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Resumé 

 

Tato diplomová práce si klade za cíl srovnat e-learningové systémy, které patří mezi 

nejpoužívanější na univerzitách v České republice. Nejdříve se však tato diplomová práce 

zaměřuje na charakteristiku e-learningu pro pochopení souvislostí a nároků na efektivní a 

funkční e-learningový systém. Při nasazování těchto systémů bychom měli mít za cíl 

zlepšení výuky a ne pouze zpřístupnění učebních materiálů prostřednictvím Internetu. 

Popisuji zde vývojové etapy e-elearningu, protože tyto etapy se dají přirovnat k rozsahu 

použití e-learningových systémů. Dále se zaměřuji na popis vzdělávacího obsahu a 

principy jeho tvorby, také na standardy pro vytváření kurzů a v neposlední řadě na 

nastupující trendy v používaní e-learningu. Nosnou částí práce je popis současné situace na 

univerzitách v České republice a zvláště na TUL v Liberci, popis nejpoužívanějších e-

elearningových systémů a výběr jednoho z nich pro použití pro potřeby Katedry 

informatiky na Hospodářské fakultě TUL v Liberci. 
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Résumé 

 

The aim of this thesis is to compare e-learning systems which belong to the most 

used among universities in Czech Republic. At first this thesis is concerning on description 

of e-learning as itself for better understanding the consequences and requirements for 

effective and functional e-learning system. The goal in using these systems is to improve 

the educational process and not only putting educational materials on the Internet. I am 

describing development stages of e-learning, because these stages are like ranges of 

application of e-learning systems. The next step is to describe the e-content and how 

should it be made, standards that are used to create e-learning courses and at last but not 

least the description of upcoming trends in using e-learning systems. The main part of this 

thesis is concerned on describing the usage of e-learning systems at universities in the 

Czech republic and particularly at TUL in Liberec and the description of the most used e-

learning systems with a goal to chose one for needs of the Department of Informatics at 

Economic faculty TUL in Liberec. 
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Seznam zkratek a symbolů 

 

ADL Advanced Distributed Learning 

AICC Aviation lndustry CBT Comittee 

AIX Advanced Interactive eXecutive 

API application programming interface 

CAM Content Aggregation Model 

CBT Computer Based Training 

CDS Content Development Server 

CEN European Committee for Standardization 

CMS Course management system 

CODEC Compression/Decompression algorithm 

DOD Department of Defense 

DRIS Digital Repositury Interoperability Specification 

EFQM European Foundation for Quality Management 

ERP Enterprise resource planning 

GNU General Public License 

HR Human resources 

HTML Hypertext markup language 

ICT Information and communication technology 

iDTV Interaktivní digitální televize 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 

ISO International Standards Organization 

ISSS Information Society Standardization Systém 

J2EE Java 2 Enterprise Edition 

LCMS Learning content management system 

LMS Learning management system 

LOR Learning object repositoriem 

mCO Mobil content object 

MMI Money Management International 

Moodle Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 
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MPL Mozilla public licence 

OCR Optical Character Recognition 

PHP Hypertext Preprocesor 

RoI Return of investments 

RTE Run-Time Environment 

SAP Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung 

SCO Shareable content object 

SCORM Sharable Content Object Reference Model 

SMTP Simple Mail Transfer Protocol 

SN Sequencing and Navigation 

SQL Structured Query Language 

W3C The World Wide Web Consortium 

WBT Web based training 

WYSIWYG What you see is what you get 

XML eXtensible markup language 
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Úvod 

 
Cílem této diplomové práce je charakterizovat e-learning, jako podporu vzdělávacího 

procesu. Analyzovat možnosti vybraných e-learningových systémů a jejich porovnáním 

zvolit  vhodný systém pro použití na Katedře informatiky na TUL v Liberci. Porovnám zde 

jak komerční tak open-source řešení, přičemž k porovnání vyberu nejpoužívanější zástupce 

z obou kategorií e-learningových systémů. Důkladná ekonomická analýza nasazení e-

learningu není cílem této práce, protože pro takovou analýzu by bylo potřeba zkoumat již 

fungující e-learningový systém a dlouhodobě (v řádu 3-5 let) sledovat vynaložené náklady 

na implementaci, zaškolení a provoz a porovnávat je s potenciálními zisky z prodeje 

hotových e-lerningových kurzů či ušetřených nákladů na prezenční výuku.  

 

Nejdříve se tedy zmíním o základních formách a dvou pojetích e-elearningu. Pak 

přejdu k analýze současné situace na univerzitách v České republice, jaké e-learningové 

systémy se na nich používají a zaměřím se také na e-learningová řešení použitá na TUL 

v Liberci. Pak přejdu k technologickému vývoji, od začátku tzn. CBT přes CMS a WBT 

k dnešním formám, kterými jsou LCMS a LMS, Blended learning, podpora pomocí 

bloggování, wiki stránek. Tuto část zde uvádím, protože rozdělení vývoje od etap se dá 

přirovnat k míře použití e-learningu pro podporu výuky. V této části zmíním také trendy, 

které nastupují v používání e-elearningu, mezi něž patří právě bloggy a wiki stránky. Dále 

se zmíním o tom, co je e-content nebo-li elektronický obsah, jak se tvoří a jakou by měl 

mít strukturu. Další věcí, kterou popíši budou e-learningové standardy, jejich základní 

přehled a zaměřím se na standard SCORM, protože je to nejuznávanější a nejpoužívanější 

standard používaný pří vývoji e-learningových kurzů. Standardy jsou definovány proto, 

aby se vytvořené kurzy daly jednoduše přenášet mezi jednotlivými e-learningovými 

systémy. Do této oblasti patří také problematika vytváření kurzů v jazyce XML, které je 

věnována krátká pasáž. Zmíním se také o e-learningu a jeho měřitelnosti, jaká kriteria 

mohou být použita pro hodnocení e-kurzu.  

 

Na závěr diplomové práce uvedu porovnání zvolených e-learningových systémů, 

které by se daly použít pro potřeby Katedry informatiky na TUL v Liberci. Na základě 

zvolených kritérií systémy porovnám, jeden systém vyberu a odůvodním tuto volbu 
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uvedením výhod a nevýhod takového řešení. V poslední části popíši možný způsob 

aplikace. 
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1 Základní charakteristiky e-learningu 

 

1.1 Definice e-learningu 

 

E-learning lze definovat dvěma způsoby. Je to dáno tím, že ho můžeme definovat 

různě s ohledem na dané vzdělávací prostředí. Mluvíme poté o e-learningu v širším a 

užším slova smyslu. 

 

E-learning v širším slova smyslu 

 

V širším slova smyslu je e-learning definován především jako aplikace nových 

multimediálních technologií a Internetu do vzdělávání za účelem zvýšení jeho kvality 

posílením přístupu ke zdrojům, službám, k výměně informací a ke spolupráci[1]. E-lear-

ning tedy chápeme jako jakékoli využívání informačních technologií multimediálního 

charakteru ke zlepšení kvality a efektivity vzdělávání (např. používání výukových CD-

ROMů v prezenční výuce.  

 

E-learning v užším slova smyslu 

 

V užším slova smyslu je e-learning chápán jako vzdělávání, které je podporované 

moderními technologiemi a které je realizováno prostřednictvím počítačových sítí – 

intranetu a zejména Internetu [2]. Takto už zná e-learning většina populace – jako 

vzdělávání na Internetu. Umožňuje tedy předávat vzdělávací obsah prostřednictvím 

digitalizované informace komukoli, kdo má přístup k počítačové síti. Je to tedy vzdělávání, 

které umožňuje svobodný a neomezené přístup k informacím. 

 

E-learning si můžeme představit jako soubor nástrojů, postupů a procesů, s jejichž 

pomocí můžeme efektivně působit na co největší množství smyslů a umožnit realizovat 

kvalitní a funkční proces řízeného samovzdělávání. Máme možnost působit na zrak 

prostřednictvím přehledného textu doplněného o fotografie, videoukázky, na sluch 
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působíme pomocí hudebních ukázek, čteného slova. Na uvedené smysly můžeme působit i 

kombinovaně s pomocí multimediálních ukázek, interaktivních animací a vizualizací. 

 

E-learning bychom tedy mohli definovat jako multimediální podporu vzdělávacího 

procesu s použitím moderních informačních a komunikačních technologií, která je 

zpravidla realizována prostřednictvím počítačových sítí. Jeho základním úkolem je v čase a 

prostoru svobodný a neomezený přístup ke vzdělávání. [2] 

 

Měli bychom také rozlišovat e-learning od e-readingu. E-learning je totiž spojován 

s distribucí elektronických výukových materiálů prostřednictvím Internetu nebo počítačové 

sítě. Pouhá distribuce těchto materiálů se označuje jako e-reading (určené ke čtení), kdežto 

e-learning je vždy řízen. Je to proces učení ovlivňovaný různými prostředky. 

 

Na e-learning lze také pohlížet ze dvou základních pohledů jako na vzdělávací proces 

(pak je tedy e-learning vzdělávací proces, ve kterém využíváme informačních a 

komunikačních technologií, které nám umožní zvýšit efektivitu zejména distanční formy 

studia) a také jako na soubor nástrojů pro podporu vzdělávacího procesu (kdy je e-learning 

soubor technologických nástrojů - počínaje hardware a konče software, které jsou 

využívány ve vzdělávání a které podporují studium - respektive samostudium). 

 

 

1.2 Základní formy e-learningu 

 

Rozlišujeme několik základních forem e-learningu, jejichž společným znakem je, že 

poskytují vzdělávací obsah v elektronické podobě. Obvykle rozdělujeme e-learning na 

online a offline e-learning. 
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Obrázek č. 1 - Základní formy e-learningu 

 

 

 

zdroj: [2] 

 

 

1.2.1 Online e-learning 

 

Tato forma e-learningu ke svému provozu potřebuje počítačovou síť, buď intranet 

nebo Internet. Může být provozována i na jiných typech sítí, jako je síť mobilní. Online e- 

learning existuje ve dvou základních formách, synchronní a asynchronní: 

 

Synchronní forma 

 

Tato forma požaduje neustálé připojení k síti, protože studující komunikují se svými 

učiteli v reálném čase. V určitý daný okamžik jsou tak přítomni jak studenti, tak jejich 

učitelé. Účastníci vzdělávacího procesu tak ve stejný okamžik komunikují prostřednictvím 

chatu, virtuální telefonie nebo videokonference. 

 

Synchronní forma e-learningu nabízí různé typy komunikačních možností: 

 

1) Chat 

Je to nejznámější nástroj pro synchronní komunikaci a v základu jde o textovou 

diskuzi v reálném čase. Účastníci mohou používat různých symbolů, jako jsou smajlíci, 

E-learning 
 

Synchronní 
 

Offline 
 

Online 
 

Asynchronní 
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akronymy a emotikony. Existují také pokročilé typy chatu, mezi které patří vizuální 3D 

chaty (např. www.worlds.net). 

 

Chat je možno provozovat i prostřednictvím mobilních sítí. Ať už prostřednictvím 

služeb, které nabízejí mobilní operátoři, nebo specializovaného software pro „chytré“ 

telefony. 

 

2) lnstant messaging 

Instant messaging je velmi podobný chatu. Umožňuje ho speciální program 

(messenger), jehož prostřednictvím si můžete psát se svými kolegy/spolustudujícími krátké 

textové zprávy, ale také posílat soubory apod. Nejznámějším messengerem je ICQ. ICQ je 

zdarma a je k dispozici na internetových stránkách www.icq.com. Mesengery jsou 

skvělými nástroji pro online komunikaci - a to nejen synchronní, ale také asynchronní. 

Pokud totiž není váš komunikant právě připojen, můžete mu posílat vzkazy, které jsou mu 

doručeny hned po jeho připojení. 

 

3) Sdílený whiteboard 

Jedná se o softwarově sdílený prostor, do kterého je možné psát, kreslit apod. Tento 

nástroj poskytuje například program Microsoft Netmeeting, který umožňuje též audio a 

videokonference. 

 

4) Sdílená aplikace 

Další možností synchronního e-learningu je použití tzv. sdílené aplikace. Vyučující 

například chce, aby jeho studenti v daný moment viděli přesně to, co provádí on na svém 

počítači. Již zmíněný NetMeeting dokáže sdílet aplikace. 

 

5) Audio a videokonference 

Uskutečňují se prostřednictvím počítačových sítí, kde má každý počítač svojí pevně 

danou adresu (IP adresa). Pomocí speciálního software mohou uživatelé navzájem 

komunikovat v reálném čase. Jednoduchou konferenci lze vytvořit například 

prostřednictvím programu Skype. 
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Druhou možností jsou tzv. telefonické konference, při kterých účastníci vytáčí 

předem určené číslo a mohou navzájem komunikovat. 

 

Asynchronní podoba 

 

Asynchronní podoba online e-learningu je reprezentována komunikací, při které 

nejsou účastníci komunikačního procesu v daném okamžiku v reálném čase přítomni 

komunikaci. Tedy studující komunikují prostřednictvím zpráv, které si zanechávají pro-

střednictvím diskusních fór, nebo jednoduše posílají jako emaily. 

 

 

1.2.2 Offline e-learning 

 

Offline e-learning nevyžaduje, aby byl počítač připojen k jinému počítači 

prostřednictvím počítačové sítě. Studijní materiály získávají studující prostřednictvím 

paměťových nosičů - CD-ROMů, DVD ROMů. Tento způsob vzdělávání se i v součas-

nosti velmi často využívá zejména pro domácí přípravu žáků či studentů, kteří pracují s 

výukovými programy [2]. E-learning využívající výukových programů se reálně využívá 

zejména na základních a středních školách, kde dochází ke spojování prezenčního 

vzdělávání a e-learningové multimediální podpory. Takováto kombinace prezenční výuky 

a e-leamingu se označuje jako blended learning, čili smíšené vzdělávání. E-learning v 

online podobě představuje zejména technologické řešení svobodného přístupu k 

informacím. 
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2 ČR – stav e-learningu a distančního vzdělávání 

 

V České republice je distanční vzdělávání reprezentované zejména e-learningem na 

vzestupu a pomalu ale jistě se použití příklání k pedagogickému vnímání e-learningu. 

Distanční vzdělávání na vysokých školách v ČR je formálně koordinováno Národním 

centrem distančního vzdělávání CSVS a různými regionálními středisky. V těchto centrech 

se stále více rozvíjí teorie i praxe e-learningu. Prakticky je však e-learning nekoordinovaný 

a má živelný charakter. 

 

E-learning je chápán nejenom jako doplněk celoživotního vzdělávání, ale jako 

neopominutelná součást tzv. kombinovaného studia (kombinace prezenčního a 

distančního) a jako neodmyslitelná součást distanční formy vzdělávání. V některých 

firmách (Český Telecom) je pak e-learning preferovaným nástrojem pro vzdělávání 

zaměstnanců [2]. 

 

Za účelem shromažďování informací o e-learningu  na jednom místě vzniklo v České 

republice několik více či méně úspěšných portálů, z nichž mezi nejdůležitější patří portál 

CESNETu, na adrese http://elearning.cesnet.cz/. 

 

 

2.1 Aplikace e-learningu na vybraných univerzitách v ČR a zkušenosti 

 

Mezi univerzity, které maximálně využívají potenciálu e-learningu patří Univerzita 

Hradec Králové (www.uhk.cz). Tato univerzita pracuje s LMS systémem WebCT, vyvíjí a 

nabízí řadu e-learningových kurzů, e-learning je zde tedy efektivně a funkčně využíván.  

E-learning byl prosazován vedením univerzity, které také vyčlenilo dostatečné finanční 

prostředky jak pro implementaci systému WebCT, tak pro motivaci zaměstnanců pro 

vytváření e-kurzů. 
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Další v oblasti e-learningu silnou univerzitou je Ostravská univerzita, která pracuje s 

LMS systémem LearningSpace. Vstup je realizován prostřednictvím E-learning Serveru 

3000. Podrobnosti o implementaci e-learningu na Ostravské univerzitě jsou na adrese 

http://virtualni.osu.cz. 

 

O e-learningu na Masarykově univerzitě v Brně se lze více dozvědět na 

http://is.muni.cz/elportal/. Téměř každá fakulta této univerzity nabízí několik e-

learningových kurzů či multimediálních pomůcek. Pracují zde s vlastním Informačním 

systémem a některé fakulty používají open-source LMS Moodle.  

 

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) využívalo dříve systému WebCT, od 

roku 2003 však intenzivně využívá systém na bázi Microsoft Class Serveru. Toto e-

learningové řešení umožňuje studovat 6-7 tisícům studentů. Podrobnosti o vzdělávání na 

ČVUT jsou na adrese http://lg.cvut.cz/default.aspx. 

 

Univerzita Palackého v Olomouci (UP) využívala a využívá LMS systém Unifor. V 

posledních letech lze zaznamenat pokusy o postupnou centralizaci vzdělávání na této 

univerzitě, což lze dokumentovat nově vzniklým „portálem“ http://elearning.upol.cz. Na 

UP je e-learning využíván zejména na Filosofické fakultě UP, Právnické fakultě UP a 

Fakultě tělesné kultury (FTK). Právě zde bylo a je realizováno například kooperativní e-

learningové mezinárodní studium předmětu Fittness and Wellnes (Valdosta State 

University - USA, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého - ČR, Abant Izzet Baysaal 

Univerzita - Turecko) [2]. 

 

Jihočeská univerzita pracuje s e-learningovým systémem eAMOS, který je k nalezení 

na www.eamos.cz. 

 

Západočeská univerzita využívá e-learningový LMS systém EDEN. Prostřednictvím 

Ústavu celoživotního vzdělávání (www.ucv.zcu.cz) realizuje širokou škálu kurzů s e-

learningovou podporou. 

 



 20 

Fakulty univerzity Karlovy v Praze využívají různých LMS systémů, mezi nimi 

například eDoceo, iTutor, Moodle a mnohé další. E-learning je na UK využíván na všech 

fakultách v různém rozsahu. Podrobnosti přímo na www.cuni.cz nebo na div.cuni.cz/ [2]. 

 

Co se týká obsahu vzdělávacích kurzů, převažují přírodovědně orientované 

disciplíny, které jsou zaměřené na výpočetní techniku, ale i další obory (biologie, 

matematika, fyzika apod.). V poslední době přibývá ovšem množství humanitně 

zaměřených kurzů, důkazem je například www.phil.muni.cz/elf/ [2]. 

 

2.2 Aplikace LMS systémů na vysokých školách v České republice 

 

V současné době existuje na celém světě velké množství LMS systémů. Některé z 

nich byly vytvořeny pro firemní vzdělávání, některé pak pro vzdělávání na školách. 

 

Lze je zpravidla rozdělit do 4 kategorií: 

 

o Zahraniční komerční LMS systémy 

o Open Source Systémy 

o Microsoft Class Server - Microsoft Learning Gateway 

o České LMS systémy 

 

 Co se týče českých LMS systémů, v českém prostředí vzniklo (a vzniká) několik 

LMS, jejichž krátký výčet je v následující tabulce. 
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Tabulka č. 1 - E-learnigové systémy na univerzitách v ČR 

 

LMS systém Autor Implementace 

 Barborka FBI VŠB-TU Ostrava FBI VŠB-TU Ostrava (2004) 

  

http://barborka. 

vsb.cz./lms CDV UP v Olomouci (2004) 

 eAMOS www.eamos.cz Jihočeská univerzita 

 eDoceo Trask solutions s.r.o. VŠE Praha (2001) 

  http://www.edoceo.cz Univerzita Pardubice (2001) 

    Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad 

    Labem (2002) 

 EDEN RENTEL a.s. MFF Univerzita Karlova 

  http://eden.rentel.cz Západočeská univerzita Plzeň 

    FaME Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

    VŠB TU EkF Ostrava 

    UJEP Ústí nad Labem 

    VFU v Brně 

 EUS http://elis.mendelu.cz PEF MZLU Brno 

  PEF MZLU Brno   

 iTutor Kontis s.r.o. VŠB-TU 

  http://www.elearn.cz Ostravská univerzita 

    Slezská univerzita 

 MultiPes Gerstnerova labor. FBL Gerstnerova laboratoř FEL ČVUT 

  ČVUT   

 Unifor Net-University s.r.o. EF ZČU Plzeň 

  

http://www.net-

university.cz Univerzita Palackého v Olomouci (2005) AISIS 
Zdroj: [12] 

 

 

Pro implementaci LMS existují 3 základní cesty [2]: 

 

1. vývoj vlastního LMS - většinou díky fakultám orientovaným na informační 

technologie,  

2.  implementace komerčního systému (např. Kontis s.r.o.),  

3.  partnerství v oblasti vývoje (např. Net-University s.r.o.). 

 

Další cestou, kterou je možné jít, je implementace LMS s využitím potenciálu tzv. 

OpenSource vzdělávacích platforem. OS systémy mají řadu odpůrců i příznivců. Důležitou 
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výhodu využití OS systémů lze spatřit ve svobodném přístupu k vývoji těchto systémů. 

Některé vzdělávací instituce volí raději nákup již hotového a připraveného systému, 

protože implementace OpenSource může být časově náročná. V České republice se z open-

source systémů v současné době nejvíce využívá MOODLE. Na MU v Brně se dříve 

používal i open-source systém ILIAS. 

 

Moodle se používá na: 

o FF MU v Brně 

o PedF MU v Brně 

o MFF UK 

o UK LF v Plzni 

o Slezské univerzitě v Opavě 

o UTB ve Zlíně 

o VŠB-TU v Ostravě 

o FCH VUT v Brně 

 

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) se zřejmě stal 

nejpoužívanějším LMS systémem v České republice. Moodle je celosvětově velmi 

oblíbený LMS, který využívá velkém množství vzdělávacích institucí nejenom v České 

republice, ale také na Slovensku. Více o Moodle na příklad na adrese www.moodle.cz. 

 

 

2.3 Základní a střední školy 

 

Základní a střední školy začínají postupně využívat určitých online nástrojů, které 

umožňují testovat/procvičovat znalosti žáků, případně prostřednictvím svých internetových 

stránek distribuují vzdělávací obsahy. Distribuce vzdělávacích obsahů elektronickou 

cestou ovšem není e-learning, ale spíše e-reading. Školy však využívají zajímavých 

internetových služeb, které jsou jim nabízeny a které již za e-learning lze označit. Z 

nepřeberného množství lze vybrat nejznámějšího zástupce - projekt Škola za školou [2]. 
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Škola za školou 

 

Škola za školou je internetový portál, který je zaměřen na domácí přípravu. 

Autorskému kolektivu se za 8 měsíců přípravy podařilo vytvořit dynamické internetové 

stránky, které v současné době obsahují 42.000 výukových jednotek v 21 interaktivních 

modulech (výukové, procvičovací a přezkušovací). Škola za školou je komplexní a velmi 

rozsáhlá služba, která zahrnuje látku devíti hlavních předmětů: český jazyk, anglický 

jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, matematika, fyzika, chemie, biologie, zeměpis, 

dějepis, podniková ekonomika, účetnictví a základy společenských věd. Hlavním cílem 

této služby je pomoci dětem s přípravou do školy, zejména s přípravou na zkoušení, 

písemky a závěrečné testy. 

 

Škola za školou je určena zejména žákům 5. až 9. tříd základních škol. Pro studenty a 

žáky není problém pomocí tohoto nástroje snadno a rychle nalézt látku, kterou se právě 

učí. Jak píší autoři: „Žádné zdržování s hledáním a listováním v učebnicích. Zároveň se 

odbourává nechuť k učení: vždyť práce s počítačem připomíná spíše hru než „biflování“ s 

běžnou učebnicí v ruce. Rozsah výuky je přitom stejný, ve srovnání s učebnicí je však 

podán nesrovnatelně poutavěji.“ [20] 

 

Vedle domácí interaktivní přípravy do školy se pro klienty Školy za školou nabízí i 

další možnosti, mezi které patří např. komunikace s vrstevníky. V jednotlivém školním 

modulu budou děti vždy vědět, kolik dalších dětí se právě učí stejnou lekci, mohou 

navzájem kooperovat, ale také bavit se o jiných věcech, než je škola. Praxe odhalila, že v 

diskusních skupinách žáci řeší zcela jiné problémy, které jsou na míle vzdáleny výuce. 

Kromě školního modulu na děti čeká i modul zábavný a soutěžní, kde mohou projevit svoji 

soutěživost ve vědomostním klání s ostatními dětmi. Čekají na ně zajímavé ceny od 

partnerů projektu [20]. Více o projektu lze nalézt na http://skolazaskolou.cz/Default.asp?. 
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2.4 Současná situace na TUL v Liberci 

 

V současné době se na TUL v Liberci provozují 4 více či méně provázané alternativy 

e-learningové výuky. Nebudu zde zmiňovat podporu výuky pomocí projektu MultiEdu, 

jelikož se nejedná o e-learning v pravém slova smyslu a přirovnal bych to spíše k výše e-

readingu.  

 

Nejdříve bych se zaměřil na systém CLIX 5. Začal se používat v roce 2004 a od té 

doby ho nejvíce používá fakulta mechatroniky, která v něm má v současné době 17 kurzů. 

Tento systém je produktem německé firmy IMC AG a  je dostupný již ve verzi 7.1. Je 

založený na technologii Java a ASP. Jedná se komerční produkt a na to, proč se nerozšířil i 

na ostatní fakulty se zaměřím v části věnované používání systému Moodle na Pedagogické 

fakultě. 

 

Dalším počinem je e-learningový systém dostupný na adrese http://e-

learning.tul.cz/cgi-bin/elearning/elearning.fcgi. Jedná se o univerzitní projekt jehož 

programátorem je Jiří Týř jun. a koordinátorem je RNDr. Aleš Linka, CSc. Používá se 

přibližně od roku 2003 a v současné době je ve verzi 3.2.3 a obsahuje dva moduly, 

publikační a testový. Používá ho 5 fakult, mezi nimi i Hospodářská fakulta. Katedra cizích 

jazyků zde má jedno téma v publikačním modulu a 104 témat v testovém modulu. V tomto 

systému má svá témata i Fakulta mechatroniky, z čehož je vidět, že systém CLIX má 

odpůrce i na této Fakultě a ne jen na Pedagogické fakultě. 

 

Třetí zatím samostatnou alternativou e-learningové výuky je používání open-source 

projektu Moodle na Katedře geografie FP TUL v Liberci. K nahlédnutí je systém dostupný 

na adrese http://www.fp.vslib.cz/kge/. Charakteristiky systému Moodle jsou uvedeny 

v kapitole 7.4, takže je zde nebudu uvádět. Katedra geografie zde má prozatím 

zpřístupněno cca 100 článků, výukových textů, studentských prací, … V budoucnosti by se 

měla tato témata přemístit na portál Pedagogické fakulty do sekce vyhrazené pro Katedru 

geografie. 
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Čtvrtou nejrozvinutější iniciativou je používání open-source projektu Moodle na 

Pedagogické fakultě TUL v Liberci. Jejich portál je na adrese http://www.fp.tul.cz/moodle/  

V současné době je zde dostupných cca 180 témat. Systém Clix zde nepoužívají z mnoha 

důvodů, v lednu 2007 je sepsal správce Moodlu Martin Slavík a jsou to následující [13]:  

 

o pomalá technická podpora (jestli vůbec nějaká); 

o celková nepřehlednost aplikace; 

o neexistence osobního přizpůsobení (motivy, oslovení, apod.);  

o nevalidní kód;  

o nemožnost importu testů z HotPotatoes;  

o nemožnost importu/exportu kurzů pomocí SCORM/AICC; 

o nízká rozšířenost systému mezi uživateli;  

o nepoužívání vícejazyčného obsahu;  

o nemožnost volit, zda budou materiály přístupné hostům; 

o autoritativní a direktivní systém řízení organizace, který nereflektuje 

požadavky uživatelů a základní principy manažerského rozhodování a to 

navzdory soustavnému upozorňování na nedostatky v oblasti ICT a mar-

ketingu. 

 

Zde je seznam předností zdůvodňujících, proč je zde nasazen systém Moodle: 

 

o Moodle je volně šiřitelný e-learningový systém, dostupný zdarma .  

o Moodle je široce používaný, jedná se o nejrozšířenější e-learningový systém v 

ČR, používá ho např. Open University (podrobnosti OpenLearn) .  

o Netrpí ani jedním nešvarem CLIXu (viz výše).  

o Studenti si mohou vyzkoušet jeho administraci i instalaci, můžeme proto 

čekat, že budou Moodle používat i v budoucím zaměstnání.  

o Moodle je univerzálně rozšiřitelný moduly: např. umožňuje používání RSS, 

podcasting, konfigurovatelné dotazníky, zápis ve formátu TEX, uživatelské 

slovníky, vlastní stupnice známkování, přehrávání multimediálních souborů, 

protokoly na úrovni stránek. 
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o Moodle je navržen v souladu se zásadami konstruktivní pedagogiky a 

umožňuje používat např. fóra, blogy, wiki, volitelné oslovení. 

o Moodle je moderní LCMS s rychlým inovačním cyklem, dovoluje používat 

skvělý modul Galerie; applety Geogebra, Jmol, integruje YouTube , verze 1.7 

používá granulární privilegia. 
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3 Vývoj technologických forem e-learningu 

 

E-learning se vyvíjel po řadu let, stejně jako se vyvíjely technologie, umožňující 

sdílení obsahů (distribuci), administraci a zejména komunikaci. Stručně lze vývoj e-

learningu rozdělit do několika etap. 

 

 

3.1 E-learning v letech 1990-1999 – Computer Based Training 

 

Elektronické vzdělávání bylo ve svých počátcích realizováno zejména jako tzv. CBT 

(Computer Based Training), čili vzděláváni podporované počítači. Vzdělávací obsahy byly 

studujícím distribuovány na CD-ROMech, jen minimálně se využívalo počítačových sítí. 

CBT představuje zejména vzdělávání offline, tedy mimo počítačovou síť. Mezi CBT patří 

různé druhy výukových programů, výukové hry, různé simulace apod. Velkou nevýhodou 

CBT produktů je zejména nemožnost jednoduchým způsobem aktualizovat vzdělávací 

obsah (všechny materiály by se musely opětovně distribuovat mezi studující), nemožnost 

do něj zasahovat, nedostatečné komunikační možnosti s autory, nemožnost diskuze apod. 

Nepřítomnost vzdělavatele je sice nahrazena určitým způsobem multimediálním obsahem, 

ten však nedokáže reagovat na podněty jednotlivých studujících. CBT je tedy statická 

forma elektronického vzdělávání. Další nevýhodou byly také vysoké náklady na vytvoření 

materiálu, protože na trhu nebylo v té době nepřeberné množství programů pro tvorbu 

multimediálního obsahu, jako je tomu dnes. Vyvíjené programy byly také často nestabilní 

v závislosti na nestabilitě operačních systémů, byly pomalé v závislosti na rychlosti 

počítačů apod. [2] 

 

 

3.2 Elektronické vzdělávání 1997-1999 - Od CMS k WBT 

 

V následující vývojové etapě si producenti výukových nástrojů uvědomili potenciál 

sdílení obsahů prostřednictvím počítačových sítí. Propojením CBT obsahu s počítačovými 
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sítěmi začínají vznikat tzv. CMS (Course Management System) - což jsou síťová řešení 

pro distribuci CBT přes počítačovou síť. Lze vytvořit určitý multimediální obsah, který 

pak pomocí sítě sdílí desítky zaměstnanců (nemají k dispozici komunikační nástroje). 

První řešení sdílených vzdělávacích obsahů přinesly firmy Macromedia, Asymetrix a Anen 

Communication. Velmi brzy si většina producentů uvědomila  potenciál, který počítačové 

sítě nabízejí. Začalo období tzv. WBT kurzů. [2] 

 

WBT (Web Based Training) je označení pro vzdělávání, které využívá 

webových/síťových technologií. WBT je tedy jedna z prvních forem elektronického 

vzdělávání, která je realizována online. Kurzy či vzdělávací programy, které byly 

vytvořeny na úrovni WBT, jsou distribuovány přes Internet či intranet (LAN/WAN). 

Distribuovaný obsah si tedy může prohlédnout kdokoli, kdo má k dispozici internetový 

prohlížeč (browser) a připojení k Internetu či intranetu. Tento druh elektronického 

vzdělávání již umožňuje realizovat komunikaci mezi vzdělavateli a studujícími (respektive 

tutory a studenty) - jak na úrovni synchronní komunikace (chat, video či audiokonference, 

netmeeting, shared whiteboard apod.), tak i komunikace asynchronní (e-mail, diskuse, 

messengers). Velkou výhodou WBT je možnost okamžité aktualizace informací - ta může 

být provedena okamžitě bez dalších finančních nákladů. WBT však stejně jako CBT/CMS 

mělo a má jednu velkou nevýhodu - není standardizované. V této etapě totiž neexistují 

žádná obecně závazná pravidla pro strukturu vzdělávacích kurzů, pro stavbu distančních 

textů apod. [2] 

 

Protože WBT umožnilo přístup ke vzdělávání širokým vrstvám obyvatel - 

pracovníků, klientů, studentů - začaly vzrůstat také nároky na řízení a administraci online 

kurzů. WBT totiž neobsahují takřka žádné administrační nástroje. Bylo tedy třeba vyvinout 

nějaká komplexnější řešení pro online vzdělávání, která by umožňovala víceúrovňovou 

práci s účastníky edukačního procesu. Vyvinuly se systémy pro řízené vzdělávání - LMS 

(Learning Management Systems; v některých zemích VLE - Virtual Leaming 

Environments). [2] 
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3.3 Elektronické vzdělávání posledních let (1999 - 2007) 

 

LMS je označení pro systémy řízeného vzdělávání (případně řídící vzdělávací 

systémy). Jsou postaveny na bázi WBT vzdělávání, tedy poskytují vzdělávací obsah 

prostřednictvím webových technologií. LMS umožňují podporu elektronické výuky na 

různých úrovních s použitím množství nástrojů. Mezi tyto druhy nástrojů LMS patří: 

 

A) Nástroje pro tvorbu a správu kurzů 

 

Jedná se o nástroje, které umožňují vytvářet a modifikovat moduly a disciplíny 

jednotlivých kurzů, zařazovat disciplíny do jednotlivých modulů, aktualizovat je, sledovat 

studium v daných kurzech apod. 

 

B) Nástroje pro verifikaci a zpětnou vazbu 

 

Tyto nástroje by měl obsahovat každý LMS, protože umožňují testování a zpětnou 

vazbu studentů. Testování může být realizováno pomocí testů s výběrem odpovědí (časově 

omezených), testů s psanými odpověďmi či závěrečných prací. 

 

C) Nástroje pro administraci kurzů 

 

Tyto nástroje umožňují celkovou administraci kurzů, přehled o všech disciplínách, o 

studijních výsledcích studentů nebo o činnosti tutorů. 

 

D) Standardizační nástroje 

 

Podpora e-learningových standardů je velmi důležitou vlastností LMS. Standardy 

umožňují na jedné straně velmi snadný export a následný import kurzů do různých 

standardizovaných LMS a na straně druhé pak umožňují pracovat s kurzy jako objekty 

elektronického obchodu. Po vytvoření lze standardizovaný kurz prodat a získat tak zpět 

část vynaložených prostředků. Porovnají-li se náklady na tvorbu kurzu s jeho cenou, často 

firmy volí možnost koupit si kurz a následně jej pak realizovat. 
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E) Komunikační nástroje 

 

Jedná se o nástroje, pomocí nichž lze synchronně či asynchronně komunikovat v 

rámci studijného systému. Jsou to tedy různá diskusní fóra nebo chaty. 

 

F) Nástroje pro evaluaci 

  

Na evaluační nástroje se často zapomíná, ale jedná se o důležitou součást LMS. 

Umožňují studujícím ohodnotit kurz. Nejčastěji se k hodnocení užívá evaluačních 

dotazníků. 

 

3.4 LMS vs. LCMS 

 
V souvislosti s termínem LMS se velmi často setkáme s termínem LCMS (Learning 

Content Management System). Jako LCMS lze označit jakýkoli nástroj či systém, který 

slouží k sestavování či tvorbě výukového obsahu. Podle ředitele jedné z největších firem, 

orientovaných na implementaci e-learningu Jana Pejši [5], by měl skutečný LCMS řídit 

zejména: 

 

o týmový proces tvorby obsahu, 

o správu a znovu používání zdrojů obsahu, 

o dekompozici a kompozici obsahu na učební jednotky libovolného rozsahu, 

o dodávání individuálně uzpůsobených učebních jednotek koncovým 

uživatelům,  

o detailní sledování aktivit uživatelů nad učebními jednotkami,  

o podporu integrace výukových strategií e-learningu. 

 

Jak LMS tak LCMS jsou zaměřené na řízení vzdělávacího obsahu, LCMS ovšem 

umožňuje uživatelům kombinovat různé vzdělávací obsahy již na těch nejnižších úrovních, 

vytvářet si vlastní vzdělávací kurzy dle osobní potřeby, zasahovat do vzdělávacích obsahů 

apod. LCMS je v tomto ohledu blízký zejména autorským nástrojům, které jsou zaměřeny 



 31 

na tvorbu konkrétního vzdělávacího obsahu. LCMS vychází z předpokladu, že některé 

části disciplín/modulů nemusí být pro všechny studující stejně důležité a zajímavé. Tj. 

studující se zájmem o studium si může vytvořit ze vzdělávacích objektů individuální 

studijní programy a plány. LCMS jsou v tomto více otevřenými systémy. Nelze říci, že by 

LCMS byly systémy "lepší nebo vyvinutější" než systémy LMS. LCMS jsou postaveny na 

jiných principech než řízené LMS - mají blíže k systémům wiki. [2] 

 

 

3.5 Blended Learning 

 

Kombinace e-learningu a prezenčních forem výuky se nazývá Blended learning 

(smíšené vzdělávání). Tento způsob vzdělávání lze však také chápat jako reálnou kombiné-

vanou výuku - tedy kombinaci prezenční a distanční formy. V rámci kombinované výuky 

lze totiž jednoduše mísit například výuku prezenční, internetovou výuku, výuku 

podporovanou offline multimédii (třeba výukovými programy, multimediálními encyklo-

pediemi). Blended learning nemá dané hranice, je flexibilní a má velký potenciál. 

 

Co je třeba udělat před zavedením blended learningu 

 

 Kombinace prezenční výuky s e-learningovými doplňky je využívána jak v malých, 

středních i velkých firmách, tak školách a jiných státních institucích. Nejčastěji k blendu 

(smíšení) dochází, pokud například pracujeme s CD-ROMem, který obsahuje nějaký 

vzdělávací obsah. [2]  

 

Před použitím Blended learningu je dobré si uvědomit, co umím, s jakými 

informacemi pracuji. Pokud se rozhoduje vzdělavatel - co a jak chce své studující naučit 

(pomine-li se složka časová, která je neméně důležitá). Další důležitou fází je uvědomit si 

jednotlivé důležité aspekty blended learningu a odpovědět si na nejdůležitější otázky, které 

jsou: 
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o Studující – Co vím o svých studentech? 

o Cíl – Co chci studenty naučit? 

o Kontext souvislosti – Co je třeba ještě brát v úvahu 

o Organizace – Je organizace připraveny na zavedení smíšeného vzdělávání? 

o Infrastruktura – Existují nějaké technologické bariéry? 

o Obsah – Jak co nejlépe předat vzdělávací obsah? [2] 

 

Studující 

 

Je třeba si odpovědět na otázku, zda jsou studující nakloněni pro práci s ICT, e-

learningem, blended learningem? Zda nemají strach z používání moderních technologií. 

Zda umí používat například multimedia, internet apod.? Jinak k technologiím přistupují 

mladí lidé, jinak starší generace, jinak humanitně orientovaní lidé, jinak "technokrati". 

Tedy musí být na začátku jasné, zda studující budou schopni s elektronickými materiály 

pracovat - ať již v jednotlivých lekcích či v domácí přípravě. 

 

Cíl 

 

Důležité je stanovit si cíl, který má aplikace ICT do prezenčního vzdělávání přinést. 

Cíl je nutné stanovit co možná nejkonkrétněji, protože pokud ho stanovíme obecně, tak jej 

nebudeme schopni reálně splnit. Cíl je dobré definovat zásadně ze strany studujícího s 

pomocí aktivních sloves - student bude umět definovat styly ve MS Wordu a použít je pro 

generování automatického obsahu, žák bude umět zařadit konkrétní autory mezi dané 

literární směry. 

  

Kontext a souvislosti 

 

O kontextu a souvislosti se mluví, protože je mimo jiné důležité, v jakém prostředí se 

studujícími pracujeme, zda nejsou psychicky či fyzicky unaveni. Zda využití blended 

learningu umožní zvýšit jejich aktivitu a motivaci, nebo zda je naopak ještě více neunaví. 

Faktorů, které spadají do oblasti kontextu, je velké množství, přičemž jejich konkrétní 

důležitost stanoví samotný vzdělavatel. 
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Organizace vs. organizace, infrastruktura 

 

Každé vzdělávání je nějak organizováno, ale ne každá organizace vzdělávání 

umožňuje funkční zavedení blended learningu. Například v praktických cvičeních 

(malování, …) není zřejmě nutné spouštět počítače a nahrávat digitální data - potřebujeme 

totiž získat jisté praktické dovednosti a zkušenosti.  

 

Slovo organizace však může vystihovat také instituci, ve které probíhá vzdělávání. 

Ne každá instituce, škola, fakulta je připravena na zavádění elektronických podpor 

vzdělávacího procesu, ne každé vedení podporuje implementaci blended learningu (a e-

learningu) – protože jednoduše instituce není technologicky vybavena, nemá dostatek 

financí, neuvědomuje si možnosti profitu, nevyužívá ICT. [2] 

 

Obsah 

 

Nejdůležitější částí však zůstává kvalitně vytvořený vzdělávací obsah. Vzdělávací 

obsah v digitální podobě (e-content) je právě tou složkou blended learningu, na kterou se v 

současnosti začíná po mohutném technologickém klást důraz. Obsahem se budu dále 

zabývat v kapitole e-learning a e-content. 

 

 

3.6 E-learning, bloggování a tzv. wikis či wikipedie 

 
Existují různé druhy online nástrojů, které se dají okamžitě a levně použít pro 

podporu e-learningu. Řada z těchto nástrojů představuje kvalitní, jednoduchá, snadno 

ovladatelná a potenciálně silná softwarová řešení pro integraci rozsáhlejších systémů pro 

podporu vzdělávání. Jedná se o blog, weblog, wiki a wikipedie. [2] 
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Blogy a Weblogy 

 

Blogování či weblogování patří mezi současné technologické trendy, spojené s 

existencí internetu a ICT. Oba termíny jsou odvozeny od anglického slova log (záznam či 

zápis). Weblog (čili "webový deník") je možné definovat různými způsoby. Nejčastěji se 

užívá spojení "internetový deník". Weblog je tedy pravidelně aktualizovaná internetová 

stránka, na které autor (či spříznění autoři) publikují své názory, postřehy, odkazy na jiné 

internetové stránky apod. Budují tedy v podstatě sdílený digitální obsah, který je postavený 

na základech prostého textu a hypertextu. Bloggy jsou totiž z větší části pouze textové. 

 

Podle měření vyhledávací služby pro blogy Technorati bylo v září 2007 v této službě 

registrováno 106 milionů blogů [9]. Weblogy čte přibližně polovina online obyvatel. Blogy 

začínají být populární i v oblasti vzdělávání - v rámci blogování totiž studenti i učitelé 

mohou sdílet různé informační obsahy, které mohou mít hodnotu pro další rozvoj 

distančního vzdělávání. 

 

Weblogy lze použít i jako nástroje pro podporu výukového procesu, jako místa pro 

sdělování novinek, různých zpráv, námětů, diskusí. Lze je provozovat na vlastním či cizím 

serveru. Těm, kteří mají zájem o jednoduché zavedení i provoz vlastního weblogu, můžu 

doporučit například internetové stránky www.bloguje.cz. 

 

 

Wikipedie 

 

Wikipedie čili wikkies jsou odvozeny od havajského wikiwiki, což znamená 

„rychle“. První wiki systémy byly vytvořeny v roce 1995 programátorem Wardem 

Cunninghamem. Wikipedie je mnohojazyčná webová encyklopedie se svobodným 

(otevřeným) obsahem, na jejíž tvorbě spolupracují dobrovolní přispěvatelé z celého světa. 

Jejím cílem je tvorba a celosvětové šíření volně přístupných encyklopedických informací. 

Wikipedie existuje ve více než 250 jazykových verzích různého rozsahu, z nichž zhruba 

třetina je spíše symbolická. [11] 
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Nejznámější je Wikipedia - free encyclopedia (www.wikipedia.org/), její českou 

mutaci lze nalézt na adrese http://cs.wikipedia.org. Světová Wikipedia obsahuje 2,085,713 

textů [10], česká mutace 81 485 záznamů [11]. Technologie wiki je zdarma a demonstruje 

příklad otevřeného systému se svobodným přístupem ke sdíleným informacím. 

 

 

3.7 Vývoj trendů e-learningem podporovaného vzdělávání 

 
V průběhu vývoje e-learningem podporovaného vzdělávání (CBT-WBT-LMS) došlo 

k postupnému přehodnocování a kritice efektivity a využitelnosti těchto nástrojů v procesu 

vzdělávání. Zvláště ostré kritice byly vystaveny zejména prvotní LMS (Learning 

Management Systems) - systémy řízeného vzdělávání, které kladly velký důraz na 

administrativní nástroje a na technologické doplňky, nebyly dostatečně přizpůsobivé. 

Jejich nástupci - LCMS (Learning Content Management Systems) již věnují dostatečnou 

pozornost právě vzdělávacímu obsahu. V současnosti se vzhledem k ostře neohraničenému 

přechodu od LMS k LCMS často oba termíny spojují. Současné LMS v sobě totiž zahrnují 

i všechny požadavky, kladené na LCMS. V současné době vykrystalizovalo 6 trendů 

využívání ICT pro zefektivnění vzdělávání, které byly podrobeny analýze jak dodavatelů 

tak odběratelů e-learningových technologií i vzdělávacího obsahu (soukromých i veřejných 

institucí, škol, univerzit). [2] Jedná se o:  

 

A) Blended learning 

 

Tento trend v sobě zahrnuje využívání multimediálních technologií pro vzdělávání ve 

třídách (classroom training, self-paced eLearning - vzdělávání se vlastním tempem), 

vzdělávání tříd s podporou WBT (live Web-based c1assrooms), vzdělávání s využitím 

videokazet, individuální vzdělávání (one-on-one coaching) apod. V ČR je to zřejmě 

nejvyužívanější vzdělávací trend (patří sem např. multimediální CD-ROMy). [2] 
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B) Learning Content Management Systems (LCMSs) 

 

Nová generace institucionálních vzdělávacích technologií pro tvůrce-autory 

vzdělávacích obsahů a řízení (většinou online) vzdělávání. V českém prostředí LCMS 

splývá s pojmem LMS. [2] 

 

C) Web collaboration & Live eLearning 

 

Trend v sobě zahrnuje využívání software, který podporuje práci s Internetem a který 

umožňuje vytvářet/vyrábět distanční třídy, virtuální semináře, online workshopy, online 

meetingy... to vše s využitím Internetu. [2] 

 

D) Simulations, learning games, videos and storytelling 

 

Tvorba víceoborových online simulací, které umožňují učit se procesům a 

mezilidským vztahům; vzdělávací hry, které motivují vzdělávané dosáhnout cíle a zvítězit 

- zároveň se také vzdělávat; videoukázky, které jsou poskytované Internetem a které 

předkládají pozorovateli pozitivní a negativní příklady; budování příběhů - příběhy s 

otevřeným koncem, rozvíjející tvořivé myšlení a znalosti účastníků vzdělávacího procesu 

apod. V českém prostředí existuje velké množství výukových her, které formou hry vedou 

žáky/studenty k dosažení cíle. Do této kategorie patří např. produkty firem Silcom 

Multimedia či Terasoft. [2] 

 

E) Training without trainers (úroveň 1) - knowledge sharing  

 

Vzdělávání bez vzdělavatelů zaměřené na sdílení znalostí. 

Příklad: Lékař se chystá provést chirurgický zákrok a potřebuje konzultovat řešení s 

vybranými experty z celé země. Může tedy velmi rychle uspořádat virtuální 

videokonferenci - účastníci se vidí a slyší, komunikují spolu, konzultují, předávají si 

znalosti - a to na velké vzdálenosti. Spolupracují, konzultují, řeší problém. [2] 
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F) Training without trainers (úroveň 2) - informal knowledge exchange 

 

Tato úroveň je zaměřena na získávání a výměnu znalostí prostřednictvím 

databázových struktur, dokumentů, elektronických záznamů, mimo jiné se soustřeďuje i na 

strukturovaný přístup k jinak nestrukturovaným informacím apod. Tento trend je vázán na 

rozvoj informační infrastruktury, na přehledné celostátní/celosvětové uspořádání 

informací. Budováním takovéto infrastruktury se zabývá např. Ministerstvo informatiky 

ČR. 

 

 Příklad: Právník se potřebuje dostat k informacím o případu, který byl projednáván 

v jiné zemi. Prostřednictvím Internetu pak může získávat (dle oprávnění) libovolné 

dokumenty (např. knihy) z libovolné části světa. [2] 

 

G) Digitální knihovny a úložiště dat 

 

V poslední době lze zaznamenat zájem o tvorbu tzv. digitálních knihoven či úložišť 

digitálních vzdělávacích objektů (learning object repositories (LOR), digital repositories). 

Digitální úložiště je definováno jako kolekce zdrojů přístupných prostřednictvím 

počítačové sítě, aniž by bylo nutné znát strukturu kolekce[6]. 

 

Digitální knihovny jsou soubory či kolekce textů, obrázků, videosekvencí, 

počítačových simulací apod., které jsou kódovány v digitálním formátu, takže mohou být 

ukládány, vyhledány a přečteny na počítači[7]. 

 

Jednotlivé vzdělávací obsahy - objekty - jsou charakterizovány a popsány souborem 

metadat, která umožňují přesné vyhledání požadovaného objektu. Digitální úložiště (digital 

repositories) představují sbírku metadat, případně konkrétních vzdělávacích objektů, které 

lze vyhledat a přečíst (stáhnout apod.). Digitální úložiště definuje norma IMS Digital 

Repositury Interoperability Specification (DRIS)[8] . 
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H) M-learning (ME learning) 

 

M-learning je označení pro vzdělávání podporované mobilními technologiemi, 

zejména smartphony (chytrými mobily), PocketPC (kapesními počítači) apod. Potenciál m-

learningu je testován zejména v posledních 6 letech. V rámci m-learningu mají studující k 

dispozici své digitalizované studijní materiály v podobě tzv. mCO (mobil content object), 

které umožňují distribuci na zhruba stejné úrovní jako klasické SCO - tj. v mobilu lze číst 

text, sledovat animaci, poslouchat zvukovou ukázku, odpovídat na úkoly apod. Pro 

podporu m-learningu vzniklo množství organizací, z nichž velmi známé je Mobile 

Learning Consorcium (http://www.mcgrawhil. ca/college/mlearning/). Podrobné a zásadní 

informace o m-learningu, jeho potenciálu, testování a pilotních projektech lze nalézt na 

http://www.m-learning.org/. [2] 

 

CH) T-learning 

 

T-learning je definován jako vzdělávání pomocí interaktivní digitální televize 

(iDTV). Pro tento typ vzdělávání musí být připraveny speciální t-kurzy.  

  

Možností interaktivní digitální televize lze využít jako procvičovacího nástroje, kde 

si uživatel hravou a soutěživou formou doplňuje a procvičuje své znalosti. Výuka pomocí 

iDTV by měla utvářet nadhled nad obsahem a „student“ by si měl utvářet širší souvislosti 

mezi studovanými postupy (např. aplikovat postup kopírování, přesunu a mazání textu v 

textovém editoru na kopírování v jiných editorech a na kopírování, přesun a mazání 

souborů a složek). [21] 
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4 Elektronický obsah nebo-li e-Content 

 

Většina lidí spojuje e-learning pouze s technologickou stránkou online vzdělávání. 

Představují si pod ním totiž zejména technologickou bázi vzdělávání (technologickou 

podporu výuky). Od pojmu e-learning (čili vzdělávací technologie) tak lze oddělit spojení 

e-content, čili elektronický (digitální) vzdělávací obsah. 

 

Pod pojmem e-Content si lze představit vše, co lze předávat v digitální podobě - 

kompletní vzdělávací texty, testy či multimediální objekty. Je však třeba si uvědomit, že 

elektronický distanční text není pouze digitalizovanou podobou papírové publikace. 

Jednalo by se pak pouze o tzv. e-reading, který je zmíněn v kapitole 1.1. Evropská unie za 

účelem tvorby kvalitních vzdělávacích digitálních obsahů vytvořila tzv. evropský program 

na podporu rozvoje tvorby a užívání digitálního obsahu s názvem eContent.  

 

 

4.1 Tvorba elektronického obsahu  

 
Existují 2 zásadní odlišnosti oproti klasickým papírovým učebním textům, které 

elektronický distanční text charakterizují. V prvé řadě je to fakt, že e-learningový obsah 

nelze dost dobře získat pouze přenosem textu z papírové do elektronické podoby, jak to 

umožňuje například technologie OCR. Je třeba uvědomit si, že elektronický distanční text 

de facto existuje na specifickém druhu platformy (WBT, LMS prostředí) Pokud má být pak 

využíván k řízenému samostudiu, měl by text studující povzbuzovat, přesvědčovat. Měl by 

dále umožnit interakci přímo s daným vzdělávacím obsahem, protože student by se měl 

vzdělávacího procesu účastnit aktivně, neměl by zůstat pouze v úloze pasivního 

pozorovatele. Učitelé, instruktoři, lektoři a další vzdělavatelé potřebují množství nových 

dovedností k tomu, aby byli schopní vytvářet kvalitní použitelný e-content. Vedle 

základních znalostí ICT (počítačová gramotnost, ve státech EU se používá pojem „digital 

literacy“) potřebují autoři elektronických distančních vzdělávacích obsahů porozumět 

kognitivním a behaviorálním účinkům využívání těchto materiálů v různých situacích. [2] 
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Co by tedy měl distanční elektronický text obsahovat? Z jakých částí by se měl 

skládat? Jak by měl být strukturován? Jak by měl působit na vzdělávané? Elektronické 

distanční texty jsou zpracovány specifickým didaktickým/metodologickým způsobem. 

Některá pracoviště, která se zabývají tvorbou/metodickou úpravou těchto materiálů, 

rozdělují tvorbu distančního textu do několika fází [2]: 

 

a) tutor (odborník) napíše podle předem stanovených požadavků distanční text, 

b) metodik distančního vzdělávání provede výslednou metodickou úpravu textu. 

 

Roli metodika však můžeme odsunout do pozadí, protože jeho role není v procesu 

tvorby elektronických materiálů ústřední. Úlohu metodika distančního textu může 

zvládnout i sám autor - v případě, že je odborně vyškolen a uvědomuje si základní principy 

tvorby distanční publikace. Autor (odborník), který chce vytvořit distanční text sám, by 

měl hledat a řešit odpovědi na tři základní otázky [2]: 

 

o Pro koho je text určen (z jakého stavu znalostí vycházíme)? 

o Co chceme vzdělávaného naučit? 

o Jak napsat kvalitní text, který nám toto umožní? 

 

Komu  je text určen? 

 

Při tvorbě vzdělávacího textu je nutné rozlišovat zda ho budou používat mladí 

studenti, kteří jsou zvyklí běžně pracovat s vysokoškolskými skripty a vědeckými 

publikacemi a mají dostatek volného času a energie, nebo zda ho budou používat pracující 

lidé středního věku, kteří jsou v průběhu dne v zaměstnání, mají své rodiny, trpí 

nedostatkem času či burn-out syndrome. Tyto různé odlišnosti by měl autor vzít v potaz již 

v úvodu psaní textu a podřídit jim pak koncepci jednotlivých částí textu. 

 

Také je důležité uvědomit si, jaké znalosti jsou potřebné pro porozumění 

vytvářenému kurzu. Zda bude vhodný pro studující, kteří s danou problematikou teprve 

začínají nebo již mají zkušenosti a znalosti z předchozího studia či ze zaměstnání. Je 

možné vytvořit například úvodní část pro seznámení s problémem, kterou začínající 
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studenti využijí a ti pokročilejší ji mohou přeskočit např. pouze absolvováním testu těchto 

znalostí. 

 

Jaký je cíl vzdělávání? 

 

Než se začne s psaním samotného textu, tak je nutné zamyslet se nad otázkou, co 

vlastně chceme vzdělávané naučit, musíme si určit konkrétní zhodnotitelné cíle. U 

jednotlivých cílů je dobré si vždy stanovit, zda se jedná o cíl podstatný nebo spíše 

doplňující. V textu by pak mělo být vždy zřejmé, co po studujících autor požaduje - tj. 

měly by být jasně a zřetelně odděleny důležité informace od méně důležitých. Pro definici 

výukových cílů se obvykle používá tzv. Bloomova taxonomie (viz. příloha 1), která 

vznikla v 60. letech, ale její základy jsou i dnes obecně aplikovatelné na formulování cílů. 

 

Pokud chceme, aby byl text napsán kvalitně a kvalitně také plnil svou funkci, měli 

bychom si uvědomit, že řízené samostudium vzdělávaných je třeba efektivně usměrňovat, 

aktivizovat, motivovat, povzbuzovat studující či je testovat. To znamená, maximálně 

využívat tzv. řídícího aparátu textu. Text sám o sobě totiž prezentuje informace (tj. aparát 

prezentační + orientační), řídí proces sebevzdělávání (tj. aparát řídící, motivační) a 

verifikuje znalosti/dovednosti (tj. aparát verifikační) pomocí různých testů. Chceme-li tedy 

vzdělávaného naučit maximum a splnit tak vytyčené cíle, měli bychom vždy efektivně 

využívat těchto třech základních aparátů. [2] 

 

Jak tedy napsat kvalitní text, který nám toto umožní? 

 

Odpověď na tuto otázku je poměrně složitá, odpovědi nabízí množství metodik 

(Národní centrum distančního vzdělávání) a dalších odborných publikací. Distanční 

vzdělávání je na rozdíl od prezenčních forem postaveno zejména na práci s textem, s 

elektronickým distančním materiálem. Ten by jako takový měl mít logickou strukturu 

(logicky uspořádaný text) a měl by obsahovat také tzv. enviroment a manner, čili prostředí 

a styl (tj. určitou obsahovou a formální vzhlednost). Distanční text by měl být maximálně 

popularizován, měl by umožňovat efektivnost percepce informací s porozuměním. Tj. 

pokud chceme psát kvalitní distanční text, měli bychom dbát na to, aby nebyl nudný, byl 
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zajímavý. Text by měl vedle teorie obsahovat i praktické příklady aplikace apod. Nudné 

texty = nudné studium = neefektivní studium. Studijní texty by měly být jasné a snadno 

pochopitelné, mělo by být snadné se v nich orientovat (viz. aparát orientační), měly by být 

jednoduše přitažlivé. [2] 

 

4.2 Členění vzdělávacího textu 

 

Vzdělávací texty se zpravidla dělí na několik základních částí: úvod, studijní cíle, 

časové požadavky ke studiu daného textu, požadované znalosti, průvodce studiem, přehled 

používaných ikon, samotný výkladový text (ten může být doplněný „průvodci studiem“, 

mezi které patří průběžné otázky či testy), shrnutí, verifikační aparát k celému textu 

(otázky, korespondenční úkoly), slovníček pojmů, literatura, důležité odkazy a přílohy. 

Vzdělávací texty jsou zpravidla rozděleny na hlavní a popisný sloupec. Hlavní sloupec 

obsahuje vlastní text a popisný sloupec (pravá či levá strana obrazovky) pak obsahuje 

orientační a řídící prvky (navigační menu, ikony či poznámky). Tyto prvky umožňují 

snadnou a rychlou orientaci v textu. 

 

Samotný text je vhodné maximálně zpřehlednit. Pokud je to možné, při psaní 

využívat zejména krátkých vět, zásadně nepoužívat příliš dlouhých souvětí. Podstatné části 

textu zvýraznit (tučné písmo, podtržení), toto zvýraznění pak dodržet v celém textu. Je-li to 

možné, texty doplnit ilustračními schématy, obrázky, grafy, interaktivními prvky, lze 

využít také videosekvencí (ale pozor na velikost a hardwarovou či softwarovou náročnost) 

apod. Ve schématech, grafech a tabulkách prezentovat nejdůležitější informace! Ve svém 

stylu se snažit aktivizovat čtenáře, vést s nimi dialog apod. Snažit se jednoduše o to, aby 

texty byly jasné a srozumitelné, přehledné a vizuálně i obsahově přitažlivé. Budou-li texty 

zajímavé a kvalitní, budou-li studenti aktivizováni a motivováni, bude pak celé studium 

efektivní. [2] 
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4.3 Tvorba e-learningového kurzu 

 
Pokud chceme vytvořit kvalitní a funkční e-learningový kurz, tak bychom se měli 

řídit některým z doporučených postupů či modelů pro jejich tvorbu. Jedním z nich je tzv. 

ADDIE strategie, který se běžně využívá v EU. 

 

Tento model obsahuje tyto etapy: 

 

1. Analysis - vstupní analýza cílové skupiny, tvorba vzdělávacího modelu, analýza 

vzdělávacích forem a obsahu (podrobnosti v příloze) 

2. Design - návrh kurzu, struktura kurzu, multimedialita a interaktivita etc. 

3. Development - vývoj kurzu dle stanoveného scénáře (workplan)  

4. Implementation - implementace vzdělávacího obsahu do vzdělávacího prostředí 

5. Evaluation - průběžná a závěrečná evaluace [2] 

 

ADDIE model však není zdaleka jediným doporučeným postupem pro tvorbu e-

learningových kurzů. E-learningový kurz lze vyvíjet přímo za běhu ve spolupráci se 

studujícími, bez pětietapového plánování a podněty studujících zapojujovat přímo do 

vývoje kurzu. 

 

Velmi důležitou součást e-learningového kurzu tvoří hodnocení. To by mělo být 

standardizováno dle běžných standardů (EFQM , CEN, ISSS). Zpravidla však hodnocení 

probíhá prostřednictvím různých evaluačních dotazníků, které anonymně testují kvalitu 

kurzu, disciplín, tutorskou a manažerskou práci a celkový průběh kurzu. 

 

E-learningový kurz se obvykle skládá z určitých více či méně standardizovaných 

jednotek, které jsou logicky uspořádané. Tyto jednotky se označují jako moduly a 

disciplíny. Moduly jsou soubory disciplín (témat), které jsou studenty studovány. Pomocí 

modulů mohou být například oddělleny různé úrovně studujících (začátečníci - pokročilí) 

nebo můžeme mít moduly zaměřené na různé učivo (modul technologický, modul 

pedagogický) apod. 
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Obrázek č.: 2 - Ukázka modulárně členěného kurzu 

 
Zdroj: [2] 

 

Při tvorbě modulárně stavěného kurzu je důležité dodržovat pravidlo, že nejmenší 

vzdělávací jednotka by měla být samostatně použitelná i v jiných modulech či kurzech. 

Tato použitelnost je také jedním z požadavků na tvorbu tzv. SCO (objektů sdílejících 

obsah) - znuvupoužitelnost vzdělávacího obsahu. O standardech zaručujících přenositel-

nost e-learningového se zmiňuji v kapitole 5. 

 

Při přípravě e-learningového studijního programu se doporučuje dodržet následující 

kroky, které vycházejí ze strategie ADDIE a doporučení Národního centra distančního 

vzdělávání: 

 

1. Výběr tématu a zajištění poptávky (marketing) 

V prvé řadě je třeba zvolit dobré téma, které je kompatibilní se vzdělávacími 

potřebami potenciálních studujících. 

2. Výběr a tvorba realizačního týmu 

3. Výběr a příprava tutorů (a jejich metodické vyškolení)  

4. Organizační zajištění studia (administrativa) 

5. Tvorba studijního balíčku 

Modul 1 

Disciplína 

Modul 2 

Disciplína 

Disciplína 

Disciplína Disciplína 

Disciplína 

Disciplína 

Disciplína 

Disciplína 

Využitá ve 2 modulech 
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Studijní balíček obsahuje podpůrné studijní, organizační materiály, mezi které patří 

tzv. průvodce studiem, různé multimediální pomůcky (CD-ROM) apod. Měl by tedy 

obsahovat materiály, které studujícím umožní základní orientaci v kurzu. 

6. Realizace pilotního kurzu 

Realizovat pilotní kurz je v praxi nezbytné. Na základě jeho evaluace probíhají 

adekvátní změny v kurzu. Pilotní kurz realizujeme zpravidla s menší skupinou 

vzdělávaných/klientů. 

7. Evaluace pilotního kurzu - změny v kurzu 

8. Finanční kalkul + tvorba ceny kurzu 

Finanční kalkul je poměrně individuální záležitost, postavená na doporučených 

pravidlech tvorby rozpočtu, v praxi je však víceméně přizpůsobována konkrétnímu 

kurzu. 

9. Certifikace kurzu 

Kurz je třeba jistým způsobem certifikovat/akreditovat, aby jeho absolventi získali 

osvědčení, které se promítne do jejich pracovní činnosti (kariérní řád, atestace atd.). 

10. Propagace kurzu 

Kurz je nezbytné propagovat - v současnosti existují desítky reklamních možností, 

počínaje reklamou v novinách či časopisech, konče u Internetových a televizních 

reklamních kampaní. Nebojte se investovat do reklamy, tato investice se vám vyplatí. 

[2] 
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5 E-learningové standardy 

5.1 Základní přehled e-learningových standardů  

 

V současné době se používání e-learningu rozšiřuje a vznikají nové softwarové 

produkty pro podporu e-learningového vzdělávání. Vzrůstá tak nutnost respektovat jisté 

standardy, které umožňují zachovat kompatibilitu vzdělávacího obsahu v rámci více 

různých oblastí použití a softwarových produktů. V současnosti již patří podpora standardů 

pro podporu kompatibility (zejména standardu SCORM) mezi základní podmínky pro 

výběr LMS či WBT. 

 

Standardy se od začátku nevyvíjely izolovaně, ale vznikaly ve spolupráci širších konsorcií 

firem a státních institucí. Seskupením těchto společností se začalo říkat standardizační 

skupiny. Nejznámější standardizační skupiny jsou [2]:  

 

o IMS Global Learning Consortium Inc. (http://www.imsproject.org/) 

o Advanced Distributed Learning Initiative (http://www.adlnet.org/) 

o The World Wide Web Consortium (W3C) (http://www.w3.org/) 

o Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) (http://www.ieee.org/) 

 

 

Prestandardy a standardy HTML, XHTML 

 

Mezi jeden z prvních používaných standardů patří programovací jazyk HTML. 

Většina firem a vzdělávacích institucí, které se zabývají vývojem WBT, využívá možností 

standardu HTML 4, který umožňuje snadno zobrazit online definovaný vzdělávací obsah 

pomocí webových prohlížečů. V současnosti se stále více využívá standardu vyšší úrovně - 

XHTML, který pracuje s rozšiřitelným značkovacím jazykem XML. 
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AICC 

 

Jedním z prvních definovaných standardů byl standard AICC, standard profesní 

organizace Aviation lndustry CBT Comittee. Tento standard velmi přísně a konkrétně 

specifikuje, jak má fungovat výměna výukových materiálů mezi jednotlivými kurzy a 

systémy, jak se mají uchovávat data o výsledcích apod. 

 

IMS Standard 

 

IMS Global Learning Consortium propojuje přibližně 150 organizací, jejichž cílem je 

navrhovat standardy pro výměnu dat v oblasti e-learningu, založené na XML. IMS 

standard obsahuje množství specifikací, garantujících přístupnost, metodickou kvalitu, 

přístup k digitálním informačním zdrojům, taxonomii vzdělávání apod. 

 

IEEE 

 

Mezi další respektovaný standard patří StandardEurope, který je zaměřený na 

standardizaci Evropy s využitím standardizační skupiny IEEE. Přístup ke standardům 

IEEE je placený, proto se často využívají reprodukovaně v podobě vyšších standardů 

(např. SCORM). 

 

ADL – SCORM 

 

ADL standardy byly vytvořeny standardizační skupinou Advanced Distributed 

Learning Initiative, zřízenou ministerstvem obrany USA. Jejím úkolem je vývoj 

elektronické podpory distančního vzdělávání, tvorbu kvalitních výukových materiálů apod. 

Od roku 1997 ADL vytvářela nový standardizační formát, který by spojoval všechny 

izolované formáty dohromady. Hlavním úkolem ADL bylo zejména tvořit prostředníka 

mezi průmyslovými a akademickými konsorcii (IMS, IEEE, AICC) a obecnými 

standardizačními organizacemi (W3C, ISO). Výsledkem byl Sharable Content Object 

Reference Model (SCORM). [2] 
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SCORM představuje standard, který umožňuje kvalitní vícerozměrnou 

interoperabilitu (schopnost přebírat vzdělávací obsahy vyvinuté v různých systémech) 

postavenou na jazyce XML. SCORM se stále vyvíjí, v současnosti existuje ve verzi 

SCORM 2004 3rd Edition. 

 

 

Obrázek č. 3 - Proces vývoje standardů 

 

 

zdroj: [4] 

 

 

Proč by se měly e-learningové kurzy standardizovat? 

 

Před samotným vývojem e-learnigového kurzu se často otevírá otázka, proč vlastně 

takový kurz standardizovat. Proti zahrnutí standardizace do vývoje kurzu hovoří například 

fakt, ze pro potřeby soukromé či privátní instituce stačí, aby bylo e-learningové vzdělávání 

funkční a aby studující i vyučující měli kdykoli možnost vstupovat do studijních prostředí 

a zapojit se do procesu výuky. 
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K zodpovězení této otázky bychom si na počátku tvorby e-learningového vzdělá-

vacího kurzu měli uvědomit, k čemu bude kurz dále využíván, zda chceme mít možnost 

kurz přenášet i do jiných vzdělávacích prostředí, zda budeme například kurz prodávat 

apod. Mezi důležité vlastnosti e-learningového obsahu totiž patří výše zmiňovaná 

interoperabilita a také „reusability“ (znuvupoužitelnost, tj. jednotlivé disciplíny v rámci 

kurzu by měly být definovány tak, aby bylo možné je jako standardní modulární 

vzdělávací objekty spojovat s dalšími – viz kapitola 4.3). 

 

 

5.2 Standard SCORM 

  

SCORM (Sharable Content Object Reference Model = doporučený model sdíleného 

obsahu) je v současnosti pravděpodobně ten nejdůležitější a v budoucnu bude jistě 

nejrozšířenější e-learningový standard. V současnosti již patří podpora standardů mezi 

základní podmínky pro výběr LMS či WBT. SCORM 2004 3rd edition, současný e-

learningový standard, je souborem norem převzatých z mnoha zdrojů poskytující obsáhlý 

soubor doporučených vlastností e-learningových systémů, které umožňují vzájemnou 

slučitelnost, dostupnost, a znovu použitelnost vzdělávacího obsahu pro vzdělávání 

založeném na bázi internetových "webových" technologií. [2] 

 

Proč právě SCORM? 

 

SCORM se zaměřuje na web/webová prostředí (Internet, intranet, extranet) jako na 

základní platformy pro distribuci vzdělávacího obsahu, protože vše, co může být doručeno 

vzdělávanému prostřednictvím webu, může být snadno použito v dalších vzdělávacích 

prostředích, která kladou menší požadavky na přístupnost a síťovou podporu. Tato 

strategie eliminuje většinu vývojářské práce potřebné pro přizpůsobení elektronického 

obsahu různým technologickým platformám, protože web sám o sobě představuje 

univerzální médium pro dodávku obsahu. SCORM (vybudovaný na základě existujících 

webových standardů) osvobozuje vývojáře a zaměřuje je na rozvoj efektivních 

vzdělávacích strategií. [2] 
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Z ekonomického hlediska jsou standardy užitečné, protože jsou nezbytné pro růst a 

expanzi každého technologicky založeného průmyslu. Jestli to je 802.11 pro bezdrátové 

připojení do sítě, HTML pro Web nebo standardizované rozchody kolejí pro železniční 

dopravu, standardy podporují efektivitu a součinnosti, které umožní trhům růst. 

 

Aplikaci standardu SCORM lze doporučit z několika základních důvodů [2]: 

 

o SCORM podporuje všechny důležité e-learningové standardy - využívá jejich 

vlastností pro dosažení vyššího efektu. 

o SCORM umožňuje díky svým vlastnostem dosáhnout větší efektivnosti a nižších 

nákladů. 

o SCORM je formálně postaven na sdílení obsahu mezi různými systémy (SCORM 

- učební obsah může být integrovaný a doručený do všech SCORM - 

vyhovujících systémů) - je tedy snadno přístupný, ale také přizpůsobivý. 

o SCORM snižuje závislost na autorských nástrojích a technologiích. 

o SCORM je dynamický, variabilní, umožňuje sestavovat modulární kurzy. 

 

Základní principy standardu SCORM 

 

1. Přístupnost (Accessibility) 

Schopnost nalézt a zpřístupnit komponenty vzdělávání (vzdělávací objekty, kurzy, 

moduly apod.) ze vzdálených míst a dodat je na množství dalších lokací (kde je např. 

Internet). 

2. Přizpůsobivost (Adaptability) 

Schopnost upravovat komponenty individuálním a organizačním potřebám. 

3. Dostupnost (Affordability) 

Schopnost zvyšovat efektivitu a produktivitu vzdělávání snížením času a výdajů 

spojených s dodávkou vzdělávacích obsahů (cenově dostupné vzdělávání). 

4. Trvalost (Durability) 

Schopnost snášet technologický rozvoj a změny bez nutnosti drahého redesignu, 

rekonfigurace nebo opětovného programování. 
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5. Interoperabilita (Interoperalibity) 

Schopnost přebírat vzdělávací komponenty vyvinuté v různých oblastech a používat 

je opětovně i na jiných platformách (například interoperabilita mezi různými LMS či 

WBT). 

6. Znovu použitelnost (Reusability) 

Flexibilita pro začleňování vzdělávacích komponentů v jiných aplikacích a 

kontextech. SCORM je objektovým standardem, SCORM-objektů lze využívat v 

různých uživatelských prostředích bez ztráty specifických vlastností. [2] 

 

 

Vývoj standardu SCORM 

 

Standard SCORM začal být vyvíjen americkým Ministerstvem obrany (DOD - 

Department of Defense), důvodem bylo umožnit efektivnější vývoj vzdělávání. Obsah e-

learningu byl vyvíjen na různých platformách používajících různých standardů a norem a s 

různými nekompatibilními systémy. DOD spojilo dohromady nejlepší dostupné e-

learningové technické možnosti s těmi, které byly vyvinuty v předchozím desetiletí CBT 

výborem pro letecké průmyslové odvětví (AICC - Aviation Industry CBT Committee). 

Výsledkem je v terénu vyzkoušený veřejný model publikovaný společností Advanced 

Distributed Learning (ADL) Iniciative. Standard SCORM je zaměřený na „plug-and-play“ 

vzájemnou slučitelnost, dostupnost a znovu použitelnost obsahu vzdělávání založeného na 

webu, s konečným cílem zabezpečit všudypřítomný přístup k nejvyšší kvalitě vzdělávání, 

uzpůsobený individuálním potřebám a cenově přijatelně doručitelný kdekoliv a kdykoliv. 

[2] 

 

Vývoj standardu SCORM pokračuje v závislosti na Internetu, který se stále vyvíjí a 

mění. SCORM v současnosti disponuje tzv. API Interface (rozhraní pro programování 

aplikací), který poskytuje informace o interakci mezi vzdělávanými/vzdělavateli a 

obsahovými objekty, definuje datový model pro znázornění této informace, obsahuje i 
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balíček pro specifikaci obsahu, který umožňuje dosáhnout interoperability/kompatibility 

mezi vzdělávacím obsahem a soubory metadat, které mohou být použité pro popis 

vzdělávacího obsahu, a soubor standardizované série pravidel aplikovatelných na 

organizaci vzdělávacího obsahu. Dokud se budou měnit technické standardy využívané na 

Internetu (lokálně, regionálně či globálně), bude se měnit a vyvíjet také standard SCORM. 

[2] 

 

Skladba SCORMu 

 

Základní jednotkou standardu SCORM je SCO - sdílený vzdělávací objekt (sharable 

content object). Je možné si ho představit jako cokoli, co je schopné nést či sdělovat obsah. 

Tyto vzdělávací objekty mohou být pak jednoduše implementovány do některého e-

learningového LMS či WBT vzdělávacího systému.  

 

Základní stavba SCORMu 

 

SCORM je souborem specifikací a norem, které mohou být prohlíženy jako 

„samostatné knihy“ dohromady vytvářející stále expandující knihovnu. Téměř všechny 

specifikace a směrnice SCORMu jsou převzaty od jiných organizací/firem/institucí. Tyto 

„knihy“ jsou v současnosti seskupeny do třech hlavních tematických skupin: 

 

a) Model shromažďování obsahu (CAM – Content Aggregation Model) 

- zabývá se zejména přesným definováním SCO objektů 

b) Prostředí pro běh (RTE - Run-Time Environment) 

- tato část standardu se zaměřuje na komunikaci mezi vzdělávacím obsahem a 

systémy řízeného vzdělávání - LMS 

c) Třídění a navigace (SN - Sequencing and Navigation) 

- tříděním a procesy navigace včetně detailního pokrytí problematiky evaluace 

navigačních požadavků v LMS 
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Standard SCORM tedy odpovídá na otázky:  

 

o Co distribuovat?  

o Jak to distribuovat? 

o V jakém prostředí? 

 

Kompatibilita 

 

O SCORMu se často hovoří jako o standardu, který zahrnuje všechny nejdůležitější 

vývojové e-learningové standardy. Není to tak úplně pravda, protože SCORM vybírá ze 

standardů to, co považuje za nejkvalitnější. Následně pak danou část začlení do své 

struktury. Struktura kompatibility SCORMu je vidět  na následujícím obrázku: 

 

Obrázek č. 4 - SCORM - Referenční model sdíleného obsahu 

 

 

zdroj: [4] 

 

Jak je vidět z obrázku, tak standard SCORM zahrnuje ve svých částech standardy 

IEEE, IMS, AICC. Veškerá formální komunikace uvnitř SCORMu probíhá na bázi 

značkovacího jazyka XML. 

 

 

Standard IEEE 

Standard IMS 

Standard AICC 

Standard IMS 

Standard IEEE 

Standard IEEE 

Standard IEEE 
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5.2.1 Vytváření kurzů v jazyce XML 

 

Jak jsem uvedl na straně 46, tak standard SCORM je postaven na jazyce XML. Jak 

vypadá použití jazyka XML při tvorbě e-learningového kurzu a k čemu je to dobré, popíši 

v této kapitole. 

 

Použití XML při vytváření e-learningových kurzů umožňuje vyvíjet obsah, který je 

možné používat vícenásobně, v jakoukoliv dobu, na jakémkoliv místě a libovolným 

způsobem. 

 

XML byl vyvinut World Wide Web konsorciem, které vyvíjí protokoly pro webovou 

technologii a zajišťuje tak webovou interoperabilitu. Jednou z funkcí XML je možnost 

zjednodušení překladu dat z jednoho typu dokumentu do druhého. Odlišné počítačové 

systémy mají totiž své vlastní způsoby na ukládání dat, čímž znesnadňují jejich sdílení 

dalším systémům. 

 

XML je možné přirovnat k jazyku HTML, což je jednoduchý značkovací jazyk, který 

byl vyvinut pro sdílení dokumentů na webu. S postupem času však bylo nutné na webu 

zveřejňovat složité dokumenty. Různé webové browsery vytvářely pro takovéto 

dokumenty různé nové značky. Neexistovala však žádná standardizace a tak jeden browser 

dokument zobrazil správně a jiný nikoli. XML vzniklo proto, aby takovéto problémy 

vyřešilo. 

 

Základním rozdílem mezi HTML a XML je to, k čemu jsou určeny. HTML značky 

slouží k popisu textu, jak bude text v dokumentu vypadat. 

 

Například záznam o knižní publikaci: 

 

<h3>ISBN 80-239-0103-0</h3> 

<b>Role internetu ve vzdělávání</b> 

<br>Brdička, Bořivoj 
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<br>Aisis o.s., Kladno 

 Výstup tohoto záznamu bude vypadat následovně: 

 

ISBN 80-239-0103-0 

Role internetu ve vzdělávání 

Brdička, Bořivoj 

Aisis o.s., Kladno 

 

HTML však neříká nic o tom, jaký je obsah záznamu. Důvod je ten, že to není 

důležité pro samostatnou izolovanou webovou stránku, avšak při použití toho samého 

obsahu z různých míst je tato informace rohodující. 

 

Zápis pomocí XML by vypadal takto: 

 

<book> 

<id_number> ISBN 80-239-0103-0</id_number> 

<title>Role internetu ve vzdělávání</title> 

<author>Brdička, Bořivoj </author> 

<publisher>Aisis o.s., Kladno</publisher> 

</book> 

 

XML text kategorizuje tak, aby popsal to, co je jeho obsahem, nebo to, jak ho 

používat. To umožňuje text používat v různých IS a takový text bude mít stejný vzhled při 

tisku, v databázi nebo na webové stránce. 

 

Používání XML v e-learningu tedy umožňuje standardizovat vytvářený učební obsah. 

Bez použití XML totiž může jeden autor při testu s výběrem odpovědí použít značkování 

„Odpověď 1: správně, Odpověď 2: špatně“ a jiný autor „O1: dobře, O2: chybně“. E-

learningový program pak může první verzi rozumět a druhé nikoli. 

 

Pokud LMS uvádějí, že splňují AICC, nemusí to znamenat, že používají XML. 

Dalším problémem je, že AICC nemá schopnost rozšiřování a LMS standardy schopné 
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rozšiřování budou v budoucnu nutností. XML se totiž rychle stává klíčové pro sdílení dat 

v průmyslové oblasti. AICC se na průmyslovou oblast nezaměřilo, takže trh bude 

pravděpodobně příznivěji nakloněn používání LMS, které používají XML než těm, které 

podporují IACC [3]. XML totiž umožní lepší sdílení údajů o kurzech a studujících 

s účetními systémy, HR systémy apod.  

 

Podle ADL, které zaujímá vedoucí postavení ve vývoji standardů, bude XML 

v budoucnu velmi důležitou součástí e-learningu, neboť umožní jeho rozvoj, růst a 

integraci s dalšími podnikovými systémy [4]. Jednotný formát dat umožní efektivní 

fungování IS,  bez nutnosti vydávat prostředky na vývoj pomocných nástrojů a řešení. 
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6 E-learning a jeho měřitelnost 

 

V dnešní době se e-learning považuje za strategický nástroj, který společnostem 

umožňuje zlepšení jejich celkové výkonnosti. Pokud před zavedením e-learningu 

dokážeme identifikovat problém, který chceme jeho prostřednictvím vyřešit, můžeme se 

k úspěchu dostat rychlejší cestou. Můžeme poté totiž řešení problému přizpůsobit celý e-

learningový projekt. 

 

Pokud si na začátku formulujeme otázky, proč chceme e-learning zavést, můžeme 

poté v průběhu realizace v případě, že výsledky nebudou odpovídat počátečním cílům, 

upravit či případně pozastavit celý e-learningový projekt. Správné specifikování problému 

umožní dělat v předstihu rozhodnutí o obsahu, hodnocení, sledování, infrastruktuře a 

reportování. 

 

K měření jsou potřeba informace například o tom, kdy student začal studovat, jak 

daleko se dostal v probírané látce, jak jeho skóre koreluje s výsledky testů. Takové měření 

není těžké získat, ale je nutné o něm přemýšlet již na začátku. E-learningová struktura je 

dnes totiž velmi všeobecná a je navrhována k řešení obecných problémů. 

 

Je dobré si uvědomit, že pokud něco nemůžeme změřit, tak to nemůžeme ani řídit. 

Když tedy nebudeme přemýšlet o záznamu měření, o aktivitách, skóre, mapování a 

segmentování studujících, tak shledáme, že je velmi těžké porovnat výsledky 

s vynaloženými náklady. Ať už časovými nebo finančními. 

 

Jak tedy měřit e-learning? 

 

Pokud e-learningový program neumožňuje měření, je k tomu potřeba malý datový 

sklad (data warehouse), s jehož pomocí je možné analyzovat výsledky z programu a 

zjišťovat tak, jak se daří plnit stanovené cíle. V této oblasti probíhají výzkumy a pokusy na 

vytvoření vhodných nástrojů pro měření. 
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6.1 Kritéria, která mohou být použita při hodnocení e-kurzu  

 

Mezi klíčové faktory pro hodnocení patří: 

 

1) Obsah 

Obsahuje kurz to správné množství a kvalitu informací? 

 

2) Design 

Je struktura (design) kurzu taková, že je studium kurzu příjemné? 

 

3) Interaktivita 

Je kurz dostatečně interaktivní? Není uživatel pouhým čtenářem bez možnosti 

zapojení? 

 

4) Navigace 

Mohou si uživatelé sami vybrat, jak budou v kurzu postupovat? Je z kteréhokoliv 

místa kurzu možnost ukončení? Existuje mapa celého kurzu? Je použití 

navigačních prvků a ikon natolik jasné, že k němu studující nepotřebují studovat 

další dokumentaci? 

 

5) Motivační komponenty 

Motivuje kurz uživatele pomocí novinek, humoru, prvků her, testování, 

dobrodružství, jednotného obsahu, překvapivých momentů a podobně? 

 

6) Využití multimédií 

Využívá kurz efektivně a vhodně grafiku, animace, zvuky, hudbu, video a 

podobě? Je použití těchto médií volitelné (tzn. je možné je vypnout)? 
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7) Evaluace 

Je v kurzu zahrnut nějaký evaluační prvek jako například dokončení nějaké 

simulace, test po každém modulu, jehož splnění podmiňuje studium modulu 

dalšího, průběžné zkoušky, závěrečné zkoušky? 

 

8) Estetická otázka 

Je kurz dostatečně atraktivní? Je příjemný na pohled i poslech? 

 

9) Ukládání (zachovávání) údajů 

Je možné ukládání dat o výkonu studentů – např. čas dokončení, analýzy testů, 

závěrečné skóre? Jsou tyto údaje automaticky přeposílány manažerovi kurzu? 

 

10) Způsob podání (příjemnost prostředí) 

Je program adekvátně navržen? Není příliš nudný a nezáživný, banální či 

žoviální? 

 

11) Technologické požadavky 

Jaký je stupeň integrace s prohlížečem, je potřeba plug-in? Jaká je dostupnost ze 

serveru či z Internetu? Používají se kódovaná multimédia (např. CODEC)? Jaké 

jsou další nutné integrované aplikace? [3] 

 

 

Základní úrovně evaluace (principy hodnocení vzdělávání podle Kirkpatricka) 

 

1) Reakce 

o Jak se účastníkovi kurz líbil 

o Spokojenost s lektorem, metodou, materiály 

o Použití dotazníků, zpětná vazba k realizaci 

 

2) Znalosti 

o Byly získány nové znalosti? 

o Použití testů – před a po tréninku, po čase 
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3) Chování 

o Dosáhl účastník změny chování? 

o Metoda sledování změn – měření, dotazník (vyhodnocení Helpdesku) 

 

4) Výkonnost 

o Bylo dosaženo změny výkonnosti? 

o Sledování, vyhodnocování, controlling 

(výkon může být sledován individuálně, skupinově, … ) 

 

6.2 Ekonomické zhodnocení nasazení e-learningu 

 

Jak jsem psal již v úvodu, tak detailní ekonomické zhodnocení není cílem této práce a 

v této podkapitole zmíním pouze jednu z nejzákladnějších a nejjednodušších možností 

ekonomického zhodnocení přínosů e-learningu. K tomuto účelu lze použít koeficient 

návratnosti investic RoI. Posouzení e-learningu pomocí tohoto koeficientu se může zdát 

jako nesnadné, protože náklady lze i v e-learningu poměrně dobře stanovit,  ale složitější je 

to s příjmy. To však neznamená, že RoI nelze aplikovat při posuzování e-learningu. RoI 

může dobře demonstrovat výhody e-learningu, a to jak na straně šetření nákladů, tak na 

straně zvýšení příjmů.  

 

Panuje všeobecná shoda, že existují 4 hlavní oblasti, kde může e-learning snížit 

náklady nebo zvýšit příjmy [15]:  

 

o snížení nákladů efektivním využíváním LMS. Zde lze dosáhnout značné 

úspory na administrativě (20-50%) a výrobě obsahu (až 40%) v porovnání se 

vzděláváním bez použití LMS. 

o snížení nákladů převedením obsahu na e-learning. Řada studií ukazuje, že se 

dá oproti standardnímu vzdělávání uspořit na cestovném a čase stráveném na 

cestování, na nákladech na lektory opakující výklad, na výrobě tištěných 

materiálů, na učebnách apod.  

o zvýšení produktivity. Standardní měření produktivity představuje určení 

příjmů na zaměstnance. Řada studií indikuje, že produktivita se může 
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použitím e-learning zvednout až o 10 %, je-li používáno blended-learning 

integrované do každodenního pracovního života.  

o neměřitelné výhody. Spokojenost zákazníků, zaměstnanců apod. Tyto 

hodnoty lze velmi obtížně měřit a proto i kvantifikovat v RoI analýze.  

 

Lze tedy říci, že používání e-learningu přináší měřitelné úspory nákladů a pokud nám 

například vytvořené e-learningové kurzy slouží jako předmět obchodování, přináší nám i 

hmatatelné finanční příjmy. 



 62 

7 Analýza e-learningových řešení 

 

V České republice se na vysokých školách používá několik e-learningových systémů. 

Jedná se buď o komerční nebo open-source projekty. Mezi nejrozšířenější komerční řešení 

patří e-learningové systémy eDoceo, EDEN a iTutor a z open-source projektů se jedná o 

Moodle. V této části práce se zaměřím právě na tyto nejvíce používané systémy, protože 

lze čerpat ze zkušeností v jednotlivých případech použití. Pokud by se z těchto systémů 

vybral jeden pro použití na katedře informatiky HF, vznikla by zde také možnost získat 

užitečné rady či např. způsoby implementace z jednotlivých univerzit, kde je už vybraný 

systém používán. 

 

Jednotlivé e-learningové systémy zde popíši podle kritérií, dle kterých je pak na 

závěr práce porovnám. Kritéria jsou následující: 

 

1) Jedná se o plnohodnotný LCMS? 

2) Je zahrnuta podpora standardů (především SCORM)? 

3) Je možná úprava systému vlastními silami? 

4) Umožňuje systém provoz na různých operačních systémech a v různých webových 

prohlížečích? 

5) Má systém dostatek rozšiřujících modulů pro snadnou přizpůsobitelnost uživateli? 

6) Je systém vyvíjen ve spolupráci s pedagogy nebo na základě určitého pedagog-

gického konceptu? 

 

7.1 eDoceo 

 
LMS eDoceo je určen pro správu prezenčních a elektronických vzdělávacích 

programů. Lze jej provozovat v rámci intranetové (firemní sítě) nebo Internetu. A to včetně 

testování, vyhodnocování, sledování výsledků studia, certifikování absolventů a 

schvalovacích procesů. LMS eDoceo je výsledkem dlouhodobé spolupráce firmy TRASK 

solutions s.r.o. a jejích partnerů. 
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Systém je vyvinut v českém prostředí, ale současně pracuje v anglické a slovenské 

verzi (s možností další jazykové mutace). Je postaven na e-Learning standardech a 

normách pro vývoj kurzů (IMS, AICC, SCORM) a otevřených internetových technologiích 

Java, XML. Systém doplňují nativní aplikace Autor a Off-line Student. Aplikace Autor je 

určena pro vytváření scénářů, testů a struktury kurzů. Aplikace Off-line Student je určena 

pro studium a zajištění přenosu výsledku studia pro off-line uživatele. 

 

LMS eDoceo je nezávislý na hardwarové platformě a lze jej provozovat ve všech 

prostředích odpovídajících specifikaci J2EE. Architekturou systém podporuje nasazení v 

lokální síti podnikového intranetu (extranetu), jako doplněk stávajícího personálního 

systému nebo v rámci veřejné sítě Internetu. 

 

Z hlediska logiky přístupu uživatelů, tvoří LMS eDoceo pět základních modulů. 

Jedná se o moduly Student, Tutor, Manažer, Pedagog a Administrátor. 

 

LMS eDoceo využívá pro svůj provoz čtyři základní funkce IT systému (serveru): 

 

o Operační systém (MS Windows, Linux, AIX, Unix ... AS 400, Sun Solaris) 

o Aplikační server (MS IIS, IBM WAS, ...) 

o Databázové prostředí (MS SQL server, Oracle, DB2, ...) 

o SMTP server 

 

Systém pracuje na serverech platformy PC - MS Windows NT/ 2000, středních 

systémů Unix - AIX, Linux a další klony, AS400 a Sun Solaris. Pro ukládání a práci s daty 

využívá XML a databázových prostředí - Microsoft SQL server, IBM DB2, Oracle a další. 

Jako aplikační web server využívá Microsoft Internet Information Services s podporou 

jazyka Java, aplikační server IBM Websphere nebo jiné. 

 

Uživatelské prostředí 

 

Uživateli pro práci se systémem postačuje pouze standardní internetový prohlížeč. A 

to pro všechny funkce (moduly) uživatelů v systému - administrátor, manager, tutor 

(lektor) i student. 
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Aplikace Autor 

 

Autor je externí aplikace, která je určena pro přípravu kurzů, například z již 

existujících materiálů, dokumentů v elektronické podobě. Pomocí aplikace Autor lze 

vytvořit kurzy určené pro import do systému eDoceo nebo pro samostatné fungování na 

osobním počítači či pro export kurzů na CD ROM. Ve většině případů však jde o převod 

podkladů do "čisté" HTML podoby, jedná se o efektivní HTML prostředí (s grafickou 

úpravou, grafikou dle požadavků zákazníka, animacemi, interaktivním obrázkem se 

zvukem, s podporou multimediálních aplikací a Java skriptu), pro které existují ovládací 

prostředky v rámci standardní instalace pracovní stanice uživatele. Jako standardní 

animace a multimediální doplňky jsou považovány - Flash, video sekvence vytvořené v 

MS Media Encoder aplikaci (formát souborů - podporuje MS IE 5.0 a více) a interaktivní 

obrázky. V současné době je v české a anglické verzi. Slouží k přípravě struktury, tvorbě 

testů a podmínek studia kurzu. Podporuje export kurzů ve formátu IMS (MS LRN Viewer) 

pro systém eDoceo, pro aplikace MS a také pro tzv. offline podobu - export na CDROM 

včetně přehrávacího programu. Kurzy vytvořené touto aplikací a provozované v rámci 

systému LMS eDoceo nevyžadují na pracovní stanici uživatele (studenta) žádný plugin do 

standardně nainstalovaného prohlížeče. Aplikace je poskytována zdarma ve verzi 2.55 v 

rámci multilicence bez časového a uživatelského omezení provozu. 

 

OpenSource distribuce aplikací Autor 2.55 a Offline Student 1.2 

 

Společnost Trask solutions s.r.o. se rozhodla přijít v oblasti LMS systémů s novou 

alternativou, Open Source projektem LMS systému eDoceo, který je určen pro podporu 

veřejné správy, školství a nevýdělečných institucí. Tento projekt je novým stimulem pro e-

learning v oblasti školství, ale zdaleka není omezen pouze na tuto sféru. Od konce března 

jsou tedy k dispozici instalační soubory a zdrojové kódy pro aplikace Autor 2.55 pro 

tvorbu e-learningových kurzů systému LMS eDoceo a Off-line student 1.2 pro jejich 

přehrávání. Tato distribuce se řídí podmínkami Mozilla Public License 1.1 (MPL 1.1). 

 

Rozdíl Open Source LMS eDoceo oproti ostatním Open Source LMS vyplývá z 

historie celého projektu. LMS eDoceo je komplexní systém vyvíjený jako komerční 
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produkt pro řešení náročnějších e-learningových programů. Přestože je určen pro 

univerzální použití, často bývá použit v rozsáhlejších organizacích se složitější personální 

strukturou. Uvolnění tohoto produktu v rámci Open Source Projektu tak přináší novou 

zajímavou alternativu do oblasti současných e-learningových produktů. 
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7.2 EDEN 

 

LMS EDEN vznikl v roce 2000, je vyvíjen firmou Rentel a.s. a je neustále doplňován 

o nové funkcionality ve spolupráci s MFF Univerzity Karlovy, Západočeskou univerzitou 

v Plzni a dalšími zákazníky. Vzdělávací prostředí EDEN není uzavřeným systémem, ale 

lze je přizpůsobit tak, aby plně vyhovovalo požadavkům zákazníka. Grafika je upravitelná, 

používaná terminologie je zaměnitelná tak, aby odpovídala obvyklé terminologii ve 

stávajících školících a výukových programech zákazníka. Funkčnost systému lze zejména 

v oblasti řízení výukového procesu upravit dle konkrétních potřeb zákazníka. 

 

LMS EDEN umožňuje provoz kurzů, testování a monitorování studentů, realizaci 

anket, hlasování a další aktivity spojené s procesem distančního vzdělávání (úkoly, 

autotesty, diskuze a další). Lze jej provozovat jak na Internetu tak na intranetu. LMS 

EDEN existuje v několika jazykových mutacích (česká, anglická, slovenská a italská).  

 

Tento e-learningový systém pracuje na serverech platformy PC - MS Windows NT/ 

2000/2003, systémech Unix/Linux. Pro ukládání a práci s daty lze využít databázových 

prostředí Microsoft SQL server, Oracle. Pro uživatelskou vrstvu lze použít běžně rozšířené 

webové prohlížeče, jako jsou MS Explorer či Mozilla Firefox. 

 

Systém lze použít pro vytváření e-learningových kurzů, výukových CD a distančních 

podpor a vznikl jako autorský nástroj pro e-learningové vzdělávání s cílem zjednodušení 

tvorby, týmové spolupráce, spolupráce více autorů při tvorbě obsahu jednoho kurzu. Pro 

tyto činnosti slouží dodávaný autorský nástroj ProAuthor. Mezi hlavní aspekty tohoto 

nástroje patří [23]: 

 

Zjednodušení tvorby vzdělávacího obsahu 

 

Výhodou externího autorského nástroje ProAuthor je nepotřebnost znalostí 

programování v HTML nebo jiné. Jeho uživatelské ovládání je zjednodušeno na úroveň 

jednoduchého textového editoru. 
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Možnost tvorby scénářů pro multimediálně nebo programátorsky náročné prvky 

 

Vzhledem k zjednodušení autorského rozhraní má autor možnost definovat v případě 

požadavku na vložení multimediálně nebo programátorsky náročného prvku (flash 

animace, video, simulace,…) do obsahu kurzu scénář, který je pak z autorského systému 

exportován odborné skupině tvůrců. Tato skupina vytvoří požadovaný prvek dle scénáře a 

vloží do obsahu kurzu na místo určené autorem. 

 

Nástroje pro týmovou tvorbu a tvorbu jazykových mutací obsahu kurzu 

 

Externí autorský nástroj ProAuthor disponuje automatizovanými nástroji pro 

slučování jednotlivých částí kurzu od různých autorů a zároveň umožňuje překladateli 

pracovat na jazykové mutaci obsahu kurzu. 

 

Recenzní nástroje 

 

Autoři a recenzenti mají k dispozici nástroje pro vytváření a zpracování recenzních 

poznámek, včetně možnosti tisku a slučování recenzí od různých autorů. 

 

Nástroje pro instrukce/podporu tutorům kurzu 

 

Externí autorský nástroj ProAuthor umožňuje autorům vytvořit nejenom instrukce a 

doporučení ke studiu kurzů, ale i instrukce a doporučení případným tutorům kurzů, včetně 

možnosti tisku studijních opor pro účastníky kurzu a tutorských příruček pro tutory kurzu. 

 

Podpora standardů a LMS 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o externí autorský nástroj (samostatnou aplikaci) 

umožňuje ProAuthor automatický export obsahu kurzu nejen do LMS EDEN, ale i do 

dalších řídících systémů, které podporují standard AICC nebo SCORM 1.2 (zatím ve fázi 

přípravy). 
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7.3 iTutor 

 

Jedná se o řešení vyvinuté společností Kontis s.r.o. Je použita unifikovaná architek-

tura s centrální databází a s jednotnou bezpečnostní infrastrukturou. Systém tak umožňuje 

efektivně organizovat a řídit celý vzdělávací proces, zahrnující samostudium 

elektronických kurzů a materiálů či synchronní vzdělávání ve virtuálních třídách a 

klasickou výuku na učebnách. To vše je dostupné v jednotném a konzistentním prostředí s 

intuitivním ovládáním, s možností sdílení všech vědomostí a s výkonnými prostředky pro 

komunikaci, řízení, plánování a vyhodnocování. Modulární architektura umožňuje 

postupně integrovat jednotlivé součásti dle toho, jak rostou potřeby ve vzdělávání.  

Systém iTutor se skládá z následujících modulů [24]:  

o iTutor Student pro jednotný přístup všech studentů ke svým vzdělávacím 

aktivitám a nástrojům pro komunikaci, spolupráci a sdílení vědomostí.  

o iTutor Administrator pro centrální správu, plánování, definování, řízení a 

vyhodnocování vzdělávacího procesu a všech jeho účastníků. 

o iTutor Lector pro přístup lektorů ke svým studentům, vzdělávacím akcím a 

nástrojům pro řízení výuky a komunikace. 

o iTutor Tester pro centralizovanou tvorbu komplexních testů a dotazníků.  

o iTutor Publisher pro rychlou a efektivní tvorbu multimediálního a 

interaktivního obsahu. 

o iTutor Catalog pro tvorbu nabídky vzdělávání, objednávání a schvalování 

vzdělávacích akcí všech typů. 

o iTutor Reporter pro komplexní analyzování a reportování vzdělávacích 

aktivit.  

o iTutor Messenger pro automatizaci vzdělávacího procesu, rozesílání zpráv a 

monitorování aktivit. 

o iTutor Conference pro tvorbu, organizování a řízení virtuálních tříd, 

videokonferencí a dalších typů synchronní komunikace. 

o iTutor Content Development Server (CDS) pro centralizaci, sdílení a znovu 

používání výukového obsahu. 
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Vlastnosti iTutor 

 

Uživatelská rozhraní systému pracují pouze ve webovém prohlížeči bez požadavku 

jakýchkoli instalací na koncové stanice. Data systému jsou uložena a spravována v relační 

SQL databázi. Aplikaci lze distribuovat na libovolný počet aplikačních a databázových 

serverů. Systém plně podporuje e-learningové normy AICC a SCORM 1.2. Systém také 

podporuje výměnu dat na bázi XML a disponuje řadou můstků pro výměnu dat s 

existujícími ERP systémy (např. SAP R/3, MMI, Odysea…). Systém je bohatě 

parametrizovatelný pro splnění zákaznických požadavků bez potřeby programové úpravy. 
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7.4 Moodle 

 

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment - Modulární 

objektově orientované dynamické prostředí pro výuku) je poskytován zdarma jako Open 

Source software spadající pod obecnou veřejnou licenci GNU.  

 

    Podporuje sociálně konstruktivistickou pedagogiku (spolupráce, aktivita, kritická 

sebereflexe aj.). Je vhodný pro plně distanční internetovou výuku i jako doplněk kontaktní 

výuky.  Moodle disponuje jednoduchým, efektivním, široce kompatibilním, technicky 

nenáročným a intuitivním uživatelským rozhraním.  Výhodou je snadná instalace na téměř 

všechny platformy, které podporují PHP. Vyžaduje pouze jednu databázi (a tu může 

sdílet). Je plně nezávislý na konkrétní databázi a podporuje všechny hlavní typy databází 

(kromě úvodního vytvoření tabulek). Seznam kurzů nabízí popis každého kurzu i 

informaci, zda do něj mají přístup návštěvníci. Kurzy lze třídit do kategorií, kategorie lze 

prohledávat - každý server s Moodlem může podporovat tisíce kurzů. Velký důraz je 

kladen na zabezpečení, data ze všech formulářů jsou kontrolována, cookies jsou šifrovány 

atd. Většinu oblastí pro vkládání textu (zdroje, příspěvky do fór, záznamy do deníku atd.) 

lze editovat pomocí vestavěného WYSIWYG editoru HTML. 

 

 

Sociálně konstruktivistická pedagogika 

 

Tato teorie je postavena na čtyřech konceptech. Konstruktivismu, konstrukcionismu, 

sociálním konstruktivismu a kolektivním a samostatném chování.  

 

Konstruktivismus tvrdí, že vše, co člověk čte, vidí, slyší, cítí a čeho se dotýká, je 

porovnáváno s jeho dosavadními znalostmi, a pokud je to s jeho mentálním světem 

kompatibilní, může se to stát novým poznatkem, který si ponese s sebou. Znalost se 

upevňuje, pokud ji úspěšně používá v prostředí, v němž žije. Není pouhá paměťová banka 

pasivně přijímající informace, a znalosti mu nemohou být "předány" pouhým přečtením 

něčeho nebo nasloucháním někomu. 
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Konstrukcionismus vychází z toho, že učení je zvláště efektivní, jestliže při něm 

člověk tvoří něco pro ostatní. Může to být cokoli, od mluvené věty nebo sdělení na 

internetu až po složitější výtvory, jakými jsou obraz, dům nebo softwarový produkt. Pokud 

má např. člověk vysvětlit vlastními slovy někomu jinému probíranou látku, tak tím získá 

hlubší porozumění než pouhým přečtením. 

 

Sociální konstruktivismus rozšiřuje výše uvedené myšlenky na sociální skupinu, kde 

se vytvářejí věci společně a pro všechny, takže vzniká malá kultura společných výtvorů se 

společnými významy. Když je jedinec do takové skupiny zařazen, nepřetržitě se učí, jak 

být její součástí, a to na mnoha rovinách. 

 

Kolektivní a samostatné chování se hlouběji zabývá motivací účastníků diskuse. Za 

individuální se považuje chování, při kterém se člověk snaží zůstat „objektivní“ a „věcný“, 

hájí své vlastní myšlenky a hledá logické mezery v argumentech protivníka. Vztahové 

chování je empatičtější přístup, který připouští subjektivní postoje, snaží se naslouchat a 

klást otázky ve snaze porozumět názoru druhého. Cílové chování vzniká tehdy, když 

člověk vnímá obě tyto možnosti přístupu a je schopen si jednu z nich vybrat jako vhodnou 

pro danou situaci.  

 

Obecně vzato, rozumná míra vztahového chování je při učení ve skupině velmi 

silným stimulem pro studium: vedle sbližování lidí také podporuje hlubší reflexi a 

přezkoumávání jejich přesvědčení.  

 

Práce „učitele“ se tak může přesunout od role „zdroje znalostí“ k roli někoho, kdo 

ovlivňuje, představuje model chování, navazuje se studenty osobní kontakt podle jejich 

individuálních studijních potřeb a upravuje diskuse a činnost třídy tak, aby účastníky 

kolektivně vedly k naplnění studijních cílů celé třídy.  

 

Systém Moodle samozřejmě tento styl chování nevynucuje, ale právě takovou výuku 

podporuje nejlépe. V budoucnu, až se technická infrastruktura systému Moodle stabilizuje, 

budou další zlepšení v oblasti pedagogiky hlavním směrem dalšího vývoje systému. [14] 



 72 

Moduly činností 

 

Do kurzů v Moodlu je možné vkládat řadu interaktivních učebních modulů. Pro 

komunikaci v kurzu lze použít chatování nebo diskusní fóra. Ankety slouží k rychlému 

získání zpětné vazby od studentů na zvolené téma. Použití wiki  (viz. kapitola 3.6) dává 

studentům možnost pracovat dohromady na společných projektech. Své písemné projevy 

mohou studenti odevzdávat a učitelé hodnotit pomocí úkolů a workshopů. Testy obsahují 

řadu možností pro automatické vyhodnocování. Pomocí modulu Test Hot Potatoes se dají 

do kurzů v Moodlu dokonce funkčně zařadit testy Hot Potatoes. Jedná se o testy s více 

správnými odpověďmi na jednu otázku, křížovky, doplňovačky, srovnání podle pořadí či 

krátké slovní odpovědi. Moduly Přednáška a SCORM zpřístupňují předem připravené 

materiály v závislosti na rozhodnutích/odpovědích studentů. Klíčová slova se dají 

shromažďovat ve slovnících a přidávat je můžou učitelé i studenti. V databázích se dají 

soustřeďovat položky téměř libovolného typu, průzkumy umožní udělat si představu o tom, 

s jakými studenty se ve svém kurzu učitel setká. Lze také použít celou řadu doplňkových 

modulů, které nejsou součástí oficiálních vydání Moodlu. To je jedna z výhod open-source 

formátu, protože kód je veřejně přístupný a kdokoliv tak může vyvinout vlastní 

funkcionalitu podle svých potřeb. 

 

Studijní materiály 

 

Moodle podporuje řadu různých typů studijních materiálů, které umožní vložit do 

kurzu téměř jakýkoliv druh obsahu používaný na webu. Mezi tyto typy patří např. textová 

stránka, která je jednoduchá stránka ve formátu "prostý text", tj. bez jakéhokoliv 

formátování. Textové stránky lze použít pro vložení krátkých sdělení či pokynů. Pro 

pokročilejší možnosti strukturace obsahu a formátování lze použít webovou stránku, pro 

jejíž tvorbu se použije vestavěný HTML editor. V kurzu lze také použít materiál, který už 

může být v elektronické formě dostupný. Pak stačí odkázat na vložený soubor nebo externí 

webovou stránku, nebo prostě jen zobrazit obsah vybraného adresáře kurzu a nechat 

studenty, aby si potřebný soubor vybrali sami. Popisek představuje jednoduchý a velmi 

užitečný způsob, jak začlenit text a obrázky přímo do hlavní stránky kurzu mezi odkazy na 

ostatní aktivity. 
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Bloky 

  

Stránka kurzu je ve výchozím nastavení rozdělena do tří sloupců. Levý a pravý 

sloupec obsahují tzv. bloky, střední sloupec je vyhrazen samotnému obsahu kurzu. Bloky 

lze přidávat, odebírat, vertikálně přesouvat nebo přemísťovat z levého do pravého sloupce 

a naopak. Mezi bloky patří např. „Poslední novinky“, „Nadcházející události“, nebo 

„Nedávná činnost“. Patří sem také blok „Vzdálené RSS zdroje“, kde se můžou zobrazovat 

aktuální články k dané problematice nebo nové články z učitelova blogu. 

 

Široká škála více než 20 různých bloků dává vyučujícímu možnost dále rozšířit 

informační a funkční hodnotu kurzu. Standardní bloky, jež jsou součástí balíku Moodlu, 

jsou zobrazeny vpravo. K dispozici je řada dalších doplňkových bloků vyvíjených uživateli 

Moodlu, ty pak může správce serveru do seznamu bloků přidat. 

 

Učiteli s oprávněním upravovat obsah kurzu se v kurzu dále zobrazuje blok "Správa". 

Obsahuje řadu nástrojů pro ovládání kurzu: zálohování/obnova, zápis do kurzu, statistiky, 

protokoly o činnosti, známky, soubory a další. 

 

Plná funkcionalita plnohodnotného LCMS systému 

 

Co to je LCMS systém popisuji v kapitolách 4.3 a 4.4. Anglická zkratka LCMS 

vyjadřuje zejména tři základní funkce, které Moodle plní: 

 

o vzdělávání (Learning) - v Moodle lze nalézt studijní materiály, odkazy a další 

informace, které usnadňují studium 

o komunikaci (Communication) - prostřednictvím Moodle lze komunikovat se 

svými učiteli i se spolužáky 

o řízení (Management) - pomocí nástrojů Moodle si student může své studium 

plánovat a organizovat 

 

Tyto funkce jsou dostupné v rámci jednotného webového prostředí, dostupného z 

libovolného internetového prohlížeče (Internet Explorer, Netscape, Firefox, Opera, 
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Amaya) na počítačích s různým operačním systémem (Windows, Linux, MacOS) nebo 

dokonce i na mobilních zařízeních (Pocket PC, Smartphone). 
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7.5 Srovnání systémů 

 

Výše uvedené 4 e-learningové systémy jsou na vysoké úrovni a více či méně splňují 

všechny požadavky na moderní LCMS. Jsou nezávislé na platformě, lze je používat na 

Internetu nebo Intranetu. Podporují nejrozšířenější operační systémy a webové browsery. 

Lze je provozovat v databázových prostředích MySQL či PostgreSQL. Obsahují nástroje 

pro vytváření vzdělávacího obsahu či nástroje pro hodnocení úspěšnosti kurzu.  

 

Porovnání finančních nákladů na jednotlivé e-learningové systémy 

 

Rozhodl jsem se porovnat pouze náklady na pořízení systému a náklady na jeho 

provoz. Náklady spojené s hardwarovým vybavením porovnávat nebudu, protože pro 

provozování e-learningu stačí libovolný server s nainstalovaným PHP a MySQL a jako 

uživatelská stanice poslouží běžný počítač s připojením k Internetu či Intranetu a 

prohlížečem webových stránek. 

  

Pořizovací náklady na komerční systémy EDEN a iTutor jsem odhadl dle ceníků 

firem a projektů, které se zabývaly zaváděním e-learningu do výuky. Například z projektu 

uskutečněném na Západočeské univerzitě v Plzni, kde se rozhodly pro systém EDEN. 

Projekt měl název „Vytvoření jednotného systému e-Learningu na ZČU v Plzni a posílení 

jeho vazeb na vybrané univerzity v ČR“ [19]. Dle ceníku [18] firmy Kontis stojí jejich 

systém iTutor se všemi funkcionalitami a s licencí pro 250 uživatelů cca 140 tisíc Kč.  

 

U open-source systémů také předpokládám, že náklady na různé úpravy a nastavení 

budou minimální, protože zdrojové kódy jsou volně k dispozici a programovací jazyky, ve 

kterých jsou tyto systémy naprogramovány ovládá některý z pracovníků katedry 

informatiky, či jiný zaměstnanec TUL v Liberci. 

 

Provozní náklady jsem odhadl dle výše uvedených zdrojů. Tyto náklady se skládají 

především z administrace systému či vytváření e-learningových kurzů. Náklady na samot-

ný provoz e-learninogového systému jsou podle obchodního ředitele firmy Kontis nulové. 
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Tabulka č. 2 - Přibližné finanční náklady na jednotlivé e-learningové systémy 

 

E-learningový systém 
Náklady na pořízení 
v tisících Kč 

Náklady na roční provoz 
v tisících Kč 

Open-source verze eDoceo Mzdy: 60-1000 
Odměny: 10-135 
SP a ZP: 22-340 

Služby, stipendia: 0-25 

Administrace, tvorba kurzů, 
odměny: 20-100  

Eden Mzdové náklady: 1900 
Neinvestiční náklady: 1210 

Administrace, tvorba kurzů, 
odměny: 20-100 

iTutor Mzdové náklady: 1900 
Neinvestiční náklady: 1180 

Administrace, tvorba kurzů, 
odměny: 20-100 

Moodle Mzdy: 60-1000 
Odměny: 10-135 
SP a ZP: 22-340 

Služby, stipendia: 0-25 

Administrace, tvorba kurzů, 
odměny: 20-100 

Zdroj [16],[17],[18] 

 

Z tabulky je vidět, že komerční systémy mají jednoznačně vyšší pořizovací náklady, 

což je znevýhodňuje ve srovnání s open-source alternativami. V případě Moodlu také 

odpadají náklady na počáteční instalaci či základní školení (to je dostupné na Moodle 

portálu pedagogické fakulty). 

 

Porovnání s vyloučením finančních nákladů 

 

Pro porovnání vybraných systémů pouze podle jejich vlastností jsem se rozhodl 

zvolit následující kritéria: 

 

1) Jedná se o plnohodnotný LCMS? 

2) Je zahrnuta podpora standardů (především SCORM)? 

3) Je možná úprava systému vlastními silami? 

4) Umožňuje systém provoz na různých operačních systémech a v různých webových 

prohlížečích? 

5) Má systém dostatek rozšiřujících modulů pro snadnou přizpůsobitelnost uživateli? 

6) Je systém vyvíjen ve spolupráci s pedagogy nebo na základě určitého 

pedagogického konceptu? 
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Otázky budu hodnotit buď odpověďmi ano/ne nebo stupnicí od 1 do 5, přičemž 5 je 

nejlepší. 

 

Tabulka č. 3 – Hodnocení systémů dle zvolených kritérií 

Kritéria eDoceo EDEN iTutor Moodle 

Jde o LCMS? ano ano ano ano 
Standardy ano ano ano ano 
Úpravy systému ano ne ne ano 
Kompatibilita 5 3 4 5 
Moduly 4 3 5 5 
Pedagogický základ ne ano ne ano 

zdroj: vlastní 

 

Z tabulky číslo 4 je vidět, že srovnávané e-learningové systémy jsou si víceméně 

rovny a liší se v maličkostech. Výsledky srovnání podle třetího kritéria jsou ovlivněny tím, 

že systém EDEN a iTutor jsou komerční a jejich zdrojové kódy nejsou veřejně dostupné. 

To snižuje možnost úprav a uživatel musí počkat na vyřešení problému firmou, která daný 

systém vyvíjí. Systémy eDoceo a Moodle jsou nejvíce kompatibilní, protože je možné je 

provozovat pod nejširším spektrem operačních systémů a webových prohlížečů. Dále pak 

v možnostech rozšiřování pomocí přídavných modulů vítězí systémy iTutor a Moodle. 

Moodle v tomto případě těží z velké základny uživatelů, kteří si mohou tyto moduly sami 

vyvíjet a poté je dát k dispozici pro potřeby komunity. Co se týká pedagogického základu, 

tak systém EDEN byl vyvíjen ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni či MFF 

Univerzity Karlovy a systém Moodle je postaven na konceptu sociálně konstruktivistické 

pedagogiky (viz kapitola 7.4). 

 

Po porovnání dle zvolených kritérií tedy vybírám e-learningový systém Moodle, 

protože splňuje nejvíce zvolených kritérií a pokud k těmto kritériím přiřadím i náklady na 

pořízení a údržbu či rozšiřování, tak e-learningový open-source systém Moodle 

jednoznačně vítězí. Jak jsem již popsal v kapitole 7.4, tak tento systém splňuje všechny 

požadavky na moderní LCMS. Také na základě analýzy vývoje volně dostupného software 

(např. OpenAcademic) lze očekávat, že v nejbližší době bude možné používat spolu se 

systémem Moodle jedny z nejlepších dostupných programů a to: Drupal, Elgg a 

Mediawiki. Tyto programy pak umožní využití všech možností daného softwaru, mezi než 
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patří sociální odkazy, multimédia, skupiny uživatelů, komentáře, hodnocení obsahu, jediná 

instalace pro skupiny uživatelů (katedry) s volitelnou vstupní stranou a vlastním designem. 

 

Pro použití e-learningového systému Moodle hovoří především tyto skutečnosti: 

 

1.  Systém Moodle se již na TUL používá a lze tak využít zkušenosti s provozem. 

2.  E-learningové kurzy v Moodlu lze vytvářet dle standardu SCORM, což by 

v budoucnosti umožnilo eventuelní migraci na jiný e-learningový systém bez 

potřeby konverze těchto kurzů. 

3.  A v neposlední řadě nejnižší pořizovací a provozní náklady. 

 

E-learningový systém Moodle lze stáhnout na adrese http://download.moodle.org/ a 

jeho instalace je zevrubně popsána na adrese http://docs.moodle.org/cs/Instalace. 

 

Použití open-source systému přináší následující výhody [20]: 

 

1.  Open-source software ochrání uživatele před kladením nesmyslných finančních 

požadavků ze strany komerční společnosti, která má svůj vyvíjený systém chráněný 

vlastnickými právy. 

 

 Příklad 1: Komerční LMS se může integrovat do organizace takovým způsobem, že 

už není možnost přejít ke konkurenci. Uživatelé jsou zvyklí na specifické ovládání a 

používá ho celá organizace. V tuto chvíli může komerční společnost zvednout cenu, 

nutit k nákupu dalších rozšíření pro správnou funkčnost atd. 

                  

Příklad 2: Pokud uživatel potřebuje podporu, tak je závislý na společnosti, která 

systém vyvíjí, protože se nedostane ke zdrojovým kódům. V případě open-source 

systému si však uživatel může sám problém vyřešit, jelikož se ke zdrojovým kódům 

dostane nebo požádá specializovanou společnost o podporu. V současné době existuje 

20 různých společností, které takovou podporu pro Moodle poskytují. Uživatel si tak 

může vybrat a zároveň má nižší náklady než při poskytnutí podpory komerční 

společností. 
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2.  Přizpůsobitelnost - Moodle je velmi dobře konfigurovatelný a přizpůsobivý. Jeho 

zdrojový kód je veřejně dostupný, takže si každý uživatel může vytvářet vlastní 

funkcionality a přizpůsobovat si systém k obrazu svému. Pokud se vyskytne potřeba 

pro rozšiřující modul, tak je možnost si ho samostatně naprogramovat nebo si k tomu 

najmout programátora. Moodle je zároveň velmi uživatelsky přívětivý a člověk 

nemusí být programátor na to, aby nainstaloval Moodle na server, zakládal kurzy, 

instaloval rozšiřující moduly atd.   

 

3.  Podpora – Úroveň podpory pro dobře navržený open-source systém je veliká, protože 

ji lze nalézt u komunity uživatelů, interních IT oddělení či různých softwarových 

společností. 

 

4.  Kvalita – Moodle vyvíjí společenství učitelů, počítačových specialistů a designérů.  

Jedná se o systém vyvíjený podle potřeb jeho uživatelů a také ho vyvíjejí učitelé 

(někteří s technickým a jiní s pedagogickým zaměřením), kteří mají se vzděláváním 

bohaté zkušenosti. 

 

5.  Svoboda – Open-source poskytuje nepřebernou řadu možností a uživatel tak není 

otrokem pořízeného softwaru v důsledku jeho specifických omezení. 

 

6.  Mezinárodní působnost - Moodle má velmi širokou uživatelskou základnu. Byl 

přeložen do více jak 70 světových jazyků a je instalován ve 138 různých zemích 

světa. Mnohé komerční systémy nemají ani 10 jazykových mutací. 

 

9.  Příležitost – Studující IT předmětů se mohou zapojit do vyvíjení modulů pro školní 

LCMS. Takto vyvinutý modul lze pak dát k dispozici komunitě uživatelů a pokud 

bude dostatečně oblíbený, tak se stane součástí oficiálního vydání Moodlu, jehož 

nové verze vychází každých půl roku. Pro naprogramování modulu stačí znalosti 

jazyka PHP. 
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10.  Open-source projekty jsou založeny na interakci uživatelů. Pokud si některý uživatel 

neví rady nebo něco potřebuje, stačí mu vznést dotaz na fóru a je možné, že se někde 

vyskytuje uživatel, který již stejný či podobný problém řešil a může ho tak poskytnout 

tazateli. U komerčních projektů je nutné čekat na oficiální podporu od společnosti, 

která systém vyvinula. Takováto podpora je většinou finančně nákladná a je 

poskytována s delší časovou prodlevou.  
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Závěr 

 

Cílem této diplomové práce bylo charakterizovat a analyzovat možnosti e-learningu a 

porovnat dostupná e-learningová řešení vhodná pro použití na katedře informatiky na TUL 

v Liberci. V úvodní části jsem popsal základní charakteristiky e-learningu, uvedl jeho 

vývojové etapy, zmínil se o e-contentu a doporučeních pro jeho tvorbu. Dále jsem popsal 

standardy pro vytváření e-learningových kurzů a nastínil vývoj v používání e-learningu 

v části věnované trendům. Uvedl jsem zde také možnost vyvíjet e-kurzy v jazyce XML pro 

jejich snadnou přenositelnost mezi různými systémy a popsal možnosti měřitelnosti e-

learningu. 

 

Jako nejdůležitější část této diplomové práce bych zmínil analýzu současného stavu 

používání e-learningu na vysokých školách v České republice. V této části jsem došel 

k závěru, že používání e-learningu není celostátně sjednoceno a vysoké školy používají 

různorodé e-learningové systémy, ať už komerční nebo open-source projekty. Z této části 

jsem vycházel při porovnávání možných kandidátů pro použití na Katedře informatiky. 

Vybral jsem tři komerční a jeden open-source e-learningový systém. Tyto systémy jsou již 

na velmi vysoké úrovni a splňují vesměs všechny požadavky na moderní LCMS.  

 

Po srovnání těchto systémů pomocí zvolených kritérií, mezi kterými byla například 

podpora standardů, kompatibilita s operačními systémy a webovými prohlížeči či možnost 

úprav a v neposlední řadě srovnání na základě pořizovacích nákladů a nákladů na roční 

provoz, jsem se rozhodl pro open-source e-learningový systém Moodle.  Dalším důvodem 

může být například to, že je již na TUL v Liberci používán na pedagogické fakultě. 

Bezplatné užívání také umožní minimalizovat finanční náklady, které by se mohly 

vyskytnout pouze v případě nutnosti nechat si vyvinout potřebnou funkcionalitu od externí 

firmy. Provozování tohoto systému na pedagogické fakultě také dává možnost získat 

podporu při zavádění v rámci katedry informatiky. Jako kontaktní osobu bych doporučil 

pana Martina Slavíka, který je správcem Moodle serveru na pedagogické fakultě. Důvody 

pro použití open-source alternativy jsou uvedeny v kapitole 7.5. 
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Přílohy 

Příloha 1 – Bloomova taxonomie 
 

AKTIVNÍ SLOVESO 
CÍLOVÁ KATEGORIE (slovesní vazba) 

1. Znalost (zapamatování si)   

definovat konkrétních poznatků (termínů, 
faktických údajů) napsat 

opakovat 
pojmenovat 

popsat 

postupů a prostředků zpracování 
konkrétních vědomostí (klasifikačních 
kategorií, kritérií, metodologie apod.) 

reprodukovat 
seřadit 
vybrat 

vysvětlit 

všeobecných a abstraktních poznatků 
(zákonů, zevšeobecnění teorií a 
vědomostních struktur) 

určit 
2. Porozumění dokázat 

interpretovat 
ilustrovat 
objasnit 

převod (např. překlad z jednoho jazyka 
do druhého nebo převod z jedné formy 
komunikace do druhé) 

odhadnout 
opravit 
přeložit 

uskutečnit 

interpretace (přeskupení, reorganizace 
nebo nový pohled na zapamatované, 
rozlišení podstatného od nepodstatného) 

vyjádřit 
(vlastními slovy) 

vyjádřit 
(jinou formou) 

extrapolace (odvození, odhad důsledků 
nevyhnutelně vyplývajících z trendů a 
posloupností) 

vypočítat 
zkontrolovat 

změřit 
  

jinak formulovat 

3. Aplikace aplikovat 

demonstrovat 
diskutovat 

interpretovat 
(údaje) 

načrtnout 
navrhnout 

využití abstraktních 
a všeobecných vědomostí 
(pravidel, principů, zákonů, 
teorií, metod, technik, 
postupů, všeobecných myšlenek) 
v konkrétních 
situacích plánovat 

použít 
registrovat 

řešit 

 

uspořádat 
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vyčíslit 
vyzkoušet 
prokázat 

uvést vztah mezi 

4. Analýza  analyzovat 

provézt rozbor 
rozhodnout 

rozlišit 
rozčlenit 

specifikovat 

(rozbor konkrétní informace, systému, 
procesu) 
na prvky (části) 
na vztahy mezi prvky 
z hlediska principů uspořádání 
prvků a jejich vztahu najít principy uspořádání 

5. Syntéza  
kategorizovat 
klasifikovat 
skombinovat 
modifikovat 
navrhnout 

zorganizovat 
reorganizovat 

shrnout 
napsat zprávu 

vyvodit všeobecné závěry 
 

složení prvků a částí do předtím 
neexistujícího celku (do ucelené 
výpovědi, plánu nebo do množství operací 
nutných k vytvoření díla nebo jeho 
projektu, modelu formou: 
- vypracování individuálně specifické 
informace 
- vypracování operačního plánu 
- odvození souboru abstraktních vztahů 

 
 
 

 
6. Hodnotící posouzení  

argumentovat 
obhájit 
ocenit 

posouzení hodnoty myšlenek, dokumentů, 
výtvorů, metod, postupů, řešení apod. z 
hlediska nějakého účelu podle: 

oponovat 
porovnat 
posoudit 
prověřit 

a) vnitřních kritérií (věcná správnost, 
návaznost myšlenek, přesnost údajů, 
logická souvislost závěrů s předpoklady 
apod.) vybrat 

vyvrátit 
zdůvodnit 
zhodnotit 

podpořit názor 
srovnat 

(s normou) 
provést kritiku 

b) vnějších kritérií (srovnání 
posuzovaného s jinými analogickými 
výtvory, především s těmi, které jsou 
považované za vynikající) 

uvést klady a zápory 

  


