému. Propojením obou systémů by byla odstraněna 

tato duplicitní práce. Nejsem ale IT pracovník, tudíž nedokážu posoudit, 

zda takové propojení vůbec lze provést, případně jak komplikované, 

a tudíž nákladné by to bylo. 

Literatura 

Veškerá sdělení v tomto příspěvku jsou původní prací autora. Pro 

vložení obrázků bylo využito přístupů autora do IS MU a do  

e-learningového systému VŠPJ. 
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E learning jako jedna z moderních 

vyučovacích metod k zajištění 

požadavků Národního kvalifikačního 

rámce terciárního vzdělání při výuce 

cestovního ruchu 

Jaromír Rux 

 

Abstrakt 

Příspěvek pojednává o zkušenostech s využitím e-learningové studijní 

opory pro výuku cestovního ruchu především v kombinované formě 

studia. Dokládá, že e-learning je metodou, která může výrazně zefektivnit 

tradiční výuku a umožnit tím splnění požadavků, které budou 

na vysokoškolskou výuku kladeny v rámci Národního kvalifikačního 

rámce. 

Klíčová slova 

E-learning, studijní opora, cestovní ruch, kombinované studium, Národní 

kvalifikační rámec 

 

Úvod 

Jak uvádí kolegyně Zažímalová (2), e-learning může být účinný pouze 

tehdy, pokud jsou propojeny jeho dvě podstatné složky: pedagogická 

a technologická, přičemž pedagogická je prioritní.“ Podobně jako ona se 

zaměřím pouze na část pedagogickou. 

V rámci EU je vzdělávání považováno za součást národních tradic 

a neexistují jednotné všeobecně závazné předpisy. Současně, s volným 
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pohybem služeb, což je jedna ze svobod, které jsou základem EU, je 

třeba zajistit srovnatelnost udělovaných diplomů a možnost práce 

absolventů ve všech zemích. Proto v roce 2005 v rámci Boloňského 

procesu vznikl Evropský kvalifikační rámec a začaly práce na Národních 

kvalifikačních rámcích. Autor těchto řádků měl čest pracovat v přibližně 

stočlenné komisi, jejímž úkolem bylo vytvořit Národní kvalifikační rámec 

a kvalifikační rámce pro jednotlivé oblasti vzdělávání. V rámci národních 

deskriptorů bylo jasně vymezeno, které odborné znalosti, odborné 

dovednosti a obecné způsobilosti musí ovládat absolvent každého 

bakalářského, magisterského a doktorského studia. Zatímco národní 

deskriptory jsou závazné minimální požadavky, které musí splňovat 

každý absolvent, deskriptory jednotlivých oblastí vzdělávání jsou pouze 

doporučené, vytvářejí profil typického absolventa a každá škola má právo 

si je upravit podle svého zaměření. Pro jednotlivé učitele to znamená 

povinnost naprosto jasně a kontrolovatelně vymezit, které odborné 

znalosti, odborné dovednosti a všeobecné způsobilosti bude student 

ovládat po absolvování jeho předmětu. Bude tedy nutno volit co 

nejefektivnější vyučovací metody, vedoucí ke splnění tohoto úkolu. Mezi 

ně jistě patří metoda elearnigu. Podívejme se na její výhody a nevýhody 

z tohoto pohledu při výuce cestovního ruchu. 

Výhody a nevýhody E-learningu ve výuce cestovního ruchu 

Výhody 

1) Cestovní ruch je rychle se vyvíjejícím odvětvím. Totéž 

samozřejmě platí pro řadu dalších oborů, ale především v cestovním 

ruchu se každý rok se objevuje řada změn. Jako příklad je možno uvést 

neustálé změny v legislativě, nastup nových trendů, politické 

a ekonomické změny atd. Zde je první a asi největší výhoda 

elearningové opory proti tištěným zdrojům. Elearningovou oporu je 

možno rychle a snadno aktualizovat před začátkem každého semestru 

a doplnit ji novými poznatky. Rovněž je nutno aktualizovat a doplnit 

použité audio a video dokumenty. Tedy obsah výuky, nikoliv technické 

prostředky jsou rozhodujícím faktorem úspěchu. 
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2) Další výhodu vidím v možnosti jasně formulovat výstupy 

z předmětů a umístit je v opoře, takže studenti je mají stále na očích. 

Pomocí testů a cvičení za jednotlivými přednáškami, přístupných 

kdykoliv, je možno kontrolovat jak se studenti k tomuto cíli blíží a pomocí 

závěrečného testu a seminární práce zkontrolovat zda ho dosáhli. Učení 

může být individuální a přizpůsobené specifickým potřebám studentů. 

Nedovedu si představit dosažení tohoto cíle u studentů kombinovaného 

studia bez elearningové opory. Učitel může v rámci tutoriálu přednést 

a vysvětlit pouze obtížnější části předmětu a snazší části si studenti 

nastudují z opory. 

3) Při tradičních metodách výuky musí většinou být studenti a učitel 

ve stejnou dobu ve stejné místnosti. E- learningu umožňuje předávání 

znalostí a vzájemnou komunikaci bez ohledu na místo a čas. 

4) Použití e-learningu ve výuce umožňuje v hodinách cvičení získat 

čas pro dialog se studenty a prezentaci jejich názorů. Především 

umožňuje, aby s v hodinách cvičení intenzivně pracovalo, studenti 

získávali dovednosti potřebné pro praxi. Studentům umožňuje pracovat 

vlastním tempem, podle časových možností 

Stále platí Konfuciovo:“ Co mi řekneš, to zapomenu, co mi ukážeš, na to 

si vzpomenu, ale co mně necháš dělat, to si zapamatuji.“ 

5) E-learnig neznamená automaticky úsporu času při přípravě 

na přednášku. Rozhodně však přináší časové úspory při vyhodnocování 

testů, kontrole cvičení a seminárních prací. Rovněž dává učiteli 

orientační představu, kolik času věnuje student jednotlivým studijním 

činnostem. 

6) E-learning snižuje studentům náklady na nákup studijní literatury, 

pro studenty kombinovaného studia snižuje počet návštěv školy. 

Nevýhody 

1) Studenti se musí naučit s oporou pracovat, což zvláště u některých 

studentů kombinovaného studia vyžaduje určitý čas. 
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2) Někteří studenti si texty přednášek tisknou neboť studium tištěného 

textu je pro ně méně únavné, než studium z obrazovky. 

Závěr 

Elearning je velmi významná a všem učitelům doporučitelná vyučovací 

metoda. Není však všemocný, nemůže nahradit tradiční formy 

vzdělávání, ani se nestane jedinou vyučovací metodou 21. století. 

Těžištěm výuky i nadále zůstane kvalitní výklad učitele, kombinovaný 

s dalšími vyučovacími metodami včetně elearningu. 
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Přecházíme na verzi Moodle 2.2 

František Smrčka 

 

Abstrakt 

Cílem článku je seznámení s problematikou přechodu z verze LMS 

Moodle 1.9 na LMS Moodle 2.2 a to z pohledu tvůrce opor. Nejprve je 

zde řešena otázka, proč vlastně na novou verzi přecházet. Dále se 

ve článku popisují nové funkce. Zcela nové je například uložiště souborů 

a obrázků, kde je již každý soubor použit jen jednou. Toto souvisí 

s pojmem repozitáře. Novinkou jsou v nové verzi Moodle také 

podmíněné přístupy a to časové nebo na základě známky, případně 

vazby na jinou činnost. Novinkou je i modul workshop, kde si studenti 

navzájem opravují své práce. Dále se zde řeší problematika testů a to 

nové typy testových úloh, jejich import a export. Článek se také zabývá 

způsobem vkládání úloh do testů, který je v nové verzi odlišný. 

Klíčová slova 

Moodle, repozitář, e-learning, Mahara, portfolio, testy, podmíněný 

přístup, workshop  

 

Úvod 

Již více než rok můžeme instalovat a používat LMS Moodle verze 2. 

V lednu tohoto roku je ke stažení poslední stabilní verze 2.2.1. Přechod 

od verze LMS Moodle 1.9 na verzi 2.x není pro tvůrce opory bez 

problémů. Cílem tedy je popsat novinky a změny v nové verzi LMS 

Moodle, které by mohli tvůrci elearningových opor využít. Uživatelské 

rozhraní je značně inovováno a pozměněno. Zcela je přepracováno 

ukládání souborů. Nyní je možné soubory importovat z různých 

repozitářů. Dále je možné uložené soubory exportovat do různých 
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externích portfolií. Zajímavá a na vysoké škole použitelná portfolia patří 

Mahara, což je systém, který umožňuje studentům tvořit své práce 

odkudkoliv a mít ihned zpětnou vazbu od pedagogů. Dalším vylepšením 

funkcionality LMS Moodle je možnost řízení studentova studia v kurzu. 

Toto se týká podmíněného přístupu k jednotlivým aktivitám, plnění úkolů 

a absolvování celého kurzu. 

Ke značným změnám došlo v přípravách testů. Přibyly další typy otázek 

a nový způsob vzájemného opravování úkolů s názvem workshop. 

Pro vkládání testových otázek mohli tvůrci kurzů využít volně dostupný 

generátor testů, který je na adrese http://vletools.com/questions/quiz. 

Tento generátor však již rok neumí pracovat s českými znaky, a proto je 

nutné najít vhodnou náhradu.  

Mezi využitelné novinky můžeme počítat nové role uživatelů, možnost 

klonování jednotlivých aktivit nebo možnost obnovit obsah kurzu ze 

zálohy vytvořené v Moodle 1.9. 

Nové funkcionality a vylepšení 

V nové verzi Moodle již není složka soubory. Ta sloužila k ukládání 

souborů, obrázků, které pak bylo možné použít při vytváření testů nebo 

vkládat například do přednášek. V této složce bylo také možné 

hromadně stahovat odevzdané studentské práce. Nová verze Moodle 

vyšla ze strategie, že každý soubor je uložen jen jednou. Soubory jsou 

ukládány tam, kde se používají a je možné je vkládat přímo pomocí 

textového editoru. 

http://vletools.com/questions/quiz
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Obrázek 1. Správa souborů v Moodle 2. x 

Kromě přímého vkládání souborů z lokálního uložiště je možné vkládat 

soubory z různých repozitářů. Pod pojmem repozitáře se myslí různé 

zdroje, odkud mohou pocházet soubory. Jedná se například Flickr, což je 

online služba pro sdílení fotografií a videí. Dále Alfresco, který slouží pro 

správu dokumentů. Vkládat soubory lze také z Google Dokumentů 

a videa ze systému YouTube. 

 

 

 

 

 

Obrázek 2. Repozitáře 
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V Moodle je také možné vkládat soubory z URL (Uniform Resource 

Locator) adresy, kde po zadání této adresy si jej aplikace Moodle z této 

adresy sám stáhne. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3. Nové vkládání souborů 

Soubory uložené v Moodle je možné publikovat do elektronického 

portfolia, což je prakticky osobní digitální sbírka. V elektronickém portfoliu 

je možné pracovat se skupinami a soubory v těchto skupinách sdílet. 

Moodle může publikovat obsah (soubory) například do systémů, které 

jsou uvedeny na obrázku 4. 

 

Obrázek 4. Elektronická portfolia 

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=url&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2FUniform_Resource_Locator&ei=n1Y6T6z2LuWH4gTs8PD8Cg&usg=AFQjCNFABbRFf17gP2oGqvUDoQC4awylmg
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=url&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2FUniform_Resource_Locator&ei=n1Y6T6z2LuWH4gTs8PD8Cg&usg=AFQjCNFABbRFf17gP2oGqvUDoQC4awylmg
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Pro potřeby vysoké školy je vhodné používat elektronické portfolio 

Mahara, které studentům umožňuje tvořit své práce pomocí 

internetového připojení. Prakticky ihned mohou mít studenti zpětnou 

vazbu od pedagogů. Dále může pedagog sledovat průběžnou práci 

studentů. Tedy jde o komunikace s ostatními. Každá skupina má vlastní 

úložiště dat, pohledy a je možné k ní zakládat diskusní fóra. 

Novou funkcionalitou v Moodle je přístup studenta do kurzu a jeho řízení. 

Jedná se o podmíněný přístup, plnění úkolů a absolvování kurzu. Přístup 

studenta do jednotlivých aktivit kurzu je na základě datumu, podmíněné 

známky (celková za kurz nebo za konkrétní činnost) nebo dokončené jiné 

činnosti. Kurz bude považovaný za ukončený, když to student prohlásí, 

když to prohlásí vyučující nebo automaticky na základě plnění úkolů. 

Tvorba testů v nové verzi Moodle je méně přehledná. Řada tlačítek je 

nyní přesunuta do levého bloku okna kurzu (info, úprava testu,…). 

Přibyly dva nové typy testových otázek. Jedná se o přiřazování pro 

náhodně vybrané odpovědi, která má vlastnosti přiřazovací úlohy, jejíž 

hodnoty jsou vybrány náhodně z úloh s krátkou odpovědí ze stejné 

kategorie. Další nový typ úlohy - vypočítávaná úloha s více možnostmi 

má vlastnosti jako obyčejná úloha s více možnostmi, ale odpovědi se pro 

každého studenta vypočítávají ze vzorce s náhodně vybranými 

hodnotami z jistého intervalu. 

Mezi zajímavý způsob hodnocení odevzdaných studentských prací patří 

Workshop. Ten řeší problém, kdy studenti odevzdali například 50 úkolů 

a místo, aby je opravoval vyučující, tyto úkoly je hodnotí studenti 

vzájemně sami. Takto lze hodnotit formální nebo obsahovou stránku 

úkolu. Na základě evaluace známek od všech studentů, kteří opravovali 

úkoly, dostává student výslednou známku. Evaluace řeší, jak lze 

hodnocení studentů věřit. Přidělení jednotlivých prací studentům řídí 

vyučující. Přiřazení lze provádět ručně, náhodně nebo kombinací obou 

předchozích možností. 

Pro hromadné vytváření testů byla dříve využívána webová aplikace, 

která z textových zadání otázek a odpovědí vygenerovala patřičný xml 
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dokument. Tento dokument bylo možné importovat do Moodle. Tato 

aplikace je dostupná na adrese http://vletools.com/questions/quiz.  

 

Obrázek 5. Moodle XML Converter 

Bohužel při přemístění této aplikace na novou internetovou adresu 

přestala aplikace pracovat s texty, které obsahují české znaky. Řešením 

toho problému je buď použit například generátor RNDr. Miroslava 

Kružíka (zdroj [2]). Tento generátor je vytvořený pomocí maker 

v MS Excel. 

 

 

Obrázek 6. Konverze textových otázek pomocí MS Excel (zdroj [2]) 

http://vletools.com/questions/quiz
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V nové verzi Moodle se objevila uživatelská role - manažer. Manažer 

může vstupovat do kurzů, upravovat nastavení a obsah kurzů. Uživatelé 

této role nejsou v kurzu zapsáni, tedy je studenti nevidí v seznamu tutorů 

a zbytečně je nekontaktují. Mezi další využitelné novinky patří možnost 

obnovit obsah kurzu ze zálohy vytvořené ve staré verzi Moodle 1.9 a 

podpora pro mobilní zařízení. Novou funkcionalitou je duplikování 

(klonování) jednotlivých aktivit a studijních materiálů. 

  

 

 

Obrázek 7. Klonování aktivit 

Závěr 

Verze 2.x Moodle doznala z pohledu tvůrce elearningové opory 

ve srovnání s předchozí verzí značných změn. Je inovováno uživatelské 

rozhraní. Řada funkčních tlačítek byla přemístěna do postranních bloků. 

Soubory již nejsou vkládány do složky soubory, ale je možné je 

importovat z různých repozitářů a externích zdrojů, což může uživatelům 

zvyklým na předchozí verzi činit problémy. Uložené soubory je možné 

exportovat do různých externích portfolií. Mezi novou využitelnou 

funkcionalitu Moodle je možnost řízení studentova studia v kurzu. Toto 

se týká podmíněného přístup k jednotlivým aktivitám, plnění úkolů 

a absolvování celého kurzu. 

V testech přibyly další typy otázek a nový způsob vzájemného 

opravování úkolů s názvem workshop. Velice často používaný externí 

generátor otázek nepracuje s českými znaky. Tuto situaci je nutné řešit 

buď naprogramováním konvertoru v MS Excel nebo vytvořením nové 

webové aplikace. Tedy odpověď, zda přejít z verze 1.9 Moodle na verzi 

2.2, je určitě ano. Uživatelé pak budou moci využít další nových 

funkcionalit a vylepšení. Další důvodem pro přechod je, že verze 1.9 

bude podporována do července 2012. 
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Matematické možnosti výpočtu 

výsledků předmětu v LMS Moodle 

Radek Stolín 

 

Abstrakt 

Příspěvek se zabývá popisem nastavení a přípravy e-learningové opory 

vytvořené v prostředí LMS Moodle tak, aby výsledkové výstupy 

prezentované uživatelům opory odpovídaly konkrétním, poměrně 

komplikovaně zadaným podmínkám pro získání zápočtu a přehledně 

zobrazovaly celou strukturu i celkové hodnocení předmětu. Popis je 

primárně zaměřen na matematické možnosti výpočtů souhrnných 

výsledků (známek) tak, aby zcela korespondovaly se zadanými 

podmínkami. 

Klíčová slova 

LMS Moodle, Kategorie a položky známek, Souhrnná známka, Slovní 

známka, Odevzdávárna prací, Test 

Úvod 

Podmínky pro získání zápočtu z předmětu Pojišťovnictví a pojistná 

matematika, který je vyučován na Vysoké škole polytechnické Jihlava, 

jsou stanoveny následovně ([1]). 

• nutnými a postačujícími podmínkami k získání zápočtu je dosažení 

alespoň 50 % bodů ze zápočtové písemné práce z části pojistná 

matematika a uspokojivé vypracování seminární práce z části 

pojišťovnictví na dané téma;  

• zápočtová písemná práce bude vypracována v LMS Moodle 

(teoretický test) a v tabulkovém procesoru Excel (řešení praktických 

úloh); 
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• každý student může využít dvou pokusů, přičemž za výsledek 

druhého bude považováno skutečně dosažené procento bodů 

vynásobené koeficientem 0,8; 

• pokud student využije oba pokusy, započítává se úspěšnější 

výsledek; 

• v případě, že student dosáhne ze zápočtové písemné práce alespoň 

70 % bodů, nemusí už být zkoušen a na základě jejího výsledku mu 

může být automaticky zapsána klasifikace (A - alespoň 90 % bodů, 

B – alespoň 80 % bodů a C – alespoň 70 % bodů). 

Přirozená otázka zní. Co a jak nastavit v příslušné e-learningové opoře 

vytvořené v prostředí LMS Moodle, aby bylo postupováno podle těchto 

podmínek a současně zobrazení výsledků bylo pro studenta co 

nejpřehlednější a jejich zadávání pro učitele co nejjednodušší? 

Zodpovězení této otázky je cílem tohoto příspěvku, přičemž pozornost 

bude zaměřena především na matematickou stránku věci. 

Zavedení veličin a jejich označení 

Nejprve zavedeme veličiny (parametry), které kvantifikují slovně uvedené 

podmínky v úvodu a jejichž hodnotu určuje hodnotící podle svého 

uvážení. 

m maximální dosažitelný bodový zisk ze seminární práce z části a … 

pojišťovnictví, 

m maximální dosažitelný bodový zisk ze zápočtového teoretického b … 

testu z části pojistná matematika, 

m maximální dosažitelný bodový zisk z řešení praktických úloh z části c … 

pojistná matematika, 

k minimální bodový zisk ze seminární práce z části pojišťovnictví a … 

k tomu, aby byla shledána uspokojivou, 

w váha výsledku teoretického testu v části pojistná matematika,b …  



 
 

~ 121 ~ 

 

w váha výsledku řešení praktických úloh v části pojistná matematika.c …  

Dále zavedeme označení pro výsledky dosažené studenty 

s studentem dosažený bodový zisk ze seminární práce z části a … 

pojišťovnictví,  

s studentem dosažený bodový zisk ze zápočtového teoretického b1 … 

testu z části pojistná matematika - 1. pokus, 

s studentem dosažený bodový zisk z řešení praktických úloh z části c1 … 

pojistná matematika - 1. pokus, 

s studentem dosažený bodový zisk ze zápočtového teoretického b2 … 

testu z části pojistná matematika - 2. pokus, 

s studentem dosažený bodový zisk z řešení praktických úloh z části c2 … 

pojistná matematika - 2. pokus. 

Všechny zavedené veličiny jsou kladná reálná čísla a navíc zřejmě platí, 

že 

.;,;,;, 12121  cbcccbbbaaa wwmssmssmsk

 

Vytvoření kategorií a položek známek v LMS Moodle 

Z uvedených podmínek pro získání zápočtu je zřejmé, že bude vhodné 

vytvořit tři kategorie známek. Nazvěme je Pojišťovnictví, Pojistná 

matematika 1 a Pojistná matematika 2. 

Kategorie známek Pojišťovnictví bude obsahovat jedinou položku, která 

bude mít formu tzv. odevzdávárny (Přidat činnost, Úkoly: odevzdat 

soubor). V nastavení této odevzdávárny zadáme na příslušné místo 

(Známka) zvolenou hodnotu parametru m a učitel hodnotící studentovu a 

seminární práci vybere ze zobrazené nabídky hodnocení studenta 

odpovídající hodnotu s a.  
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Kategorie známek Pojistná matematika 1 se bude skládat ze dvou 

položek. Jednou bude v Modlle vytvořený zápočtový test, kde bude 

hodnota parametru m dána jako součet bodování jednotlivých otázek.  b 

Hodnota s bude určena automaticky po vyplnění testu studentem.  b1 

Druhá položka bude mít formu odevzdávárny, do které budou studenti 

odevzdávat vypracované řešení praktických úloh v Excelu. Při nastavení 

odevzdávárny zadáme zvolenou hodnotu parametru m a hodnotu s c  c1 

zadá opravující a hodnotící učitel z příslušné nabídky.  

Kategorie známek Pojistná matematika 2 bude vytvořena analogicky 

s kategorií předchozí pochopitelně s tím, že případné výsledky studentů 

budou jiné. V zavedeném označení s druhým indexem 2. 

Při vytváření jednotlivých kategorií známek je třeba také nastavit nejvyšší 

a nejnižší hodnoty, kterých může být v souhrnném hodnocení příslušné 

kategorie dosaženo a také způsob zobrazování celkových výsledků 

v kategorii uživatelům.  

Vzhledem k formulaci podmínek v úvodu bude vhodné nastavit krajní  

meze v kategorii Pojišťovnictví jako 0 resp. 1. Pro další výpočet nás totiž 

zajímá pouze skutečnost, zda byla seminární práce hodnocena 

uspokojivě či ne. Nezajímá nás už, do jaké míry byla či nebyla 

uspokojivá. To pochopitelně naopak zajímá studenta, ale tuto informaci 

získá automaticky přímo z hodnocení položky, která kategorii tvoří. Pro 

způsob zobrazování vybereme v nabídce možnost Skutečná hodnota. 

U kategorií Pojistná matematika 1, 2 bude vhodné zvolit škálu hodnot od 

0 do 100, aby hodnotový výsledek současně vyjadřoval procentuální 

úspěšnost, která je dle podmínek uvedených v úvodu pro klasifikaci 

rozhodující. Pro způsob zobrazování vybereme v nabídce možnost 

Skutečná hodnota (procenta). 

Výpočet souhrnných známek v jednotlivých kategoriích  

Na úvod této kapitoly je třeba zdůraznit, že způsoby výpočtu celkového 

výsledku v rámci kategorií by měly být konzistentní s již dříve 
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nastaveným rozsahem dosažitelných celkových hodnot v příslušných 

kategoriích. 

V kategorii Pojišťovnictví se z matematického hlediska jeví ideální pro 

vyjádření výsledku logická proměnná, označme ji řekněme p, která 

nabývá pouze dvou hodnot 1 (uspokojivá seminární práce, úspěch) a 0 

(neuspokojivá seminární práce, neúspěch). Pokud by se daly při výpočtu 

použít logické operace, byl by triviální. Bohužel, tuto možnost LMS 

Moodle soudě podle nápovědy nenabízí. Z funkcí, které jsou k dispozici, 

lze však jako jakousi náhradu použít složení funkcí minimum a 

zaokrouhlování. Je to sice trochu krkolomné, ale požadovaného efektu 

dosáhneme pomocí vzorce  
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který vyjadřuje úspěšnost studenta z celé zápočtové písemné práce 

v procentech.  

Výpočet celkového výsledku kategorie Pojistná matematika 2 (označme 

pp2) bude analogicky   
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Připomeňme jen, že vzhledem k podmínkám zadaných v úvodu se pro 

účely stanovení celkového výsledného hodnocení násobí dosažený 

procentuální výsledek druhého pokusu koeficientem 0,8. 

Na závěr této části ještě poznamenejme, že při praktickém zadávání 

vzorců pro souhrnný výsledek kategorie v LMS Moodle je třeba nejprve 

výsledky jednotlivých položek identifikovat, tj. přiřadit jim označení. To lze 

udělat jednak již při nastavování položek vyplněním políčka označeného 

Identifikátor (autor doporučuje), jednak tuto možnost získáme po kliknutí 

na ikonku, která má patrně znázorňovat kalkulačku. Tato ikonka je v části 

Správa známek při zobrazení kategorií a položek v úplném nebo 

zjednodušeném režimu. Na stránce, která se po kliknutí na zmíněnou 

ikonku objeví, lze také nahoře do políčka označeného Výpočet zadat 

výraz, pomocí kterého se vypočítá celkový výsledek v dané kategorii. 

Díky daným syntaktickým pravidlům jsou identifikátory umístěny 

do dvojitých hranatých závorek, takže konkrétní zadání posledního 

vzorce vypadá spíše například následovně 

      ,/50sc2*8,0/10sb2*0,2*80   

kde jsme použili hodnoty parametrů: 

2,0
b

w (tj. výsledek testu tvoří 20 % celkového výsledku), 

8,0
c

w (tj. výsledek praktické části tvoří 80 % celkového výsledku), 

10
b

m (tj. z testu může student získat maximálně 10 bodů),  

50
b

m (tj. z praktické části může student získat maximálně 50 bodů).  

Kdo se odváží, může pochopitelně výraz pro výpočet i zjednodušit.  

Podrobnější popis syntaktických pravidel a funkcí, které jsou k dispozici, 

najde čtenář např. v uživatelské příručce [2]. 
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Výpočet souhrnné známky předmětu  

Pochopitelně i souhrnné výsledky jednotlivých kategorií, pomocí kterých 

budeme počítat výsledek celkový, je možné identifikovat podobně jako 

u položek. S těmito identifikátory pak lze již celkem snadno určit výsledek 

(v terminologii Moodle tzv. souhrnnou známku) předmětu, tj. kategorie 

nadřazené zavedeným kategoriím. Použijeme zřejmě výraz 

 .;max 21 ppppp  

Rozsah nastavíme opět od 0 do 100 a způsob zobrazování tentokrát 

vybereme Procenta (slovní známka). Slovní známku lze nastavit 

k obrazu svému v: Správa známek, Slovní známky, Upravit. Zde 

nastavíme jednotlivé procentuální hranice a formulujeme odpovídající 

texty tak, aby uživatel také okamžitě viděl, k čemu procentuální výsledek 

vede. Takový výstup může potom vypadat např.  

68,00 % (započteno, klasifikaci určí ústní zkouška). 

Jen pro úplnost dodejme, že vše bude pochopitelně fungovat i v případě, 

když student bude absolvovat pouze první pokus zápočtové písemné 

práce z části pojistná matematika. 

Závěr 

Z dříve uvedeného je zřejmé, že i poměrně komplikované podmínky pro 

výsledné hodnocení předmětu lze pomocí LMS Moodle zvládnout. Navíc 

pokládám za značnou výhodu automatické zobrazování jednotlivých 

hodnocení studentům, kteří tak vidí přehledně celou strukturu svých 

výsledků, a není třeba jim je posílat např. formou vzkazů. 

Prostor pro vylepšení ovšem stále existuje. Při popsaném řešení 

problému jsem přímo narazil na chybějící možnost zadávat výpočet 

výsledku pomocí logických operací. Navíc v případě, že souhrnnou 

známku v kategorii určuje nikoliv položka z explicitní nabídky výpočtů, ale 

výpočet vlastní, není možné tuto skutečnost do nastavení kategorie 

zapsat. Naopak např. v zobrazení kategorií a položek známek neustále 

figuruje ve sloupci Souhrnná známka některá ze zmíněných explicitních 
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nabídek způsobu výpočtu, což je matoucí, protože se ve skutečnosti 

počítá podle úplně jinak zadaného vzorce. 

V příspěvku je mimo jiné ukázáno, že libovolnou položku hodnocení typu 

hodnota, jejíž rozsah je určen intervalem m;0 , je možné prostředky 

LMS Moodle transformovat na položku logického typu p nabývající 

hodnoty jedna, je-li studentovo skóre s získané v dané položce 

dostačující, a hodnoty nula, pokud je nedostačující. Tato transformace 

má obecně tvar 

,;;min 















 10

2
round

k

s
p  

kde k je stanovené minimální skóre, které potřebuje student dosáhnout. 

Tato transformace je užitečná v případě, že do výpočtu souhrnné 

známky vstupuje daná položka hodnocení pouze jako nutná podmínka 

pro úspěšné absolvování předmětu.  

Autor si je pochopitelně vědom toho, že mohou existovat i jiné a možná 

elegantnější postupy, které vedou k vytčenému cíli. Navíc se jistě nedá 

vyloučit, že některé možnosti, kterými Moodle disponuje, prozatím 

neobjevil. 
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Sémantická síť pojmů v e-learningu 

Emilie Šeptáková 

 

Abstrakt 

Příspěvek se zabývá návrhem sémantické sítě pojmů v oblasti adaptivní 

výuky v e-learningu. Definuje sémantickou síť pojmů, adaptivní výuku, 

popisuje obecnou strukturu (metadata) adaptivní výukové opory a jak 

na ni bude navazovat navržená struktura sémantické sítě pojmů. Dále 

vyjmenovává funkce a metody vhodné pro práci s touto sítí a její využití 

studentem i pedagogem. 

Klíčová slova 

Sémantická síť pojmů, adaptivní výuka, e-learning, Moodle, slovník 

 

Úvod 

V současné době se podíl výuky na vysokých školách, vyučované 

formou e-learningových kurzů, neustále zvětšuje. Předpokladem je, že 

studenti jsou schopni se samostatně učit ze vhodně strukturovaných 

studijních opor. V případě adaptivní výuky by tento proces učení měl být 

efektivnější, protože studentovi je předkládána výuková látka formou, 

která vyhovuje jeho učebnímu stylu. Na pedagogické fakultě Ostravské 

univerzity je řada pedagogů a studentů doktorského studia zapojena 

do rozsáhlého projektu o adaptivní výuce, který přizpůsobuje výklad 

učiva zjištěnému učebnímu stylu studenta. Pedagog vypracovává 

jednotlivé výukové lekce ve více variantách (podle učebního stylu 

studenta například formou auditivní, vizuální, verbální). Výukový 

program, tzv. virtuální učitel, zná učební styl studenta z vypracovaného 

dotazníku a postupně předkládá studentovi lekce v nejvhodnější variantě. 
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Student při studiu konkrétního kurzu prochází jednotlivé lekce a její části 

sekvenčně. Formou, která mu nejlépe vyhovuje, se dozvídá nové 

informace, nové pojmy z definic, prakticky je ověřuje na příkladech, dává 

si je do souvislostí, znalosti ověřuje pomocí autotestů apod. 

Tímto postupem nemá příliš možností nahlédnout na nové pojmy 

v širších souvislostech, v kontextu již získaných znalostí a s výhledem, 

k čemu mu budou nové pojmy užitečné v budoucnu. Částečně to obvykle 

formuluje autor učebnice, ale všechny souvislosti obvykle uvedeny 

nejsou. Přitom tyto informace mohou jednak pomoci studentovi správně 

zatřídit nové informace do svých dosavadních znalostí, jednak ho mohou 

lépe motivovat k jejich nastudování. 

Vedle klasického sekvenčního procházení učivem je jinou možností 

procházení učiva podle hypertextových odkazů, které sestavil pedagog-

autor pro rychlejší nalezení souvisejících informací zapsaných na jiném 

místě. Zde záleží na pedagogovi, jaké odkazy a kolik jich do opory 

umístí. 

Samotný proces učení s použitím virtuálního učitele by měl být 

efektivnější, než bez možnosti adaptivní výuky. Efektivitě učení by jistě 

pomohla i možnost zobrazit si všechny souvislosti aktuálních informací 

s informacemi ostatními. 

V současné době obvyklé řídicí e-learningové systémy (LMS) 

neumožňují, aby z pedagogem označených pojmů byla automaticky 

vytvořena sémantická síť pojmů, která by umožnila zobrazit pojmy 

a vazby mezi nimi v rámci lekce, celého kurzu, případně v rámci několika 

příbuzných kurzů. Přitom taková síť pojmů by byla velmi užitečná při 

vytváření opor i při studiu, viz níže. 

Z těchto úvah vyplývá můj záměr - nadefinování datové struktury pro 

metadata a metod pro automatické vytvoření i využití sémantické sítě 

pojmů v e-learningu s adaptivní výukou. 

Jednou možností je jednoduše využít již existující prostředí systému LMS 

Moodle, který je vhodný také pro vytváření a on-line zpřístupnění opor 
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studentům. Otázkou zůstává, jestli je LMS Moodle možno přizpůsobit pro 

adaptivní výuku a jestli lze využít jeho modul Slovník pro sémantickou síť 

pojmů (viz níže). Pravděpodobně by bylo nutné tuto sémantickou síť 

doimplementovat 

Moduly v Moodlu 

Při seznámení se systémem LMS Moodle (akronym od Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment, česky Modulární objektově 

orientované dynamické prostředí pro výuku), uživatel zjistí, že v tomto 

systému pedagog může sestavit kurz pomocí modulů. Těchto modulů je 

celá řada a každý má své specifické vlastnosti a nastavení. Např. modul 

Studijní materiál je vhodný pro vložení studijního textu v různém formátu 

(popisek, textová stránka, webová stránka, odkaz na soubor nebo web, 

zobrazit adresář, případně IMS Content Package, což je standardizovaný 

formát pro ukládání vzdělávacího obsahu). Další moduly jsou Anketa 

(učitel zadává otázku a možné odpovědi, studenti si vybírají jednu 

z odpovědí), Chat – pro diskusi účastníků kurzu v reálném čase, 

Databáze – pro vytváření a prohlížení kolekce záznamů v libovolném 

formátu, Fórum pro diskuse mezi účastníky, lze vložit přílohu, Průzkum – 

pro vytváření dotazníků, Test, Test Hot Potatoes – testovací moduly, 

Úkol, Wiki, Workshop a v neposlední řadě již zmíněný Slovník. 

Použití modulu slovník v Moodlu 

Slovník v LMS Moodle umožňuje pedagogovi nebo i účastníkům kurzu 

„ručně“ vytvářet a průběžně spravovat seznam definic pojmů - hesel. 

Hesla lze vyhledávat, zobrazovat v mnoha různých formátech. Slovník 

také umožňuje učitelům přenášet hesla z jednoho slovníku do druhého 

(hlavního) v rámci jednoho kurzu. Slovník navíc nabízí funkci, která 

automaticky vytvoří odkaz na slovníkové heslo, pokud se příslušný 

termín objeví v kterémkoliv textu celého kurzu. Další funkce slovníku jsou 

import ze souboru XML, export do XML souboru a záloha slovníku. 

Slovník v LMS Moodle neumí vytvořit a zobrazit sémantickou síť pojmů. 
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Základní pojmy sémantické sítě 

V současné době prochází posledními testy jeden z výsledků disertační 

práce Ing. Libora Holuba [2] implementace automatizovaného řízení 

adaptivní výuky v e-learningu podle stylů učení studenta. Ve své 

disertační práci popisuje vlastnosti studentů, které mohou být použity pro 

adaptaci výukového procesu, navrhuje vhodnou strukturalizaci 

výukových opor pro adaptivní formu výuky a rozděluje výukové opory 

do několika smyslových forem a výkladových hloubek [9]. 

Pod pojmem adaptivní výuka rozumíme přizpůsobování vyučování 

potřebám a možnostem jednotlivých žáků či studentů [1]. Adaptivní 

výukové opory musí být zpracovány v několika variantách (například 

odpovídat smyslovým typům studentů) a rozděleny na menší významově 

homogenní části, tzv. vrstvy: například teoretická, motivační, testovací 

apod. 

Již víme, že jednou z možností, jak se učit z výukových opor, je postupně 

je procházet tak, jak je studentovi předkládá virtuální učitel. 

Také víme, že jiným způsobem, jak by šlo tyto výukové opory procházet 

a upevňovat si definované pojmy a vazby mezi nimi, je orientace podle 

„pojmové sítě". Pedagog při tvorbě opory vyznačí v lekci definované 

pojmy, tyto jsou vloženy do sémantické sítě pojmů a automaticky 

doplněny o další výskyty těchto pojmů ve studijní opoře a o vazby mezi 

nimi.  

Jak tedy zaznamenat pojmy a vazby mezi nimi? Vhodnou možností je 

sémantická síť pojmů. V [1] je sémantická síť definována jako 

ohodnocený orientovaný graf, kde uzly reprezentují objekty a hrany 

představují vztahy mezi objekty. Místo pojmu sémantická síť se také 

používá pojem asociativní síť. Sémantická síť je vhodná pro reprezentaci 

znalostí, popisuje objekty a vztahy mezi nimi pomocí vyznačených 

propojení a uzlů. Výhody použití sémantické sítě se ukazují při 

počítačovém zpracování, forma sémantické sítě lépe zachycuje 

víceznačnosti a je možné pracovat i s hierarchií pojmů.  

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/prezentace-presentace
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/objekt


 
 

~ 131 ~ 

 

Na jeden výsledek použití sémantické sítě v praxi je možné se podívat 

na stránkách WordNet – A lexical database for English [8], které vznikly 

na Princeton University v USA. 

Vizualizace sémantické sítě pojmů 

Jak by mohla taková síť být vizualizována? Jednou z možností je 

grafické znázornění ve formě orientovaného grafu, viz příklad a obrázek 

níže, nebo výpis uzlů ve formě tabulky. 

Příklad  

Mějme 3 netriviální definice z oblasti databázové teorie a k nim 

odpovídající graf části sémantické sítě pojmů zakreslený na obrázku 

níže. 

Definice 1NF: 

Jestliže relační schéma obsahuje pouze atomické atributy 

říkáme, že je normalizovanou relací nebo že je v první normální 

formě (1NF).  

Definice 2NF: 

Relační schéma je ve druhé normální formě (2NF), jestliže je 

v první normální formě a každý sekundární atribut je úplně 

závislý na každém klíči schématu R. 

Definice 3NF:  

Relační schéma je ve třetí normální formě (3NF), jestliže je 

ve 2NF a žádný sekundární atribut není tranzitivně závislý 

na žádném klíči schématu R.  

Jestliže se na tyto definice podíváme pozorněji, najdeme definovaný 

pojem (tučnou kurzívou) a několik dalších pojmů (tučně), které byly již 

definovány (a označeny pedagogem) jinde a které jsou potřeba v těchto 

třech definicích pro vysvětlení definovaných pojmů. Můžeme říci, že 

pojem první normální forma (1NF) předchází ve smyslu definice pojmu 
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druhá normální forma (2NF) – typ vazby předchůdce. A naopak pokud 

známe pojem 1NF, tak se můžeme naučit definici 2NF – typ vazby 

následník. Pojmy z uvedených definic vytvoří část sémantické sítě pojmů 

[viz Obrázek 1] – červené uzly jsou pojmy označené pedagogem, zelené 

uzly jsou automaticky nalezené pojmy. Vazby předchůdce i následník 

jsou automaticky doplněny (předchůdce – pojem má stejnou „adresu" 

jako definovaný pojem, následník – definovaný pojem byl automaticky 

nalezen se stejnou adresou jako jiný definovaný pojem), pojmy 

v čárkovaném oválu patří do jedné definice – jedné teoretické vrstvy). 
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Obrázek 1 Příklad části sémantické sítě 

Přínos sémantické sítě pro studenta 

Použití sémantické sítě při procházení učiva umožní studentovi lepší 

orientaci v pojmech a vztazích mezi nimi. Například student při čtení 

definice vidí zvýrazněné slovo nebo slovní spojení v textu, při zobrazení 

odpovídající části sítě vidí související pojmy, ty které již byly definovány 

(a už by je měl znát) – tzv. předchůdci, a ty, které teprve budou 

definovány – tzv. následníci, včetně odkazů na místa definic těchto 

pojmů. Pomocí sémantické sítě se student bude moci pohybovat 
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v oporách nejen sekvenčně, ale i náhledem na vztahy mezi studovanými 

pojmy.  

Přínos pro pedagoga - tvůrce opor 

Automatická tvorba sítě výrazně pomůže autorům učebnic. Pedagog - 

tvůrce opor při vytváření učebního textu pouze označí definované pojmy 

v lekci. Algoritmus tvorby sémantické sítě automaticky vyhledá tyto pojmy 

v celém textu kurzu, přidá je do sémantické sítě včetně automaticky 

nalezených vazeb. Vytvořenou sémantickou síť pojmů či její část poté 

zobrazuje ve tvaru grafu. Připomeňme, že v případě hypertextu odkazy - 

vazby vytváří pedagog a velmi záleží na něm, jaké odkazy a kolik jich 

vytvoří.  

Pedagog si bude moci zobrazit, stejně jako student, sémantickou síť 

pojmů nebo její část vztaženou k vybranému, definovanému pojmu. 

Může ji využít k odladění struktury své opory, zobrazit uzly a vazby (síť) 

podle vrstev adaptivní opory, dále vytisknout rejstřík, glosář, slovník, 

případně tesaurus. 

Datová struktura sémantické sítě 

Za předpokladu, že pro implementaci datové sítě využiji systém řízení 

báze dat, datová struktura metadat sémantické sítě pojmů obecně by se 

měla skládat minimálně ze 2 tabulek: v jedné budou uloženy definované 

pojmy vybrané a označené pedagogem  

sitD (id_d, adresa, pojem, vysvětlení pojmu, vlastnost, url_adresa) 

a ve druhé budou automaticky nalezené odpovídající pojmy  

sitA (id_a, id_d, adresa, vlastnost, url_adresa) 

k definovaným pojmům včetně adres výskytu. Na Obrázku 2 je vidět 

struktura dat autorské části adaptivního LMS, doplněná o začlenění 

struktury sémantické sítě dat.  

 



 
 

~ 134 ~ 

 

 

Obrázek 2 Struktura autorské části LMS Barborka [2] a začlenění 
struktury sémantické sítě do struktury autorské části 

Závěr 

Hlavním úkolem této práce je teoreticky, na míru adaptivní výuce, 

navrhnout datovou strukturu a metody vhodné pro nadefinování, 

vytvoření, zobrazení a procházení sémantické sítě pojmů v e-learningu. 

Tyto struktury a algoritmy budou poté implementovány s ohledem 

na pravidla adaptivní výuky a umožní tvůrci studijních opor definovat 

důležité pojmy a pomocí této sémantické sítě dát i studentovi jinou než 

sekvenční možnost průchodu oporami. 

Dále bude navazovat definování nových typů vazeb, důležitých pro 

sémantickou síť pojmů, navržení způsobu jejich rozpoznání (autorem 

nebo automaticky). Vytvořenou a vygenerovanou sématickou síť pojmů, 

případně část sítě vizualizovat např. formou orientovaného grafu nebo 

tabulky. 
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ONLINE EDUCATIONAL SUPPORT AT 

THE UWB 

Lukáš Štich 

Jan Hodinář 

 

Abstract 

Following the examples of prestigious foreign universities, the University 

of West Bohemia (UWB) has also implemented the courseware idea. Its 

goal is to gather all electronic information and materials used during 

courses and classes at the UWB in one place. Those will serve as 

perpetual help to students and teachers. The whole system is extensive, 

but also simple enough to satisfy needs of each faculty at the UWB. Its 

major advantage is a maximum integration and extraction of information, 

that were entered into IS/STAG and other information systems of the 

UWB. Courseware is integrated into the university portal technology, 

operating on the IBM WebSphere Portal. The goal of this paper is to 

clearly describe the system and to mention its advantages. 

Keywords 
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1 INTRODUCTION 

When we looked for a suitable system for purposes of this paper, we 

decided not to describe LMS Moodle or eDoceo, because we do not 

have enough experience with these and our information would be mostly 

conveyed from other sources. Instead, we focused on courseware 

system. We use this system every day at the University of West Bohemia 

(UWB) and therefore we can rely on personal experience. 
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2 DESCRIPTION OF COURSEWARE AT THE UWB 

Courseware system is not a typical LMS system (like those mentioned 

above), but we will further prove that it satisfy most conditions that are 

expected from “classic” LMS system as described in [1]. Courseware was 

introduced at the UWB in 2007 in accordance with a model of prestigious 

foreign universities (for example Massachusetts Institute of Technology). 

Its goal is to gather all electronic information and materials, used during 

education at university, into one place to help students and teachers with 

their daily work.  

The whole system is extensive enough, but also simple enough to satisfy 

all faculties and departments of the university. Its advantage lays in 

maximal integration and extraction of information from IS/STAG and 

other information systems at the UWB. Courseware is integrated into 

university portal that is operated using IBM WebSphere Portal 

technology. At this time, there are over 2300 courses and classes 

available at our Courseware. 

There are many advantages of courseware that teachers gain when they 

put web pages of their subject there. The most important of those are: 

• Easy adjustment of pages without technical knowledge 

• Connection to IS/STAG and therefore automatic actualization of 

information (timetables, annotations, personal coverage…), 

• Secured control of accessing information without need to create 

new password and account for students  

• Other functions that are not available on common www pages or 

are difficult to realize (discussions, handing over of student works 

online…).  

• Possibility of document and material distribution by links only for 

chosen group of students – only for students of a subject, all students of 

a university, all people on internet  
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From this list is evident that basic conditions of “classic” LMS are met, 

with exception of a fact that it is fully integrated with information system 

of our university (IS/STAG), but compared to LMS Moodle, we cannot 

view how much time student spent on particular parts of a course (we 

cannot track student’s progress) or courses as whole and we also cannot 

implement auto tests. Nevertheless, the main purpose of courseware is 

to gather all of electronic information and materials, used during 

education process at the UWB, into one place, hence the name 

Courseware, which is combination of “course” and “ware house”. Also, 

most of the classes are done in presence form or sometimes by blended 

learning method (combination of presence form and e-learning) and 

therefore teacher can follow student’s progress and implement auto 

tests. Minority of classes is done by e-learning alone and then the subject 

on courseware is supported by e-course created generally in some of 

authoring tools like ProAuthor.  The most suitable solution for supporting 

e-learning on courseware would be using IBM Lotus Workplace 

Collaborative Learning, which directly contains authoring tool for creation 

of e-courses. But using this solution on the whole university is very 

complicated and therefore option of the Courseware is acceptable 

compromise for every part of the university, where system needs to 

support those who either love or hate e-learning the same way.  

First of all, we will focus on basic description of the whole system and 

then we will describe particular architectures of the whole system. 

2.1. Structure of pages 

Courseware is focused on standardization of a subject information 

structure and its visual form. Then teacher can focus only on creation of 

content without necessary knowledge about creation of HTML pages, 

because those pages can be generated using template, even if they can 

be created manually. The better option is the former, because final 

product is mostly done with less work and looks better. Pages are edited 

using editing/filling of particular blocks (portlets), their moving and 

creating new ones. Every portlet is intended for some particular purpose 

and it carries some information. Usage of the same structure leads to an 

outcome where every page looks similar. They can be customized by 
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specific content, tasteful graphical elements (pictures…) or by using 

other visual decorations of portlets, the so-called skins. 

Portal controls access rights on a level of whole page or even particular 

portlets. If user wants to see a portlet he/she needs to have minimal 

access rights to page and portlet alike. There is therefore possibility to 

unlock part of information to unauthorized users. Access right for edit of 

a page can be granted by department webmaster and in some cases can 

be delegated to other persons. Access rights for browsing in pages for 

the UWB students and even for unregistered persons are defined in the 

moment of page creation. To change those access rights, we need help 

of an author (mostly teacher) or department webmaster. If some user 

adds some new portlets into the pages he can choose if he uses portlet 

that is visible for students, teachers or public. 

For editing of pages, there is a need to login into Portal (IS UWB) and 

have proper access rights assigned (usually those rights are given to 

teachers and department webmaster). After login, the interface for editing 

of pages may be used. In this interface author can add some portlets. 

Everything on the page has to be "packed" into this portlets. Some 

portlets are universal, others have specific functions and some have 

function programmed or configured by an administrator. Finally, the view 

of the pages or portlets can be changed in the interface. Some portlets 

can be highlighted or painted to the color of faculty (department). Except 

the editing of a complete page, the editing of each portlet is possible. 

This could be done by the icon of pencil that is in the right top corner of 

every portlet. Thru this icon the editing mode is accessible. In this mode, 

the author can set or configure the information showed by the portlet. 

Author can also set duration, during which that information should be 

visible for different groups of students. 

2.2. The most important portlets 

As mentioned above, pages of each subject in Courseware are made 

with portlets. The portlets are little pieces of content or application logic 

which are "stuck" to the page. Every portlet has its specific function. Like 

in the desktop systems, the specific application for writing a letter or 
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making the table has to be chosen, for reaching the target the right 

portlet has to be selected. 

2.2.1. IS/STAG 4D – Subject information 

All information about subject that is contained in information system is 

always "near hand" thanks to this portlet. To make it work, just put the 

portlet to the page and set the subject shortcut. The last (actual) subject 

information is used. 

Portlet must be set to the specific subject, but it also reacts to the "switch 

the subject" message sent by another portlet. Typical use of the portlet is 

on the page of a subject taught by the author. The author can also create 

the page, where he can view the information about more subjects than 

one via more instances of this protlet. This is useful when there is a need 

of creation a whole curriculum or a field of study. In the editing mode 

there has to be a subject set and showed by the portlet – by typing the 

shortcut of the subject and department. Next, the information for 

displaying has to be chosen. Most of authors want to display just brief 

information, subject content and other attributes of the subject. 

2.2.2. IS/STAG 4D – Teacher's card 

This portlet serves to display some contact information of a teacher or 

teachers. Of course that information displayed can be edited to show 

what really teacher wants to show. The portlet displays contact 

information of a person/teacher that it gets from the IS. A user's login is 

input for this portlet – in case of the UWB it is the Orion login. In the 

editing mode it can be specified what to display; including a personal 

timetable of the teacher. Everywhere, where the author wants to display 

the contact information of some person, this portlet is used. This typically 

happens on the subject's page. If there are more teachers for one subject 

we can use more instances of this portlet on one page. Personal 

information in the IS can be dynamically updated from other sources – for 

example from personal department. 
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2.2.3. Static text portlet 

Courseware is not only “applications“ packed into portlets. Sometimes 

there is a need for adding just plain text: a note, some instructions or 

whole text document. This portlet makes it possible to add it fast and 

easily without need of HTML code. 

The portlet keeps a piece of text (HTML fragment) which is displayed on 

a page. A text has to have a description. This description will be used as 

a portlet's sign. Portlet also keeps two copies of the text – the Czech and 

English version. These versions are displayed to a user according to his 

browser's settings. If there is no version for the required language then 

the portlet suggests the text in a second language (if there is some text 

typed). The text alone can be simply edited by WYSIWYG editor or 

straight thru the HTML source code. Everywhere, where some text has to 

be added – and this text isn't available as a file or a webpage – there this 

portlet is typically used. (If the text exists as a file or webpage it is better 

to choose some other portlet – iFrame portlet, HTMLContent portlet or 

web clipping). 

In reality, this portlet is often installed in a few copies whereas every copy 

can get another access rights; there is a version visible for everyone 

(even for not-logged-in) users, a version just for logged users, just for 

students, just for employees etc. Each version is clearly signed. A text 

typed to the portlet is saved as portlet's inner data. After deleting the 

portlet, this text cannot be retrieved again. It is consequential that it is not 

possible to move this portlet (or the typed text) between pages. 

The built-in WYSIWYG editor or the HTML source code (accessible via 

HTML symbol icon) can be used to edit a text in the portlet. There are 

few recommendations for editing. At first, the author is allowed to write a 

text as simply as possible and without HTML tags. Next, if there is a 

need, to set a font or a size of the text. Built-in HTML editor is able to do 

many things but it isn't the adequate WYSIWYG editor for web-designers 

as the Dreamweaver, Homesite or FrontPage are. If there will be some 

trouble with editing some more complicated text structure or not-ordinary 

HTML tags it is necessary to edit whole structure in the source code. This 
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portlet is not for a miracle-making. It is made just for fast and easy editing 

of simple texts. For an unknown reason, this portlet "eats" invisible 

spaces &nbsp; and replaces them with ordinary spaces. This could also 

be the fate of other HTML entities. 

2.2.4. Cleverbee – FileExplorer 

In the case of exposing some documents (e.g. studying materials) this 

portlet is used; especially if the author wants to set the access just for 

specific group of users. 

This portlet exposes all documents in chosen directory and its sub-

directories and offers them for downloading or sending by e-mail. There 

are some supported types of documents (DOC, RTF, PDF, ZIP etc.), 

where the portlet is even able to create HTML preview. Certified users (or 

groups of users) can upload new files, create directories or delete files. 

Documents are uploaded in a normal (view) displaying mode. Portlet 

"FileExplorer" can solve a common request to expose the documents just 

to a narrow group. The great benefit is the option to set the access rights 

according to existing groups in the Orion (all students, faculty's students, 

department's students, employees, department's workers etc.). This 

portlet goes round the common handicap of the classic solutions of the 

information-access on the web (shared password, limited access 

according to the domain or IP address, keeping the list of users etc.). 

Files are normally kept on some local file system of portal server but they 

can also be physically located in the AFS. They are accessible by the 

classic way there. Both methods can be combined at will. 

Portlet have to be set by the system administrator at first. Administrator 

has to set the root directory, access rights to the portlet and maximum 

size of the web-uploaded file. To avoid some unauthorized access to 

files, it is necessary to think well who can use the portlet and who should 

be let in to the editing mode. Beware! Everyone with access to the editing 

mode has the read/write access to the whole directory handled by this 

portlet! After the portlet is configured by the administrator, it is possible to 

set some properties of a particular portlet ("stuck" on the particular page) 
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in the edit mode: except the headline there has to be set a sub-directory 

of the root where the portlet will create its own virtual root. Next, there is 

a need to add some users with access to upload and delete files. Those 

users are added by typing their logins separated by semicolons or by 

typing LDAP's groups’ names (usually as same as the Orion groups). 

2.2.5. Sowre – iFrame Multilingual 

This portlet is for adding some web-page content to the particular page of 

the courseware. The portlet creates an area on the page (via HTML's 

<iframe>) where the browser loads whole content from specified another 

web-page. It works easily – just by writing the URL address of the 

inserted web-page. There can also be set some other parameters: 

height, width, rolling, border etc. This is not some miracle technology – 

<iframe> tags can be used in common web-pages as well. But system 

makes it easier (there is no need to change a source code) and as an 

added value, there is an option to set different URLs for different 

languages. 

Inserted page should be as simple as possible and without disturbing 

elements. Thru the use of more portlets it is possible to "stick" together a 

page with some content existing in the other pages. This option is not so 

ideal, but it is the fastest way to put some information into one place. 

Inserted content is loaded by browser "out of system" and there is no 

way to edit this content (re-coding, cropping etc.). 

In the edit mode a "default" language (locale) is set, the URL of inserted 

web-page is typed and the "Add" button is pressed. The other 

parameters are optional. Different inserted page for different language 

can be added by setting the locale code and page's URL. Next, the 

height and width for the area with inserted page can be set with border 

properties etc. Portlet's parameters match the <iframe> HTML tag's 

attributes. This portlet is not able to change its headline. This is why 

some authors want to use the invisible border for the portlet. Because of 

the <iframe> HTML tag there is no way to automatically set the portlet's 

size according the inserted content. There can be set no dynamic 

parameter (e.g. name of the logged user) to the inserted page. For 
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pickier applications it is better to use some IBM portlets for web clipping. 

Those IBM portlets offer much more functions. 

2.2.6. UWB – Forum portlets 

The job of this portlet is to simply and promptly create a forum. Portlet 

serves as public forum by a form of messages sent by particular users. 

Those users can perform under some nicknames or under their own 

Orion IDs. User's nickname can be set in "My forums settings" portlet. 

Depending on the setting of the particular forum the portlet can display 

the message's authors in several modes: 

1. Forced nickname mode: In the message list of that forum there are 

only nicknames, not Orion IDs. To add a new message to such forum it is 

necessary for a user to have got his nickname registered. 

2. Optional nickname mode: In the message list of that forum there are 

nicknames if available. If some user hasn't got his nickname registered 

then there will be his Orion ID displayed. 

3. Restricted nickname mode: In the message list of that forum, there are 

strictly displayed only Orion IDs. 

After adding the portlet to a page, there has to be chosen a chat room 

from the menu. By default there are three forums for each subject 

(subject has to have more than five students). But students can also 

discuss other things as well, not just a subject. If there is no useful forum 

available, the system administrator has to be asked to create a new 

forum. Since the forum list is too unnoticed (it contains several thousand 

items) there is a filter function or alphabetically-sort-forums function. 

These functions can make the forum list narrower (e.g. it can select just 

one department's forums etc.). 
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3 TECHNOLOGICAL BACKGROUND OF THE WHOLE 
SYSTEM 

In the introduction we stated that courseware is integrated into university 

Portal, which uses IBM WebSphere Portal technology. Before we look 

into “core” we need to establish meaning of a portal solution. 

The portal solution consists of a communication node that provides its 

employees, business partners, customers, etc. access to information 

within a single integrated interface, which is set mainly in the web 

browser or mobile device. Portal solution can work with systems that 

people are used to work with for some time already - an email client, 

CRM (customer relationship management), ERP (enterprise resource 

planning system) systems, and access to documents, etc. Another great 

advantage of the portal solution is work in a single environment with 

structured information from multiple systems, while maintaining the 

principle of maximum security assignment of access rights, roles, and 

personal profiles to individual users according to a well defined position 

in the organization. 

IBM Company portal solution – WebSphere Portal allows to 

organizations and companies, or individual departments in larger 

organizations, to effectively implement portal solutions of several types; 

business-to-business (B2B), business-to-customer (B2C) and business-

to-employee (B2E) on various platforms. It is a product with minimal 

costs for administration and management, thus with minimal operating 

costs. WebSphere Portal includes a complete, robust, secure portal 

architecture that meets all required standards and it is based on the 

following technologies - Lotus, WebSphere, DB2, and Tivoli Directory 

Server. This solution offers a wide range of already prepared services 

and components; you can use it to quickly build any solution. Detailed 

description of WebSphere Portal can be found on manufacturer web 

pages (http://www-142.ibm.com/software/products/cz/cs/portal/). 

The portal in the Internet environment is the user's view point, or rather 

address, through which it has access to information and applications 

made available by the portal operator. From his perspective, the portal is 
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not only that mentioned address, but also all hardware and software, 

which allows operation of the portal. When designing a website for the 

company or organization, it is necessary to identify groups of portal users 

and activities that these groups will perform on the portal. 

KnowledgeTrack proposes to allocate users to groups based on 

relational distance from company or organization. 

Image 12- Groups of users according to knowledgetrack 

 

In our case, in position of company would be university (organization) 

and in place of employees would be students. 

In the lone center of portal solution is physical organization, source of 

entire events. Here comes the creation of added value, processing of 

information and its distribution. Another layer consists of employees of 

the organization. Portals for employees are made to support employees 

in their work and to make their work easier. Employees work on creation 

of added value, but partners of the organization are also helping in this 

matter (in our case service departments for example) and they are also 
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other users of the portal. The last layer of the expanded organization is 

direct customers (students). Those are direct users of the information 

system of the university. Beyond the extended organization in direct 

connection with the products provided are direct partners of customers, 

customers’ customers and the remaining public. 

From the perspective of system integration, it is the solution based on 

application creation of a front office (FO) and on integration of FO and 

back office (BO). Web pages themselves alone do not make the portal. It 

serves only as a user interface to applications of the organization. The 

total portal solution combines knowledge management, application 

integration, cooperation and community, enabling e-business to actually 

function.  

  

Image 13 -Portal architecture according to knowledgetrack 

 

E-business community constitutes of a target population and source of 

income. It represents students/employees and also partners (direct and 
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indirect). Content is what carries the added value – product or service 

and information. It is a subject of income. Controlled and spontaneous 

cooperation creates more effective and enlarged “trade relations“, that 

needs to be integrated for gaining a synergy effect. Another side of a coin 

forms resources for creation and communication of added value. They 

are applications of an organization, applications for support of 

cooperation, local applications of every employee and web applications. 

Everything needs to be integrated in an environment that is easily 

extendable, secure and meets common standards and personal needs. It 

has to be always ready and consistent.  

Therefore, portals are concrete multiplication of system integration 

in global society. 

 

Because of the fact that Courseware is integrated into university Portal 

solution, it comes out of the architecture above (portal solution in IBM 

WebSphere Portal technology). 

4 DIFFERENCE FROM COMMON INFORMATION 
SYSTEMS OF A COMPANIES 

If we want to focus on differences of Courseware and common 

information system of a company we can use graphic representation 

below. 
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Image 14 - Common architecture of a company 

On this representation is clearly visible that courseware is primarily 

focused on providing information for students (customers) and for 

employees. On the contrary of that, IS is much more robust and has to 

file much larger amount of information. Besides relations (providing 

information) with customers, it has to deal with problems of 

manufacturing control (ERP) and accompanying control of supply chains 

and finance (accounting, management control). If we convert it into 

university environment, courseware is focused mostly on use of student 

agenda (IS/STAG). The UWB Portal (information system of the 
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university) comprise of student agenda and integrated information 

system of the UWB. It allows its employees obtaining information from all 

areas according to their access rights and then to fill in and upgrade 

information mainly in pedagogical and research areas. Management 

information system provides data for autonomy control authority. Those 

data are formatted into well-arranged table and they offer analytical 

details of employees’ deductions using ratio pointers.  They file a finance 

data, details for university accounting (subsidies from ministry, fields of 

study norms, payments for usage of service centers, survey of solved 

projects…), publication works of employees, electronic form of purchase 

orders and overview of university legislations. 

5 CONSLUSION 

At the conclusion, we would like to point out that main difference between 

“common” LMS system and IS of a company is abundance of data. 

Whereas IS of a company have to use more advanced technology and 

standards for using database systems without problems and it needs to 

implement output applications with utmost user friendly environment. 

Contrariwise, those aspects of IS are visible in development of LMS now. 

And in the future there will be attempts to merge a company IS with 

currently used LMS systems above all in universities, where number of 

students/employees are counted in tens of thousands. 
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Zkušenosti s využitím e-learningových 

kurzů ve výuce odborných předmětů 

studijního programu Ošetřovatelství 

a Porodní asistence 

Irena Točíková 

Lenka Drahošová 

 

Abstrakt 

Článek se zabývá zhodnocením využití informačních a komunikačních 

technologií v oblasti výuky odborných předmětů oboru Všeobecná sestra 

a Porodní asistentka. Pomocí e-learningu se může student vzdělávat 

z domu, opakovat si postupy výkonů, které v hodinách prakticky cvičil.  

Výhodou využití e-learningového kurzu je především to, že student si 

může látku projít předem a tím pádem zbývá více času na její praktické 

procvičení v kontaktních hodinách. Většina studentů z tohoto důvodu 

hodnotí e-learningové kurzy kladně. 

Obsahem článku je také zhodnocení pozitivních i negativních zkušeností 

z pilotního ověření kurzů. 

Klíčová slova 

E-learning, hodnocení studenta, testy, ošetřovatelství, ošetřovatelské 

postupy  
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ÚVOD 

Na VŠP v Jihlavě se na Katedře zdravotnických studií e-learningové 

opory začaly vytvářet v průběhu léta a podzimu roku 2011. V současné 

době prošla již většina e-kurzů pilotním ověřením a prvním rokem už 

s nimi studenti mohou pracovat bez jakýchkoliv omezení. 

E-learning je zkratkou electronic learning - elektronické vzdělávání 

a jako pojem se začal v literatuře používat koncem osmdesátých 

let. Jedná se o efektivní využití výpočetní techniky a internetu ve výuce.    

Podstatou e-learningu je využívání elektronických a didaktických 

prostředků k efektivnějšímu dosažení vzdělávacího cíle. E-kurz obsahuje 

látku probíranou ve vyučovacích hodinách; ta je členěna do jednotlivých 

témat. Dá se říct, že výukový e-learningový kurz vizuálně připomíná 

elektronickou knihu (Vališová, 2011).  

Jak uvádí Průcha (2009) e-learning s sebou nese také etické otázky. 

Ačkoliv využívání moderních technologií přináší celou řadu zcela nových 

poznatků, můžou ho provázet také negativní jevy, např. elektronické 

podvádění. Problémy přináší také oblast autorských práv, licencování 

výukových zdrojů či nástrojů ICT (Průcha, 2009). 

 

Přehled opor realizovaných KZS  

K předmětům, které jsou podporovány e-learningovým kurzem patří 

celkem 17 předmětů, z nichž některé jsou zpracovány a vyučovány 

v anglickém jazyce.  

Basics of pedagogy and educational activities of a nurse,  

Educational activities in the work of midwives 

Klinická propedeutika (pro oba obory) 

Komunikace (pro oba obory) 

Ošetřovatelské postupy I (pro obor Všeobecná sestra) 
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Ošetřovatelské postupy II (pro obor Všeobecná sestra) 

Ošetřovatelství u nemocných v interních oborech I (pro obor Všeobecná 

sestra) 

Ošetřovatelství u nemocných v interních oborech II(pro obor Všeobecná 

sestra) 

Ošetřovatelství u nemocných v chirurgických oborech I (pro obor 

Všeobecná sestra) 

Ošetřovatelství u nemocných v chirurgických oborech II (pro obor 

Všeobecná sestra) 

Ošetřovatelství u nemocných v interních oborech (pro obor Porodní 

asistentka) 

Ošetřovatelství u nemocných v chirurgických oborech (pro obor Porodní 

asistentka) 

Porodní asistence II 

Teorie ošetřovatelství (pro oba obory) 

Základy pedagogiky a edukační činnost sestry (pro oba obory)  

Ve stádiu zrodu a příprav jsou ještě kurzy Ošetřovatelskou péči o dítě, 

Ošetřovatelství v neonatologii, Ošetřovatelská péče o nemocné 

s onkologickými chorobami a Ošetřovatelská péče o nemocné neurologii.  

Část odborných předmětů, které mají vytvořené e-learningové kurzy jsou 

využívány studenty prezenčního i kombinovaného studia. Zejména pro 

studenty kombinovaného studia je e-learningový kurz stručným vodítkem 

pro orientaci v doporučované literatuře předmětu. V mnoha kurzech mají 

studenti k dispozici velké množství obrazových příloh, pořízených 

samotnými autory kurzu (viz obr. č.1), a množství odkazů na odborné 

články, které musí před zápočtovým testem nebo zkouškou prostudovat, 

aby dosáhli požadavku ke splnění předmětu. 

https://elearning.vspj.cz/course/view.php?id=939
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Popis některých e-learningových kurzů oboru Všeobecná 

sestra a Porodní asistentka  

Předmět Ošetřovatelské postupy I – tento předmět je teoreticko-

praktický a v průběhu studia je jedním z těch, ve kterých si studenti musí 

osvojit naprosto klíčové vědomosti a dovednosti. Bývá pro ně poměrně 

hodně náročný. Zvláště pak pro studenty, kteří se s probíranou látkou 

setkávají poprvé – to znamená, že nemají látku alespoň v kostce 

probranou ze střední zdravotnické školy. Vyučuje se v 1. semestru. 

Předmět Ošetřovatelské postupy II – tento předmět je také teoreticko-

praktický a bezprostředně navazuje na Ošetřovatelské postupy I. Zabývá 

se vysoce specializovanými znalostmi a klíčovými kompetencemi 

budoucích zdravotních sester. Zařazen je do 2. semestru a bývá 

prerekvizitou pro předmět Bloková praxe 2. Studenti tedy při nezvládnutí 

předmětu nemohou vykonávat praxi v nemocnici. 

Ošetřovatelství u nemocných v interních oborech I a II je doporučeno 

ke studiu ve 3. a 4. semestru a zabývá se problematikou typickou pro tzv. 

vnitřní nemoci. Je zaměřen především na ošetřování pacientů 

s konkrétními typy onemocnění – na identifikaci typických i zcela 

individuálních potřeb. Dále se studenti seznamují s tím, jak sestavit 

efektivně plán péče o tyto pacienty, jaká jsou úskalí interního 

ošetřovatelství a v neposlední řadě se věnuje například edukaci pacientů 

před plánovanými vyšetřeními či před propuštěním do domácí léčby.  

Ošetřovatelství u nemocných v chirurgických oborech I a II se 

zaměřuje především na znalost sester o problematice předoperační 

přípravy a pooperační péče včetně prevence možných komplikací 

u vybraných typicky chirurgických onemocnění. Zároveň je zde probírána 

problematika diagnostiky – příprava pacienta na vyšetření i problematika 

odlišnosti péče na různých typech chirurgických pracovišť. Stejně jako 

Ošetřovatelství u nemocných v interních oborech I a II je doporučeno 

ke studiu ve 3. a 4. semestru u oboru Všeobecná sestra.  

Předměty Ošetřovatelství u nemocných v interních oborech 

a Ošetřovatelství u nemocných v chirurgických oborech jsou pak 
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postaveny speciálně pro obor Porodní asistentka. Studenti si tyto 

předměty zpravidla zařazují ve 4. semestru. Probíraná témata, respektive 

onemocnění, jsou pak ušita na míru přímo tomu, s čím se porodní 

asistentky v praxi mohou setkat nejčastěji. 

Předmět Klinická propedeutika je zaměřen na znalost a schopnost 

správně odebrat anamnézu, dále pak na získání přehledu o nejnovějších 

možnostech lékařské diagnostiky – jak přístrojové, tak laboratorní. Výuka 

probíhá standardně ve 2. semestrů obou oborů. 

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 využití při 

výchovném působení sestry na jedince, rodinu, komunitu a účastníky 

kvalifikačního a postkvalifikačního vzdělávání.  

Předměty Basics of pedagogy and educational activities of a nurse,  

Educational activities in the work of midwives se zaměřují na nácvik 

výuky klientů jak všeobecnými sestrami, tak porodními asistentkami. 

V anglickém jazyce se studentky vzdělávají v oblasti pedagogiky 

a didaktiky. Také připravují edukační plány – například u klientů 

s onemocněním srdce, s cukrovkou nebo u těhotných žen.  

Naše zkušenosti s  e-learningovými  oporami 

Opory jsme vytvářely na základě materiálů, které připravovaly některé 

kolegyně z naší školy. Dlužno říci, že řada z nich byla velmi zdařilá a při 

tvorbě opor nám byla cenným průvodcem. 

Všechny námi vytvářené kurzy mají prakticky stejnou strukturu a jejich 

základem je povinná a doporučená literatura, týkající se jednotlivých 

předmětů. Každé téma je zpracováno formou jednotného systému 

informací o probírané látce. Některé autorky pak opory vhodně doplnily 

fotografiemi, které vytvořily přímo při výuce Ošetřovatelské blokové 

praxe. Plně však reflektovaly veškeré etické aspekty, které je vhodné 

dodržovat v klinických podmínkách při pořizování foto nebo 

videodokumentace. Jak vyplývá z hodnocení některých studentů, jsou 
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zvláště tyto dokumenty velice kladně přijímány a je nám doporučováno, 

abychom jich do kurzů zařazovaly ještě mnohem více. Jejich vytváření 

však bývá často velmi náročné nejen z časového hlediska, ale  

i z hlediska důrazu na dodržení etiky.  

Obecné zkušenosti s e-learningovými kurzy 

Co se týče náplně jednotlivých kurzů, s kolegyněmi se shodneme 

na tom, že studenti občas chápou e-learningovou oporu jako jediný zdroj 

informací. Mají mylnou představu o tom, že pokud se naučí informace 

v e-learningu, zvládli podstatu celého předmětu. Při ústních zkouškách 

se pak často obhajují větou: „Ale tohle přeci v e-learningu nebylo...“. 

Myslíme si, že pokud bychom k tvorbě e-learningových opor přistupovaly 

až nyní, udělaly bychom je spíše jako “manuál” k tomu, aby se studenti 

sami propracovávali k jednotlivým informacím přes plnění různých úkolů, 

byli nuceni pracovat samostatně s různými zdroji informací a tím pádem 

byli mnohem více aktivní. Při struktuře opor, která je nastavena nyní, jsou 

studenti hodně pasivní a mají pocit, že nic dalšího vyhledávat nemusejí. 

Velké pozitivum je možnost psaní jak průběžných, tak i zápočtových či 

zkouškových testů z jednotlivých předmětů. Díky většímu množství 

testových otázek v bance úloh se studentům při každém pokusu 

generuje jedinečný test. 

Limity těchto testů shledáváme v tom, že studenty je nutno pečlivě hlídat. 

Ještě než jsme začaly používat ikonku “zkoušení moodle”, která zajistí, 

aby studenti nemohli v průběhu testu fotit stránky, ukládat si je 

do počítače a následně si je posílat na jiná místa a přeposílat mezi sebou 

apod., shledávaly jsme, že studenti měli tendenci tyto praktiky zkoušet. 

Konkrétní informace o zkušenostech z některých kurzů  

Ošetřovatelství u nemocných v chirurgických a interních oborech  

Tyto předměty již loni prošly pilotním ověřením a letos byla tedy výuka 

spuštěna „na ostro“. Nutno podotknout, že i přesto se ještě občas 

na výtky studentů provádí odstraňování drobných chyb, zvláště překlepů. 
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Dále pak se na základě podnětů studentů provádějí i změny v nastavení 

některých kontrolních otázek či testů (upravujeme časové nastavení, 

varianty odpovědí a podobně). 

Za každou kapitolou jsou umístěny testy, kterých je studenti hojně 

účastní a prověřují si tak nabyté vědomosti a to, zda látku správně 

pochopili. 

Studenti pak také velmi oceňují, pokud je k testové otázce vytvořen 

komentář – a to i jak ke správné tak ke špatné odpovědi. 

Jisté limity však skýtají odkazy na některé webové stránky, které se 

mohou časem stát neaktivní. Dokud tato informace není známá autorovi, 

pak je v opoře v podstatě nefunkční odkaz, který může studenty mást. 

Z pozitivního hodnocení uvádíme citaci jednoho z „auditorů“ z řad 

studentů: „Jsou k dispozici odkazy k zajímavým informacím, videím, 

týkajících se probraných kapitol. Kapitoly jsou logicky rozvržené, dle 

závislosti na předchozí prostudované látce. Ve studijních materiálech 

kapitoly je možnost sledovat v automatickém obsahu po levé straně 

obrazovky podkapitoly zbývajícího textu.“ 

K dalšímu pozitivnímu hodnocení ze strany studentů patří jasné 

rozvržení témat vyučovaných během semestru. 

V negativech hodnocení auditorů se občas objevovaly výtky typu „odkazy 

nejsou rozbalovány v novém okně, překlepy a špatné konstrukce 

některých otázek“. 

Jak jsme zjistily, někdy je velmi složité vytvořit otázku tak, aby byla 

většinou studentů správně pochopena. Zejména otázky zaměřené 

na praktické výkony jsou na tvorbu velmi náročné. Některé chybné byly 

identifikovány již v průběhu pilotního ověření kurzu. Nejen z tohoto 

důvodu považujeme pilotní ověření za velmi cenné. 
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Kazuistiky v  e-learningovém kurzu 

V kurzech Ošetřovatelství u nemocných v interních a chirurgických 

oborech jsou k uvedeny kazuistiky klientů s daným onemocněním (viz 

obr.č. 2). Na tvorbě kazuistik s ošetřovatelskými plány se podíleli sami 

studenti.  

Kazuistika neboli případová studie patří mezi metody výuky se 

zaměřením na problém reálného pacienta. Během výuky si student 

připraví kazuistiku k probírané chorobě a s ní plán ošetřovatelské péče. 

Během hodin cvičení studenti své případové studie prezentují a po jejich 

úpravě jsou umístěny do kurzu e-learningu. Kazuistiky jsou přínosem pro 

studenty při opakování látky nebo tvorby nové kazuistiky.  

Při zpětné vazbě bylo zjištěno, že studenti tuto aktivitu velice oceňují. Jak 

se ukázalo, jsou pak schopni daleko lépe sestavit plány ošetřovatelské 

péče u konkrétních pacientů při praxi v nemocnici. 

Tyto předměty jsou stěžejní pro Státní závěrečnou zkoušku z odborných 

předmětů a závěrečnou zkoušku z praxe. 

Plány do budoucna 

V předmětu Ošetřovatelské postupy I a II bychom rády pořídily 

fotodokumentaci zpočátku k nejobtížnějším, posléze i k ostatním 

výkonům tzv. “step by step” a to nejlépe přímo v terénu, tzn. u lůžka 

pacienta.  

Pro studenty by bylo jistě velmi vítané, pokud by složité úkony a činnosti 

sestry byly zpracovány formou krátkých nebo i delších instruktážních 

videí. Časové vytížení je v současné době bohužel největším limitem.  

V dalších semestrech máme v plánu v průběhu výuky pořídit 

videosekvence z praktických výkonů, které udávají studenti 

z předchozích ročníků, jako velmi náročné. Tyto krátké videozáznamy 

budou sloužit k prohloubení a vštípení si postupů praktických výkonů, 

které vyžadují přesný sled úkonů. Jedná se například o přípravu 

a aplikaci injekcí, infuzí, transfuzí, podávání léků do tělních dutin, 
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manipulaci s pacientem, měření fyziologických funkcí, asistence 

u převazu rány a podobně. 

Nicméně se naše budoucí činnost zároveň může stát inspirací pro aktivní 

studenty, kteří by se do takovéto činnosti mohli sami zapojit formou 

semestrálních či ročníkových prací. 

Dále bychom rády rozšířily banku úloh o ještě více testových otázek. 

Po předchozích zkušenostech si troufáme říci, že toto bude činnost 

pravděpodobně nikdy zcela nekončící. Budeme zároveň usilovat o to, 

aby tyto otázky byly i komentované při správných i špatných odpovědích. 

Zároveň bychom v kurzech chtěly vyburcovat studenty k větší aktivitě, 

k touze sami si zjišťovat novinky a aktuality a k tomu, aby pochopili, že 

to, že je pro ně zpracována opora, ještě neznamená, že si jiné informace 

nemusejí zjišťovat. Aby byla věta “Ale tohle přeci v e-learnigu nebylo…“ 

minulostí. 

Závěr  

E-learningové kurzy programu Ošetřovatelství, oboru Všeobecná sestra 

a Porodní asistentka, jsou velmi přínosné a studenty využívané a kladně 

hodnocené. Nespornou výhodou těchto kurzů je časová nezávislost, 

protože e-kurzy jsou přístupné 24 hodin denně.  

Zejména u předmětů teoreticko-praktických je výhodou, že si studenti 

s předstihem mohou nastudovat teoretický podklad následujících hodin 

cvičení. Vyučující tak může s předem připravenými studenty diskutovat 

o probíraném tématu a větší pozornost věnovat praktickému 

procvičování výkonů. 

Pro vyučujícího je nespornou výhodou testování studentů. Testy, pokud 

jsou srozumitelné a správně konstruované, jsou výborným prostředkem 

ke zjištění teoretických vědomostí. Po ukončení testu vidí ihned student 

i zkoušející jeho úspěšnost.  
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Nevýhodou rozsáhlého a podrobného e-learningového kurzu je absence 

aktivity studenta a skupinové práce a nemožnost bezprostřední 

komunikace s lektorem. 
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Obrázek č.1 Ukázka obrazové přílohy kurzu 
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Obrázek č.2  Ukázka kurzu s kazuistikami 
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E-learning na středních školách 

Karel Zatloukal 

 

Abstrakt 

Na vysokých školách je použití e-learningových technologií 

samozřejmostí. Většina vysokoškolských studentů se s e-learningem 

setkala nebo setká. Jsou zde problémy, které pramení z nepřipravenosti 

studentů na tyto technologie. Studenti, tak jak jsou zvyklí, využívají 

výhody technologií a ignorují povinnosti či jiná negativa, které tyto 

technologie přinášejí.  

Na středních školách je situace odlišná. V mnoha případech není jasné, 

jak mají být výukové materiály zpracované a použité. Není zřejmé, pro 

koho jsou určeny. V neposlední řadě je problémem zajistit, aby se 

k žákům tyto výukové materiály vůbec dostaly.  

Klíčová slova 

E-learning, žáci středních škol, specifické poruchy učení 

 

Úvod 

Na středních školách je používání e-learningových technologií omezeno 

několika faktory. Mezi nejdůležitější mohu uvést: 

- Dostupnost technických prostředků pro žáky.  

- Zpracování výukových materiálů pro cílovou skupinu a výběr 
vhodné skupiny. 

- Počítačová gramotnost učitelů, technické vybavení školy, 
dostatek času a podpory ze strany vedení školy. Pokud ve 
škole chybí jakákoliv z těchto podmínek, je prakticky nemožné 
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výukové materiály vypracovat a efektivně provozovat. Proto 
se těmito faktory dále nebudu zabývat. 

Dostupnost technických prostředků 

Dostupnost technických prostředků je klíčovým faktorem. Na středních 

školách studuje množství žáků, kteří jsou ze sociálně slabých rodin. 

Rodina se snaží „přežít“ a nezbývají zde prostředky na pořízení 

výpočetní techniky a platby za internet. Žák může s e-learningovými 

materiály pracovat v jiných prostředích (u kamarádů, příbuzných 

a známých, v knihovnách případně ve škole mimo vyučování), ale to je 

značně omezující. Obdobné problémy mohou mít žáci ubytovaní 

v domovech mládeže. Zde je většinou internetové připojení k dispozici, 

ale ubytovací prostory nejsou vybavené na masové využívání  

e-learningových technologií. Další skupinou, která může mít problém 

s přístupem k výukovým materiálům, jsou žáci s individuálním studijním 

plánem. Jde většinou o sportovce. Jsou-li na soutěžích a závodech mají 

omezené možnosti v přístupu k internetu. Obdobná situace může nastat 

v některých sportovních a výcvikových střediscích. 

Cílové skupiny 

Žáci na středních školách tvoří množství různých cílových skupin. 

Prakticky není možné vytvořit pro všechny skupiny univerzální výukové 

materiály. Žáky můžeme členit do skupin například podle těchto kritérií: 

- typ školy  

- školní vzdělávací programy 

- způsob vzdělávání 

- individuální studijní plány 

- poruchy učení 

- problémoví žáci 

- atd. 

Je zřejmé, že jiné výukové materiály budou vhodné pro gymnázia, jiné 

pro průmyslové školy a jiné pro učební obory. To samozřejmě platí jak 
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pro stejně zaměřené předměty, tak i pro ostatní předměty. Jako příklad 

stejně zaměřeného předmětu mohu uvést výuku ICT, matematiky, 

češtiny a podobně. Rozdílné jsou odborné předměty jako 

elektrotechnologie, větrání a klimatizace, chlazení a mnoho jiných. 

Problémem je i převzetí materiálů z jiné školy, na které se vyučují stejné 

obory. V současnosti mají různé školy natolik odlišné vzdělávací 

programy, že prosté převzetí výukových materiálů je prakticky nemožné.  

Ve způsobu vzdělávání můžeme zahrnout formu vzdělávání a další 

aspekty. Jiná situace bude u běžných žáků, kteří každodenně navštěvují 

vyučování. Zcela odlišná je situace u večerní nebo zkrácené formy 

výuky. Tato výuka se blíží k distančnímu vzdělávání. Jako jiný aspekt 

mohu uvést výuku při dlouhodobé nepřítomnosti, například 

ze zdravotních důvodů.  

Zvláštní a poměrně velkou skupinu tvoří žáci se specifickými poruchami 

učení dále SPU. Pokud zůstanou osamoceni, bez pomoci rodiny a přátel, 

dříve nebo později ukončí studium střední školy. Výukové materiály pro 

tuto skupinu musí zohlednit jejich nechuť až nemožnost používat textové 

výukové materiály. Materiály pro tuto skupinu mohou být optimalizované 

pro samostatné používání těmito studenty. V jiné variantě mohou být 

určené pro jiné osoby, které pomáhají žákovi s SPU s výukou. 

Doposud jsme se zabývali žáky, kteří mají zájem o výuku. Mimo ně je 

ve školách poměrně velká skupina žáků, které označujeme jako 

problematické. Může jít o gamblery, žáky požívající omamné látky, 

psychicky labilní jedince a podobně. Výčet není zdaleka úplný, ale 

společným znakem této skupiny je nezájem o školu. U těchto žáků 

nepředpokládám samostatné používání výukových materiálů. 

Experiment 

Pokud se zaměříme při tvorbě výukových materiálů na některou cílovou 

skupinu, může dojít až k překvapivě dobrým výsledkům. V rámci 

specifického výzkumu byl realizován experiment, který byl zaměřen 

na žáky se specifickými poruchami učení. Materiály byly vypracovány 
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s ohledem na žáky s dyslexií. V experimentu byly začleněny čtyři třídy. 

Výsledky testované skupiny byly výrazně lepší než výsledky kontrolní 

skupiny. Přitom se zde projevily další problematické skupiny, kdy 

nejvýraznější je skupina problematických a nepřizpůsobivých žáků. Tito 

žáci neměli zájem o žádnou výuku. Vlastní experiment byl publikován 

na konferenci DITECH 2011 [1]. 

Závěr 

Použití e-learningových materiálů na středních školách je možné 

a v některých případech přináší pozitivní výsledky. Univerzální výukové 

materiály pro všechny cílové skupiny nelze prakticky vytvořit. Vzhledem 

k vyspělosti, jednání, možnosti negativního ovlivňování žáků je 

každodenní kontakt učitele a žáka nutností. Úloha pedagoga je 

nezastupitelná. 
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Propojení Moodle a IS VŠPJ  

Tomáš Kubiš 

 

Abstrakt 

V rámci projektu s registračním číslem CZ.1.07/2.2.00/07.0317, Zavedení 

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

na Vysoké škole polytechnické Jihlava byly plněny aktivity související 

s úpravou e-learningového systému Moodle a jeho integrací s IS VŠPJ. 

Tento příspěvek prezentuje výsledky dosažené v rámci řešení tohoto 

projektu. 

Klíčová slova 

Moodle, Moodle tracker, dokumentace, helpdesk, zkoušky a zápočty, 

vzhled, kurz, přístup do kurzu, cURL. 

 

Úvod 

Realizace projektu začala na verzi Moodle 1.9.8. Tou dobou měla být již 

dávno vydána dlouho avizovaná verze 2.0, ve které byly hlášeny velké 

změny programového kódu. Vzhledem k téměř ročnímu zdržení vydání 

verze 2.0 a vzhledem k tomu, že stabilní verzí byla až verze 2.1, muselo 

dojít k naprogramování velké části již vytvořených funkcí úplně znova. 

Analýza a přizpůsobení e-learningového systému 

Jak jsem již zmínil na začátku, práce musela začít studiem dokumentace 

verze 1.9. Vzhledem k tomu, že jsme chtěli propojit IS VŠPJ a systém 

Moodle tak, aby běžný uživatel nic nepoznal, museli programátoři 

studovat dokumentaci a zdrojové kódy Moodle. Každý, kdo zná 

podrobnosti práce programátorů ví, že číst zdrojové kódy jiných 

programátorů je vždy ta časově nejnáročnější a nejhorší práce, jakou 

programátor zná. Největším problémem bylo integrování vlastních změn 

a aktualizací systému. Toto se uspokojivě vyřešilo až instalací verze 2.1. 

Vývojáři Moodlu začali používat systém pro správu verzí Git, který je 

těmto postupům velmi dobře nakloněn. Programátoři museli dále 
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studovat datový model systému Moodle, aby dokázali správně ukládat 

a měnit data v systémových tabulkách.   

Přístup do Hepldesku OIKT přímo z prostředí Moodle 

Odbor informačních a komunikačních technologií VŠPJ (dále jen OIKT) 

používá pro podporu uživatelů systém Request Tracker. Uživatelé sítě 

VŠPJ se přihlašují do tohoto systému pomocí jednotného hesla. Pokud 

však měli problém v systému Moodle, museli si otevřít další okno 

prohlížeče, přihlásit se do Helpdesku a popsat svůj požadavek či 

problém. 

Programátoři tedy vytvořili propojení mezi těmito dvěma systémy a nyní 

může každý uživatel zadat svůj požadavek pohodlně z prostředí LMS 

Moodle. Všichni uživatelé také mají v každém svém kurzu možnost 

zobrazit si přehled svých požadavků. Programátoři naprogramovali tuto 

funkčnost tak, že zaměstnancům OIKT se u požadavků zobrazuje také 

z jakého kurzu k zadání došlo.  

 

Obrázek 15Vložení požadavku do Helpdesku 
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Přihlašování uživatelů do elearningového systému Moodle 

Všichni uživatelé sítě VŠPJ používají jednotné heslo do všech systémů. 

Na počátku projektu programátoři upravili systém Moodle tak, aby nebylo 

nutno, pokud jsou již přihlášeni do IS VŠPJ, přihlašovat se do  

e-learningového systému. V průběhu projektu byl však Moodle 

z bezpečnostních důvodů přesunut na jiný server a bylo rozhodnuto 

o tom, že uživatel se musí pokaždé přihlásit. Stejné heslo a uživatelské 

jméno však zůstává stejné jako do ostatních systémů. 

Synchronizace vzhledu 

V souvislosti s tímto výstupem projektu bylo vedením školy rozhodnuto, 

že se bude používat jednotný vizuální styl školy. Systém Moodle má tedy 

stejný vzhled jako IS VŠPJ, www.vspj.cz a další elektronické prezentace 

VŠPJ. Tato část stála programátory poměrně velké úsilí, protože systém 

Moodle nepoužívá stejné stylové soubory a konvence pro různé rozšíření 

a pluginy. V počátku jsme například měli problém s doinstalovaným 

pluginem „Kniha“, který vůbec nepoužíval centrální stylové soubory. 

S tímto se ale počítalo, protože Moodle je open-sourcový produkt, který 

je vyvíjen širokou komunitou. 

 

Obrázek 16 Jednotný vzhled Moodle 

 

http://www.vspj.cz/
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Automatické vytvoření kurzu včetně jednotné šablony 

Na VŠPJ neexistuje povinnost používat e-learning ve výuce. Rozhodnutí 

je na garantovi předmětu. Jestliže garant předmětu chce využívat Moodle 

při výuce a kurz ještě v Moodlu není založen, posílá požadavek na OIKT 

a kurz je automaticky vytvářen. Programátoři upravili systém Moodle tak, 

že kurz není zakládán pomocí administrativního rozhraní LMS Moodle, 

ale pomocí naprogramované funkce. Ta zajistí, že vytvořený kurz je 

propojen s IS VŠPJ a že při založení obsahuje i jednotnou grafickou 

šablonu, které je povinen se garant držet. Jednotný vzhled všech kurzů 

zajišťuje větší přehlednost pro studenty. Každý kurz musí obsahovat 

jednotnou úvodní část a jednotný obsah přednáškových týdnů. 

 

Obrázek 17 Úvod každé kurzu 
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Obrázek 18 Jednotný obsah výukových týdnů 

 

Zadávání zkoušek a zápočtů 

Cílem této části klíčové aktivity bylo umožnit učitelům převést hodnocení, 

které používají v systému Moodle do IS VŠPJ bez nutnosti složitých 

importů z Moodle a exportu do IS. 

Tento úkol byl z hlediska programování a studia dokumentace 

nejnáročnější. Rozsah modulu „Známky“ je v systému Moodle obrovský. 

Po velkých debatách mezi programátory byl zvolen pro uživatele 

nejpohodlnější způsob propojení IS VŠPJ a systému Moodle. Bylo 

využito klíčů, které si každý učitel může vygenerovat ve svém kurzu 

a pomocí tohoto klíče exportovat data známek do XML souborů. 

Programátoři naprogramovali tuto funkci tak, že automatická funkce 

nakopíruje klíče do jednotlivých kurzů a provede propojení s IS VŠPJ.  

Toto propojení klade jedinou povinnosti na učitele. Musí v modulu 

„Známky“ založit sloupec „prevod_is“ a do tohoto sloupce vyplnit hodnoty 

„Započteno“, „Nezapočteno“, „A – F“.  

V prostředí IS, učitel poté pouze klikne v příslušné části  na tlačítko 

„Načíst známky z Moodle“ a systém načte hodnocení automaticky. 
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Obrázek 19 Zadávání zápočtů a známek 

 

Rozvrh a předměty - Propojení rozvrhu a jednotlivých skupin 

studentů z IS VŠPJ 

Cílem této části klíčové aktivity bylo minimalizovat režii pro každého 

učitele při naplňování kurzů studenty. I této části musel být věnovat 

značný čas studiu dokumentace Moodle, zejména studiu datové modelu 

databáze. Programátoři propojili systém Moodle s IS VŠPJ, resp. 

s rozvrhem tak, že na začátku semestru jsou do každého kurzu 

automaticky nahlášeni studenti, kteří si tento předmět v daném semestru 

zapsali. Automaticky jsou také vytvořeny rozvrhové skupiny a seskupení. 

Učitelé tedy vidí své skupiny studentů a rozeznají od sebe také studenty 

prezenčního a kombinovaného studia. 
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Obrázek 20 Automaticky nahrané skupiny a seskupení 

 

Umožnění přístupu do libovolného kurzu všem uživatelům sítě 

VŠPJ. 

V průběhu běhu projektu vzneslo vedení VŠPJ požadavek 

na zpřístupnění všech kurzů v Moodle všem uživatelům sítě VŠPJ. 

Nejprve programátoři připravili automatické vytvoření skupiny prohlížející 

a přiřazení všech uživatelů do pár vybraných kurzů. Toto řešení se 

neukázalo jako šťastné, zejména pro studenty. Studentům se v kalendáři 

Moodlu začaly zobrazovat činnosti z kurzů, které je nezajímaly a celý 

systém se stal značně nepřehledný. 

Programátoři tedy vymysleli jiný způsob. V IS VŠPJ si každý uživatel 

může zatrhnout kurzy, které chce v Moodle vidět. Propojení mezi oba 

systémy zařídí, že poté vidí v Moodle vybrané kurzy. Pokud je již nechce 

mít zobrazeny, stačí v IS tento výběr zrušit. 
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Obrázek 21 Nastavení přístupu do kurzů 

 

Hromadné stahování pracovních souborů 

Učitelům chyběla možnost stáhnout si hromadně všechny soubory, které 

vloží studenty do činnosti „Úkol“. Nyní již v systému Moodle tuto funkci 

mají. 

 

Obrázek 22 Stažení všech odevzdaných souborů 

 

Závěr 

Řešení tohoto projektu umožnilo škole upravit si system Moodle, propojit 

jej s IS VŠPJ a zajistit tak komfortnější práci s LMS Moodle pro učitele 

a studenty. Učitel nemusí dělat běžnou administrativní agendu, velké 

ušetření práce je zejména propojení s rozvrhem a zadávání známek v IS 

VŠPJ načtením ze systému Moodle. Velkou pomocí může být také 

integrace s helpdeskem OIKT. 
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