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Abstrakt 

Tato disertační práce se zabývá automatickou adaptací e-learningové výuky, kde je studentovi 
s danými vlastnostmi, především učebním stylem, v určité výukové situaci vhodně 
přizpůsobena výuka. V této práci jsou popsány a analyzovány různé způsoby adaptace výuky, 
kde ty hlavní z nich spočívají ve volbě vhodné smyslové formy, náročnosti a pořadí studijních 
materiálů. 

Smyslové formy výukového materiálu se dělí na textovou, vizuální, auditivní a kinestetickou 
(interaktivní) formu. Náročnost je definována především ve třech úrovních: náročná s učivem 
navíc, střední s obvyklým výkladem a snadnější s názornějším a pečlivějším výkladem. 
Pořadí výkladu může být buď postupně od teorie k příkladům, nebo naopak od příkladů 
k teorii. 

Dále je v této práci popsán Virtuální učitel, který automaticky provádí adaptaci výuky na 
základě sady pravidel. Tato pravidla se skládají z podmínek kladených na vlastnosti studenta 
nebo výukovou situaci a závěrů, které specifikují různé parametry adaptace. Pravidla mohou 
být obecně platná nebo specifická pro určité předměty. Pravidlový systém Virtuálního učitele 
je určen pro provádění pedagogických experimentů v adaptivním e-learningu, a proto je 
navržen tak, aby jej mohli používat i uživatelé bez informatického vzdělání. 

Tento Virtuální učitel byl použit v rámci disertačních prací dvou studentů, kteří provedli dva 
pedagogické experimenty, které jsou v této práci stručně popsány. 
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Abstract 

This dissertation thesis deals with automatic adaptation of e-learning courses. The adaptation 
tailors the course content in given situation to the student’s learning styles. This thesis 
describes and analyses different ways of adaptation, mainly the choice of appropriate sensual 
form, difficulty and the learning order. 

There are four sensual forms: text, visual, auditive and kinesthetic (interactive). The difficulty 
is defined in three levels: difficult with optional curriculum, normal with usual content and 
easier level of difficulty with more detailed explanation. The learning order can be from 
theory to examples or backward from examples to theory. 

This thesis also describes the Virtual Teacher that uses a set of rules to automatically adapt 
the way of teaching. These rules compose of two parts: conditions on various students’ 
properties or learning situation; conclusions that specify different adaptation parameters. The 
rules can be used for general adaptation of each subject or they can be specific to some 
subject. The rule based system of Virtual Teacher is dedicated to be used in pedagogical 
experiments in adaptive e-learning and is therefore designed for users without education in 
computer science. 

The Virtual Teacher was used in dissertation theses of two students, who executed two 
pedagogical experiments that are briefly described in this work. 
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1 ÚVOD 

Téma mé práce bylo motivováno potřebami e-learningové výuky, tedy výuky podporované 
nebo řízené počítačem. A personalizací výuky obecně nazýváme přizpůsobení formy i obsahu 
vyučované látky osobnosti studenta. 

Adaptace výuky je zatím ve stádiu výzkumu. Jsou prováděny různé výukové experimenty, 
které systematicky adaptují výuku tím způsobem, že určitému typu studentů jednotně 
přizpůsobí výuku. Tyto experimenty jsou prováděny v běžné frontální výuce ve třídách i 
v prostředí různých e-learningových systémů, na které je tato práce zaměřena. Tyto 
experimenty často vedou k pozitivním výsledkům, kdy se studenti učí o něco lépe. Bude však 
ještě třeba provést mnoho experimentů. A na základě výsledků těchto experimentů pak 
bude třeba vypracovat obecnou metodologii adaptace výuky. V oblasti e-learningu tedy je 
potřeba systém výuky, který umožňuje provedení různých výukových experimentů a 
který v budoucnosti bude podporovat integraci výsledků jednotlivých experimentů 
v obecném systému adaptace výuky. Tato práce se zabývá návrhem takového systému. 

E-learningem obecně se zabývají dvě skupiny specialistů. Zaprvé pedagogové, kteří zkoumají, 
co všechno má tato výuka obsahovat, jak má být strukturována, aby co nejlépe nahradila 
učitele. Publikují teoretické práce a nezabývají se přirozeně realizací počítačovou. Zadruhé to 
jsou informatici, kteří vytvářejí počítačové systémy, zabezpečující běžné výukové potřeby – 
evidence studentů, ukládání výukových materiálů, organizaci výuky, vlastní výuku řízenou 
počítačem, testování, odevzdávání úkolů, komunikaci učitele se studentem. Informatici se 
nezabývají studiem pedagogiky a psychologie, která může vést ke kvalitativně lepšímu 
návrhu řízení výuky a k její personalizaci. Proto i adaptivní výukové systémy využívají jen 
"informatických nástrojů" jako adaptaci na základě formálního chování uživatele nebo dnes 
již poněkud zastaralý princip programované výuky, kdy učitel-autor sám větví výuku podle 
okamžitých reakcí studenta, tedy „programuje“ reakci systému na předem definované situace. 

Ovšem teprve spojení obou oborů a úzká spolupráce pedagogicko-psychologických odborníků 
s informatiky může poskytnout komplexní a obecné řešení. Pak ped-psych zásady formulující 
chování ideálního (virtuálního) učitele tvoří zadání, informatické řešení pak musí vyřešit 
všechny úkoly k jejich automatizaci. Vstupními parametry takového systému jsou informace 
o studentovi a informace o výukové látce, jeho vnitřní „know how“ tvoří ped-psych expertní 
pravidla a jim odpovídající algoritmy, výstupem je komplexní individualizovaný řídicí 
výukový program. Právě ve vnitřním modulu systému jsou provázány znalosti obou oborů. 

Zúčastnil jsem se v letech 2009-2012 řešení dvou ESF projektů na téma Personalizace 
e-learningové výuky. V jejich rámci jsem podrobně prostudoval pedagogickou literaturu o 
učebních stylech i vyučovacích stylech a metodách. Po konzultacích s odbornými pedagogy a 
psychology byly řešitelskou skupinou formulovány charakteristické vlastnosti učebních stylů 
studentů a vhodná strukturalizace učební opory na elementární části. Na výzkumech obou 
témat jsem se aktivně podílel.  

Hlavním bodem tohoto výzkumu pak byla moje spolupráce na formulaci zadání pro 
virtuálního učitele. V něm byly detailně definovány úkoly, které musí virtuální učitel 
(adaptivní řídicí výukový program) řešit: 
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• pomocí vhodného nástroje určit učební styl studenta, 

• na základě informací o učebních vlastnostech studenta definovat jeho osobní výukový 
styl, 

• na základě další informace o struktuře výukové opory upravit osobní výukový styl na 
míru opoře na aktuální výukový styl, 

• řídit podle určeného aktuálního výukového stylu proces výuky aktuálního studenta 
v aktuálním předmětu, 

• řešit reakci na chybné odpovědi studenta v průběhu výuky, 

• průběžně protokolovat proces výuky, 

• analyzovat protokol jako součást zpětné vazby. 

Jednou z podmínek v zadání bylo přenést rozhodování o vlastním průběhu výuky na učitele 
virtuálního, neponechávat to jako povinnost autorovi výukové opory. Tak původní princip 
programované výuky (s na míru předmětu definovaným průchodem) je povýšen na úroveň 
obecně platných pedagogických zásad, reagujících na řadu vstupních parametrů. 

Tyto zásady se mohou postupně upravovat, měnit, doplňovat a proto je nutné, aby modul 
virtuálního učitele byl vybaven možností tyto zásady pedagogům zadávat bez účasti 
programátora. Odtud plyne další požadavek: 

• pravidla pro řízení výuky musí být přístupná a zadavatelná každému výzkumnému 
pracovníkovi v oboru e-learningu, s možností sdílení nebo naopak individualizace 
pravidel.  

V první části práce jsou definovány základní pojmy a je představen současný stav ve vývoji 
různých systémů adaptujících obsah výuky. Poté jsou přesně specifikovány cíle této disertační 
práce., které kromě návrhu systému pro adaptaci výuky obsahují i návrh metod pro využití 
všech dat sesbíraných v průběhu výuku k dalšímu zlepšování způsobu adaptace a výukových 
materiálů. Dále je stručně představen způsob měření vlastností studentů, na základě kterých je 
pak prováděna adaptace výuky. V kapitole 5 je přesně popsáno mnoho různých způsobů 
adaptace výuky, aby bylo přesně specifikováno, co vše má navrhovaný systém adaptace 
výuky podporovat. Po této specifikaci požadavků je v kapitole 6 uvedena datová analýza entit, 
s kterými se bude dále pracovat, a třídní diagram, který popisuje rozložení funkcí do 
jednotlivých tříd. Dále jsou navrženy algoritmy jednotlivých metod, které provádějí adaptaci 
výuky. V kapitole 7 je uvedeno využití navrženého systému v praxi při provádění výukových 
experimentů. Závěr pak obsahuje shrnutí výsledků této práce spolu s doporučeními pro další 
výzkum a vývoj. 
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2 KLÍČOVÉ POJMY 

2.1 Styly učení 

Dále bude využíván pojem styl učení, jak jej definoval Mareš [3]: 

Styly učení jsou subtilní projevy individuality člověka v různých situacích učení. Jde tedy o 

transsituační projevy. Představují metakognitivní potenciál člověka. Jsou to postupy při 

učení, které jedinec v daném období preferuje. Postupy svébytné svou orientovaností, 

motivovaností, strukturou, posloupností, hloubkou, elaborovaností, flexibilitou. Vyvíjejí se z 

vrozeného základu (tj. z kognitivních stylů), ale obohacují se a proměňují se během jedincova 

života jak záměrně, tak bezděčně. Člověk jich užívá ve většině situací pedagogického typu; 

jsou méně závislé na obsahové stránce učení. 

Nyní uvedemecharakteristikystylu učení užitečné pro adaptivní výuku [4]. Styl učení s 
názvem smyslové vnímání popisuje, která forma informací studentovi nejvíce vyhovuje. 
Vizuální typ upřednostňuje schémata, obrázky, tabulky a grafy. Auditivní typ preferuje 
mluvené slovo a kontakt s jinými lidmi. Kinestetický typ je zaměřen spíše na názorné ukázky, 
modely a praktické informace. Verbální typ upřednostňuje textovou formu informací [5]. 

Systematičnost učení studenta popisuje pořadí učení studenta, které může probíhat buď v 
postupně na sebe logicky navazujících krocích, nebo téměř náhodně, bez spojitostí, po 
velkých skocích [6]. 

Podle způsobu dělíme učení na teoretické odvozování, které charakterizuje studenta, který 
dává přednost důkladnému přemýšlení o nově nabytých vědomostech, a na experimentování, 
kde studenti raději nově nabyté poznatky aktivně vyzkoušejí, nejlépe v praxi [6]. 

Podle postupu lze učení rozdělit na detailistické, které se zaměřuje na malé části konkrétních 
informací, z kterých se až poté postupně skládá obraz celku, a na holistické, které se zaměřuje 
na velké části abstraktních informací a celkový přehled, od kterého se postupně propracovává 
až k detailům [7]. 

Pojetí učení studenta lze rozdělit na tři stupně: hloubkové, kde studentovým hlavním zájmem 
je důkladně porozumět učivu, strategické, ve kterém je studentovým cílem dosáhnout ve 
studiu efektivně co nejlepších výsledků a povrchové, kde se student snaží jen o splnění 
základních požadavků [8]. 

Autoregulace učení určuje, nakolik je student schopen samostatně řídit své učení. Z toho pak 
vyplývá jeho potřeba vnější kontroly průběhu studia, kdy mu buď vyhovují přesné pokyny 
k průběhu učení, nebo si své učení nejlépe řídí samostatně [9]. 

Styly učení byly analyzovány v [p1, p2, p3, p5, p9, p17, p21]. 

2.2 Adaptivní výukové prostředí 

Výukové prostředí je považováno za adaptivní tehdy, když je schopno monitorovat a 
interpretovat aktivity uživatelů, odvozovat požadavky a preference uživatelů na základě 
interpretovaných aktivit a pak z těchto informací dokáže dynamicky upravovat výukový 
proces [12]. 
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Adaptace výuky může nabývat mnoha forem, které lze rozdělit do následujících kategorií:  

• adaptace uživatelského rozhraní,  

• adaptace obsahu výuky,  

• adaptace vyhledávání a  

• sestavování obsahu výuky a adaptivní podpora spolupráce.  

První kategorie, adaptace uživatelského rozhraní, přizpůsobuje uživateli např. barevné schéma 
výukového prostředí, použitý font a velikost písma, strukturu a pořadí uživatelem 
prováděných akcí. Druhá kategorie, adaptace obsahu výuky, upravuje obsah a prezentaci 
obsahu výuky tak, aby co nejvíce odpovídala daným charakteristikám uživatele, čímž je 
optimalizováno učení z kvalitativního i časového hlediska. Tento způsob adaptace zahrnuje 
například dynamickou změnu struktury obsahu výuky, přizpůsobení navigačních prvků ve 
výukovém materiálu a dynamickou selekci částí výukového materiálu. Třetí kategorie, 
adaptace vyhledávání a sestavování výukových materiálů, na základě zjištěných charakteristik 
a cílů uživatele vybírá z distribuovaných zdrojů takové materiály, které jsou pro daného 
uživatele aktuálně nejpřínosnější. Poslední kategorie, adaptivní podpora spolupráce, se 
zaměřuje na komunikaci mezi osobami a na různé druhy skupinových aktivit. Předmětem 
adaptace je zde pak usnadnění procesu komunikace a spolupráce a zajištění dobré kombinace 
uživatelů v rámci skupiny [12]. 

Tato práce je dále zaměřena především na kategorii adaptace obsahu výuky, protože ten je 
hlavním zdrojem učebních informací pro studenta v elektronickém prostředí a měl by tedy 
významně ovlivňovat jeho učení.  
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3 SOUČASNÝ STAV ADAPTIVNÍ VÝUKY 

V současnosti je e-learning hlavním nástrojem pro distanční a kombinované studium, ale 
často se jeho prvky používají i jako doplněk klasické prezenční výuky. Z toho důvodu je 
velká pozornost věnována možnostem, jak zefektivnit tuto e-learningovou výuku. 

Jedním z přístupů k zefektivnění této formy výuky je adaptace výuky individuálním 
vlastnostem studenta. Ve světě existuje několik systémů, které adaptují obsah výuky. 

3.1 Struktura adaptivních učebnic 

Adaptivní učebnice musí být vhodně strukturované, aby je bylo možné adaptovat. Existuje 
mnoho adaptivních systémů, které podobnou strukturu adaptivní učenice často popisují 
různými pojmy a proto zde tyto pojmy sjednotíme. 

Na nejvyšší úrovní je předmět (kurz), který má být vyučován. Každý takový předmět je 
hierarchicky rozdělen na lekce, kapitoly, rámce, varianty, vrstvy a komponenty. Lekce je 
výuková jednotka odpovídající vyučovací hodině. Nemusí odpovídat kapitole z učebnice, 
rozsahy kapitol mohou být velmi rozdílné podle rozsahu tématu, kdežto lekce jsou rozdělené 
podle časové náročnosti obsažené látky. Lekce se dále dělí na rámce.  

Rámec je část lekce, obsahující jednotkovou výukovou informaci včetně testovacích otázek, 
které ověřují její zvládnutí. Jinde (například [13]) se používá pojem koncept nebo stránka a 
často se uvažuje jen o výkladu daného pojmu bez příslušných testovacích otázek. Rámec je 
pro adaptivní výuku dále rozdělen na varianty a vrstvy. 

Varianty rámce jsou jiné způsoby výkladu a ověřování téže látky, liší se smyslovou formou 
nebo hloubkou výkladu. Dle smyslové formy dělíme varianty na vizuální, kde převládají 
obrázky a schémata, auditivní, kde je většina zvukových informací, verbální, kde převládá 
psaný text a kinestetické, které obsahují hodně interaktivních výukových prvků. Hloubka 
výkladu udává míru podrobnosti výkladu, specifikuje detailnost předkládaných výukových 
informací. Hloubku rozdělujeme na tři úrovně. Základní úrovní je hloubka 2, což je nejčastěji 
používaný výklad z hlediska podrobnosti. Jeho rozsah a obsah určuje autor. Hloubka 3 
obsahuje podrobnější výklad obsahově stejných informací jako v hloubce 2, má nejprve 
jednodušší a postupně složitější příklady. Hloubka 1 obsahuje rozšiřující informace, které 
nejsou uvedeny v hloubce 2, souvislosti a vazby na jiné oblasti apod. 

Vrstvou rámce nazýváme část rámce, která je charakteristická svým účelem v procesu výuky. 
Podle tohoto účelu je rozdělena na několik typů, například výklad teorie, vysvětlování, 
upevňování vědomostí, prověřování vědomostí, motivace, řízení výuky. Jinde (například [13]) 
se používá pojem fragment.Obsahem vrstvy může být formátovaný text společně 
s multimédii. 

3.2 Druhy adaptace 

Mnoho adaptivních systémů používá podobné druhy adaptace, proto zde ty hlavní z nich 
stručně popíšeme. 
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Často používanou technikou jsou podmíněné vrstvy, kdy se vrstva s určitým obsahem 
zobrazí při splnění předem definované podmínky. Například pokud student nezná určitý 
pojem nutný při dalším výkladu, tak je mu zobrazena vrstva se stručným vysvětlením pojmu 
[17, 18, 28, 29]. 

Méně [17, 18, 28, 29]se už využívá změna pořadí vrstev, kdy se různé druhy vrstev různým 
studentům předkládají v různém pořadí. Student může být vyučován například směrem od 
teorii k příkladům nebo směrem od příkladů k teorii. 

Občas [14, 15, 28, 29]se využívá změna varianty rámce, kdy se vybere varianta vhodná pro 
daného studenta. K tomu je ovšem potřeba mít připraveno několik variant výuky, což je velmi 
náročné na přípravu a proto se tato adaptivní technika používá málo. 

Dále se provádí adaptace navigace, kdy se různým způsobem upravuje především způsob 
zobrazení obsahu předmětu, tedy seznamu kapitol a rámců, a různé další odkazy na další části 
učebnice předmětu, například odkaz na to, co by se měl student naučit dále [17, 18, 27]. 
Existuje mnoho technik této adaptace, například změna pořadí odkazů, změna jejich způsobu 
zobrazení či jejich vynechání, různé způsoby jejich výběru a podobně. Touto oblastí se tato 
práce nebude podrobněji zabývat, protože je předmětem disertační práce jiného autora[24]. 

Občas se uvažují i různé režimy výuky, které upravují celkový způsob adaptace výuky[14, 
23]. Například kromě klasického režimu výuky může být i testovací režim, který zobrazuje 
jenom testovací otázky a výklad zobrazí až při špatné odpovědi. 

3.3 Systémy adaptující obsah výuky 

3.3.1 ANATOM-TUTOR 

Tento adaptivní systém [14] je specializovaný na výuku anatomie. Systém adaptuje hloubku 
výkladu, tedy náročnost textu podle úrovně aktuálních znalostí uživatele. Tato adaptace 
probíhá na dvou úrovních. Na první úrovni určí hloubku výkladu rámce, který je připraven ve 
dvou variantách: pro začátečníky a pro pokročilé. Na podrobnější úrovni jsou pak uvnitř 
tohoto textu určité použité pojmy buď jenom zmíněny, nebo uvedeny i s vysvětlením. Systém 
také jednoduše adaptuje navigaci podle aktuálních znalostí uživatele, kde nezobrazuje odkazy 
na látku, na kterou uživatel ještě není připraven. 

Tento systém také obsahuje tři režimy výuky: 

• prohlížení, kde si uživatel může bez omezení projít celý materiál, ale toto prohlížení se 
nevyhodnocuje jako studium, 

• testování, kdy jsou uživateli předkládány jen testovací otázky a v případě špatné 
odpovědi je mu zobrazena odpověď správná, 

• adaptivní režim, kdy probíhá výuka se všemi možnostmi adaptace. 

3.3.2 Arthur 

V tomto systému [15] je kurz rozdělen na rámce, které mají vypracováno několik variant, 
které napsali různí autoři různým stylem. Tyto varianty od sebe nejsou odlišeny žádnými 
jinými metadaty než jejich autorem. Studentovi je ze začátku přidělena varianta náhodně. 
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Podle výsledků, kterých dosáhl student v této variantě, se vyberou podobní studenti, kteří měli 
z předchozích rámců podobné výsledky. Varianta dalšího rámce se pak vybírá takové, kde 
měli podobní studenti nejlepší výsledky. Prakticky pak tímto způsobem dojde u většiny 
studentů s určitým učebním stylem k výběru variant učitele, jehož výkladový styl je jim 
nejbližší. 

Výhodou tohoto přístupu je, že se nemusí vytvářet žádná adaptivní pravidla, k adaptaci 
dochází samovolně na základě výsledku studentů. 

Nevýhodou tohoto přístupu k adaptaci je, že je zcela závislý na studentech, v případě malé 
populace studentů nebude systém fungovat. Další nevýhodou je malá citlivost, studenty 
systém posuzuje jenom podle jejich výsledků. 

3.3.3 ELM-ART 

Jedná se o pokročilý adaptivní systém [16] specializovaný na výuku programování v LISPu. 
Používá specializované nástroje pro psaní výrazů, vyhodnocování příkladů, vizualizaci 
zpracování, detailní popis chyb a podobně. Tento systém také používá specializovaný druh 
adaptace, který nejde využít ve výuce jiných předmětů. Jedná se o detailní analýzu studentova 
řešení příkladů v LISPu, díky které pak dokáže předpovídat způsob studentova řešení dalších 
problémů a podle toho vybrat vhodné následující příklady. 

3.3.4 AHA! 

Systém AHA! (Adaptive Hypermedia for All) v průběhu výuky sleduje a modeluje znalosti 
studenta. Autor výukových materiálů má v tomto systému možnost vkládat podmíněné 
odkazy a vrstvy, které se zobrazují jen po splnění dané podmínky [17]. 

Při zobrazení stránky systém na začátku aplikuje obecná pravidla a pravidla definovaná 
autorem, tato pravidla mění vlastnosti uživatele a údaje u jeho konceptů. Změny v modelu 
uživatele spouští další pravidla a ta zase mohou spouštět další. Vyhodnocení se tedy nemusí 
nikdy zastavit. Výsledek také závisí na pořadí vyhodnocení. Obojí musí hlídat autor 
adaptivních pravidel. Závěrem pravidla je příkaz v programovacím jazyce. Hlavním 
způsobem adaptace je podmíněný fragment textu a odkazy, případně výběr jiné varianty 
fragmentu textu, systém neumí měnit pořadí. Tento systém umožňuje vybrat variantu rámce, 
kde u každé varianty je zapsána podmínka v programovacím jazyce, která udává, kdy se má 
tato varianta použít. Tento systém také umožňuje provádět adaptaci navigace. 

Autoři kurzů v tomto systému tvoří HTML stránky doplněné o speciální tagy, jejich obsahem 
jsou i relativně složité vyhodnocovací podmínky. Autoři musí být schopni tvořit webové 
stránky a psát podmínky v programovacím jazyce. Autoři tedy musí navrhnout nejen obsah 
výuky, ale i způsob, jakým se bude adaptace provádět. 

Zde je příklad podmíněné vrstvy [18]: 

In Xanadu 

<if expr="myapp.xanadu.knowledge==0"> 

<block> 

(a fully distributed hypertext system, developed by Ted Nelson 

at Browsn University, from 1965 on) 

</block> 
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</if> 

there was only one protocol, ... 

3.4 Architektury adaptivních systémů 

3.4.1 GALE 

GALE [19] je obecná architektura adaptivních systémů, která je hodně technicky zaměřená a 
skládá se z několika modulů. Update processor provádí změny před načtením doménového 
modelu. Provede kód asociovaný s daným doménovým modelem, konkrétně jeho událostí pro 
načtení modelu. To může vyvolat změny v uživatelském modelu a ty mohou vyvolat opět 
další změny v uživatelském modelu díky událostem při změně dané vlastnosti.Load procesor 
provádí adaptaci při načítání daného konceptu, může například vybrat jiný zdroj a 
podobně.XML procesor provádí adaptaci podle jednotlivých XML tagů, kde ke každému tagu 
je přiřazen určitý modul zodpovědný za jeho adaptaci. Patří sem adaptace jako přizpůsobení 
různým zařízením. Také se zde ale provádí adaptace obsahu odkazů, tedy adaptace toho, kam 
se odkazují. Poté adaptace podmíněného obsahu. Na této úrovni jde díky zásuvným modulům 
provádět cokoliv, je to ale programování obsahu, pro běžné autory velmi obtížné. 

Je zde používán vlastní jazyk GALE code, javu doplněnou o zkratky k přístupu k modelům: 

{ #[visited]:Integer `0` { 

event `if (${#suitability} && ${#read} < 100) #{#read, 100}; 

else if (!${#suitability} && ${#read} < 35) #{#read, 35};`} 

#knowledge:Integer !`GaleUtil.avg(new Object[] 

{${<=(parent)#knowledge},${#read}}).intValue()` 

#[read]:Integer `0` 

#suitability:Boolean `true` 

event `#{#visited, ${#visited}+1};` } 

Adaptivní kurzy v tomto systému zatím tvořili lidé s informatickým vzděláním. 

3.4.2 AHAM 

AHAM [20] je architektura, kterouz větší části naplňuje systém AHA, který se v průběhu 
vývoje této architektuře postupně přibližuje. Tato architektura umožňuje provádět různé druhy 
adaptace: podmíněné vrstvy, změnu varianty, změnu pořadí vrstev a adaptaci navigace. Dále 
odděluje model studenta, obsah výuky a výukový model, který dále dělí na pravidla adaptace 
a adaptační mechanizmus. 

Pravidla pouze upravují informace o studentovi. Jsou definována pravidla několika typů: 
obecná pedagogická pravidla zabudovaná do systému, obecná pravidla definovaná autorem a 
specifická pravidla. Nijak se zde ale neřeší priorita, konflikty a vzájemná interakce pravidel, 
spoléhá se na jejich správný návrh. 

Pravidla jsou tvořena druhem události (např. načtení stránky, zpracování prerekvizit, 
zpracování odkazu atd.) a podmíněným příkazem v programovacím jazyce. 

Zde jsou ukázky několika pravidel: 
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<on page, C1.value = (A && C2.reading && C1.ready-to-read)?1: C1.value> 

<prerequisite, C2.ready-to-read = C1.value> 

<link, hidden(C1,C2) = ! C2.ready-to-read> 

Výsledný materiál pro daného studenta sestavuje konstruktor stránky na základě informací o 
studentovi a metadat obsažených ve výukovém materiálu. Tato metadata musí do materiálu 
přidávat sám autor a obsahují například i podmínky, kdy se má zobrazit která vrstva. Autor 
může vybírat z několika konstruktorů stránek, které může doplnit i o podmínky, kdy se má 
který konstruktor použít. Pokud chce ale definovat vlastní konstruktor, musí jej 
naprogramovat. 

I když jsou adaptivní pravidla oddělena od výukového obsahu, autor učebnice stále musí 
určitým způsobem specifikovat, jak má být který materiál adaptován. Při použití 
podmíněných vrstev musí autor přesně definovat podmínky. Při výběru variant musí autor 
vždy specifikovat podmínky, kdy se má jaká varianta použít. Pro úpravu pořadí vrstev musí 
dokonce naprogramovat vlastní funkci, která to provede. Automaticky je prováděna pouze 
adaptace navigace. 

 

 

3.5 Systém Barborka 

V oblasti adaptace obsahu má nejvíce možností systém Barborka. Tato práce úzce navazuje 
na disertační práci, která popisuje způsob adaptace výuky [21]. Barborka adaptuje obsah 
výuky podle různých stylů učení studenta a pracuje s podrobně rozčleněným studijním 
materiálem, který autor předmětu připraví v několika smyslových formách a stupních 
náročnosti. Výuku pak řídí algoritmus, jehož parametry nastavuje expert na adaptivní výuku. 
Činnost systému je rozdělena do modulů student, autor a expert, které jsou dále podrobněji 
popsány. 

3.5.1 Modul autor 

Obsahem tohoto modulu jsou libovolné předměty připravené pro adaptivní výuku. Každý 
předmět je rozdělen na lekce, rámce, varianty a vrstvy. Obsah výuky autor vkládá do systému 
pomocí formulářů jako formátovaný text doplněný o metadata. Autor vytváří jen obsah 
výuky, způsob adaptace nijak nenavrhuje. Po technické stránce autor musí ovládat pouze 
základní práci s editorem a znát význam jednotlivých formulářových polí. Nemusí tedy 
ovládat jazyk HTML ani jiný programovací jazyk. 

3.5.2 Modul student 

Tento modul má v adaptivní výuce za úkol především sbírat informace o studentovi, tedy 
zjistit jeho styl učení a sledovat a vyhodnocovat průběh jeho výuky. Styl učení studenta je 
v současnosti měřen dotazníkem [15], jehož výsledky sice nejsou příliš přesné, ale je stručný 
a lze jej vyplnit za 5 až 10 minut na rozdíl od jiných dotazníků, jejichž vyplnění může trvat 
déle než hodinu. Dále tento modul podrobně sleduje průběh výuky studenta, především čas 
studia jednotlivých částí předmětu a míru správnosti zodpovězených otázek. Studentovi je 
v průběhu výuky zobrazena taková forma výukového materiálu, která nejvíce odpovídá jeho 
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vlastnostem. Student má ale stále možnost přizpůsobit si zobrazenou formu výukového 
materiálu svým potřebám. Může si tedy u jednotlivých vrstev zvolit jinou smyslovou formu 
nebo hloubku výkladu. Systém toto studentovo přizpůsobení výkladu sleduje a zaznamenává 
spolu s ostatními aktivitami studenta. 

3.5.3 Modul expert 

Tento modul definuje činnost tzv. virtuálního učitele, který ve výuce studentovi s danými 
vlastnostmi zobrazí vhodně seřazené vrstvy daného rámce ve vhodné variantě. Činnost 
virtuálního učitele udává množina pravidel, které navrhuje expert na adaptivní výuku. Každé 
pravidlo se skládá z předpokladů a závěrů. Předpokladem pravidel je úroveň vlastností 
studenta. 

Závěrem těchto pravidel je jakou hloubkumají mít jednotlivé typy vrstev a jaký má být 
smyslový typ zobrazeného rámce. V závěrech lze také nastavit pořadí jednotlivých typů 
vrstev pomocí tří způsobů: definicí základního pořadí, které určuje základní posloupnost typů 
vrstev, určením pořadí na začátku a pořadí na konci. Kromě toho byl určen i způsob zobrazení 
tzv. multivrstev, tedy více vrstev stejného typu. Ty se zobrazují buď postupně všechny vrstvy 
stejného typu za sebou, nebo střídavě, kdy se jednotlivé typy multivrstev střídají podle pořadí 
multivrstev. 

Pro názornost jsou zde uvedeny příklady takovýchto pravidel ve slovní podobě: 

• Pokud má student vysokou hodnotu vlastnosti vizuální typ vnímání, pak zobraz vrstvy 
ve vizuální smyslové formě. 

• Pokud má student nízkou hodnotu vlastnosti motivace, pak na začátku zobraz tuto 
motivační vrstvu v hloubce 3. 

3.5.4 Zhodnocení algoritmů 

Tato práce navazuje především na dva algoritmy z disertační práce [14], které jsou dobrým 
základem pro realizaci adaptivní výuky pomocí pravidel, ale mají následující nevýhody a 
omezení: 

• neřeší konflikty pravidel, 

• použití virtuálních studentů může vést k velkému zaokrouhlení určitých vlastností 
skutečného studenta, 

• je obtížné tento algoritmus dále rozšiřovat a doplňovat, 

• nepočítá s případnou změnou množiny vlastností studenta nebo množiny metadat o 
vrstvách a variantách, 

• vůbec nepopisuje způsob výběru skutečných vrstev rámce, když vrstva požadovaných 
vlastností chybí, 

• je použit pevný algoritmus místo pravidel pro: 
o výběr smyslového typu 
o reakce na špatnou odpověď. 

3.5.5 Doporučení pro další vývoj 

V závěru práce [21] jsou uvedeny následující doporučení pro další vývoj: 
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• dále analyzovat a upřesňovat množinu vlastností definujících učební styl studentů, 

• formulovat další pedagogická pravidla přiřazující výukový styl k danému učebnímu 
stylu, 

• řešit kombinace pravidel a jejich případné kolize, 

• v souvislosti s předcházejícím bodem rozšířit současná metadata výukových prvků 
(rámců, variant, vrstev) o metadata umožňující kombinovat i prvky různých rámců, 
případně i různých lekcí či předmětů, 

• analýzou protokolu studenta metodami statistiky a metodami získávání znalostí z dat, 
realizovat zpětnou vazbu do: 

o množiny virtuálních studentů i do osobních vlastností živých studentů, 

o výukových opor konkrétních předmětů, doporučovat jejich úpravy, 

o expertních pravidel virtuálního učitele a doporučovat jejich modifikace. 

• analýzou protokolu studenta metodami statistiky a metodami získávání znalostí z dat, 
realizovat zpětnou vazbu do expertních pravidel virtuálního učitele a doporučovat 
jejich modifikace. 

Tato disertační práce realizuje, mimo jiné, všechna uvedená doporučení, kromě prvních dvou, 
kterým se věnují jiní studenti doktorského studia. Tato doporučení měla vliv na stanovení cílů 
této disertační práce. 

3.6 Shrnutí 

Existují systémy mimo Barborku, které umožňují provádět adaptaci obsahu výuky, ale 
všechny se liší některými z následujících klíčových vlastností: 

• jsou zaměřeny jen na jednu nebo několik málo vlastností studenta, 

• nechávají autora materiálů navrhnout celý proces adaptace, 

• zaměřují se na výběr a změnu pořadí celých výukových objektů, jejichž obsah detailně 
neanalyzují, 

• jsou specializované na výuku konkrétní látky, kde využívají postupy adaptace, které se 
jen obtížně zobecňují. 

Systém Barborka [14] podrobně analyzuje obsah výukových objektů a dělí jej dále na varianty 
a vrstvy. Ty jsou popsány metadaty, která udávají pořadí, typ obsažené informace, smyslovou 
formu a obtížnost. Adaptaci provádí pomocí nastavitelných pravidel a algoritmu, který na 
základě těchto pravidel zobrazí obsah výukového objektu adaptovaný vlastnostem 
konkrétního studenta. 
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4 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Adaptace výuky vychází ze znalosti učebních stylů a struktury autorské opory. Úkolem je 
výzkum virtuálního učitele se schopností adaptace výukového materiálu i postupu učení, 
jehož účelem je optimalizace e-learningového personalizovaného výukového procesu. 
Základem virtuálního učitele jsou expertní pedagogicko-psychologická pravidla, prozatím jen 
několika základníchtypů. Řada dalších výzkumů prokázala potřebu realizace i dalších typů 
pravidel. 

Adaptivní výuka je oblast, v které je stále zapotřebí provést mnoho výzkumů a experimentů. 
Z tohoto důvodu vznikla celá řada různých systémů, kde každý z nich svým způsobem 
adaptuje obsah výuky. Tyto systémy na sebe vzájemně nenavazují, většina z nich sloužila 
pouze k provedení daného výzkumu nebo experimentu a dále se většina z nich téměř 
nevyužívá. Je velmi neefektivní vytvářet pro každý experiment znovu celý systém a výukové 
materiály. Dále uvedené cíle disertační práce byly oproti cílům uvedeným v tezích rozšířeny o 
bod 2 a 4. 

Hlavním cílem této práce je navrhnout obecný systém pro adaptaci obsahu výuky, který bude 
snadno rozšiřitelný o nové způsoby adaptace obsahu výuky i o nová metadata o výukových 
materiálech a studentech a který bude podporovat výzkumy a experimenty v oblasti adaptace 
obsahu výuky. Dále tento systém budeme nazývat Virtuálním učitelem. 

Dílčí cíle této práce jsou: 

1. Teoreticky navrhnout přesnou specifikaci různých druhů adaptace obsahu výuky, 
především dynamické adaptace na základě průběhu výuky. 

2. Navrhnout a realizovat obecný systém pro adaptaci obsahu výuky, který bude podporovat 
všechny specifikované druhy adaptace. 

3. Navrhnout nástroje pro podporu experimentů, které budou umožňovat: 

• testovat nově navržený způsob adaptace obsahu výuky, 

• sledovat účinnost daného způsobu adaptace a případně automaticky navrhovat jeho 
úpravy, 

• sledovat kvalitu výukových materiálů. 

4. Použít a otestovat navržený systém v praxi. 
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5 TEORETICKÝ PRINCIP ADAPTACE VÝUKY 

V procesu adaptace výuky vystupují aktéři student, autor a expert. Autor tvoří adaptivní 
učebnice, což je formátovaný text doplněný o multimédia a řadu metadat. Expert navrhuje 
pravidla, která udávají způsob, kterým se má výuka studentovi adaptovat. 

 
Obrázek 1: Diagram datových toků modulu expert a jeho okolí 

Moduly autor a student byly v minulé verzi systému navrženy ve vyhovující podobě, tato 
práce se soustředí na modul expert, který je třeba rozšířit a zobecnit. Mezi funkce expertního 
modulu patří zadávání pravidel, virtuální učitel a různé analýzy. V této kapitole se budeme 
podrobně zabývat virtuálním učitelem, který pomocí pravidel adaptuje a řídí výuku.  

Jádrem virtuálního učitele jsou pravidla, která vychází z různých metod adaptace. V kapitole 
o současném stavu byly stručně představeny jednotlivé metody adaptace. V této kapitole je 
podrobně popíšeme spolu s možnostmi jejich parametrizace. 

U metody podmíněných vrstev se určité vrstvy zobrazují nebo nezobrazují. Vrstvy, které se 
mají nebo nemají zobrazit, mohou být vybrány podle některého ze svých atributů, tedy svým 
typem vrstvy, hloubkou a smyslovým typem, případně i zcela specifiky pomocí identifikátoru 
vrstvy. Podmínky, kdy se má daná vrstva zobrazit a kdy ne, jsou dány učebním stylem daného 
studenta a úrovní jeho vědomostí. 

 
 

      Student 

      Expert 

      Expert 

   Virtuální učitel 

            Pravidla 

     Výukové opory       Student + UStyl 

      Protokol 

      Autor      Student 

   Analytik       Autor 
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Metoda změny pořadí vrstev určuje pořadí různých vrstev v rámci. Vrstvy, kterým se má 
určit pořadí, se opět vybírají podle některého ze svých atributů, tedy svým typem vrstvy, 
hloubkou a smyslovým typem, případně i zcela specifiky pomocí identifikátoru vrstvy. 
Podmínky, kdy se má použít jaké pořadí vrstev, jsou dány učebním stylem daného studenta. 

Další metoda mění variantu rámce nebo vrstvy, tedy jejich hloubku nebo smyslový typ. 
Tato metoda v případě změny varianty rámce mění smyslový typ nebo hloubku všech vrstev. 
Může ale měnit hloubku či smyslový typ jen některých vrstev, které se opět vybírají podle 
některého ze svých atributů, tedy svým typem vrstvy, hloubkou a smyslovým typem, případně 
i zcela specifiky pomocí identifikátoru vrstvy. Podmínky, kdy se má použít daná varianta, 
jsou dány učebním stylem daného studenta a úrovní jeho vědomostí. 

Také je možné upravovat pořadí kapitol a rámců podle stylu učení a vědomostí studenta a 
podle specifických metadat kapitol a rámců, která si určí jednotliví autoři, například smyslový 
typ rámce. 

Automatické sestavení rámce vytváří nový, dříve nedefinovaný rámec z již existujících 
vrstev. U této metody se především určuje, kdy, kde a z kterých vrstev se má tento nový 
rámec tvořit. 

Existují i další metody adaptace, které zde nebudou podrobněji zpracovány, protože jsou 
předmětem probíhající disertační práce jiného autora [24]. Jedná se především o adaptace 
způsobu zobrazení obsahu předmětu a adaptivní doplnění různých odkazů na související části 
učiva. Pro obě tyto metody adaptace je potřeba používat síť definovaných pojmů, která je 
předmětem výše zmíněné disertační práce. 

Občas se uvažují i různé režimy výuky, které upravují celkový způsob adaptace výuky[23]. 
Například kromě klasického režimu výuky může být i testovací režim, který zobrazuje jenom 
testovací otázky a výklad zobrazí až při špatné odpovědi. 

Systém je v současnosti používán především pro pedagogické experimenty, kde je důležité, 
aby měli autoři experimentu co největší kontrolu nad adaptací výuky. Proto je systém navržen 
tak, aby bylo možné způsob adaptace snadno nastavit a nemusel se přitom měnit kód 
programu. Toto nastavení adaptace výuky se provádí pomocí pravidel, která určují způsob 
adaptace výuky různým studentům v různých situacích. Tato pravidla jsou navržena v takové 
podobě, aby byla srozumitelná a bylo je možno snadno vytvářet i měnit. 

Dále popsaná teorie byla publikována v [p4, p8, p10, p13, p16, p20]. 

Existuje mnoho druhů pravidel, ale experimentátor obvykle potřebuje pracovat pouze s jejich 
malou částí. Proto je důležité pravidla srozumitelně rozdělit do několika oblastí. Pravidla 
můžeme obecně dělit podle třech kritérií: 

1. Podle výukového obsahu, pro který platí (např. všeobecná, pro obor, předmět). 
2. Podle výukového režimu, v kterém jsou používána (např. prohlížení, výuka, 

opakování). 
3. Podle kontextu adaptace, tedy podle toho, co je předmětem adaptace (pořadí rámců, 

obsah rámce, testy) a podle toho, v jaké situaci k adaptaci dochází (reakce na 
odpověď, reakce na změnu varianty). 
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5.1 Rozdělení pravidel podle výukového obsahu 

Adaptace výuky se může lišit podle výukového obsahu. Například výuka angličtiny může být 
adaptována jiným způsobem než výuka matematiky nebo psychologie. V systému je také 
možné provádět pedagogické experimenty, které ověřují účinnost různých způsobů adaptivní 
výuky. Většinou je potřeba upravit jen část pravidel adaptace výuky a zbytek pravidel se 
použije v původní podobě. Proto jsou pravidla rozdělena do následujících úrovní: 

1. úroveň: všeobecná pravidla, která se používají ve všech předmětech a zachycují 
obecné pedagogické zásady. 

2. úroveň: pravidla pro skupinu předmětů, například obor. Tato pravidla se použijí ve 
všech předmětech této skupiny. Tyto pravidla provádí adaptaci specifickou pro určitou 
látku, jinak může probíhat adaptace výuky jazyků, matematiky nebo dějepisu. 

3. úroveň: pravidla pro konkrétní předmět. 
4. úroveň: pravidla pro skupinu rámců, například lekci nebo kapitolu. Tato pravidla se 

použijí ve všech rámcích dané skupiny.  
5. úroveň: pravidla pro konkrétní rámec, variantu nebo vrstvu. 
6. úroveň: pravidla pro skupinu konkrétních studentů, například třídu. 
7. úroveň: pravidla pro konkrétního studenta. 

Pravidla na 3., 4. a 5. úrovni definuje autor daného předmětu pro jeho specifické potřeby a 
může zde navrhovat různé experimenty. Pravidla na 6. a 7. úrovni vytváří experimentátor a 
slouží především k odlišení adaptace pro různé skupiny studentů. Typicky se studenti 
v pedagogických experimentech rozdělují na kontrolní a experimentální skupinu, pro které 
mohou být odlišná pravidla. 

Výše uvedený výčet úrovní je příklad možného rozložení pravidel, podle potřeby může být 
těchto úrovní více. Úrovně 2 a 4 lze rozdělit na jemnější úrovně, je možné přidat další skupiny 
a podskupiny předmětů (např. humanitní, technické apod.) i různé skupiny rámců (např. 
podkapitoly). 

K adaptaci výuky stačí použít minimálně jednu úroveň, do které se umístí příslušná pravidla. 
Není tedy nutné používat všechny uvedené úrovně. V současné době se například používají 
pouze pravidla 1. úrovně. 

Pokud by v budoucnu mělo být umožněno studentům definovat si svá vlastní pravidla 
adaptace a přizpůsobovat si tak výuku svým potřebám, bude to možné realizovat přidáním 
dalších úrovní, která budou obsahovat studenty definovaná pravidla. 

Interakce pravidel z různých úrovní 

Obecně platí, že pravidla z nižší úrovně přepisují nastavení dané pravidly z vyšší úrovně. 
Například všeobecné pravidlo 1. úrovně udává, že všechny vrstvy mají mít hloubku dvě, ale 
pravidlo 3. úrovně pro předmět Matematika udává, že motivační vrstva má mít hloubku tři. 
Provede se tedy nejdříve pravidlo úrovně 1, které je pak částečně přepsáno pravidlem 
z úrovně 3. Výsledné nastavení těchto dvou pravidel je, že motivační vrstva bude mít hloubku 
tři a ostatní vrstvy budou mít hloubku dva. 
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5.2 Rozdělení pravidel podle režimu 

Student má během výuky možnost zvolit si režim výuky, který upravuje způsob zobrazení 
výukového obsahu. Například si student může zvolit mezi režimem klasické výuky a režimem 
opakování. V něm jsou zobrazovány pouze otázky a úkoly a příslušný výukový materiál je 
zobrazen až po špatné odpovědi na otázku. Kromě výuky existují i režimy testování, které 
vybírá autor. 

Každý z režimů výuky má svou sadu pravidel, která nastavují způsob adaptace výuky. 
Některá pravidla přitom mohou být použita ve více režimech. Konkrétní činnost daného 
režimu je závislá pouze na pravidlech pro tento režim. Proto lze režim přes jejich pravidla 
definovat na několika úrovních podle obsahu výuky. Mohou být tedy definované režimy 
všeobecné, pro obor, předmět, kapitolu a rámec. Každý režim se pak může v jednotlivých 
předmětech chovat odlišně. Také je možné v konkrétním předmětu zavést nový 
experimentální režim výuky, který se v jiných předmětech nijak neprojeví. 

V současnosti se uvažuje o následujících režimech výuky: 

• první čtení (určeno pro rychlé prohlédnutí materiálů), 

• výuka, 

• opakování (zaměřeno na otázky a úkoly, výklad se zobrazuje až po špatné odpovědi), 

• autotestování (simulace testování). 

Také budou k dispozici dva režimy autotestování a testování: 

• klasické, 

• adaptivní (obtížnost následující otázky závisí na správnosti předchozích odpovědí). 

5.3 Rozdělení pravidel podle kontextu adaptace 

Adaptaci výuky lze rozdělit na pět relativně nezávislých oblastí, kde pro každou z nich 
existují speciální pravidla, která nastavují její způsob adaptace: 

1. obsahu předmětu – úprava pořadí lekcí a kapitol, vkládání a vynechávání lekcí a 
kapitol, 

2. obsah lekce/kapitoly – úprava pořadí kapitol a rámců, vkládání a vynechávání kapitol 
a rámců, 

3. obsahu rámce – výběr vhodné varianty, úprava pořadí vrstev, 
4. testování – výběr následující otázky podle odpovědi studenta, 
5. reakce na odpověď studenta – co má systém udělat po špatné odpovědi studenta, 
6. reakce na změnu varianty – co má systém udělat při změně varianty vyžádané 

studentem. 

Pravidla adaptující obsah předmětu upravují pořadí rámců v lekcích tak, aby co nejvíce 
vyhovovalo danému studentovi. Pravidla kromě změny pořadí mohou vkládat a vynechávat 
rámce a případně upravovat pořadí lekcí a kapitol. Všechny tyto úpravy pořadí jsou pro 
studenta pouze doporučením, stále je mu umožněno pohybovat se v předmětu dle vlastního 
uvážení. 
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V systému Barborka je nejvíce propracovaná oblast adaptace obsahu rámce, pro kterou 
existuje mnoho druhů pravidel. Všechna tato pravidla pro daného studenta vybírají 
z dostupných variant rámce tu nejvhodnější a k tomu upravují pořadí jednotlivých vrstev. 
Student má stále možnost si zobrazit variantu dle svého výběru. Pořadí vrstev může student 
částečně ovlivnit pomocí režimů výuky. Přesné nastavení pořadí vrstev není studentovi 
umožněno, protože by to bylo pro studenta příliš komplikované. 

Adaptivní výukové materiály mohou obsahovat kontrolní otázky a úkoly, které systém umí 
automaticky vyhodnotit. Velmi důležitá je reakce systému na špatnou odpověď studenta, 
protože může ovlivnit studentovo správné naučení dané látky. A právě tato reakce na 
odpověď studenta je nastavována sadou pravidel, která provádí adaptaci nejenom podle 
vlastností studenta, ale i na základě správnosti odpovědi a pořadí pokusu o odpověď. Systém 
má pak připraven následující repertoár různých reakcí: zobrazení informaci o tom, že 
odpověď je správná nebo špatná, zobrazení nápovědy k dané otázce, zobrazení nové vrstvy 
s dodatečným vysvětlením látky, zobrazení správné odpovědi na otázku a další. 

Student má v průběhu výuky také možnost změnit variantu aktuální vrstvy. Má přitom na 
výběr z vrstev stejného typu, ale různých smyslových variant a hloubek. Student si tak může 
například prohlédnout sémantickou vrstvu ve vizuální variantě hloubky 2 a pak ji přepnout na 
verbální variantu sémantické vrstvy hloubky 3. 
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5.4 Popis pravidel adaptivní výuky 

Pravidla adaptivní výuky se skládají ze tří částí: 

• hlavička pravidla, která obsahuje souhrnné informace o pravidlu, 

• předpoklady pravidla, které specifikují, kdy se má dané pravidlo použít, 

• závěry pravidla, které udávají, co dané pravidlo dělá. 

Hlavička pravidla obsahuje následující informace: 

• typ, který udává význam závěrů a některých podmínek tohoto pravidla, tedy určuje, 
co obecně toto pravidlo dělá, 

• úroveň, která určuje, pro které předměty a rámce pravidlo platí, 

• priorita, která spolu s úrovní určuje pořadí vyhodnocení pravidla, 

• režim, který udává, ve kterých režimech výuky se pravidlo používá, 

• kontext, který určuje, v jaké učební situaci se dané pravidlo používá (např. při 
adaptaci obsahu rámce, reakci na odpověď apod.), 

• název, který slouží pro jeho snadnou identifikaci, 

• popis, volitelný atribut, který může slovně upřesnit činnost a účel složitějších 
pravidel. 

Předpoklady pravidla obecně obsahují skupinu vlastností, které mají vliv na to, kdy se má 
pravidlo použít. Každá vlastnost má pak v předpokladech specifikováno, pro jaký rozsah 
jejich hodnot se má dané pravidlo použít. Některé komplikovanější podmínky jsou složeny 
z více vlastností, které musí platit zároveň, například jestli je aktuální otázka hloubky dvě a za 
dva body. Konkrétně mohou být předpokladem: 

• vlastnosti studenta, například motivace, 

• učební situace, např. míra správnosti odpovědi studenta, 

• úrovně vědomostí studenta, například jak dobře umí právě zobrazovanou látku, 

• učební historie studenta, například jestli už viděl aktuální rámec. 

Závěry pravidla obecně nastavují chování systému. Jejich přesný význam je dán typem 
pravidla. Závěry mohou nastavovat požadované vlastnosti vrstev, např. výběr hloubky tři 
motivační vrstvy, upravovat obsah předmětu, např. přidání rámce s náročnější látkou atd. 
Obecně existuje mnoho typů pravidel, které jsou dále postupně popsány podle kontextu jejich 
použití. 

Součástí popisů pravidel je i stručné shrnutí algoritmu, který daná pravidla realizuje. Toto 
shrnutí usnadňuje porozumění konkrétním příkladům činnosti pravidel. Popis algoritmu vždy 
obsahuje tři části: 

• spuštění: popisuje situaci, v které je algoritmus spouštěn, 

• vstupy: seznam vstupních proměnných, které ovlivňují činnost algoritmu, 

• výstupy: seznam výstupních proměnných, které obsahují výsledky činnosti algoritmu. 
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5.4.1 Postup vyhodnocení pravidel 

Adaptace se provádí ve dvou fázích. Nejprve se určí tzv. osobní výukový styl (OVS), což je 
obecný postup výuky v ideálním případě, kdy jsou všechny vrstvy i jejich varianty v opoře 
k dispozici. OVS obsahuje popis jednotlivých vrstev, tedy jejich typ, pořadí, hloubku a 
smyslový typ. Protože ne vždy jsou k dispozici všechny předvolené typy vrstev 
s požadovanými vlastnostmi, musí se na základě OVS určit podoba výukykonkrétního rámce, 
tzv. aktuální výukový styl (AVS). AVS se od OVS liší tím, že obsahuje i konkrétní 
identifikátory vrstev a výuka se pak může jednoduše zobrazit. 

Vyhodnocování OVS i AVS probíhá obdobně. Nejdříve jsou vybrána ta pravidla, jejichž 
podmínky jsou splněny. Poté jsou tato pravidla setříděna sestupně podle skupin a 
priority.Tedy se nejdříve provedou pravidla 1. úrovně postupně podle priority od nejmenší po 
největší, poté se postupně provedou pravidla druhé úrovně atd. Pak se pravidla v tomto pořadí 
řetězově vyhodnotí. Jedním ze vstupů každého pravidla je OVS, jeho modifikace je na 
výstupu. Vstupem prvního pravidla je inicializační OVS a výstup tohoto pravidla se pak předá 
jako vstup dalšího pravidla v pořadí, až se postupně vyhodnotí všechna pravidla upravující 
OVS. Výstup posledního pravidla z OVS se předá prvnímu pravidlu AVS, které se řetězově 
vyhodnotí stejným způsobem. Poslední pravidlo vydá na výstup finální AVS, který se použije 
ve výuce. 

5.4.2 Popis příkladů 

U většiny pravidel jsou dále uvedeny konkrétní příklady jejich aplikace. Jedná se vždy o 
příklad použití jednoho konkrétního pravidla, takže v okamžiku jeho zpracování už nehrají 
roli informace obsažené v hlavičce pravidla jako úroveň, priorita a podobně. Tyto příklady 
jsou pro větší přehlednost a přesnost popsány pseudokódem, rozděleným na vstupy a výstupy. 

Vstupy popisují konkrétní hodnoty proměnných, které ovlivňují činnost pravidla. Nejčastěji 
jsou součástí vstupu předpoklady pravidla, závěry pravidla a další proměnné jako například 
OVS. Toto jsou všechno strukturované proměnné, popsané formou asociativního pole. Ve 
většině příkladů nejsou uvedeny hodnoty všech potřebných vstupních proměnných. To 
znamená, že tyto proměnné nemají na vyhodnocení pravidla v daném příkladu vliv. U 
některých pravidel například nejsou uvedeny podmínky, což znamená, že se tato pravidla mají 
provést vždy. Nyní ukázka vstupu algoritmu pravidla pro určení základního pořadí vrstev: 

OVS = [typ = sémantická, pořadí = 1, hloubka = 2], 

[typ = teoretická, pořadí = 2, hloubka = 3], 

[typ = literatura, pořadí = 3, hloubka = 3]  

Závěry = [typ = teoretická, pořadí = 1], 

[typ = sémantická, pořadí = 2] 

Výše uvedený vstup uvádí následující: OVS se skládá ze tří vrstev, kde první je sémantická, 
hloubky 2, druhá teoretická hloubky 3 a třetí literatura hloubky 3. Pravidlo nemá žádné 
podmínky a dva závěry, které udávají, že teoretická vrstva má pořadí 1 a sémantická vrstva 
pořadí 2. 

Výstupy pravidla popisují konkrétní hodnoty proměnných po provedení zadaného pravidla. 
Nejčastějším výstupem je OVS, AVS a případně další proměnné jako reakce, změna 
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vlastností a podobně. Nyní ukázka výstupu pravidla pro určení základního pořadí s výše 
uvedeným vstupem: 

OVS = [typ = literatura, pořadí = 0, hloubka = 3], 

[typ = teoretická, pořadí = 1, hloubka = 3], 

[typ = sémantická, pořadí = 2, hloubka = 2] 

Výše uvedený výstup uvádí OVS se třemi vrstvami, kde vrstva literatura s hloubkou 3 nemá 
určené pořadí a nebude tedy použita, teoretická vrstva je první a má hloubku 3 a druhá je 
sémantická vrstva s hloubkou 2. 

5.4.3 Adaptace obsahu rámce 

Rámec je obvykle realizován v několika variantách, které obsahují několik vrstev. Účelem 
adaptace obsahu rámce je předložit studentovi vhodné vrstvy ve vhodném pořadí. 

Typy pravidel proto dále rozdělujeme do dvou velkých skupin:  

• pravidla pro určení OVS, která nastavují pořadí a další vlastnosti vrstev 

• pravidla pro určení AVS, která určují způsob nalezení vrstev podobných vlastností 

Pravidla pro OVS 

Předpoklady pravidel v OVS nejčastěji tvoří různé vlastnosti studenta, například motivace, 
autoregulace, v některých pravidlech se používá historie výuky, např. kolikrát student 
zodpověděl danou otázku špatně. 

Závěry pravidel v OVS udávají vlastnosti vrstev, které se mají použít, např. jejich pořadí, 
hloubku a smyslový typ. 

Pravidel pro určení OVS může být mnoho a proto se vyhodnocují postupně podle úrovně a 
priority. Každé pravidlo nějak ovlivní OVS, který je pak vstupem další pravidla v pořadí. 

Algoritmus 

Spuštění: Záleží na kontextu pravidla: 

• ve chvíli, kdy se má studentovi zobrazit rámec 

• když student odpoví na otázku 

Vstupy: vlastnosti studenta, OVS po zpracování předchozího pravidla, pravidlo 

Výstupy: OVS 

Nastavení pořadí vrstev 

Základní pořadí vrstev 

Určuje pořadí jednotlivých typů vrstev v OVS. Závěry pravidel zde obsahují dvě informace: 
typ vrstvy a její pořadí. Každý typ vrstvy může být v závěrech zastoupen maximálně jednou. 
Záleží pouze na relativní velikosti pořadí, tj. pořadí 1, 2, 3 má stejný efekt jako 10, 20, 30. 
Pořadí vrstev je po úpravě přečíslováno na 1, 2, 3, ... Těm typům vrstev, které se v závěrech 
nevyskytují, je nastaveno pořadí nula, což znamená, že se tento typ vrstvy nemá vůbec použít. 

Podmínky specifikují rozsah vlastností studenta, pro které se má pravidlo použít. 
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Interakce s ostatními pravidly 

Toto pravidlo mění pouze pořadí. Všechny ostatní vlastnosti vrstev nastavené předchozími 
pravidly zůstávají zachovány. 

Pokud více pravidel nastavuje základní pořadí, tak pravidlo, které se provede poslední (s 
nejvyšší úrovní a prioritou) přepíše nastavení pořadí předchozích pravidel. 

Pokud předchozí pravidla nějak nastavovala pořadí vrstev, je zachováno pouze relativní 
pořadí vrstev stejného typu. Také je zachováno relativní pořadí těch typů vrstev, které nejsou 
udány v závěrech.  

Příklady 

Pro stručnost a přehlednost jsou v příkladech uvedeny jen závěry jednoho pravidla, u kterého 
jsou splněny všechny podmínky. V úplném příkladu by muselo být definováno celé pravidlo, 
včetně předpokladů. 

1. Nastavení pořadí prázdného OVS. Záleží jen na relativních hodnotách pořadí, které se 
nakonec přečíslují. 

Vstup: 

OVS = 0 

Závěry = [typ = teoretická, pořadí = 10], 

[typ = sémantická, pořadí = 50] 

Výstup: 

OVS = [typ = teoretická, pořadí = 1], [typ = sémantická, pořadí = 2] 

2. Úprava pořadí již existujícího OVS s dvěma vrstvami stejného typu. Relativní pořadí i 
vlastnosti vrstev v původním OVS jsou zachovány. 

Vstup: 

OVS = [typ = teoretická, pořadí = 1, hloubka = 2], 

[typ = teoretická, pořadí = 2, hloubka = 3] 

Závěry = [typ = teoretická, pořadí = 1], 

[typ = sémantická, pořadí = 2] 

Výstup: 

OVS = [typ = teoretická, pořadí = 1, hloubka = 2], 

[typ = teoretická, pořadí = 2, hloubka = 3], 

[typ = sémantická, pořadí = 3] 

3. Úprava pořadí již existujícího OVS se třemi vrstvami, z nichž se jedna nepoužije. Kromě 
pořadí jsou vlastnosti vrstev zachovány. Vrstva s pořadím 0 nebude v AVS použita, pokud 
ji jiné, později zpracované pravidlo pořadí nenastaví. 

Vstup: 

OVS = [typ = sémantická, pořadí = 1, hloubka = 2], 

[typ = teoretická, pořadí = 2, hloubka = 3], 

[typ = literatura, pořadí = 3, hloubka = 3]  

Závěry = [typ = teoretická, pořadí = 1], 

[typ = sémantická, pořadí = 2] 

Výstup: 
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OVS = [typ = literatura, pořadí = 0, hloubka = 3], 

[typ = teoretická, pořadí = 1, hloubka = 3], 

[typ = sémantická, pořadí = 2, hloubka = 2] 

Pořadí na začátku 

Určuje pořadí různých typů vrstev na začátku OVS. Závěry pravidel zde tedy obsahují dvě 
informace: typ vrstvy a jeho pořadí ze začátku rámce. Každý typ vrstvy může být v závěrech 
zastoupen maximálně jednou. Záleží pouze na relativní velikosti pořadí. Pořadí vrstev je po 
úpravě pořadí přečíslováno na 1, 2, 3... Vrstvy s pořadím 0 se nepřečíslovávají. 

Typy vrstev, pro které není určeno pořadí na začátku, jsou v původním pořadí zařazeny za 
vrstvy, které mají určeno pořadí na začátku. Typy vrstev, pro které je určeno pořadí na 
začátku a jsou již přítomné v OVS, se přesunou na začátek OVS. Pokud se na začátek 
přesunuje více vrstev stejného typu, je zachováno jejich relativní pořadí v OVS.Podmínky 
specifikují rozsah vlastností studenta, pro které se má pravidlo použít. 

Interakce s ostatními pravidly 

Toto pravidlo mění pouze pořadí. Všechny ostatní vlastnosti vrstev nastavené předchozími 
pravidly zůstávají zachovány. 

Pokud je použito více pravidel upravujících pořadí vrstev, všechny změny pořadí vrstev se 
postupně provedou v pořadí vyhodnocení těchto pravidel. 

Příklady 

1. Vytvoření vrstev v prázdném OVS, záleží jen na relativní hodnotě pořadí. 

Vstup: 

OVS = 0 

Závěry = [typ = teoretická, pořadí = 10], 

[typ = sémantická, pořadí = 50] 

Výstup: 

OVS = [typ = teoretická, pořadí = 1], [typ = sémantická, pořadí = 2] 

2. Navázání na OVS se třemi vrstvami, z nichž se některé nepoužijípři přesunu na začátek 
OVS. Vlastnosti původních vrstev jsou zachovány. Nepoužité vrstvy zůstanou na konci 
OVS v původním relativním pořadí.  

Vstup: 

OVS = [typ = sémantická, pořadí = 1, hloubka = 2], 

[typ = teoretická, pořadí = 2, hloubka = 3], 

[typ = literatura, pořadí = 3, hloubka = 3], 

[typ = motivační, pořadí = 4, hloubka = 1] 

Závěry = [typ = motivační, pořadí = 1], 

[typ = navigační, pořadí = 2] 

Výstup: 

OVS = [typ = motivační, pořadí = 1, hloubka = 1], 

[typ = navigační, pořadí = 2], 

[typ = sémantická, pořadí = 3, hloubka = 2], 

[typ = teoretická, pořadí = 4, hloubka = 3], 

[typ = literatura, pořadí = 5, hloubka = 3] 
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Pořadí na konci 

Stejné jako pravidlo pořadí na začátku, rozdíl je jen v tom, že vrstvy jsou umisťovány na 
konec OVS. Pořadí zde udává pořadí vrstev v sekvenci na konci, ne převrácené pořadí na 
konci. 

5.5 Zobecněná pravidla 

Při návrhu pedagogického experimentu je občas potřeba definovat nová metadata vrstev či 
rámců a pak s nimi dále pracovat při adaptaci výuky. Stávající pravidla ale ve svých závěrech 
pracují jen s pořadím rámců a u vrstev s jejich pořadím, typem, hloubkou a smyslovým 
typem. Neumí tedy pracovat s případnými novými metadaty ani se stávajícími metadaty 
testovacích vrstev jako je například počet bodů. 

Tato pravidla se navíc nemusí týkat jen rámců a vrstev, mohou být použity i na lekce a 
kapitoly. Pro jednodušší popis zde je zde používán pojem šablona, což je lekce, kapitola, 
rámec nebo vrstva. S čímkonkrétně má dané pravidlo pracovat, to je určeno kontextem 
pravidla, kde u: 

• obsahu předmětu jsou to lekce a kapitoly, 

• obsahu lekce či kapitoly jsou to podkapitoly a rámce, 

• obsahu rámce jsou to vrstvy. 

5.5.1 Vložení šablony 

Toto pravidlo vkládá novou šablonu na danou pozici v OVS. Pokud na dané pozici už nějaká 
šablona je, posune se původní šablona o pozici dále. Závěry pravidla určují hodnoty vlastností 
vkládané šablony. 

5.5.2 Úprava vlastností šablony 

Toto pravidlo upravuje specifikovanou skupinu šablon. V závěru obsahuje dvě části: 

• specifikaci vlastností šablon, které se mají upravovat, 

• určení hodnot vlastností, které se mají změnit. 

5.5.3 Vložení šablony před nebo za danou šablonu nebo na danou pozici 

Toto pravidlo upravuje specifikovanou skupinu šablon. V závěru obsahuje dvě části: 

• specifikaci vlastností šablon, které se mají upravovat, 

• určení hodnot vlastností, které se mají změnit. 

  



  29 
 

 

6 NÁVRH ALGORITMU VIRTUÁLNÍHO UČITELE 

V této kapitole je uveden návrh realizace virtuálního učitele včetně konkrétních algoritmů. 

Na obrázku 2 je zjednodušené schéma modulu expert, které obsahuje jen ty části, které se 
týkají této disertační práce. Modul expert zde stále spolupracuje jen s moduly student a autor. 
Hlavní částí je virtuální učitel, který provádí adaptaci výuky na základě pravidel, která mohou 
být jednak obecná, poté specifická pro určitý předmět nebo pro konkrétního studenta.

 
Obrázek 2: Schéma modulu expert a jeho okolí 

Dále virtuální učitel pracuje s daty o studentovi a o výukovém materiálu. Na základě všech 
těchto vstupů určuje způsob zobrazení obsahu výuky a také udává reakce systému na různé 
akce studenta. 

Kromě toho modul expert provádí analýzu protokolovaných dat a poskytuje zpětnou vazbu na 
základě záznamů o průběhu výuky. 

Uvedený návrh implementace byl publikován v [p6, p7, p11, p12, p14, p15, p18, p19, p22]. 

6.1 Požadavky na algoritmus virtuálního učitele 

1. Realizace všech definovaných typů pravidel. 
2. Snadná rozšiřitelnost algoritmu, tedy co nejmenší zásah do jeho chodu při: 

a. Přidání nových typů pravidel 
b. Menší úpravě struktury rámce: 

i. Definice nových hloubek 
ii. Definice dalších typů vrstev 
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iii. Definice jiných smyslových typů 
c. Definici nových vlastností studenta 
d. Zavedení hierarchického vyhodnocení pravidel 
e. Zavedení režimů výuky 

3. Dobrá čitelnost algoritmu. 
4. Jednoduché řešení konfliktů pravidel. 

6.2 Srovnání s řešením pomocí expertního systému 

Celý algoritmus adaptace výuky by mohl být realizován expertním systémem. Při použití 
klasického inferenčního mechanizmu bychom byli omezeni na definici báze znalostí. Vstupy 
(listové hypotézy) báze znalostí by byly informace o studentovi, jeho učební situaci a 
aktuálním rámci. U volby výstupu (cílových hypotéz) báze znalostí máme dvě možnosti. Buď 
bude výstupem přesná specifikace rámce, který se má zobrazit, tedy aktuální výukový styl, 
nebo bude výstupem pouze hrubá informace o podobě zobrazovaného rámce a výslednou 
podobu pak upřesní další algoritmy. Dále tato dvě řešení porovnáme. 

První přístup, kdy pravidla expertního systému určí přesnou podobu rámce, má tu výhodu, že 
pomocí těchto pravidel půjde realizovat libovolná úprava rámce. Nevýhodou ovšem je, že tato 
pravidla budou komplikovaná, protože budou muset manipulovat s komplexní strukturou dat 
a řešit interakci mezi jednotlivými pravidly. Vytvořit takováto pravidla bude tedy podobně 
náročné jako napsat program, který by realizoval danou úlohu. Pro běžného uživatele by tedy 
bylo velmi komplikované dělat v takovýchto pravidlech úpravy nebo vytvářet pravidla nová. 

Druhý přístup využívá pravidla expertního systému pouze k popisu výsledné podoby rámce. 
Skutečné sestavení výsledné podoby rámce a interakci mezi jednotlivými pravidly už řeší 
oddělený program. Výhodou tohoto řešení je, že při vhodně zvolené podobě pravidel je změna 
a tvorba pravidel pro běžného uživatele mnohem snadnější. Nevýhodou je, že uživatel má při 
tvorbě pravidel jen omezené možnosti, je odkázán na hotový program, který výsledná 
pravidla obsluhuje. Speciální požadavky uživatelů se pak musí řešit zavedením nových typů 
pravidel. 

V systému Barborka je důležitější srozumitelnost pravidel a snadnost jejich tvorby a úprav. 
Proto byl zvolen druhý přístup, jehož hlavní nevýhodu je možno redukovat postupným 
doplňováním programu o možnost obsluhy dalších typů pravidel. 

V expertním systému je problém s určením a kontrolou priority pravidel, která je dána 
pořadím pravidel v bázi znalostí a obtížně se spravuje. V adaptivním systému je potřeba pro 
stejné předpoklady provést mnoho pravidel po sobě, kdy se vždy musí střídat výběr pravidla a 
jeho vyhodnocení. Toho by se v expertním systému dosahovalo obtížně, protože je stavěn na 
to, že se vyhodnotí první pravidlo splňující podmínky a dále se vyhodnocuje až závěr tohoto 
pravidla. Přínos expertního systému je v mechanizmu dopředného nebo zpětného řetězení, 
který tady není potřeba, protože pravidla jsou jen na jedné úrovni. 

Adaptační mechanizmus by bylo možné realizovat expertním systémem, stejně jako jakýkoliv 
jiný algoritmus, ale za cenu značně složitých pravidel. Tato pravidla by musel buď 
komplikovaně vytvářet uživatel, nebo by musel být vytvořen další program, který by 
jednoduchá, uživatelem zadaná pravidla převáděl do komplikovaných pravidel expertního 



  31 
 

 

systému. Protože ale použití expertního systému nemá žádný přínos, je rozumnější místo toho 
vytvořit upravený mechanizmus odvozování pravidel. 

6.3 Datová analýza 

Na základě analýzy všech požadavků na obsah pravidel byla navržena následující datová 
struktura virtuálního učitele. Na obrázku jsou zeleně označeny číselníky, hnědě vazební 
tabulky. 

Pravidlo (ID_pravidlo, název, popis, ID_režim, ID_typ, ID_kontext, ID_skupina) 

Obsahuje hlavičku pravidla, tedy jeho název a popis. Přes číselníky je zde zadán i režim 
výuky, typ pravidla a kontext, v kterém se má toto pravidlo použít. 

Podmínka (ID_podmínka, ID_vlastnost, ID_stav, od, do, hodnota) 

Udává hodnoty podmínek pravidla v rozmezí od, do u ordinálních typů, hodnotu u 
neordinálních typů. Podmínky se mohou týkat vlastností studenta nebo stavů výuky 
(například kolikrát student zodpověděl aktuální otázku).  

Tato tabulka je navázaná na číselníky vlastností studenta a stavů výuky. Bylo sice možné 
vytvořit nový, sjednocený číselník typů podmínek, ale to by poté docházelo k duplikaci dat 
z jiných číselníků. 

Závěr (ID_styl, ID_pravidla) 

Představuje jeden závěr pravidla. Seskupuje dohromady různé podmínky pro výběr šablony, 
které mají platit zároveň. Například typ vrstvy teoretická, hloubka tři. Také seskupuje 
dohromady různé změny vlastností šablony, které se mají provést na daném výběru. 
Například smysl visuální a hloubka dvě. 

Výběr (ID_výběr, ID_vlastnost, od, do, hodnota) 

Udává hodnoty podmínek pro výběr šablon z výukového stylu. Hodnota podmínky je buď 
rozmezí od, do u ordinálních typů, nebo konkrétní hodnota u neordinálních typů. 

Změna (ID_změna, ID_vlastnost, hodnota) 

Udává hodnoty vlastností šablon, které se mají pravidlem změnit ve výukovém stylu. 

Skupina (ID_skupina, název) 

Hlavička skupiny předmětu, rámců nebo studentů. Skupiny mohou být tvořeny i lekcemi a 
kapitolami, ale ty už nejsou v diagramu zakresleny. 
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Obrázek 3: ER diagram 

6.4 Algoritmus adaptace obsahu rámce 

Vstup: Vlastnosti studenta, pravidla adaptivní výuky, struktura aktuálního výukového rámce. 

Výstup: Aktuální výukový styl, tedy vrstvy aktuálního rámce k zobrazení. 

Pro dosažení čitelnosti a rozšiřitelnosti byl algoritmus rozdělen na menší funkce tak, aby 
v případě dalších úprav bylo třeba měnit co nejmenší počet těchto funkcí. Dále jsou tyto 
funkce popsány postupně od nejobecnějších k nejkonkrétnějším. 

Všechny funkce jsou popsány jednotnou formou. Nejdříve je popsáno, co daná funkce dělá, 
poté jsou popsány vstupy, výstupy a vnitřní proměnné a nakonec je uveden pseudokód 
danéfunkce. U složitějších algoritmů je před jejich kódem uveden slovní popis jejich činnosti, 
tedy jak je daný vstup transformován na požadovaný výstup. 

Mnoho proměnných je využíváno ve více funkcích, a proto se popis těchto proměnných v 
textu často opakuje. Výjimkou je případ, kdy je stejná proměnná na vstupu i výstupu funkce, 
její popis je pak uveden jen jednou.Tento způsob popisu sice vede k opakování textu, ale 
usnadňuje orientaci v popisu algoritmu, což je zde prioritní. Některé proměnné mají složitou 
hierarchickou strukturu (několik vnořených polí), která není v jejich popisu uvedena celá, ale 
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jen do druhé úrovně hierarchie. Pokud funkce pracuje s nižšími hierarchickými úrovněmi 
dané proměnné, tak je vytvořená nová vnitřní proměnná z nižší hierarchické úrovně (vnořené 
pole).V popisu této nové proměnné je pak uvedenapodrobnější struktura dat, s kterými 
algoritmus pracuje. 

Pro zjednodušení kódu algoritmu jsou často používány elementární funkce, jejichž kód není 
nikde uveden. Tyto funkce začínají velkým písmenem D, poněvadž většinou pracují s daty. 
Tyto funkce jsou často realizovány knihovnou daného programovacího jazyka (např. setřídění 
pole) nebo vhodným databázovým dotazem. Činnost těchto funkcí je samostatně popsána na 
konci této kapitoly. 

V kódu algoritmů jsou použity klasické příkazy, operace a datové typy, které jsou základem 
většiny programovacích jazyků a proto zde nebudou popsány, jejich dokumentaci lze dohledat 
například zde [30]. Z méně obvyklých příkazů a datových typů byl z důvodu větší 
přehlednosti použit příkaz foreach, datový typ asociativní pole a zjednodušené vkládání do 
dynamického pole. Tyto prvky jsou dále stručně popsány. 

Příkaz foreach je cyklus, který postupně prochází pole a usnadňuje přístup k prvkům pole a 
jejich klíči. Dále je použit ve dvou variantách. V první variantě se využívá přístup pouze 
k prvku pole. Syntaxi lze vysledovat z následujícího příkladu, který vypisuje všechny prvky 
pole: 

foreach (pole as prvek) { 

 vypiš(prvek); 

} 

Druhá variant příkazu foreach využívá přístup k prvku i klíči pole. Syntaxe je opět uvedena 
v příkladu, který vypisuje klíče i prvky pole: 

foreach (pole as klíč => prvek) { 

 vypiš(klíč); 

 vypiš(prvek); 

} 

Další méně obvyklý prvek, který je v algoritmech použit z důvodu přehlednosti, je asociativní 
pole. Jedná se o pole, jehož klíčem mohou být kromě celých čísel i řetězce. Díky tomu lze pak 
pole přehledněji používat k ukládání strukturovaných dat. Syntaxe použití asociativního pole 
je uvedena v příkladu, který nastavuje hodnoty pole vrstva: 

vrstva[“pořadí“] = 1; 

vrstva[“typ”] = “teoretická”; 

vrstva[“smysl”] = “auditivní“; 

vrstva[“hloubka”] = 3; 

Dále se v popisualgoritmů v názvech funkcí i proměnných z důvodu větší čitelnosti používá 
čeština s diakritikou. Pro jednoduchost nejsou uproměnnýchdeklarovány jejich datové typy, a 
proto lze do každé proměnné kdykoliv uložit hodnota libovolného datového typu. Nikde 
nejsou používány ukazatele a parametry funkcí jsou vždy předávány hodnotou. To v důsledku 
znamená, že hodnota proměnné se změní pouze v případě, že je jí nová hodnota explicitně 
přiřazena. 
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Naposled se podíváme na zjednodušené vkládání prvků do dynamických polí, které nemají 
předem stanovenou velikost. Jedná se o příkaz pole[] = prvek; který přidá na konec pole 
nový prvek. Při použití tohoto příkazu není třeba proměnnou pole nijak předem deklarovat. 

6.4.1 Algoritmus adaptace výuky 

Tento algoritmus studentovi s danými vlastnostmi na míru upraví zadaný rámec na základě 
adaptivních pravidel a průběhu dosavadního průběhu výuky. Algoritmus je rozdělen na dvě 
velké části. Nejdřív se studentovi připraví osobní výukový styl, který obecně popisuje složení 
studijního materiálu v ideálním případě. Na základě osobního výukového stylu se pak 
studentovi připraví aktuální výukový styl, který konkrétně určuje jaké vrstvy rámce a v jakém 
pořadí se mají zobrazit. 

Vstupní proměnné 

vlastnosti – pole obsahující aktuální vlastnosti studenta. Vlastnost studenta je asociativní 
pole se dvěma prvky: název, hodnota. 

pravidla – pole obsahující všechna pravidla adaptivní výuky. Pravidlo je asociativní pole, 
které se skládá z prvků: hlavička, předpoklady, závěry. 

rámec – pole obsahující všechny vrstvy jednoho rámce. 

historieVýuky – pole, obsahující historii výuky jednotlivých testovacích vrstev daného 
rámce. 

Výstup 

aktuálníVýukovýStyl– pole obsahující skutečné vrstvy rámce, které se studentovi mají 
zobrazit. Každá vrstva je asociativní pole s prvky: pořadí, typ, hloubka, smysl, ID a 
pořadíMulti. Toto pole je seřazeno postupně podle dvou atributů: pořadí a pořadíMulti. 

Vnitřní proměnné 

pravidlaStudenta - pole obsahující pravidla adaptivní výuky, která se vztahují 
k vlastnostem studenta. Pravidlo je asociativní pole, které se skládá z prvků: hlavička, 
předpoklady, závěry. 

osobníVýukovýStyl - pole obsahující virtuální vrstvy, které se mají studentovi zobrazit 
v ideálním případě. Každá vrstva je asociativní pole s prvky: pořadí, typ, hloubka, 

smysl. Toto pole je seřazeno podle pořadí vrstev. 

aktuálníVýukovýStyl 

Kód 
adaptaceVýuky(vlastnosti, pravidla, rámec, historieVýuky) { 

pravidlaStudenta = DvyberPravidlaStud(vlastnosti, pravidla); 

osobníVýukovýStyl = sestavOVS(pravidlaStudenta); 

aktualníVýukovýStyl = OVSnaAVS(osobníVýukovýStyl, pravidlaStudenta, 

rámec, historieVýuky); 

return aktualníVýukovýStyl; 

} 
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Algoritmus sestavení OVS 

Tento algoritmus studentovi sestaví jeho osobní výukový styl na základě adaptivních pravidel, 
která se vztahují k tomuto studentovi. Pravidla musí být seřazena podle jejich priority. 

Vstupní proměnné 

pravidlaStudenta - pole obsahující pravidla adaptivní výuky, která se vztahují 
k vlastnostem studenta. Tato pravidla jsou seřazena podle jejich priority. Pravidlo je 
asociativní pole, které se skládá z prvků: hlavička, předpoklady, závěry. 

Výstup 

osobníVýukovýStyl - pole obsahující virtuální vrstvy, které se mají studentovi zobrazit 
v ideálním případě. Každá vrstva je asociativní pole s prvky: pořadí, typ, hloubka, 

smysl. Toto pole je seřazeno podle pořadí vrstev. 

Vnitřní proměnné 

pravidlo - asociativní pole, které se skládá z prvků: hlavička, předpoklady, závěry. 

Kód 
sestavOVS(pravidlaStudenta) { 

 // zapíše všechny typy vrstev s pořadím nula, ostatní 

 // atributy jsou také nula 

 osobníVýukovýStyl = DinicializujOVS(); 

 foreach (pravidlaStudenta as pravidlo) { 

  osobníVýukovýStyl = aplikujPravidlo(pravidlo, osobníVýukovýStyl); 

 } 

 // zcela odstraní vrstvy s pořadím nula, které se nemají zobrazit 

osobníVýukovýStyl = Dvyčisti(osobníVýukovýStyl); 

 return osobníVýukovýStyl; 

} 

Algoritmus aplikace adaptivního pravidla 

Tato část algoritmu je rozcestník odkazující na jednotlivé metody, které realizují aplikaci 
různých druhů pravidel. Při zavedení nového druhu pravidla tak stačí doplnit příslušnou 
metodu a zavolat ji v této části. 

Vstupní proměnné 

pravidlo - asociativní pole, které se skládá z prvků: hlavička, předpoklady, závěry 

osobníVýukovýStyl - pole obsahující virtuální vrstvy, které se mají studentovi zobrazit 
v ideálním případě. Každá vrstva je asociativní pole s prvky: pořadí, typ, hloubka, 

smysl. Toto pole je seřazeno podle pořadí vrstev. 

Výstup 

osobníVýukovýStyl 

Vnitřní proměnné 

typPravidla – řetězec, udávající typ pravidla. Je to jedna z informací obsažených v hlavičce 
pravidla. 
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závěry – pole obsahující závěry pravidla, které udávají požadované vlastnosti vrstev. Každý 
závěr je asociativní pole se stejnou strukturou, jako vrstva: pořadí, typ, hloubka, smysl. 
Toto pole je seřazeno podle pořadí vrstev. 

Popis činnosti 

Tato funkce je pro jednoduchost a univerzálnost realizována příkazem switch. 
V programovacích jazycích, které umožňují dynamické volání funkcí, je jednodušší tuto 
funkci realizovat příkazem call, který zavolá funkci s daným názvem a předá jí potřebné 
parametry. 

Algoritmy realizující jednotlivé druhy pravidel 

Tato skupina algoritmů je jádrem adaptace výuky. Jsou zde popsány algoritmy, které realizují 
základní stavební kámen adaptivní výuky - jednotlivé druhy pravidel. Pro přehlednost jsou 
názvy algoritmů shodné s názvy jednotlivých druhů pravidel. Činnost těchto algoritmů je 
navržena tak, aby se jednotlivé druhy pravidel mohly provést v libovolném pořadí. Tyto 
algoritmy mění osobní výukový styl podle daného druhu pravidla, ale zachovávají co největší 
část původního výukového stylu, aby změny způsobené předchozími pravidly zůstaly pokud 
možno zachovány. Všechny tyto algoritmy mají stejné rozhraní: 

Vstupní proměnné 

závěry – pole obsahující závěry pravidla, které udávají požadované vlastnosti vrstev. Každý 
závěr je asociativní pole se stejnou strukturou, jako vrstva: pořadí, typ, hloubka, smysl. 
Toto pole je seřazeno podle pořadí vrstev. Závěry nemohou obsahovat dvě vrstvy stejného 
typu. 

osobníVýukovýStyl - pole obsahující virtuální vrstvy, které se mají studentovi zobrazit 
v ideálním případě. Každá vrstva je asociativní pole s prvky: pořadí, typ, hloubka, 

smysl. Toto pole jeseřazeno podle pořadí vrstev. 

Výstup 

osobníVýukovýStyl 

Základní pořadí 

Určuje pořadí různých typů vrstev, ostatní vlastnosti vrstev nemění. Ty vrstvy, které nejsou 
uvedeny v základním pořadí, se vůbec nepoužijí, pokud to některé pozdější pravidlo nezmění. 
Vrstvám, které senemají použít je přiřazeno pořadí nula. Tím zůstanou zachovány jejich 
ostatní vlastnosti určené předchozími pravidly a případná budoucí pravidla je zase mohou 
vrátit k použití. 

Vnitřní proměnné 

vrstva–asociativní pole s prvky: pořadí, typ, hloubka, smysl 

klíč – číslo, představující klíč pole osobníVýukovýStyl 

pořadí – číslo udávající pořadí vrstvy, nula znamená, že se vrstva nepoužije 
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Kód 
základníPořadí(závěry, osobníVýukovýStyl) { 

 foreach (osobníVýukovýStyl as klíč =>vrstva) { 

  // vrstva bez zadaného pořadí má pořadí nula 

  pořadí = DvraťPořadí(závěry, vrstva[“typ”]); 

  vrstva[“pořadí“] = pořadí; 

  osobníVýukovýStyl[klíč] = vrstva; 

 } 

 osobníVýukovýStyl = DsetřiďPodle(osobníVýukovýStyl, ‘pořadí’); 

 // postupně přečísluje duplicitní hodnoty pořadí vstvy 

 osobníVýukovýStyl = Dpřečísluj(osobníVýukovýStyl); 

 return osobníVýukovýStyl; 

} 

Obecné pravidlo změny OVS 

Výše uvedená pravidla je možné zobecnit a vytvořit další druh pravidla, který je všechny 
dokáže pokrýt. Cenou za tuto obecnost je ale náročnější nastavení pravidla, proto má smysl 
stále zachovávat pravidla původní. Význam má toto pravidlo hlavně pro budoucí rozšíření 
systému o další metadata vrstev a rámců. V takovém případě se nemusí vytvářet nové 
speciální typy pravidel, pro práci s novými metadaty, ale použije se toto obecné pravidlo. 

6.5 Optimalizace algoritmů 
Výše uvedené algoritmy virtuálního učitele se spouštějí velice často. Například aktuální 
výukový styl se musí vypočítat před každým zobrazením rámce každého studenta. Základním 
principem, který se při optimalizaci využívá, je, že mnoho algoritmů dostává v průběhu výuky 
opakovaně tytéž vstupy, které se mění jen zřídka. Proto se do databáze ukládají vstupy 
jednotlivých algoritmů včetně vypočtených výstupů. Při dalším zavolání algoritmu se pak 
nejdříve ověří, zda v databázi již neexistuje záznam s uloženým výstupem pro aktuální vstup. 
Pokud existuje, tak se načte z databáze a vydá na výstup. V opačném případě se algoritmus 
provede a vypočtený výstup se uloží do databáze pro pozdější použití. Tímto způsobem se ve 
většině případů použije výsledek uložený v databázi a systém jako celek pracuje rychleji. 

Dále byla pozornost věnována optimalizaci samotných algoritmů. Cílem bylo zajistit, aby 
časová složitost jednotlivých algoritmů byla polynomiální. To je považováno za dostačující, 
protože množství zpracovávaných dat je řádově desítky až stovky. Například každý rámec má 
maximálně několik desítek vrstev, v systému je několik desítek pravidel a každé pravidlo má 
maximálně několik desítek závěrů. 

Při této kontrole bylo zjištěno, že téměř všechny algoritmy opravdu měly polynomiální 
časovou složitost. To se kontrolovalo jednoduše, protože algoritmy často obsahují cykly 
s pevně omezeným počtem opakování. Výjimkou byl algoritmus pro OVS, který byl 
exponenciální a proto byl upraven do současné polynomiální podoby. 

6.6 Implementace 

Výše popsaný adaptivní systém byl implementován jako součást e-learningového systému 
Barborka verze 4. To je webová aplikace vytvořená v programovacím jazyce PHP, která 
využívá databázi MySQL. Systém Barborka 4 je postaven na PHP frameworku Nette, který je 
objektově zaměřený a používá architekturu model, view, controller. 
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Systém Barborka 4 je zaměřen především na adaptivní výuku a kromě modulu expert 
popsaného v této práci obsahuje i čtyři další moduly: 

• student, který zobrazuje výuku a provádí testy; 

• tutor, který vytváří a opravuje testy; 

• autor, který vytváří adaptivní výukové materiály; 

• admin, který spravuje uživatele systému a jejich práva a různá globální nastavení 
systému. 

Systém Barborka 4 byl vyvíjen od září roku 2011 a jeho vývoj byl financován dvěma ESF 
projekty: 

• Personalizace výuky prostřednictvím e-learningu, realizovaným na VŠB-TU Ostrava; 

• Adaptivní individualizovaná výuka v e-learningu, realizovaným na OU. 

Na implementaci celého systému se podíleli celkem čtyři programátoři, kde velkou část udělal 
Ing. Radek Drápela v rámci své diplomové práce [25]. Druhým významným programátorem 
byl autor této disertační práce, který zastával i roli analytika. Na obrázcích níže jsou 
zobrazeny snímky obrazovek ze systému Barborka 4. 

 
Obrázek 4: Jeden z hlavních formulářů pro tvorbu výukového materiálu 

Na obrázku 4 je zobrazen formulář tvorby komponenty, kde autor adaptivní učebnice vkládá 
formátovaný text doplněný o obrázky. 
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Obrázek 5: Ukázka výuky z pohledu studenta 

Na obrázku 5 je zobrazena výuka z pohledu studenta. V pravé části je zobrazen obsah výuky, 
zde konkrétně je to zadání adaptivní otázky z matematiky a pod ní je v červeném rámečku 
zobrazena reakce systému na chybnou odpověď studenta (více o tomto výukovém materiálu 
je v kapitole 7.2). V levé části je zobrazen obsah výuky se seznamem lekcí a rámců. Vlevo 
dole je pak zobrazena nabídka variant aktuální vrstvy rámce, kterou si student může přepnout. 
V tomto případě je ale k dispozici jen jedna varianta: verbální hloubky 2, a proto se na jinou 
variantu přesunout nedá. 

 
Obrázek 6: Formulář pro tvorbu pravidla Virtuálního učitele 

Na obrázku 6vidíme formulář pro tvorbu hlavičky adaptivního pravidla, které nastavuje 
chování virtuálního učitele. V tomto formuláři se kromě názvu a popisu určuje především typ 
pravidla a jeho priorita.  
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7 VYUŽITÍ V PRAXI 

Tento systém adaptivní výuky je v současnosti používán několika studenty doktorského studia 
na Ostravské univerzitě k realizaci výukových experimentů. 

7.1 Výuka jazyka 

Jeden z nich, Mgr. Emil Horký, Ph.D. s využitím tohoto systému adaptivní výuky realizoval 
výukový experiment, který byl hlavní součástí jeho disertační práce [22]. Tento výukový 
experiment bude dále podrobněji popsán. 

Výše zmíněná disertační práce se zabývala adaptací výuky cizích jazyků se zaměřením na 
rozvoj autonomie, tedy samostatnosti studentů. Pro rozvoj autonomie byla využita integrační 
metoda, kdy je tento rozvoj jedním z cílů výuky, a do výukových materiálů jsou přidány 
prvky, které rozvoj autonomie podporují. 

Při realizaci adaptivní výuky cizích jazyků byly využity již dříve zavedená pravidla a 
struktura dat. Při návrhu realizace jednoho použitého výukového stylu, tzv. strečingu stylů, 
ale bylo zjištěno, že na něj současná pravidla nestačí. Původní systém pravidel totiž 
předpokládal, že nejlepší výuková strategie je, předložit studentovi látku vždy v takovém 
smyslovém stylu (vizuální, auditivní, ...), který studentovi nejlépe vyhovuje. Ale ve výuce 
cizích jazyků je cílem naučit studenta ovládat tento jazyk pomocí všech smyslů, tedy slovní 
zásobu, čtení a poslech. Při použití výukové strategie strečing stylů se ale při výuce jazyků 
postupuje ve výkladu od nejsilnějšího studentova smyslu až po ten nejslabší. Takže například 
student, který je nejsilněji auditivní typ, začne výuku poslechem. Ten se naučí nejefektivněji a 
při pokračování výuky odpovídající dalšímu, slabšímu, smyslovému typu už má určitou 
výhodu a učí se jej o něco snadněji. 

Pro realizaci tohoto výukového stylu byl tedy navržen nový způsob realizace. Výuka byla 
jako obvykle rozdělena do rámců podle výukové látky (poslech, čtení, ...), ale každý rámec 
musel být doplněn o nová metadata, která mu přiřadila smyslový typ (např. rámec poslech byl 
auditivní typ). Také muselo být vytvořeno nové pravidlo, které každému studentovi změnilo 
pořadí rámců podle jejich smyslového typu (např. auditivnímu studentovi dalo jako první 
rámec poslech). Díky obecné architektuře adaptivního systému šlo ale jen o malé doplnění 
programového kódu o přesnou specifikaci činnosti nového pravidla. Nyní je toto nové 
pravidlo k dispozici pro případné použití v další výuce. 

Pedagogický experiment byl úspěšně dokončen na necelých dvou stech studentech. 
Experiment byl realizován poněkud komplexnější metodou rotace faktorů, která omezuje vliv 
okolních proměnných jako například rozdílnost úrovně schopností studentů. Studenti byli 
rozděleni do dvou skupin a jejich výuka rozdělena do dvou fází. V první fázi se jedna skupina 
učila s využitím adaptace výuky a druhá skupina se učila stejnou látku ze stejných materiálů 
ale už bez jejich adaptace. V druhé fázi se skupiny prohodily a učili se navazující látku. První 
skupina tentokrát bez adaptace a druhá skupina s adaptací. Před a po každé fázi byl proveden 
test znalostí všech studentů z dané látky a na závěr byl vyhodnocen přírůstek jejich znalostí. 
V obou případech se toho studenti naučili o něco více v adaptivní formě výuky, takže 
experiment byl úspěšný a prokázal účinnost navržené výukové metody. 



  41 
 

 

7.2 Adaptace opakování a testování 

Dále byl tento systém využit v experimentu vedeném Mgr. Tatianou Prextovou, která na toto 
téma napsala disertační práci [23]. Tento experiment probíhal ve výuce matematiky, kdy 
studenti využívali adaptivní systém k adaptivnímu opakování a sebestestování. Adaptace 
probíhala jednak ve výběru vhodné úlohy, kdy studentům, kteří odpovídali správně, se 
postupně zobrazovaly těžší a těžší úlohy, a studentům, kterým se nedařilo, se naopak 
zobrazovaly úlohy snadnější. 

Také zde byl navržen způsob reakce na špatné odpovědi studenta, kdy se studentům nejdříve 
oznámilo, že odpověděli špatně a mají zkusit odpovědět znovu. Při druhé špatné odpovědi na 
tutéž úlohu se jim už zobrazil obecný výklad látky, jejíž znalost se touto úlohou testovala. Po 
třetí špatné odpovědi byl studentovi zobrazen konkrétní detailní postup řešení dané úlohy. 

Po vyhodnocení experimentu bylo zjištěno, že se studenti touto adaptivní formou naučili více 
než klasickou výukou a navíc byli při tomto opakování více motivováni, protože obtížnost 
úloh více odpovídala jejich schopnostem a také proto, že měli okamžitou zpětnou vazbu na 
svou chybu i s konkrétním návodem, jak ji napravit. 
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8 ZÁVĚR 

8.1 Shrnutí 

V této práci jsou detailně popsány různé způsoby adaptace obsahu výukového materiálu. Také 
byl v této práci navržen a realizován řídicí systém pro adaptaci výuky, která vychází ze: 

• známých učebních vlastností studenta, 

• známé struktury adaptivního výukového materiálu, 

• pedagogicko-psychologického záměru autora adaptivní výukové opory. 

a umožňuje: 

• realizovat většinu dosud známých druhů adaptace obsahu výuky, 

• snadno systém rozšířit o případné nové druhy adaptace výuky, 

• provádět výukové experimenty a analyzovat jejich výsledky, 

• detekovat problémové části výukového materiálu. 

Existující adaptivní výukové systémy jsou založeny většinou na některé variantě 
programované výuky. Autor výukové opory musí řešit: 

• zpracování vlastní výukové látky, 

• které části opory budou použity pro který typ studentů, 

• jaká má být reakce systému v konkrétních situacích konkrétního předmětu, apod. 

Příslušné výukové systémy nabízejí adaptivní nástroje, pomocí nichž autor opory tyto situace 
může řešit, ale pro autora-neinformatika jsou většinou neschůdné. 

Na rozdíl od tohoto přístupu je v této práci navržen obecný způsob, jak řízení adaptivního 
procesu řešit. Autor opory musí zpracovat jen vlastní výukový obsah v několika variantách a 
rozdělit jej na vrstvy. Virtuální učitel systému pak na základě informací o studentovi a 
struktuře opory sám řeší,kdy a jak má být danému studentovi výuková látka předkládána. 
Používá k tomu obecně platné pedagogicko-psychologické zásady výuky, formulované jako 
pedagogická pravidla typu jestliže, pak. Mimo to systém umožňuje výzkumným pracovníkům 
(především doktorským studentům a pracovníkům pedagogické fakulty) zařazovat do systému 
vlastní další pravidla k ověření svých pedagogických záměrů a experimentů. 

Tento systém již byl úspěšně použit v praxi při realizace dvou pedagogických experimentů, 
uskutečněných v rámci disertačních prací studentů doktorského studia oboru Informační a 
komunikační technologie ve vzdělávání. 

 

 

8.2 Pokračování výzkumu 

Další rozvoj systému adaptivní výuky se plánuje nebo je již prováděn v několika směrech: 

• doplnění systému o adaptaci navigace a obsahu na základě pojmové mapy výukového 
materiálu a na základě znalostí studenta jednotlivých pojmů; 
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• doplnění systému o evaluační nástroje obsahu výukové opory pomocí asociativní sítě 
pojmů; 

• rozšíření adaptivního mechanizmu o využití jiných než pravidlových systémů 
adaptace, například neuronových sítí (použitých k adaptici výuky v [24]), a 
ověřeníspolečného použití obou principů v experimentální výuce; 

• realizace navržených metod pro analýzu průběhu výuky. 

Pro použití větším množstvím studentů je také nutné provést větší optimalizaci algoritmů 
virtuálního učitele, které se ve výuce používají při téměř každé akci studenta. Je například 
možné sofistikovaněji ukládat a znovu používat již vypočtené výstupy algoritmů. Jeden 
uložený výstup totiž může být využit pro větší množinu vstupů, čehož současné optimalizace 
nevyužívají. 
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CONCLUSION 

This work thoroughly describes different ways of adaptation of learning content. It also 
describes the design and implementation of adaptive learning control system that is based on: 

• learning properties of student; 

• structure of adaptive teaching support; 

• pedagogical and psychological goal of author of adaptive learning support. 

This system allows to: 

• implement almost all known methods of learning content adaptation; 

• easily expand the system with new adaptation methods; 

• conduct learning experiments and analyze their results; 

• detect problematic parts of learning support. 

Current adaptive learning systems are based on some form of programmed learning. Author 
of learning support has to: 

• create the content of learning support; 

• design which part of support will be used to what type of student; 

• prepare reactions of system in different learning situations. 

These adaptive learning systems offer various tools that helps author with this tasks, but it is 
still too difficult for author without education in informatics. 

This work describes different approach to this problem. Author of learning support creates 
only the content of learning support in different variants and divides them to layers. The 
Virtual Teacher will then use these metadata about learning support and information about 
student to adapt the learning content. The Virtual Teacher uses general pedagogical and 
psychological principles formalized in set of if-then rules. The system also allows the 
researchers (mainly Ph. D. students and employees of pedagogical faculty) to design and 
experiment with their own set of rules. 

This system was already successfully used in practice for two pedagogical experiments 
conducted in Ph. D. theses [23, 24] of students of field Information and Communication 
Technology in Education. 

Future work 

Future development of adaptive learning system is planned in these directions: 

• using of conceptual maps and information about student’s knowledge of different 
concepts in adaptation of navigation and learning content; 

• addition of evaluation tools for learning content that use associative network of 
concepts; 

• expansion of adaptive mechanism to allow the use of non-rule based systems, for 
example the neural networks (used for learning adaptation in [24]) and experimental 
verification of both principles; 

• implementation of designed methods of analysis of learning process. 
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It is also necessary to further optimize the algorithms of Virtual Teacher in order to make the 
system capable of handling more students. These algorithms of Virtual Teacher are critical, 
because they are used in almost every student action. For example it is possible to more 
carefully store and reuse already computed outputs of these algorithms. Current optimization 
algorithm doesn’t fully use the fact that single output is mapped to large set of inputs. 
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