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1 ÚVOD 
 

Díky neustálému technologickému pokroku je forma elektronického vzdělávání čím dál 

tím více vyţadována, ne-li klíčová. S e-learningovou výukou se můţeme dnes setkat ne jenom 

ve vzdělávacích institucích, ale také v organizacích za účelem rekvalifikace nebo školení 

zaměstnanců. S rozvojem informačních technologií jako například chytrých telefonů lze 

přistupovat k elektronickému studiu prakticky kdykoliv a odkukoliv. Neméně důleţitou 

součástí moderního elektronického vzdělávání jsou také niţší finanční náklady na provoz a 

údrţbu e-learningového systému. 

 

Historie e-learningu spadá jiţ do 60. let 20. století, kdy se experimentovalo se stroji na 

učení, takzvanými vzdělávacími automaty. V 80 letech začaly přicházet na trh osobní počítače 

a s nimi velký nárust kancelářských aplikací. Počítače se začaly objevovat v domácnostech a 

docházelo u nich ke zdokonalení výukových aplikací. V průběhu let se e-learning vyvíjel aţ 

vznikl do podoby inteligentních výukových systémů, které jsou známy dnes.  

 

Cílem této bakalářské práce je tvorba výukového programu pro grafickou aplikaci 

s vyuţitím multimediálních nástrojů a jeho implementace do školního vzdělávacího 

programu. Výukový program  se bude skládat z jednotlivých kurzů a přínosem této práce 

bude podpora ve výuce grafické aplikace, kde se studenti naučí zpracovávat fotografie a 

digitální obrazy a zároveň zvýšení podpory e-learningu jako novodobého učebního nástroje a 

zvýšení efektivity při studiu a cvičení. 
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1.1 Historie školy 

 

Zemský ústav hluchoněmých neboli Mateřská škola, základní škola a střední škola pro 

sluchově postiţené ve Valašském Meziříčí je jedním ze 13. zemských ústavů tohoto typu 

v České republice. Stavba tohoto ústavu začala jiţ v roce 1909 a má proto více neţ stoletou 

historii, která hraje svou podstatnou roli v historii města, ve kterém se tento ústav nachází. 

Valašskomeziříčský ústav byl původně určen pro 120 ţáků z jiţní i východní Moravy a 

Slezska, kteří mohli být vyučováni v osmi postupných ročnících. Dále bylo systematizováno 

deset učitelských míst kromě ředitele a katechety a o hospodářskou správu se staral úředník 

zemské účtárny.  

Prvním ředitelem byl jmenován 13. 12. 1910 Antonín Shell. Prvními ţáky bylo 

11 chlapců a 15 děvčat, rozdělených do dvou oddělení první třídy. Učitelé učili v průměru 

kolem 20 hodin týdně a přidrţovali se orální metody, která vycházela z nácviku izolovaných 

hlásek a slabik. Děti se učily správné výslovnosti a odezírání ze rtů učitele. Velká péče se 

věnovala rukodělné výchově, kterou vyučovali většinou odpoledne krejčí, obuvníci, stolaři a 

švadleny - předchůdci dnešních vychovatelů. Tito pracovníci se aţ do roku 1948 jmenovali 

"školní dozorci". 

Období první světoválky mělo pro školu fatální důsledky. O budovu ústavu měla zájem 

armáda a tak bylo počátkem října 1914 nařízeno, ţe bude v ústavu zřízena stanice pro dopravu 

raněných a nemocných.  Celkem bylo v ústavu od 19. Září 1914 aţ do konce března 1917 

ošetřováno 5312 raněných a nemocných vojáků, znichţ bylo 833 Turků. Válka se přímo 

dotkla i učitelského sboru – z 10 učitelů bylo 6 povoláno do činné vojenské sluţby a 3 byli 

přeloţeni do jiných ústavů a škol ve Valašském Meziříčí a okolí. 

 

24. září 1938 byla budova ústavu zabrána na příkaz vojenských úřadů, ředitelství 

muselo propustit chovance a poslat je k rodičům. Pokud děti nemohly vlakem odjet samy, 

byly rozváţeny vojenskými auty. Poté co byl přijat mnichovský diktát, učitelé byli zaměstnáni 

v místní civilní protiletecké obraně, podíleli se na soupisech evakuovaných osob a ředitel 

školy s ústavním kontrolorem byli pověřeni vedením a správou kuchyně pro pacienty. Na 

začátku školního roku 1939/40 bylo zapsáno v ústavu 144 dětí a od ledna 1941 bylo nařízeno 

povinné vyučování něměckého jazyka. 
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V roce 1944 byli rodiče informováni, aby své děti do ústavu nevodili a čekali na 

zvláštní vyzvání. Ve škole se mezitím zabydlelo asi 1000 zákopníků, kteří však 2. února 1945 

museli prostory vyklidit pro vojenský lazaret. Vojenská nemocnice byla v ústavu aţ do 

4. Května 1945, kdy byl evakuován. 

V roce 1948 byla škola přejmenována na název Základní škola pro neslyšící, byla 

zestátněna a výuka probíhala podle platných učebních osnov kombinovanou metodou, s 

vyuţitím písma a přirozených posunků. Cvičilo se odezírání, aktivní řeč a vyuţiválo se 

názoru. Od září 1953 dostala škola podle nového školského zákona název Osmiletá střední 

škola pro hluchoněmé.  

V roce 1981 se začala provádět generální oprava vnitřních prostor školy poničené 

druhou světovou válkou, která trvala 6 let. Ve škole se k tomuto datu zapisovalo 110 ţáků ve 

14 třídách, 19 učitelů a 15 vychovatelů. V mateřské škole bylo 30 dětí a 6 učitelek. V roce 

1987 bylo zřízeno střední odborné učiliště elektrotechnické. 

V letech 2005 aţ 2007 proběhla výstavba nové střední průmyslové školy 

elektrotechnické školy, kde se studují informační technologie a studium je zakončené 

maturitou. Speciální vzdělávácí centrum, které se věnuje vzděláváním dětí od jednoho roku 

bylo rozšířeno o detaošované pracoviště ve Frýdku-Mýstku a ve Zlíně. Byly zřízeny I. – III. 

logopedické třídy pro vzdělávání ţáků s vadami řeči a byla navázána spolupráce s Free-artem 

v rámci Evropské unie. Probíhaly mezinárodní projekty Sokrates a Comenius ve spolupráci 

s Řeckem, Kyprem, Estonskem, Francií, Německem a Belgií, kde se učitelé věnovali 

vzdělávání sluchově postiţených, konzultovali metody práce a předali si mnoho cenných 

zkušeností. Pro ţáky byla tato spolupráce také obrovským přínosem, protoţe mohli navštívit 

vybrané školy společně s učiteli, rozšířili si vědomosti z anglického jazyka a navíc zjistili, ţe 

se výborně domluví znakovým jazykem. Škola získala v roce 2006 prestiţní ocenění a 

zařadila se se mezi 100 nejlepších firem v republice. V roce 2011 oslavila 100 let své 

existence. (Stavinohová, 2011)  



 
7 

 

2 TEORETICKÉ VÝCHODISKA MULTIMEDIÁLNÍCH 

NÁSTROJŮ 
 

2.1 Definice multimédií 

 

Multimédia jsou označením pro prostředky komunikace,  které spojují různé typy dat 

jako je zvuk, text, grafika či video a které umoţňují interaktivně komunikovat s uţivatelem. 

S neustálým růstem informačních technologií jsou multimédia v dnešní době chápana jiţ 

odlišněji neţ dříve. Zatímco v jejích počátcích multimédia spadala pouze k označení 

kombinace jednoduchého textu a obrazu a jejím zobrazení na jednoduchém zobrazovacím 

zařízení, dnes jsou vyuţívána prakticky na kaţdém kroku a to díky pokročilému vývoji 

multimediálních nástrojů a aplikací. K tvorbě takových aplikací je k dispozici řada 

podpůrného softwaru pro práci se zvukem, videem či grafickými nástroji a spoustu z nich 

můţe vyuţít i běţný uţivatel, protoţe jsou k dispozici zdarma nebo v jejich zkušební verzi. 

  

V dnešní informační době je jiţ drtivá většina zařízení vybavena alespoň základními 

technickými prostředky pro provozování multimediálních aplikací. Nepatří jiţ mezi ně pouze 

počítače jako tomu bylo v začátcích, ale můţeme se s nimi dnes setkat v domácích 

spotřebičích, pracovních nástrojích nebo dopravních prostředcích.  

(Loretto, 2013) 
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2.2 Typy multimédií 

 

Multimédiální prostředky se dělí podle jejich interakce s uţivatelem, a to na digitální 

zvuk, digitální video a digitální obraz. Digitální zvuk je způsob přenosu zvuku mezi počítači 

nebo jinými zařízeními, které tento přenos podporují. Formáty digitálního zvuku jsou 

rozlišovány na ztrátové – dochází ke ztrátě kvality při kompresi dat a bezztrátové – data 

kvalitu neztrácejí, ale za to mají většinou velkou velikost a jsou obtíţné a pomalé pro přenos. 

Mezi nejrozšířenější zvukové formáty patří bezesporu formát WAV neboli zvukový formát 

pouţívaný pro přenos zvuku v nejvyšší kvalitě a je díky jednoduché vnitřní struktuře 

všeobecně velmi rozšířený. Tento zvukový formát byl vytvořen společnostmi IBM a 

Microsoft a jeho velikost je omezena na 4 GB. Dalším velmi známým zvukovým formátem je 

ztrátový formát MP3, který je zaloţený na kompresi zvukových souborů pomocí kompresního 

algoritmu. Dokáţe sníţit velikost souboru o desetinu a zachovat jeho CD kvalitu. Je velmi 

oblíbený díky své skladnosti, ale jeho nevýhodou bývá zhoršená kvalita u mluveného slova. 

Jako jeho náhrada byl původně určen formát WMA neboli komprimovaný zvukový formát 

vyvinutý jako součást Windows Media, protoţe formát MP3 byl patentovaný a Microsoft 

musel platit za jeho začlenění ve Windows. Známým problémem formátu WMA je však příliš 

časté ořezávání vyšších frekvencí při niţších datových tocích, jinak je kvalita zvuku vysoká.  

Za zmínku také stojí  formát FLAC, který převádí zvukové vzorky do série malých čísel 

a na rozdíl od ztrátových formátů komprimuje data univerzálním způsobem, který se dá 

přirovnat archivační metodě .rar nebo .zip. Sníţení velikosti oproti původnímu souboru je na 

cca 60%. Díky tomu, ţe není jeho dekódování příliš sloţité, tak je hlavně vyuţíván při 

streamování a je šířeji podporován.  

 

Multimediální nástroje pro práci se zvukem v elektronických zařízeních jako jsou 

počítače, tablety nebo chytré telefony jsou digitální aplikace, které umoţňují zvuk 

zaznamenávat, upravovat, přehrávat či ukládat ve výše zmíněných formátech. 

Z nejznámějších multimediálních nástrojů lze zmínit například Winamp nebo Windows 

Media Player pro jejich přehrávání a Audacity pro jejich úpravu, jako je například přidání 

efektů, rozdělení zvuku na více částí nebo obráceně.  
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Digitální video je technologie pro zachycování, zaznamenávání, přehrávání, přenos a 

obnovu pohyblivých obrázků pouţívající elektronické signály nebo digitální média. Kvalita 

videa je závislá na metodě zachycení a ukládání obrazu, přičemţ je nejdůleţitější formát jeho 

uloţení. Kaţdé video se skládá z následujících parametrů: Počet snímků za sekundu, 

prokládání, rozlišení, poměr stran a dva toky – datový a variabilní. U počtu snímků za 

sekundu nejstarší technologie začínaly na 6 aţ 8 snímcích za sekundu, dnes je standardem 25 

snímků nebo 29,97 snímků. Pro dosáhnutí iluze plynulého pohybu je třeba zobrazit alespoň 

10 snímků za sekundu. (JECH WEBZ, 2011) 

 

Prokládání u videa můţe být prokládané nebo progresivní. Je-li video prokládané, kaţdý 

snímek je rozdělen na dva půlsnímky trvající polovinu doby celého snímku – první obsahuje 

liché, druhý pak jen sudé řádky. Progresivní video půlsnímky neobsahuje. Prokládání bylo 

zavedeno pro dosaţení lepší vizuální kvality v limitech pásma. 

 

Rozlišení videa je udáváno v pixelech pro digitální a v řádcích pro analogové formáty. 

Televizní vysílání pouţívá převáţně 576 aktivních řádků pro vysílání v PAL a SECAM nebo 

480 aktivních řádků pro vysílání v NTSC. Nový formát HDTV (high definition television) 

pouţívá 720, resp. 1080 řádků. Rozlišení pro 3D video se udává ve voxelech, coţ je mnoţství 

obrázkových prvků representující hodnotu v trojrozměrném prostoru. Poměr stran (téţ 

nazývaný jako obrazový formát nebo, z angličtiny, aspect ratio) popisuje poměr vodorovné a 

svislé strany. Televizní přijímače mají poměr obrazovek typicky 4:3 neboli 1,33:1. HDTV 

přijímače pouţívají širokoúhlé displeje 16:9 neboli 1,778:1. 

 

U datového toku (v angličtině známé jako bit rate) je to mnoţství digitálních dat 

přenesené za určitou časovou jednotku. Počítá se většinou v Megabitech za sekundu (Mbit/s). 

Obecně lze říci, ţe čím vyšší hodnota, tím kvalitnější digitální video je. Variabilní tok (VBR) 

je způsob maximalizace kvality videa při snaze o co nejniţší mnoţství přenesených dat. Není-

li třeba pro popsání obrazu tolik bitů, nepřenesou se, naopak je-li jich potřeba více, přenáší se 

jich více. Znamená to tedy, ţe ve scénách s rychlými pohyby je datový tok daleko vyšší, neţ 

ve scénách bez pohybu. 
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Mezi nejznámější formáty digitálního videa patří formát AVI - Audio Video Interleave. 

Je to formát uvedený firmou Microsoft v roce 1992, který v sobě spojuje zachycení videa i 

zvuku. Formát AVI specifikuje multimediální kontejner, který obsahuje jednu nebo více 

datových stop. Kaţdá stopa ukládá jeden typ dat: zvuk, video, efekty nebo text. Navzdory 

tomu, ţe se o něm říká, ţe uţ je to zastaralý formát, má stále velké vyuţití hlavně díky široké 

podpoře v aplikacích přehrávající digitální videa. Dalším velmi známým formátem je formát 

MPEG -  Moving Picture Experts Group. Tento kompresní formát vyuţívá ztrátové komprese 

po vzoru standardu, který vytvořily skupiny pracovníků vyvíjejících vysoké standardy pro 

kódování audiovizuálních informací. MPEG formátů je celá řada od MPEG-1 aţ MPEG-7, 

kde kaţdý formát má své vlastní vyuţití a je něčím specifický. Za zmínku stojí také formát 

WMV vytvořený společností Microsoft jako součástí Windows Media, stejně jako u 

zvukového formátu WMA. Původně byl tento formát určen pro internetové streamování. 

 

Z multimediálních nástrojů pro zpracování videa musíme pouţít příslušný software na 

počítači. Samotné zpracování se skládá ze 3 částí – import videa, jeho úprava jako střih, 

přidání efektů, titulků apod. a export videa do jednoho z výše zmíněných formátů. Asi 

nejznámnějším programem pro úpravu digitálního videa je Windows Movie Maker, který je 

součástí kaţdého operačního systému Windows. Tento program je nenáročný a zvládne jej 

ovládat i začátečník, na druhou stranu disponuje pouze základními operacemi jako střih, pár 

zakladních efektů a přechodů mezi snímky, přidání zvukové stopy a textu. 

(JECH WEBZ, 2011) 

 

Digitální obraz je zachycen v elektronické podobě pomocí binárního kódu a rozlišujeme 

jej do dvou skupin: Vektorový a rastrový. Vektorový obraz nebo také vektorová grafika je 

charakteristická změnou velikosti obrázku bez ztráty kvality. Obrázky jsou vytvářeny 

z geometrických útvarů na rozdíl od rastrových obrázků, které jsou tvořeny obrazovými body. 

Je hojně vyuţívaná v grafické tvorbě co se týče reklamních log, bannerů a prezentačních 

obrázků, a to díky své snadné šířitelnosti, malé velikosti a úprav beze ztrát. Nevýhodou bývá 

sloţitá tvorba. Rastrový obraz je na rozdíl od vektorového popsán pomocí jednotlivých 

barevných bodů – takzvaných pixelů. Body jsou uspořádány do mříţky, kde kaţdý bod má 

určen svou přesnou polohu a barvu v nějakém barevném modelu (RGB, CMYK aj.). Tento 

způsob popisu obrázků pouţívá např. televize nebo digitální fotoaparát. Kvalitu záznamu 

obrázku ovlivňuje především rozlišení a barevná hloubka.  
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Nevýhodami tohoto formátu je velký objem dat a nemoţnost obrázek zvěšit nebo 

zmenšit bez ztráty kvality. Naopak výhodou je relativně snadné pořízení obrázku.  

(SVG, 2011) 

 

Z multimediálních nástrojů pro úpravu digitálního obrazu lze bezesporu zmínit aplikace 

CorelDRAW a Adobe Photoshop, které jsou dnes jiţ standardem pro úpravu 2D grafiky 

vyuţíváné jak u amatérů tak i u dlouholetých profesionálů. CorelDRAW je profesionální 

grafický program, který vyuţívá všechny standardní nástroje i mnoho dalších rozšíření pro 

práci s vektorovou grafikou a Adobe Photoshop je světoznámý standard pro práci s rastrovou 

grafikou, profesionální nástroj pouţívaný na celém světě, jak v grafickém, tak i filmovém 

průmyslu. Současná verze je Adobe Photoshop CS6. Program pracuje na bázi vrstev a jejich 

úprav, kromě běţných grafických operací jako jsou výřezy, úpravy fotek apod., umoţňuje i 

sloţité grafické operace jako tvorbu webového designu, tvorbu webových animací a úpravu 

trojrozměrných obrázků převedených z jiných aplikací. (ADOBE, 2013) (COREL, 2013) 

Tyto programy jsou sice ve svém oboru špičkou, ale pro běţného uţivatele většinou 

nedostupné kvůli své drahé ceně. Proto lze také zmínit jako nástroj pro práci s digitální 

grafikou aplikaci GIMP neboli GNU Image Manipulation Program. GIMP je volně šiřitelný 

program pro práci s rastrovou grafikou. Je vhodný ke kompozici obrázků, úpravu fotek, 

přidávání efektů a tvorbu animací. Zjednodušeně se dá říct, ţe je odlehčenou verzí 

Photoshopu. (GIMP, 2013) 

V neposledním případě je velmi dobrým nástrojem také Zoner Photo Studio, pro který bude 

v této práci vytvářen výukový kurz. Zoner Photo Studio je softwarový nástroj vyvíjený 

brněnskou společností ZONER software. Tento bitmapový editor a správce obrazových 

souborů je v Česku jedním z nejrozšířenějších programů pro úpravu fotografií. V současnosti 

existuje pouze ve verzi pro operační systém Windows. Tento program je vyučován z několika 

důvodů. Je to program českých tvůrců a tudíţ je kompletně česky. Výhoda, kterou ocení 

mnoho českých uţivatelů oproti zahraničním programům. Kromě bitmapového editoru je zde 

moţnost vytvářet fotoalba, kde lze fotky hromadně upravovat a třídit. Organizaci a úpravy 

zajišťuje také import fotek včetně formátu RAW přímo z fotoaparátu (minimálně upravený 

formát přímo z digitálního fotoaparátu). Fotografie a obrázky je moţné rovnou sdílet na 

internet a má také pohodlné ovládání a design. 
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Nejnovější verze programu Zoner Photo Studio (ZPS) je verze 15 a byla vydána 

9. Října 2012. Mezi novinky v této verzi patří import fotografií, kde byl přepracován způsob, 

jakým se fotografie importují z nejrůznějších zařízení (nejčastěji z fotoaparátů). „Je vhodnější 

použít při stahování snímků čtečku karet místo stahování snímků přímo z fotoaparátu pomocí 

kabelu a rozhraní USB. Šetří se tím baterie fotoaparátu a stažení je obvykle výrazně rychlejší 

Svoji roli hraje i možnost poškození USB konektoru na fotoaparátu.“(Kristián, 2012, s. 8) 

Tato verze disponuje novým postranním panelem s uţitečnými funkcemi pro editaci 

barevnosti, jasu, vyváţení bílé a podobně. Úpravy se provádějí najednou a aţ poté se aplikují. 

Je také moţno vyuţít  filtry s přednastavenými efekty jako například Polaroid, Cross process, 

Lomo a Black & White. Mezi další funkce v této nové verzi, které stojí za zmínění jsou: 

 

 Synchronizace - nástroj, který synchronizuje fotografie na více místech, a jsou tedy 

více chráněné proti ztrátě a bezpečnější pro uţivatele. 

 Tilt Shift - efekt který rozmázává pozadí a vytváří efekt miniatury. 

 HDR - nová snadná tvorba snímků s High Dynamic Range (vysoce dynamickým 

rozsahem) fotografií. 

 Zonerama - Zonerama je webová galerie i soukromé fotoalbum. Je to veřejná sluţba, 

kterou provozuje Zoner software, a.s. a program Photo Studio 15 je s ní úzce 

provázán. Uţivatel si můţe zvolit úroveň přístupnosti snímků a nastavit autorská 

práva. Zonerama je přístupná i přes mobilní operační systém Android. 

 Organizace fotografií - pro organizaci fotografií slouţí modul Správce. Umoţňuje 

třídění a zobrazování metadat - fotografických informací Exif, popisků (název, autor, 

popis,…), klíčových slov, zvukové poznámky, digitálního podpisu, GPS dat. 

Obrázkům lze přiřadit značky a hodnocení a filtrovat obsah podle nich. Tento modul 

umoţňuje také dávkové zpracování souborů. ZPS pracuje se samotnými soubory, 

nikoli s katalogem a proto není nutno fotografii importovat do katalogu. 

 Úpravy fotografií - pro úpravy fotografií slouţí modul Editor. Jedná se o klasický 

bitmapový editor, který neumoţňuje práci s vrstvami. Uţivatel má moţnost pracovat s 

maskou a výběrem. 

 Zpracování RAW - modul RAW umoţňuje převod dat ve formátu RAW do 

rastrových formátů. Podporuje širokou škálu RAW dat digitálních fotoaparátů. 

(ZONER Software, 2013),(STÁHNU.CZ, 2012)  
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2.3 E-learning 

 

„E-learning to není změna technologie. Je to součást redefinice toho, jak my lidé 

předáváme znalosti, dovednosti a hodnoty mladší generaci pracovníků a studentů.“  

(Horton, 2006, s. 577) 

 

Samotný pojem „e-learning“ se skládá ze dvou částí - předpony písmena „e“, které značí 

slovo elektronický a s tím spojenou reprezentaci technologických prostředků a „learning“ 

neboli vzdělávání. E-learningové vzdělávání je úzce spojeno s multimediálními nástroji a 

prostředky, protoţe bez nich by elektronické vzdělávání nemohlo existovat. 

 

E-learning „zahrnuje jak teorii a výzkum, tak i jakýkoliv reálný vzdělávací proces  

(s různým stupněm intencionality), v němž jsou v souladu s etickými principy používány 

informační a komunikační technologie pracující s daty v elektronické podobě. Způsob 

využívání prostředků ICT a dostupnost učebních materiálů jsou závislé především na 

vzdělávacích cílech a obsahu, charakteru vzdělávacího prostředí, potřebách a možnostech 

všech aktérů vzdělávacícho procesu“ (Zounek, Sudický, 2009, s. 37-38). 

Definic jako takových ohledně e-learningu se vyskytuje více a dělí se na 2 kategorie: 

 Širší a uţší pojetí 

 Z hlediska pedagogického a technologického přístupu 

 

Širší a užší pojetí  

 

Uţší pojetí e-learningu chápe tento pojem jako vzdělávání s podporou počítače a 

počítačovými technologiemi, zatímco širší pojetí e-learningu jiţ zahrnuje široký soubor 

aplikací, vzdělávání podporované internetem a jeho distribuci pomocí audiovizuální techniky, 

intranetu nebo satelitního vysílání. Zde se řadí i následující definice: 

 

„E-learning je vyuţití internetových technologií k vytvoření takového vzdělávacího 

prostředí, které obsahuje širokou škálu výukových a informačních zdrojů a řešení, jejichţ 

cílem je zlepšení výkonnosti jednotlivce i organizace.“ (Rosenberg, 2006, s. 72) 
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Podle této definice jiţ e-learning překračuje rámec formálního učení a dochází k učení 

informálnímu – učení, ke kterému dochází z větší části z vlastní inicativy učence. K širšímu 

pojetí e-learningu se dnes klade čím dál větší důraz, díky rozvoji informačních a 

komunikačních technologií.  

 

Pedagogický a technologický přístup 

 

Pedagogický přístup chápe e-learning jako záměrný vzdělávací proces s vyuţitím 

komunikačních a informačních technologií, zatímco technologický přístup klade důraz na 

technologie, které podporují samostudium. Výukový program pro zemský ústav ve 

Valašském Meziříčí bude zaměřen na širší pojetí e-learningu s pedagogickým přístupem. 

(Egerová, 2011) 

 

Typy E-learningu 

Learning Management System 

 

Learning Management System (LMS) se dá nejlépe přeloţit jako systém řízeného 

vzdělávání. Kromě podpory počítačových technologií se zde vyskytuje ještě specifický 

software pro konkrétní výuku s moţností tvorby virtuálních tříd a následnou zpětnou vazbou 

mezi studujícími a systémem. Nevýhodou je cílená, konkrétní oblast studia, ze které více těţí 

institut neţ studující. 

Web-Based Training 

 

Web-Based Training (WBS) neboli e-learning zaloţený na podpoře webových 

technologií. Můţe probíhat v reálném čase, například přednášky, které jsou streamované 

online pro studenty na vysokých školách  nebo asynchronně, kdy studující nepotřebují být 

v určitém čase přítomni na internetu a komunikují pomocí diskuzí či zpráv.  

Výhodou tohoto typu vzdělávání je jeho dostupnost a interaktivita mezi oběma 

stranamy. Nevýhodami bývá nejčastěji omezující připojení a s tím spojená kvalita přenosu.  
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Computer-Based Training 

 

Computer-Based Training (CBT) je vzdělávání podporované počítačovými 

technologiemi. Je povaţováno za první úroveň celého e-learningu. Studijní kurzy jsou 

distribuovány pomocí datových nosičů CD nebo DVD. Ikdyţ má tento typ vzdělávání 

v dnešní době stále vyuţití, jiţ teď převládají nevýhody nad výhodami. Problémem zůstává 

aktualizace kurzů a programů, moţnosti komunikace a zpětné vazby nebo špatná 

kompatibilita programů s počítači. Proto tento typ vzdělávání pomalu upadá a nahrazují jej 

formy e-learningu druhé (Web-Based Training) nebo třetí  úrovně (Learning Management 

System).  

M-learning 

 

Se stále větším rozvojem mobilních zařízení jako jsou chytré telefony nebo tablety se 

začíná rozvíjet také nový druh vzdělávání zvaný M-learning nebo jak také název napovídá – 

mobilní e-learning. Jako příklad lze uvést pouţití speciálních QR kódů, kdy stačí se 

smartphonem (telefonem s vlastním operačním systémem) vyfotit kód a pak získat přístup 

k poţadovanému obsahu. Tento systém je velmi efektivní díky široké oblasti pouţití, ale má i 

nevýhody jako například malý displej nebo nízká kapacita paměti.  

Blended learning 

 

Blended learning nebo také smíšené či propojené vzdělávání je forma výuky, která 

kombinuje nestrukturované učení (například pomocí internetu), tak i klasické vzdělávání 

s prostředky pouţívaných v klasické výuce. Blended learning je velmi flexibilní a mnoţství 

variant, které lze kombinovat je nepřeberné mnoţství. Lze například uvést: 

 tištěné a elektronické výukové materiály 

 offline a online učení, materiály nebo zdroje 

 individuální a skupinové učení (obě mohou být realizovány s podporou technologií) 

 strukturované (výukový text v učebnici) a nestrukturované (dokumenty na internetu) 

materiály, učební materiály pro specifický cíl a materiály pro širokou obecnou 

skupinu(Egerová, 2011) 
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Výhody a nevýhody e-learningu 

 

Posouzení výhod a nevýhod e-learningu je jeden z důleţitých aspektů pro účelné a 

efektivní vyuţití a to jak pro organizaci, tak i pro účastníka. Kaţdá organizace nebo studující 

má odlišné nároky na e-learningový kurz, v případě organizace to můţe být například 

specifický kurz pro zaměstnance nebo omezující rozpočet na tvorbu, zatímco účastník má své 

individuální specifické nároky, které nemusí nebo naopak mohou být dostupné. 

 

Výhody 

 

 Dostupnost - Kurzy jsou dostupné na internetu s přístupem z jakéhokoli počítače nebo 

zařízení, které internet podporuje. Moţnost studovat kdekoliv a kdykoliv. 

 

 Časová flexibilita -V rámci e-learningového učení si můţe kaţdý účastník vybrat, kdy 

bude věnovat čas a čemu, můţe si kurz zopakovat, projít si části, kterým nerozuměl a 

vytvořit si tak vlastní tempo studia. To vše nezávisle na ostatních studujících.  

 

 Aktualizace - Aktualizace e-learningového systému je podstatně jednodušší a 

rychlejší. V případě náhlých změn můţou být nové údaje zakomponovány prakticky 

ihned. 

 

 Forma výuky- Spolu s animacemi, audiovizuálními prvky a interakcemi je pro 

účastníka materiál snadněji pochopitelný a lépe zapamatovatelný.  
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Nevýhody 

 

 Počáteční a provozní náklady - Pořízení techniky, vytvoření kurzů, najmutí lektorů, 

vypracování webových stránek a s tím spojené náklady na udrţování aktuálnosti a 

konzistence e-learningového systému. 

 

 Částečná nepoužitelnost - Jsou typy činností, pro které je e-learning špatnou volbou, 

ne-li nemoţnou, jako například týmová práce, manuální zručnost nebo komunikační 

dovednosti. V takovém případě je e-learning špatnou a těţko proveditelnou investicí. 

 

 Závislost na technologiích a jejich omezení - Pro e-learning jsou technologie 

nutností a proto jsou jak organizace, tak i účastník omezeni kvalitou technologických 

prostředků a jejich dostupností. (Egerová, 2011) 

 

Tvorba e-learningového kurzu 

 

Pro tvorbu kurzů v e-learningu se vyuţívá různých modelů, z nichţ nejčastější je tzv. 

ADDIE model. Název vznikl jako spojení prvních písmen pěti anglických slov – Analyze 

(analýza), Design (návrh), Develop (vývoj), Implement (implementace) a Evaluate 

(hodnocení).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.6.1: ADDIE model (Egerová, 2011) 
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Analýza 

 

 Je nejdůleţitější fází v celém procesu tvorby 

 Zaměřuje se na analýzu mezery ve vzdělávání, kterou je potřeba zaplnit a na cílovou 

skupinu pro kterou by měl být kurz určen 

 Stanovuje se časový rozvrh, odhadují se počáteční náklady, specifikují se technické 

poţadavky a poţadovaný personál 

 

Návrh 
 

 Převedení analýzy do detailnější struktury, jejímţ výstupem je model 

 Dochází ke specifikaci obsahu výuky, vyuţití multimediálních nástrojů, rozhodování o 

délce kurzu a podmínek pro jeho absolvování 

Vývoj 

 

 Vlastní vývoj kurzu podle předchozí etapy, je důleţité dodrţovat stanovené termíny 

 Posuzují se náklady na implementaci, vytvářejí se nástroje na hodnocení 

 Příprava studijních opor, které budou účastníci vyuţívat 

 

Implementace 
 

 Instalace technologických zařízení 

 Oslovování účastníků, jejich výběr a distribuce kurzu 

 Hodnocení účastníků a jejich zpětná vazba 

 

Hodnocení 
 

 Získání informací po skončení kurzu a jejich vyhodnocení, porovnání skutečnosti 

s plánem, zda byl kurz efektivní, účelný a splňoval očekávání. 

 Vyhodnocení zpětné vazby od účastníků a vyuţití těchto informací pro zlepšení 

kvality kurzu do budoucna(Egerová, 2011)  
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Oblasti využití v organizaci 

 

„Podle výsledků šetření realizovaného britským Institutem pro lidské zdroje a rozvoj 

CIPD (2011) je e-learning nejčastěji využíván pro školení v oblasti právních a pracovních 

norem např. BOZP, ochrana dat aj. Pětina oslovených organizací, která se účastnila 

uvedeného šetření, uvedla, že realizuje tento typ školení pouze prostřednictvím e-learningu a 

další třetina z více než 50%. Další často užívanou olbastí jsou vstupní školení a školení 

v oblasti IT dovedností.“ (Egerová, 2011, s. 61) 

 

Je patrné, ţe nejvíce organizace do e-learningu investují, kdyţ potřebují proškolit velké 

mnoţství lidí v krátkém čase, z nichţ nejčastější typy školení jsou: 

 Zákonná školení – bezpečnost a ochrana zdraví při práci, řidičská školení 

 Vstupní školení – například při práci v potravinářském průmyslu 

 Produktová školení – seznámení s produkty a sluţbami organizace 

 Školení na seznámení s novými normami a technologickými postupy 

 Specializovaná školení – například specifický počítačový nebo jazykový kurz 

 

Tyto školení a kurzy se mohou typově lišit podle toho jak k nim organizace přistupuje. 

V základě rozlišujeme 3 typy: 

 

 Hotové – organizace je sama nevytváří, má na ně externího dodavatele. Jedná se o 

rychlé řešení, ale nemusí vţdy přesně vyhovovat specifickým poţadavkům organizace 

 

 Vlastní – organizace si kurz sama vytvoří pomocí svých zdrojů, coţ můţe být 

nákladné a nekvalitní kvůli dovednostem pracovníků, kteří kurz vytváří 

 

 Zakázkové – jejich tvorba je zajištěna profesionály, kteří vyhoví všem specifickým 

poţadavkům, avšak za vyšší cenu.
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E-learning 2.0 

 

E-learning 2.0 je označován jako nadcházející nový trend e-learningu, kde je jako 

nejvýraznější rozdíl oproti klasickým formám e-learningu uváděno aktivní zapojení účastníků 

do tvorby vzdělávacích kurzů a studijních opor. Oproti klasickému formálnímu učení zde 

dochází k mnohem větší interakci mezi uţivateli, sdílení obsahu, jeho spoluutváření a vývoje 

kurzu jako takového s postupem času. Uţivatel tak nemá pocit, ţe je pouze ten, který má 

výsledný systém pouze pouţít a vyhodnotit, ale ţe i svým vlastním způsobem do něj přispívá, 

čím se jiţ více zapojuje učení informální.  

 

 

 

Obrázek 2.8.1: E-learningový systém moodle 2.0 (MOODLE, 2013) 

 

S online vzdělávacími technologiemi jsou také spojovány pojmy Web 1.0 a 2.0, coţ 

jsou jednotlivé fáze internetového vývoje, probíhající přibliţně od devadesátých let 20. století. 

 

Web 1.0 

 

První fáze vývoje internetu, která se vyznačovala velkým rozrůstáním informací a to hlavně 

statickým publikováním na webu v hypertextové podobě. Moţnost publikovat neměl kaţdý, 

ale pouze ten kdo disponoval drahými a sloţitými technologiemi. Uţivatelé mohli obsah 

pouze číst, ale uţ k němu nemohli přispívat nebo se podílet na jejich spoluvytváření nebo 

hodnocení. Tato fáze je označována jako fáze kognitivní. 
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Web 2.0 

 

Po roce 2005 se začínají objevovat nové platformy a aplikace, které se soustředí na 

komunikaci a spolupráci uţivatelů a na sdílení informací. Jsou snadno ovladatelné, 

v mnohých případech zdarma a nevyţadují náročné specifické dovednosti v technické oblasti. 

Tato fáze bývá označována jako konstruktivní a někdy bývá označována dokonce termíne 

Web 3.0. Nejvýraznějším rysem změna postavení uţivatele internetu z role pasivního 

příjemce informací do aktivního spolutvůrce dynamického obsahu. S tím je spojem také další 

výrazný rys – sociální rozměr. Tato interaktivní spolupráce je navíc podpořena s významným 

rozvojem mobilních zařízení a chytrých telefonů. (Egerová, 2012),(Zounek, Sudický, 2012) 

 

„Uvedené znaky Webu 2.0 reflektují vyuţívání specifických online nástrojů a systémů, 

jejichţ společnou vlastností je přímý přístup k jejich funkcím pouze pomocí webového 

prohlíţeče, případně speciální mobilní aplikace. Tyto nástroje a systémy mohou zahrnovat 

platformy pro sdílení a publikování obsahu (wiki nebo blog), sociální sítě (Facebook, 

LinkedIn apod.), multimediální galerie (Flickr, YouTube aj.) nebo virtuální světy (například 

Second Life). Rozšířeným prvkem Webu 2.0 je i moţnost uţivatelů volně se vyjadřovat téměř 

k veškerému obsahu a dění na síti pomocí integrovaných komentářů a diskuzních modulů, 

stejně jako odebírat nejnovější informace formou RSS kanálů.“  

(Zounek, Sudický, 2012, s. 59) 

Obrázek 2.8.2: Prvek Webu 2.0 tzv tagový mrak, kdy lze vidět celek a kaţdou jeho část, 

která vznikla díky všem uţivatelům vyuţívající tuto sluţbu (7SQRS, 2013) 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

E-LEARNINGOVÝCH NÁSTROJŮ 
 

3.1 Současný stav 

 

Zemský ústav hluchoněmých ve Valašském Meziříčí vyučuje své studenty standardními 

způsoby podle klasických učebnic nebo na počítačích dle svého školního vzdělávacího 

programu. Vyuţívá moderní multimediální nástroje pro podporu výuky, mezi které lze 

například zařadit interaktivní promítací tabule nebo promítače. 

Ikdyţ sice škola vyuţívá dostatečně multimediálních prostředků pro vzdělávání svých 

studentů, postrádá samotný e-learningový systém, který je dnes součástí většiny škol. Dobře 

navrţená výuka s podporou multimédií je bohuţel vykomponezována nemoţností si studium 

jakkoliv elektronicky zopakovat nebo k němu přistupovat i mimo vzdělávácí institut a to je 

pro některé studenty velká nevýhoda. Studenti tohoto institutu mají různé zdravotní omezení 

s různým stupněm svého handicapu a musí se vzdělávat odlišnými způsoby a někdy i s delší 

dobou neţ ostatní. Pro takové studenty by e-learningová výuka měla dobré uplatnění, protoţe 

by si studenti mohli výuku opakovat a procvičovat ikdyţ by nebyli právě ve škole. 

Podmínky pro zavedení takového systému jsou příznivé, a to ne jenom z hlediska 

technologických poţadavků, ale také pro výuku se samostatnými studenty. Škola má ve svém 

školním vzdělávacím programu více předmětů, ve kterých by e-learningové kurzy našly své 

uplatnění a jedním z nich je také Zoner Photo Studio, pro který je tato práce vytvářena. 

Celkově institut přijal návrh podpory e-learningu ve vzdělávání svých studentů pozitivně, a 

v případě úspěšné implementace by ji rád později rozšířil i do ostatních předmětů a nebo 

doporučil dalším institucím pro hluchoněmé v České republice, se kterýma je v úzkém 

kontaktu. 

Internetová podpora pro e-learningový systém je v institutu výborná. Škola disponuje 

několika počítačovými učebnami s přístupem na internet a v celém areálu se lze připojit na 

bezdrátovou síť. 
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3.2 Požadavky institutu 

 

Institut poţadoval vytvoření e-learningových kurzů s cílem naučit základním technikám 

v aplikaci Zoner Photo Studio. Tuto aplikaci současní studenti studují v rámci předmětu 

„Informatika“, který je zapsán ve školním vzdělávacím systému školy a tyto kurzy mají za cíl 

slouţit jako podpůrná příprava na vyučování nebo jako zopakování právě probrané látky. 

Škola nevyţaduje zavedení kompletního e-learningového systému pouze pro jednu sadu kurzů 

a pro jeden předmět, ale vyţaduje, aby tyto kurzy byly dostupné on-line a dalo se k nim volně 

přistupovat. Jednotlivé lekce by měly být zaměřené na základní seznámení s programem a 

jeho funkcemi, jako správa fotografií, jejich hromadné přejmenování, úprava obrazu a jeho 

vylepšení a ukázku na jednoduchých příkladech jakým je například tvorba vizitky, aby 

studenti pochopili princip těchto funkcí. Po těchto kurzech by měl následovat kvíz, který by 

studenty prověřil v jejich znalostech. 
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4 NÁVRH ŘEŠENÍ A IMPLEMENTACE 

E-LEARNINGOVÉHO SYSTÉMU 
 

4.1 Volba programu pro vývoj kurzu 

 

Pro tvorbu e-learning kurzů byl zvolen software Adobe Captivate, který umoţňuje za 

pomocí široké škály interaktivních nástrojů vytvářet obsah e-learningových kurzů a doručovat 

jej uţivatelům pomocí hd videí, simulací a kvízů. Tyto prvky mohou být sdíleny na internetu 

nebo vyexportovány do mobilních zařízení. Adobe Captivate disponuje velkou řadou 

interaktivních prvků jako například automatické snímání obrazovky, které sleduje pohyby a 

stisky myši i vstupy z klávesnice. Lze snímat jakoukoliv aplikaci při které je Adobe Captivate 

spuštěn. Pohyby myši lze vytvořit i manuálně naprojektováním dráhy myši po snímku. Dále je 

moţné vytvořit, přidat nebo upravit video, přidat přechody mezi snímky, titulky a je zde také 

moţnost přidat do projektu mluvící osobu nebo zahrnout jedno video do druhého. Výsledné 

video lze vyexportovat v HD kvalitě do nejznámnějších sítí (jako například Youtube). Velmi 

častým úkonem při tvorbě snímků pro e-learningový kurz je tvorba popisků ke kaţdé akci 

nebo snímku – Adobe Captivate můţe provést tuto akci automaticky nebo ji lze provést 

manuálně. Kaţdý popisek lze upravit dle potřeb jako velikost, barva, rotace a další. Adobe 

Captivate disponuje elementy jako jsou tlačítka, textové boxy, zaškrtávací tlačítka nebo 

seznamy. Všechny interaktivní prvky lze přidávat bez jakéhokoliv programování. Zajímavou 

funkcí tohoto programu je také rozdělení a mapování výukového kurzu, který se tak bude 

měnit podle rozhodování  studujícího. To umoţňuje vytvářet komplexní výukový obsah, kdy 

se studující sám rozhodne jak v něm bude pokračovat. 

 

Adobe Captivate podporuje několik rozličných videoformátů jako například AVI, 

MOV, FLV nebo MPEG a jejich synchonizace s projektem a jeho snímky. Podporuje přidání 

zvukového doprovodu a jeho editace a s tím také funkce jako odstranění případných 

zvukových chyb, přidání dalších stop nebo zvukových efektů k podpoření specifických akcí či 

objektů. Lze také vyuţít funkce ke zkonvertování zadaného textu do zvukové podoby. 

Veškeré snímky a objekty je moţné upravit pomocí barev a jejich přechodů. Přechody si lze 

vybrat z předdefinované nabídky nebo lze pouţít vlastní tvorbu. V Adobe Captivate lze vyuţít 

takzvaných chytrých tvarů, jako šipky, trojúhelníky, elipsy a další, přizpůsobit je našim 

poţadavkům a vytvořit z nich tlačítka.  
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Objektům lze vybrat některý z velké škály dostupných efektů, jako je odraz světla, 

animace nebo seskupení více objektů do jednoho. Pro více efektů lze importovat projekt 

z Adobe Captivate do Adobe Flash Professional a zde jej dále upravit. Lze také umístit 

hyperaktivní odkazy do snímků, aby se studující mohl v případě zájmu přesunout na externí 

zdroj informací k danému tématu. Pro větší objekty lze také vytvořit obsah a výslednou práci 

viditelně vylepšit pomocí několika předdefinovaných skinů (změnou celkového vzhledu). 

 

Důleţitým aspektem programu Adobe Captivate je moţnost vytvářet kvízy, které jsou 

poţadovány institucí, aby si studenti mohli v závěrečných hodinách ověřit své znalosti. 

Kromě klasických kvízů lze v aplikaci vyuţít i tazkvané předtesty, které podle výsledku 

kaţdého uţivatele přiřadí do kurzu pro jeho obtíţnost. Otázkám lze nastavit víc neţ jednu 

odpověď s moţností penalizace pokud uţivatel odpoví špatně. Při špatném zodpovězení lze 

uţivatele zpětně vrátit na tu část kurzu, podle které odpověděl špatně, a tak mu dát příleţitost 

si projít látku, které zcela nerozumí a pokusit se zodpovědět otázku správně. K dispozici je 

několik typů otázek - lze si vybrat otázku s odpovědí ANO/NE, otázky, kde musí svou 

odpověď uţivatel napsat nebo otázku, ve které je více moţností. Kvízy jsou spravovány 

v kvízovém manaţeru, kde je moţnost otázky importovat nebo jim nastavit náhodné pořadí. 

 

Adobe Captivate podporuje export kurzů ve formátech MP4, SWF, EXE nebo PDF na 

internet, do stolních počítačů, do notebooků, chytrých telefonů nebo zařízení s podporou 

operačního systému iOS. Publikování v Adobe Captivate dává moţnost vyexportovat kurz 

v nejnovější verzi HTML5 a tak umoţnit jeho přehrání na mobilních zařízeních jako například 

iPad nebo iPhone. Díky podpoře HTML5 lze kurz začít například na stolním počítači, 

pozastavit a poté pokračovat na jiném zařízení. Pokud má uţivatel účet na YouTube, můţe si 

kurz nechat vyexportovat v HD kvalitě a poslat na svůj účet přímo v programu díky tlačítku 

„Publish to YouTube“ (Publikovat na Youtube). Pokud je ke kurzu dostupný také textový 

manuál, můţe být vyexportován ve formátu DOC do programu Microsoft Word nebo ve 

formátu PDF pro Adobe Reader. (ADOBE, 2013)  
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4.2 Návrh kurzů 

 

Podle poţadavků instituce by mělo být vytvořeno pět výukových kurzů a jeden 

závěrečný kvíz. Kurzy by měly být vypracovány tak, aby z nich student pochopil základní 

funkce programu Zoner Photo Studio. První kurz by proto měl být navrţen pro první 

seznámení s programem, ve kterém by bylo snahou seznámení s úvodním rozhraním, okny, 

poloţkami a rozvrţením, se kterým přijde uţivatel do styku při prvním otevření programu.  

Měl by zde být demonstrován Navigátor, kde je zobrazen hierarchický strom sloţek a 

moţnost přepnutí zobrazení z původního zobrazení „Strom“ na další nabídky, kterými jsou: 

Obrázky, sloţky ZPS, alba, HTML alba, CD kompilace, Archiv médií a Katalog. Poté by měl 

být ukázán průzkumník, kde uţivatel vidí obsah jednotlivých sloţek vybraných v navigátoru. 

Můţe sloţku aktualizovat, přidat ji do oblíbených nebo si změnit zobrazení souborů na extra 

velké ikony, velké ikony, malé ikony, seznam, detaily, náhledy (standardně) nebo dlaţdice. 

V dalším podokně „Náhled“ lze najít náhled obrázku a jeho obecné čtyři vlastnosti: Velikost 

souboru, kdy byl soubor vytvořen, kdy byl změněn a jeho rozměry. Při přepnutí náhledu na 

poloţku „Informace“ se lze podívat na histogram obrázku nebo pokročilejší informace, 

kterými jsou velikost dat, reprezentace barev, komprese a zvuková poznámka. V tomto kurzu 

by poté měly být zobrazeny jednotlivé poloţky menu a funkce, které nabízejí, a to jak na 

úvodní obrazovce „Správce“, tak i v oknech „Prohlíţeč“ a „Editor“, aby získal student 

představu o tom, jakými funkcemi program disponuje. 

 

Druhý kurz v pořadí by se měl zaměřit na organizaci obrázků a fotografií a mít za cíl 

seznámit studenta s moţnostmi jejich publikování. Organizovat fotografie lze nejen 

vytvářením nových sloţek a alb, kde lze jednotlivé souboru volně přesunovat, ale také 

vytvářením CD kompilací a HTML alb. V menu „Organizovat“ pak uţivatel nalezne základní 

operace pro organizaci fotografií, jako je vyjmout nebo kopírovat, jejich výběr a rozsáhlého 

řazení souborů. Uţivatel můţe soubory řadit podle jména, velikosti, typu nebo data vytvoření, 

ale taky je lze řadit pokročilejším způsobem jako například podle šířky, kontrastu, komprese a 

mnoha dalších. Dále lze soubory přidat do katalagu nebo vyuţít uţitečné funkce hromadného 

přejmenování. V menu „Publikace“ by mělo být demonstrováno jakými způsoby můţe 

uţivatel své obrázky publikovat. Uţivatel si je můţe nechat promítnou automaticky nebo 

s nastavením parametrů. Pak je lze publikovat formou tisku, exportu, šablon, indexových 

tisků, kalendáře nebo spořiče papíru. Z více souborů můţeme vytvořit panoráma, 3D obrázky, 
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PDF promítání nebo HDR obrázky. Z tohoto menu můţe uţivatel soubory vypalovat přímo na 

CD nebo DVD případně vytvořit HTML galerii a publikovat své fotografie na internetu. 

 

Třetí kurz by se měl zaměřit na editor programu a naučit studenta s jeho základními 

funkcemi, které jsou demonstrovány na příkladu tvorby jednoduché vizitky. Tvorba vizitky by 

se měla zaměřit na tvorbu nového bílého obrázku, kde lze zadat jeho rozměry v pixelech a 

barevnou hloubku 24 nebo 48 bitů. Do tohoto obrázků poté uţivatel můţe překopírat obrázek 

který vyřezal pomocí nástroje „Ořez“. Tento vloţený obrázek lze dále upravit pomocí 

následujících moţností: Volná transformace, změna velikosti, otočení, zešikmení, deformace 

a perspektiva. Lze mu také přidat stín nebo jej vrátit na jeho původní velikost.  

Po vloţení obrázků je moţné přidat text, který můţeme upravit a zformátovat podle 

našich potřeb. Ke zformátování patří typ písma, jeho velikost, styl, řádkový proklad, pozadí 

textu a jeho průhlednost. Ke zlepšení celkového vzhledu můţeme pouţít přechodový filter 

v menu „Vrstva“ pod poloţkou „Přechodový filter“, kde lze nastavit barvu a šíři přechodu a 

pak táhnutím myši vytvořit přechod na vytvořeném obrázku s bílým pozadím. 

 

V následujícím čtvrtém kurzu by se mělo zaměřit na ukázky funkcí v programu Zoner 

Photo Studio k vylepšení nekvalitního obrazu nebo fotografie. K tomu slouţí menu 

„Vylepšení“ v záloţce „Editor“, kde lze vyuţít tyto typy vylepšení: Automatické vylepšení, 

úrovně, křivky, upravit barvy, upravit teplotu barev, vylepšit expozici, kombinovaná úprava 

obrazu, doostřit, rozmazat a projasnit stíny. Automatické vylepšení nám můţe poskytnout 

vylepšení obrazu pouze jedním kliknutím, se kterým ale uţivatel nemusí být spokojen. Kaţdý 

obraz reaguje na tuto funkci odlišně a má jiné výsledky – uţivatel nad úpravou nemá 

prakticky ţádnou kontrolu.Při úpravě obrazu pomocí úrovní můţe uţivatel zadat kanál, který 

chce vylepšit, automatickou korekci barev nebo cílové barvy a ořezání. Vstupní a výstupní 

hodnoty lze zadat manuálně nebo pomocí myší táhnutím šipek na zobrazeném histogramu 

obrazu. Funkce křivek funguje podobně jako úrovně s tím rozdílem, ţe uţivatel vylepšuje 

obraz na úsečce, která je zobrazena v histogramu. Můţe přidávat neomezený počet bodů a 

dosahovat tak rozličných výsledků. To lze opět aplikovat na různých kanálech RGB. V úpravě 

barev lze kromě procentuálního poměru červené, modré a zelené barvy taky upravit odstín, 

sytost, světlost, jas a kontrast. Ve vylepšení expozice lze upravit světla, vyváţit je 

automaticky nebo aplikovat jejich zesvětlení či ztmavení.  
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Podobně je tomu v efektu projasnění stínů, kde se zadá zdroj masky – desaturace, 

odstíny šedi, červený kanál, modrý kanál nebo zelený kanál – a poté pomocí přizpůsobení 

parametrů projasnění stínů, ztlumení světel a středních tónů můţe uţivatel projasnit stíny 

v obrazu a tak vylepšit celkový dojem. Tento efekt lze zesílit zatrţením funkce silný efekt a 

roztaţení kontrastu. Na ukázkovém obrázku by měly být ukázany a popsány jednotlivé funkce 

a filtry pro vylepšení nebo doladění fotografie či obrázku podle našich představ. 

 

Závěrečný pátý kurz má za cíl přiblíţit funkce pro retušování fotografií a odstranění 

základních nedostatků jako například efekt červených očí, který vzniká ze špatného osvětlení 

při pořízení fotografie. Dále lze v kurzu demonstrovat funkci klonovacího razítka, která 

dokáţe odstranit drobné chyby ve fotografii okopírovaním bezchybného místa v obraze do 

místa, ve kterém se chyba nachází. Dále lze pro retuši fotografie vyuţít nástroje „Ţehlička“, 

který obraz rozmazává podle předem nastavených parametrů. Uţitečným nástrojem pro 

demonstraci v tomto kurzu je také „Efektový štětec“, který nabízí několik funkcí, se kterými 

lze obraz upravit jako například jas nebo kontrast s dodatečnými parametry, které nám udávájí 

například sílu daného efektu. 

 

Kvíz by měl obsahovat 10 aţ 20 otázek s penalizací za špatné odpovědi. Otázky by 

měly být ze všech probraných kurzů a pokládány náhodně. Na konci kvízu by studující měl 

vidět statistiku svého kvízu. Studující uspěl, pokud uhodl správně minimálně 50% ze všech 

otázek. Otázky by měly mít více moţností, ale zároveň by měly být zahrnuty i otázky typu 

ANO/NE.  
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4.3 Vývoj kurzů 
 

První seznámení s programem 

 

Po otevření programu Adobe Captivate a vytvoření nového projektu otevřeme moţnost 

v menu „File“ a spustíme nahrávání nového projektu stisknutím moţnosti „Record new 

project.“ Můţeme také pouţít klávesovou zkratku Ctrl + R. V okně které se zobrazí, 

zašrtneme v rámci „Size“ moţnost „Screen Area“ a velikost nastavíme na šířku 1027 pixelů a 

výšky 768 pixelů. V boxu „Recording Type“ necháme zvolenou moţnost „Automatic“ a 

zaškrtnuté políčko „Demo“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.3.1: Okno s nastavením pro nahrávání nového projektu (zdroj: vlastní) 

 

Do červeném obdélníku o zadaných rozměrech umístíme program Zoner Photo Studio a 

jeho rozměry okna nastavíme tak, aby odpovídali rozměrům nahrávacího obdélníku.Nyní 

zapneme tlačítko nahrávání a po odpočítávání se spustí nahrávání. Tento typ nahrávání 

reaguje na posuny a akce myši a kaţdý stisk se uloţí do jednoho snímku. Protoţe kurz „Úvod 

do programu“ má pouze ukázat na jednotlivé záloţky a moţnosti menu v těchto záloţkách, je 

nejlepší volbou klikat na tyto poloţky, aby se nám kaţdý snímek uloţil.  
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Obrázek 4.3.2: Vytvořený snímek po kliknutí na poloţku soubor v záloţce Prohlíţeč 

(zdroj: vlastní) 

 

Tyto snímky mají ale nevýhodu, ţe pro jejich automaticky vytvořené boxy při kliknutí 

není vidět celý obsah menu, coţ je v tomto případě neţádoucí. Tyto boxy můţou být upraveny 

nebo úplně odstraněny jako i pohyb myši a zvýrazňující box, který ukazuje aktivní plochu při 

kliknutí myši. Pro další kurzy budou tyto prvky přínosem, nyní jsou však zbytečné. Po 

několika dalších úpravách bude výsledný snímek vypadat lépe a to zvlášť pro někoho, kdo se 

setkává s programem poprvé. Zároveň byl také přidaný titulek, který informuje o dané 

poloţce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.3.3: Upravený snímek v Adobe Captivate připravený pro finální kurz  

(zdroj: vlastní) 

 

Obdobným způsobem zpracujeme ostatní snímky. Důleţitým faktorem je čas nebo také 

přehrání jednotlivých titulků a snímků, aby byly dobře čitelné a nepřepínaly se mezi sebou 
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příliš rychle. To je nutno vypracovat v dolní části programu v sekci „TIMELINE“, kde je 

moţnost nastavit délka zobrazení jednotlivých částí snímku i snímku celkového.  

 

 

Obrázek 4.3.4: Ukázka rozvrţení titulků a zvýrazňujících boxů v snímku (zdroj: vlastní) 

 

Protoţe se můţe stát, ţe jsou snímky při nahrávání dostatečně krátké a studující nestačí 

sledovat co se na snímku děje, nemusíme kaţdý snímek prodluţovat zvlášť, ale můţeme 

délku snímků nastavit před začátkem nahrávání. To vykonáme přes menu „Edit“ v záloţce 

„Preferences“ a nebo také stiskem  

Shift + F8. Zde v záloţce „Default“ můţeme změnit „Slide duration“ neboli délku 

snímků na námi poţadovaný čas. Toto nastavení se ovšem týká jenom současného projektu. 

V případě, ţe bychom chtěli čas snímků (nebo jiné nastavení) pouţít pro všechny projekty, je 

nutné nejdříve všechny programy zavřít, otevřít okno „Preferences“ a jednotlivé nastavení 

budou globální úrovně.Kdykoliv v průběhu tvorby si můţeme prohlédnout jak náš projekt 

v konečném důsledku vypadá a to v menu „File“ -> „Preview“ -> „In Web Browser“ nebo 

také stiskem F12.  

Organizace a publikace 

 

Začínáme nahrávat program Zoner Photo Studio stejným způsobem jako v předchozím 

případě. Znovu si otevřeme nahrávání nového projektu a přesvědčíme se, ţe červený rámeček 

nahrávání nám vyplňuje náš program. Po startu nahrávání začneme opět klikat na poloţky, ze 

kterých se nám mají vytvořit naše snímky. V tomto případě ale budeme nahrávat snímky 

z poloţek menu „Organizovat“ a „Publikace“, ve kterých se orientuje náš kurz.  

Jednotlivé vytvořené snímky byly v tomto případě orientovány na: 

- Tvorbu nových sloţek 

- Tvorbu nových alb 

- Přesun fotografií a obrázků 

- Promítání obrázků s nastavením 

- Vytvoření kalendáře pomocí šablony a krok za krokem ukázan průvodce jeho 

nastavením 
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- Hromadné přejmenování fotografií 

 

Kaţdý snímek byl upraven podle potřeb, byly přidány textové boxy s informacemi o 

jednotlivých činnostech a o tom co se právě na snímku odehrává a byly přidány zvýrazňující 

boxy na poloţky v menu nebo nástroje, aby byly snázeji rozeznatelné od ostatních.  
 

Tvorba vizitky 

 

V tomto nahrávání šlo především o vytvoření snímků: 

- Vytvoření nového obrázku o rozměrech 400px do šířky a 200px do výšky 

- Otevření dalšího snímku v Editoru 

- Ořezání jeho části, výběr a invertování výběru 

- Překopírování vybrané části do vytvořeného nového obrázku, úprava rozměrů a 

pozice 

- Přidání textu 

- Přidání barevného pozadí pomocí přechodové vrstvy  

Všechny snímky byly orientovány na vytvoření jednoduché vizitky a cílem bylo ukázat 

práci s výběrem pomocí kouzelné hůlky, vytvoření nového dokumentu a přidání textu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.3.5: Přidání přechodové vrsty jako barevného pozadí do obrázku (zdroj: 

vlastní) 
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Vylepšení obrazu 

 

Před samotným nahráváním byl vybrán objekt, který nebyl barevně ani kontrastově 

příliš výrazný a byl vhodný pro práci s těmito efekty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.3.6: Obraz domu, před úpravami (zdroj: vlastní) 

Při nahrávání tohoto kurzu bylo cílem zachytit moţné úpravy obrázků pomocí: 

 

- Automatického vylepšení 

- Vylepšení pomocí úrovní a popisu dialogového okna 

- Pouţití křivek, vysvětlení k čemu slouţí a praktická ukázka pouţití s výsledným 

obrázkem 

- Úprava barev, posuny jednotlivých kanálů a dobarvení jinak nekvalitního obrazu 

- Vylepšení expozice a automatické vyváţení bílé barvy 

- Projasnění stínů manuálně a automaticky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.3.7: Obraz domu, při úpravě pomocí filtru „Křivky“ (zdroj: vlastní) 
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Retuše fotografie 

 

Cílem tohoto kurzu bylo odstranit pomocí programu Zoner Photo Studio základní 

nedostatky fotografií, které vznikají například nesprávným focením, nesprávným osvětlením, 

špatnou expozicí a dalšími okolními vlivy. Před nahráváním kurzu byla proto vybrána 

fotografie, kde byl záměrně vidět efekt červených očí. Tento efekt vzniká kvůli sníţenému 

osvětlení a při focení s bleskem. Pro odstranění tohoto efektu byl pak pouţit efekt „Redukovat 

červené oči“, ve kterém je zahrnuta řada dalších podpůrných funkcí. Samotný efekt nemusí 

redukovat pouze červené oči, ale také efekt svítících očí. Mezi podpůrné funkce patří 

„Průměr“ – neboli průměr nástroje. Měl by být nastaven jako průměr oční zornice na 

fotografie, aby nedošlo k přesahu. Mohlo by se stát, ţe by se očernila i duhovka a pak by 

fotografie nevypadala přirozeně. Dale pak „Tolerance“ – odstín potlačované barvy odlesku, 

„Ztmavení“ – jak silně má být ztmavena retušovaná oblasti a „Rozmázání“ a „Přesah“ – jako 

dodatečná úprava nástroje. 

Do fotografie byla záměrně přidána malá vada, která byla poté v kurzu pro demonstraci 

odstraněna za pomoci klonovacího razítka. Tento nástroj kopíruje část zdrojového obrázku, 

která se vybere pomocí levého tlačítka myši a současným drţením klávesy „Ctrl“, do cílové 

části obrázku, kde se jiţ kliká bez drţení podpůrné klávesy. Tento nástroj má opět řadu funkcí 

pro upřesnění nástroje mezi které patří:  

Průměr, krytí, hustota, rozmazání, rozestup a funkce „Spojitý“, která udává zda má být 

zdrojová část obrázku stále na stejném místě nebo se má pohybovat spolu s cílovou 

retušovanou oblastí. 

Dalším retušovacím nástrojem pouţitým v tomto kurzu byl nástroj „Ţehlička“, který 

slouţí jako vyhlazovací nástroj jemných detailů v obrázku. Parametry jsou obdobné jako u 

předchozího nástroje :Průměr, krytí, hustota, tozmazání a rozestup ale místo funkce „Spojitý“ 

je zde navíc funkce „Vyhlazení“, která udává sílu vlastního efektu. Na fotografii v kurzu byl 

tento efekt znáznorněn mírným rozmazáním obočí. 

Posledním nástrojem v tomto kurzu je „Efektový štětec“. Tento efekt funguje podobně 

jako nástroj „Ţehlička“ s tím rozdílem, ţe se vybere poţadovaný efekt. Mezi tyto efekty patří 

jas, gamma, kontrast, sytost a doostření ve spojení s parametrem „Síla“, který udává sílu 

efektu. Ostatní parametry jako průměr, krytí, hustota, rozmazání a rozestup jsou obdobné jako 

u předchozích nástrojů. Na fotografii v kurzu byl tento efekt demonstrován s efektem kontrast 

a jeho sílou 50% k zvýraznění make-upu kolem očí. 
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Kvíz 

 

V kvízu bylo moţno zahrnout celkem sedm různých typů otázek.  

Prvním typem byla otázka s vícenásobným výběrem odpovědí. V nastavení tohoto se 

dalo určit, zda bude více správných odpovědí, jak budou označeny (a,b,c,d nebo 1,2,3,4 

apod.) a kolik bude celkem moţností k výběru správné odpovědi. Druhým typem byla otázka 

typu Ano nebo Ne. U tohoto typu bylo moţné nastavit označení odpovědí. Třetím typem 

otázky bylo doplnění vhodného chybějícího slova do věty. Čtvrtým typem byla vlastní psaná 

odpověď do předpřipraveného bloku, kde se dalo nastavit zda-li se má zapsaná odpověd 

rozlišovat mezi velkými a malými písmeny (takzvaně case-sensitive). Pátým typem bylo 

spojování částí vět nebo pojmů mezi dvěma sloupci. Zde bylo moţné nastavit kolik moţností 

má být v kaţdém sloupci a typ označení odpovědí. Posledním typem otázky bylo seřadit 

správně moţnosti podle správného pořadí. 

 

Kromě nastavení počtu moţností a typu označení zde bylo také moţné nastavit jakým 

způsobem lze tyto moţnosti seřazovat – zda-li kliknutím myší a jejím přetáhnutím nahoru či 

dolů a nebo v podobě nabídky s moţnostmi místo odpovědí, ze kterých uţivatel vţdy měl 

vybrat tu správnou. 

Po těchto odpovědích následoval výsledný snímek s výsledky kurzu. Tento výsledný 

snímek mohl obsahovat: Dosaţené skóre účastníka testu, maximální skóre, počet správných 

odpovědí, počet celkových odpovědí, počet celkových odpovědí, přesnost a počet pokusů. 

Pro tento projekt byla staţena a upravena šablona „Clean blue“, která je ke staţení 

zdarma přímo z programku v menu „Quiz“ pod poloţkou „Download quiz templates.“ Tato 

poloţka přesměruje uţivatele na oficiální stránky Adobe Captivate s volně dostupnými 

šablonami. Tato šablona byla poté upravena. Bylo zvoleno celkem dvacet různých otázek, 

které byly rozděleny následovně: 

16 otázek s vícenásobným výběrem odpovědí a 4 otázky typu Ano nebo Ne. Mezi tyto 

otázky patří (správné odpovědi jsou zobrazeny tučně): 

 

1) Vyberte, která poloţka se nenachází v poloţce menu „Získat“: 

a) Změna rozměrů 

b) Tisk a export 

c) Obrázek do obrázku 

d) Okraje a rámečky 
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2) Vyberte, který efekt se nenachází v poloţce menu „Upravit“? 

a) Změna rozměrů 

b) Tisk a Export 

c) Obrázek do obrázku 

d) Okraje a rámečky 

3) Vyberte, která poloţka se nenachází v menu „Informace“: 

a) Informace o obrázku 

b) Statistiky 

c) Hromadné přiřazení informací 

d) Kalendář 

4) Vyberte, která poloţka se nenachází v menu „Organizovat“: 

a) Třídit obrázky 

b) HDR 

c) Nová CD kompilace 

d) Hromadné přejmenování 

5) Vyberte, která poloţka se nenachází v menu „Publikovat“: 

a) Perspektiva 

b) Panoráma 

c) Promítnout s nastavením 

d) Kalendář 

6) Můţeme získat obrázky z PDF? 

a) Ano 

b) Ne 

7) Co nám neumoţní efekt „Vylepšit expozici“? 

a) Vyvážit černou 

b) Vyváţit bílou 

c) Zvýšit kontrast 

d) Náhled 

8) Co nám neumoţní efekt „Křivky“? 

a) Zobrazovat barevné sloţky 

b) Změnit barevný kanál RGB 

c) Ořezání obrazu 

d) Ořezání stínů 
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9) Co nám neumoţní efekt „Úrovně“? 

a) Automatickou korekci barev 

b) Nastavení černého a bílého bodu 

c) Změnu barevného kanálu RGB 

d) Automatické vyvážení bílé 

10) Ořeţe nám funkce „Automaticky vylepšit“ náš obraz? 

a) Ano 

b) Ne 

11) Jakou barevnou hloubku lze zvolit při tvorbě nového obrázku? 

a) 12 a 24 

b) 24 a 48 

c) 36 a 52 

d) 50 a 100 

12) Co dělá nástroj „Kouzelná hůlka“? 

a) Vybírá oblast s jednou barvou 

b) Náhodně deformuje obrázek 

c) Invertuje barvy 

d) Takový nástroj neexistuje 

13) Co dělá nástroj „Přechodový filter“? 

a) Vytvoří přechod mezi dvěma obrázky 

b) Vytvoří přechod mezi barvami 

c) Zprůhlední obraz 

d) Ani jedna z moţností 

14) Která z těchto moţností není v nabídce „Tisk a export“? 

a) Uloţit 

b) Otevřít v editoru 

c) Exportovat do PDF 

d) Publikovat na YouTube 

15) Můţu nastavit, aby se mi při tvorbě kalendáře zobrazily svátky? 

a) Ano 

b) Ne 
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16) K čemu je nástroj „Ţehlička“? 

a) K ztmavení 

b) K rozmazání 

c) K zaostření 

d) K zesvětlení 

17) Jak vzniká jev „červených očí“? 

a) Špatným drţením fotoaparátu 

b) Špatným zrakem foceného 

c) Při focení bleskem za špatného světla 

d) Ani jedna z moţností 

18) K čemu slouţí nástroj „Klonovací razítko“? 

a) Dělá otisky razítka 

b) Kopíruje část zvoleného obrazu 

c) Vyhlazuje hrany 

d) Takový nástroj neexistuje 

19) Kterým efektem nedisponuje efektový štětec? 

a) Detekce hran 

b) Sytost 

c) Kontrast 

d) Jas 

20) Lze v programu Zoner Photo Studio přímo vypalovat na CD/DVD? 

a) Ano 

b) Ne 

 

Do výsledného snímku s výsledky testu byly zařazeny tyto proměnné z testu: 

Vaše skóre, maximální skóre, počet správných odpovědí, celkem otázek, přesnost a počet 

pokusů. Ze šablony byly vymazány tlačítka: 

- „Clear“ pro vymazání odpovědi – moţnosti byly přepínatelné, a proto šlo odpověď 

kdykoliv změnit. Vycházelo se za předpokladu, ţe pokud účastník kvízu odpověď 

nevěděl nebo odpovědět nechtěl, tak nevyplňoval nic, 

- „Back“ pro vrácení zpět – kvíz měl být pouze jednosměrný, 

- „Skip“ pro přeskočení otázek – stejný účel mělo i tlačítko „Pokračovat“, 

- „Submit“ pro potvrzení otázky – nahrazeno tlačítkem „Pokračovat“. 
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4.4 Implementace 

 

Pro implementování kurzů do výuky byl poţadován e-learningový systém Moodle, ale 

jeho instalace spadá mimo rámec této práce kvůli sloţitosti instalace. Kromě samotného 

systému Moodle, který je k dispozici na internetu zdarma jako volně šiřitelný program 

(takzvaný open source) ze stránek http://download.moodle.org/, vyţaduje k běhu ještě 

minimálně PHP server, MySQL databázi a jejich naprogramování. Tyto úkony spadají pod 

rámec povinností síťového správce, který vlastní práva pro zásah do školní sítě a instalování 

takového systému.  

 

Protoţe je tato instalace komplikovaná a v instituce ještě ţádný e-learningový systém 

doposud zaveden nebyl, byly kurzy implementovány do vyučování formou testování v jedné 

učebně o deseti počítačích a to po dobu jednoho měsíce. Během této doby se mělo prokázat 

zda jsou kurzy pro studenty uţitečné a nápomocné. V případě, ţe by se tak prokázaly, tak 

správce sítě potvrdil nainstalování e-learningového systému do začátku nového školního roku 

a jejich rozšíření do ostatních počítačových učeben. Zároveň by škola snaţila vytvářet kurzy 

nové i do jiných předmětů ve kterých by e-learning mohl nalézt své uplatnění. Kurzy byly 

vyexportovány a převedeny do formátu MP4, který umí přehrát převáţná většina dnešních 

počítačů a zařízení a do počítačové učebny byly na jednotlivé pc zkopírovány. Učitel je pak 

vyuţíval jako podporu pro své studenty během vyučování.  
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4.5 Hodnocení 

 

Z hodnocení učitele, který daný předmět učí a kurzy při výuce vyuţíval jsou tyto kurzy 

dl jeho vyjádření dobrou oporou při studiu pro ţáky a studenty, kteří se s programem ještě 

nikdy nesetkali. V zemském ústavu pro hluchoněmé jsou ţáci a studenti s různým stupněm 

handicapu a někteří potřebují látku probrat i několikrát neţ dané téma pochopí, a to jak 

v případě ţáků základních škol, tak i o studentů středních škol. Pro takové typy vyučovaných 

byly moje kurzy nejvhodnější, díky jejich jednoduchosti a znovupouţitelnosti. Ţáci a studenti 

s lehčím nebo středním handicapem shledali moje kurzy spíše jednoduché, protoţe uţ se 

s podobným tématem grafické úpravy setkali jiţ dříve. 

 

Možnosti do budoucna 

 

Celkově byl nápad a přístup s vyuţitím e-learningového vzdělávání v institutu hodnocen 

kladně a bylo v jednání tento přístup rozšířit do budoucna. Institut se zavedením                    

e-learningového systému souhlasí a plánuje rozšířit kurzy do více předmětů a přidat k nim 

více obtíţností a moţností pro různé typy ţáků a studentů. S vyuţitím e-learningového 

systému si institut navíc zpřístupní další uţitečné moţnosti jako jsou například testy online, 

přidávání materiálů a podkladů pro studenty, vytváření nových kurzů, odevzdávání prací od 

studujících apod. Správce sítě plánuje nainstalovat potřebné komponenty a samostatný systém 

do začátku nového školního roku.  
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5 ZÁVĚR 
 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit výukový program pro grafický program Zoner 

Photo studio a jeho aplikaci do výuky v Zemském ústavu hluchoněmých ve Valašském 

Meziříčí s podporou e-learningového vzdělávání. Tento ústav vyučuje studenty jak 

základních, tak středních škol v několika různých oborech.  

 

Cíle, které tato bakalářská práce vytyčila, byly naplněny v předem stanových etapách. 

V úvodu byla nastíněna problematika, popsány cíle práce a po ní následovala stručná historie 

o ústavu. V další kapitole byly popsány teoretické východiska multimediálních nástrojů,       

e-learningu a aplikací pro jejich vyuţití. Následovala kapitola s analýzou současného stavu    

e-learningových nástrojů ve vzdělávacím institutu, technická vybavenost multimediálních 

nástrojů, podmínky prostředí pro zavedení   e-learningového systému a poţadavky institutu 

pro tvorbu  e-learningového kurzu. V třetí kapitole – návrh řešení a implementace                   

e-learningového systému – byl popsán návrh řešení s vyuţitím aplikace Adobe Captivate, ve 

kterém byly kurzy podle poţadavků institutu vytvořeny.  

 

Kurzy byly ve škole otestovány v počítačové učebně po dobu jednoho měsíce a 

shlédany jako dobrou podporou při výuce. Správce sítě potvrdil zavedení e-learningového 

systému Moodle do začátku nového roku, kdy má institut v plánu také rozšíření výukových 

kurzů do více svých předmětů a počítačových učeben. Tímto byly cíle této bakalářské práce 

splněny.  
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Seznam zkratek 

 

3D – 3-dimensional 

ADDIE – Analyze, design, develop, implement, evaluate 

AVI - Audio Video Interleave 

BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CBT – Computer-based training 

CIPD - Chartered Institute of Personnel and Development 

CMYK - Cyan-Magenta-Yellow-Key/blacK 

EXE - Executable 

FLAC - Free Lossless Audio Codec 

FLV – Flash video 

GB - Gigabyte 

GNU - GNU's Not Unix 

GPS - Global Positioning System 

HDR – High dynamic range 

HDTV – High-definition television 

HTML5 – Hypertext transfer protocol 5 

ICT - Information and Communication Technology 

IT – Information technology 

LMS – Learning management system 

Mbit/s – Megabite/second 

MOV - QuickTime Movie 

MP3 - Moving Picture Expert Group 3 

MP4 - Moving Picture Expert Group-4 

MPC – Multimedia personal computer 

MPEG - Moving picture expert group 



 
45 

 

MySQL – My Structured Query Language 

NTSC - National Television System(s) Committee 

PAL - Phase alternating line 

PDF – Print document format 

PHP – Hypertext Preprocessor 

QR - Quick Response 

RAW – Read and write 

RGB – Red, green, blue 

SECAM - Séquentiel couleur à mémoire 

SWF – Shockwave flash 

USB - Universal Serial Bus 

VBR – Variable bitrate 

WAV – Waveform audio file format 

WBS – Web-based training 

WMA – Windows media audio 

WMV – Windows media video 

ZPS – Zoner Photo Studio 
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