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Anotace 

JAMBOR, Oldřich. Podpora odborné přípravy jednotek PO v prostředí internetu. 

Diplomová práce, Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 2016, 93 s. 

Diplomová práce se zabývá možností zjednodušení a zefektivnění výkonu 

odborné přípravy jednotek požární ochrany prostřednictvím internetu. V práci je uvedena 

charakteristika odborné přípravy a charakteristika současných možností vzdělávání 

elektronickou formou. Publikace také obsahuje postup řešení pro vytvoření  

e-learningového kurzu, včetně způsobu vytváření jeho obsahů. V závěru se práce věnuje 

vedení a hodnocení konkrétního kurzu v elektronickém vzdělávání. 

Klíčová slova: e-learning, learning management systém, jednotka požární ochrany, 

odborná příprava, informační a komunikační technologie 

Summary 

JAMBOR, Oldřich. Support of Professional Preparation of Fire Brigades in the Internet 

Envoronment. Thesis. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2016, 93 p. 

The thesis deals with possibilities of simplification and streamlining of 

professional preparation of brigades of fire protection via the Internet. The work presents 

characteristics of training and educational opportunities and characteristic of contemporary 

electronic form possibilities. The publication also contains a procedure for creating 

solutions of e-learning course, including the method of creating its contents. In its end the 

thesis deals with the management and evaluation of a particular course in e-learning. 

Keywords: e-learning, learning management system, brigade of fire protection, 

professional preparation, information and communication technologies 
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1. Úvod 

Tato práce se zabývá moderním způsobem získávání teoretických znalostí 

potřebných k výkonu činnosti hasiče v jednotce požární ochrany hasičského záchranného 

sboru. Jde o vytvoření vzdělávacího programu ve vybraném e-learningovém softwaru a 

uskutečnění vzdělávacího kurzu s účastníky z řad hasičů vybrané stanice hasičského 

záchranného sboru. 

V České republice se hasiči dělí na tři základní skupiny: profesionální, dobrovolné 

a vojenské. Tento vzdělávací program je určen profesionálním hasičům, kteří se skládají 

z HZS podniků a HZS krajů ČR. Jeho obsahem je pravidelná teoretická odborná příprava, 

již musí v rámci svého povolání profesionální hasiči provádět. Rozsah odborné přípravy 

určuje Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 

republiky a mimo znalostí, jež plynou ze služebního poměru pro příslušníky HZS ČR,  

je téměř stejný pro všechny profesionální jednotky. Samozřejmě se u HZS krajů přihlíží 

k předurčenosti stanice a na druhou stranu zase právnická osoba zřizující JPO HZS 

podniku klade na své zaměstnance v řadách JPO navíc požadavky na znalost specifických 

rizik při její činnosti. Obsah tohoto vzdělávacího programu je tedy tvořen základním 

rozsahem teoretických znalostí pro výkon činnosti profesionálního hasiče. 

Získávání těchto znalostí prakticky probíhá během školení v rámci plnění 

pracovní činnosti, v kurzech které jsou součástí získání odborné způsobilosti, nebo 

samostudiem rozličných materiálů ať už ve fyzické nebo elektronické podobě. V dnešní 

době interaktivních technologií a mobilních zařízení se nabízí možnost použít tyto 

technologie k zefektivnění přípravy. V rámci kurzů pro hasiče se už e-learning začal 

používat ve Frýdku-Místku na Střední odborné škole požární ochrany a Vyšší odborné 

škole požární ochrany ke zkrácení doby kurzů v jejich teoretické části. 

Mým úkolem je vytvořením tohoto vzdělávacího programu pomoci 

profesionálním JPO HZS zajistit kvalitní pravidelnou odbornou přípravu, ke které budou 

mít jedinci individuální přístup kdekoliv a kdykoliv se dostanou k připojení k internetu. 
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Navíc budou materiály použitelné při pravidelném školení, v rámci pracovní náplně a 

přímo v organizační části kurzu bude možnost ověření znalostí a jiných dat jednotlivých 

účastníků.   
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2. Rešerše 

Pro vypracování mé práce je zásadní znalost obsahu a způsobu vzdělávání 

členů/zaměstnanců/příslušníků jednotek požární ochrany hasičských záchranných sborů 

v rámci odborné přípravy. Stejně tak je důležitý přehled o moderních způsobech výuky, 

díky kterým je možno uskutečnit vzdělávání lidí prostřednictvím osobních počítačů. 

Z těchto požadavků jsem vycházel při zpracování rešerše a na následujících řádcích 

uvádím ty nejpřínosnější materiály použité k vypracování diplomové práce.  

2.1. Rešerše informačních zdrojů o odborné přípravě 

Z výše zmíněných podmínek vyplívá, že jsem se nejprve musel zabývat 

zákonnými požadavky kladenými na jednotky požární ochrany. Pro můj účel jsem čerpal z 

těchto právních předpisů týkajících se požární ochrany:  

Zákon o požární ochraně č.133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů [1] 

Zákon č. 320/2015 Sb. Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o 

změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru) [2] 

Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění 

pozdějších předpisů [3] 

Z uvedených zákonů a vyhlášek pramení podmínky akceschopnosti a jiné 

povinnosti jednotek požární ochrany HZS. Důležitou podmínkou akceschopnosti pro tuto 

práci je odborná způsobilost, kdy musí mít členové (zaměstnanci/příslušníci) JPO HZS 

odborné znalosti. Právě tato potřeba odborné způsobilosti JPO a pokrok v technologiích a 

jejich možnostech dala podnět ke vzniku této diplomové práce. Odborná způsobilost a jiná 

činnost a povinnosti JPO jsou dále upravovány pomocí pokynů sbírek interních aktů řízení, 

které vydává Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 
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České republiky. Prostudoval jsem SIAŘe, jenž se věnují odborné způsobilosti k výkonu 

činnosti v JPO HZS a došel k závěru, že pro účely mé práce je nejdůležitější tento: 

SBÍRKA INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO 

ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY 54, POKYN generálního ředitele 

Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 19. prosince 2013, kterým se 

stanovují normy znalostí hasičů [4] 

Tímto pokynem se zrušil pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 50/2009, kterým 

se stanovovali normy znalostí hasičů dříve. Zároveň však pokyn GŘ HZS ČR č. 54/2013, 

kterým se stanovují normy znalostí hasičů nyní, odkazuje: 

a) část II. Sbírky interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra 

vnitra čá. 17/2003 ze dne 15. dubna 2003 a čá. 48/2003 ze dne 18. listopadu 2003, [5] 

b) část II. Sbírky interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR čá. 12/2008 ze dne  

11. března 2008 a čá. 50/2009 ze dne 1. prosince 2009. 

Ve kterých MV-generální ředitelství HZS ČR vydalo teze odborné přípravy pro 

funkci hasič, strojník a velitel družstva. Tyto teze jsou dostupné na internetové adrese 

http://www.hzscr.cz/clanek/normy-znalosti.aspx. Pro sestavení dostatečně kvalitního 

okruhu znalostí, vhodného pro e-learningový program byli inspirací teze odborné přípravy 

pro funkci hasič. 

Pomocí těchto tezí (témat) jsem sestavil učební osnovu výukového programu 

složenou z řady teoretických znalostí hasiče. Většina těchto znalostí a některé informace 

k nim jsou popisovány v publikacích, ať už v elektronické nebo fyzické podobě, 

zaměřených na edukaci hasičů. K těm nejdůležitějším patří: 

Cvičební řád jednotek požární ochrany. 1. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství, 2007. ISBN 978-80-7385-010-4 [6] 

Bojový řád jednotek požární ochrany. 1. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství, 2007. ISBN 978-80-7385-026-5 [7] 

Konspekty odborné přípravy JPO I a II [8] 

http://www.hzscr.cz/clanek/normy-znalosti.aspx
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Většinu aktualizovaných obsahů těchto dokumentů a některé jiné informace 

můžeme naleznout přes internetové adresy a z nich následující odkazy: 

http://www.hzscr.cz, https://www.sospofm.cz ([9, 10]). Zde se snaží zainteresované osoby 

vydávat a aktualizovat souhrn metodických předpisů a jiných znalostí potřebných pro 

činnost jednotek požární ochrany. 

2.2. Rešerše informačních zdrojů o e-learningu 

K vytvoření efektivního programu vzdělávání JPO ve formě e-learningu jsem také 

potřeboval lépe porozumět vlastnímu výrazu e-learning. Tomuto tématu se v posledních 

letech věnuje velké množství odborné literatury a webových stránek. Pro mě byly 

nejvýhodnější tituly k vytvoření si přehledu o dané problematice tyto: 

ZOUNEK, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti. Vyd. 1. Brno: 

Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-5123-2. [11] 

KOPECKÝ, Kamil. E-learning (nejen) pro pedagogy. 1. vyd. Olomouc: Hanex, 2006. 

Vzdělávání a informace. ISBN 80-85783-50-9. [12] 

NOCAR, David. E-learning v distančním vzdělávání. 1. vyd. Olomouc: Univerzita 

Palackého, 2004. ISBN 80-244-0802-3. [13] 

V těchto publikacích věnujících se elektronickému vzdělávání, se můžeme 

dozvědět jak o základních definicích e-learningu, tak o jeho specifikách. Zvláště důležité 

texty pro mou práci se věnují potřebným dovednostem, přípravě na kurz a vybavení pro 

úspěšné vedení a účast v e-learningových kurzech. Jako další bylo potřeba zvolit vhodnou 

formu uskutečnění a vedení programu pro odbornou přípravu. Pro podrobnější porozumění 

rozdílům mezi jednotlivými styly jsem prostudoval další zdroje: 

E-LEARNING PORTÁL: Softwarové nástroje pro webové vzdělávání [online]. In: . [cit. 

2016-03-02]. Dostupné z: http://vsportal.osu.cz/showCategory5db8.html?kod=125 [14] 

http://www.hzscr.cz/
https://www.sospofm.cz/cz/informace-o-skole/uredni-deska.php
http://vsportal.osu.cz/showCategory5db8.html?kod=125
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Pavel Drášil. Relevantní standardy v oblasti e -Learningu: Technická zpráva CESNET 

[online]. In: . s. 17 [cit. 2016-03-02]. Dostupné z: 

http://www.cesnet.cz/doc/techzpravy/2004/elearning/elearning24.pdf [15] 

LMS a LCSM. In: Vztah LMS a LCSM [online]. s. 6 [cit. 2016-03-02]. Dostupné z: 

http://www.kontis.cz/soubory/LMS_LCMS.pdf [16] 

Tyto elektronické zdroje mi poskytnuli informace o možnostech a způsobech, 

jakými se e-learningové kurzy vedou. A také mi posloužili jako rozcestníky při vyhledání 

podrobnějších informací ohledně jednotlivých stylů pořádání kurzů. 

Jak již bylo řešeno, existuje opravdu mnoho materiálů věnujících se e-learningu. 

Při svém pátrání po informacích jsem na mnohé z nich narazil. V mnoha těchto 

publikacích se informace většinou opakují. Proto jsem se v rešerši rozhodl uvést ty, které 

mi dle mého názoru byly nejprospěšnější.  

http://www.cesnet.cz/doc/techzpravy/2004/elearning/elearning24.pdf
http://www.kontis.cz/soubory/LMS_LCMS.pdf
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3. Odborná příprava v současnosti 

Celá diplomová práce se věnuje teoretické části odborné přípravy hasičů, jejímu 

provádění a jiným úkolům okolo ní. Proto je velice důležité uvědomit si, z jakých předpisů 

vlastně pramení povinnost splňovat vysoké standardy, které jsou pro jednotky požární 

ochrany hasičských záchranných sborů nastaveny. K jakým účelům se tato příprava 

provádí. Z čeho se odborná příprava skládá a v neposlední řadě, jakými způsoby se vlastně 

uskutečňuje. 

Nejdůležitější úloha splnění požadavků vázajících se na odborné způsobilosti je 

dodržení podmínek stanovených pro JPO k udržení si schopnosti plnit svoji funkci a 

poslání. 

3.1. Akceschopnost jednotek požární ochrany  

Veškeré jednotky požární ochrany mají striktně nařízeno uskutečňovat daná 

kritéria, aby splnily podmínky pro svoje funkčnost a schopnost výjezdu. Tato kritéria jsou 

tzv. podmínky akceschopnosti jednotky. Podrobný popis podmínek akceschopnosti lze 

najít ve vyhlášce o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany [3]. Kde v § 18 je 

uvedeno: 

 Akceschopností jednotky se rozumí organizační, technická a odborná 

připravenost sil a prostředků k provedení zásahu. Jednotka je akceschopná, jestliže  

a) početní stav hasičů a vnitřní organizace jednotky jsou v souladu s ustanovením 

§ 4 a jednotka je schopna uskutečnit výjezd na zásah v časovém limitu podle § 11 odst. 2 

[3], 

b) hasiči mají osvědčení o odborné způsobilosti dle § 35 odst. 5 pro výkon funkce, 

kterou v jednotce zastávají, a v jednotce je prováděna pravidelná odborná příprava podle 

§ 36 až § 39 [3], 
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c) má za účelem provedení zásahu připravenu požární techniku a věcné 

prostředky požární ochrany a jsou splněny podmínky pro použití požární techniky a 

věcných prostředků požární ochrany podle § 8 odst. 2 až 5 [3]. 

Ze zmíněného výtažku z vyhlášky o organizaci a činnosti jednotek požární 

ochrany [3] plyne předpoklad, že pokud členové JPO nevyhovují podmínkám stanoveným 

odbornou způsobilostí pro výkon určité funkce, anebo se v jednotce neprovádí pravidelná 

odborná příprava. Nemůže taková jednotka naplnit podmínky akceschopnosti. 

Akceschopnost JPO je dokazována dokumentací určenou ve vyhlášce o organizaci 

a činnosti jednotek požární ochrany [3]. Konkrétně pravidelné odborné přípravy se týkají 

§19 a §20, kde je ustanovena povinnost vést dokumentaci o pravidelné odborné přípravě a 

náležitosti o obsahu dokumentace pravidelné odborné přípravy.  

3.2. JPO a jejich vzdělávání 

Vzdělávání týkající se požární ochrany se zaměřením na činnost JPO a HZS 

můžeme chápat i jako nabývání vědomostí v daném oboru, bez nutnosti posluchače být 

přímo zainteresován v JPO. V těchto případech se jedná o absolvování výuky na vysoké 

škole, vyšší odborné škole, střední škole, odborném učilišti požární ochrany nebo v jiných 

vzdělávacích zařízeních. 

Ovšem pro potřebu hasičů je vzdělávání JPO definováno jako získávání 

speciálních znalostí a dovedností potřebných k výkonu služby v rámci HZS. Hasiči jako 

jednotlivci se musí tyto znalosti a dovednosti učit v průběhu výkonu povolání. Česká 

republika k těmto účelům využívá Střední odbornou školu požární ochrany a Vyšší 

odbornou školu požární ochrany (SOŠ PO a VOŠ PO) ve Frýdku-Místku a Školní a 

výcvikové zařízení (ŠVZ) s pracovišti umístěnými v Brně, Frýdku-Místku a Zbirohu. 

Důležité je pak u vzdělávání hasičů odlišit zda jde o získávání základní odborné 

způsobilosti pro výkon povolání hasiče či příslušné pozice u JPO. Nebo zda jde o jiný 

kurz. Hasiči také musí absolvovat cyklické opakovací kurzy jednotlivých odborností (po 3 
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až 5 letech). A navíc na odborné způsobilosti prokázané kurzem navazují specializační 

kurzy, které nejsou podmínkou pro vykonávání určité pracovní pozice v JPO, jako je hasič, 

strojník, velitel,… avšak jsou podmínkou k obsluze určitých zařízení, jako je motorová pila 

a jiné prostředky a technika. 

3.3. Odborná způsobilost 

Každá osoba, která je zařazena v JPO jako hasič a nezáleží na tom, zda vykonává 

funkci jako dobrovolník, nebo jako své zaměstnání musí dle právních předpisů plnit 

podmínky odborné způsobilosti přiřazené k vykonávané funkci. Tato osoba je odborně 

způsobilou pouze v případě prokazatelného a správného splnění požadavků pro danou 

pozici. Tyto požadavky a některé jejich podrobnosti jsou stanoveny v zákoně o PO[1] a 

vyhlášce o organizaci a činnosti JPO [3]. Plněním požadavků se rozumí zejména prezence 

na odborné přípravě a zdárné zakončení přípravy předepsanými způsoby. 

3.3.1. Odborná způsobilost a příprava - § 72 zákona o PO[1] 

Primární požadavky na odbornou přípravu a odbornou způsobilost pro oblast 

represe řeší zákon o PO, § 72[1]. Ve kterém jsou zapsány požadavky a podmínky 

k zařazení na funkci hasiče, strojníka, velitele a technika speciální služby. Určuje se zde 

rozsah provádění odborné přípravy a vycházejí z něj i základní ustanovení týkající se 

odborné způsobilosti. 

Příslušníci, zaměstnanci podniku a velitelé, strojníci a technici speciálních služeb 

ostatních jednotek požární ochrany mohou své funkce vykonávat jen s požadovanou 

odbornou způsobilostí.  

Příslušníci, zaměstnanci podniku a členové dobrovolných jednotek požární 

ochrany mohou samostatně vykonávat službu při zdolávání požárů až po absolvování 

základní odborné přípravy.  
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Zaměstnanci podniku a členové dobrovolných jednotek požární ochrany jsou 

povinni se zúčastňovat v určeném rozsahu odborné přípravy. Zúčastňují-li se odborné 

přípravy členové dobrovolných jednotek požární ochrany ve své pracovní době, považuje 

se to za překážku na straně zaměstnance z důvodu jiných úkonů v obecném zájmu a náleží 

mu právo na uvolnění ze zaměstnání a případnou refundaci mzdy.  

Odborná příprava zahrnuje teoretickou přípravu, praktický výcvik a tělesnou 

přípravu. Součástí odborné přípravy je i požární sport.  

Odborná způsobilost se ověřuje zkouškou a prokazuje se osvědčením. Ověřování 

odborné způsobilosti a vydávání a odnímání osvědčení o odborné způsobilosti provádí: 

a) ministerstvo u příslušníků, velitelů, strojníků a techniků speciálních služeb 

jednotek hasičských záchranných sborů podniků a u osob vykonávajících službu 

v jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí a v jednotkách sborů dobrovolných hasičů 

podniků jako svoje zaměstnání; 

b) hasičský záchranný sbor kraje u velitelů a strojníků dobrovolných jednotek 

požární ochrany;  

c) velitelé jednotek hasičských záchranných sborů podniků u zaměstnanců 

podniku.  

Orgán, který vydal osvědčení o odborné způsobilosti, může osvědčení odejmout, 

vykazuje-li osoba na dané pozici ve své činnosti závažné nedostatky.  

Prováděcí právní předpis stanoví způsob provádění odborné přípravy příslušníků, 

zaměstnanců podniků a členů dobrovolných jednotek požární ochrany, její ověřování a 

osvědčování, vydávání a odnímání osvědčení, jakož i organizování soutěží v požárním 

sportu a tělesné přípravě [1]. 

Podrobnější určení způsobů uskutečnění, ověření, vydávání a odnímání osvědčení 

o odborné způsobilosti je popsáno ve vyhlášce o organizaci a činnosti JPO [3]. Výše 

zmíněný právní předpis určuje také podrobnosti o organizaci tělesné přípravy a náležitostí 

s ní spojených, jako je organizace soutěží v požárním sport.  
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Ve druhé části vyhlášky [3] pod názvem část II – odborná způsobilost a odborná 

příprava, najdeme text, který stanovuje základní rámec znalostí. Konkrétně v § 32 písm.  

a) až d) [3] jsou uvedeny tzv. požadavky na odbornou způsobilost hasičů zařazených v  

§ 72 odst. 5 písm. a) až c) zákona o PO[1]. Tyto požadavky na znalost jsou ve své podstatě 

všechny požadavky na znalosti a dovednosti potřebné k získání odborné způsobilosti 

shrnuté do čtyř základních témat: 

a) předpisy o požární ochraně, integrovaném záchranném systému, ochraně obyvatelstva a 

o krizovém řízení, 

b) používání požární techniky a věcných prostředků požární ochrany, 

c) požárně technické charakteristiky a technicko-bezpečnostní parametry látek, 

d) bezpečnost práce a zásady první pomoci. 

Požadavky na odbornou způsobilost jsou vlastně takové super teze, ze kterých se 

odvíjí témata znalostí až do podrobných konkrétních znalostí a dovedností. Podrobnější 

rozpis toho, co lze považovat za relevantní vzhledem k požadavkům na znalost hasičů, se 

věnují sbírky interních aktů řízení (SIAŘ), neboli pokyny generálního ředitele HZS ČR 

vydávané MV-GŘ HZS ČR. Pokyny pozměňují a upravují různé činnosti zahrnuté do 

výkonu služby HZS. 

Těmi pro nás nejdůležitější se stanovují normy znalostí hasičů SIAŘ 54/2013 [4] a 

SIAŘ 17/2003 [5]. Normy znalostí hasičů přizpůsobují obecné požadavky a dovednosti na 

odborné, potřebné k výkonu práce hasičů v zastávané funkci tak, aby odpovídaly potřebám 

plnění standardních úkolů v JPO. Souvislosti této normy znalostí hasičů ke způsobu 

vzdělávání hasičů názorně zobrazuje schéma Vazby normy hasičů (viz Obr. 1). 
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Normy znalostí hasičů stanovují minimální požadavky na odborné znalosti a 

dovednosti hasičů, uzpůsobené zastávané funkci, které jsou nezbytné pro jejich výkon 

práce a pro splnění úkolů stanovených jednotkám požární ochrany zákonem o požární 

ochraně [4]. 

Normy znalostí stanovují jednotný základ pro přípravu a posuzování osnov kurzů 

k získání odborné způsobilosti, kurzů k prodloužení platnosti osvědčení o odborné 

způsobilosti a specializačních kurzů pro hasiče, pro přípravu ročních plánů jejich odborné 

přípravy a pro přípravu konspektů – podpůrných materiálů odborné přípravy. Normy 

znalostí nestanovují zdravotní, fyzické a další kvalifikační požadavky pro výkon práce 

hasičů, ani způsob ověřování stanovených znalostí a dovedností a vydávání příslušných 

osvědčení. To stanovují jiné normy a předpisy [4]. 

3.4. Odborná příprava 

Odborná příprava jak, již bylo zmíněno výše, úzce souvisí s odbornou 

způsobilostí a normou znalostí hasičů. Jejich základ vyplývá společně ze stejného právního 

předpisu, a to § 72 zákona o PO[1]. Odborná příprava se u JPO uskutečňuje za účelem 

nabytí odborných znalostí a praktických dovedností. V této přípravě je zahrnuta teoretická 

Obr. 1 - Vazby normy znalostí [5] 
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příprava, praktický výcvik, tělesná přípravu a různá cvičení. Všechny jmenované úkony se 

konají za účelem provádění odborné přípravy, jejímž účelem je splnění podmínek pro 

získání a udržení odborné způsobilosti pro danou funkci v JPO, nebo získání a udržení 

specializace k výkonu speciální činnosti v JPO (obsluha motorových pil, …), ale i udržení 

a prohloubení potřebných znalostí a dovedností hasičů. 

Bližší údaje o způsobu provádění, ověřování a osvědčování pravidelné odborné 

přípravy a základní odborné přípravy jsou uvedeny v § 36 - 40 vyhlášky o organizaci a 

činnosti jednotek požární ochrany [3]. 

Z vyhlášky o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany [3] tedy plyne, že 

odborná příprava se skládá ze dvou elementárních částí: základní odborné přípravy a 

pravidelné odborné přípravy. Samozřejmě je nedílnou součástí i odborná příprava k 

prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti za účelem prodloužení odborné 

způsobilosti člena, který zastává funkci v JPO 

3.4.1. Základní odborná příprava 

Tento druh odborné přípravy se provádí před samotným získáním odborné 

způsobilosti pro funkci zastávanou v JPO. Základní odborná příprava se dá charakterizovat 

několika body: 

 Hasiči mohou samostatně vykonávat službu při zdolávání požárů a jiných 

mimořádných událostí až po absolvování základní odborné přípravy. 

 Do základní odborné přípravy se zařadí hasiči nejpozději do 1 roku od ustanovení do 

funkce v jednotce. 

 Základní odbornou přípravou hasičů z povolání je nástupní odborný výcvik, který 

podle osnov stanovených MV-GŘ HZS ČR organizují v odborných kurzech vzdělávací 

zařízení MV-GŘ HZS ČR. 

 Základní odbornou přípravou hasičů z povolání vykonávajících samostatnou službu při 

zdolávání požárů mimo místo zásahu je nástupní odborný výcvik uskutečněný u 
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jednotky, ve které hasiči vykonávají službu. Nástupní odborný výcvik organizují 

velitelé jednotek v rozsahu nejméně 40 pracovních hodin podle osnov stanovených 

MV-GŘ HZS ČR [9]. 

3.4.2. Pravidelná odborná příprava 

 Pravidelná odborná příprava Pravidelná odborná příprava se provádí u jednotek 

SDH obcí. Tuto přípravu řídí, organizuje a ověřuje velitel jednotky. Cílem této odborné 

přípravy je prohloubení znalostí a praktických dovedností hasičů, které jsou požadovány 

pro výkon zastávané funkce. 

 Hasiči jsou povinni se zúčastňovat v určeném rozsahu pravidelné odborné přípravy. 

Zúčastňují-li se odborné přípravy členové dobrovolných jednotek ve své pracovní 

době, považuje se to za překážku na straně zaměstnance z důvodu jiných úkonů v 

obecném zájmu. Pravidelnou odbornou přípravu hasičů řídí, organizují a ověřují 

velitelé jednotek. 

 Pravidelná odborná příprava zahrnuje teoretickou přípravu, praktický výcvik a tělesnou 

přípravu. Součástí odborné přípravy je i požární sport, prověřovací a taktické cvičení, 

instrukčně metodická zaměstnání nebo specializační kurzy. 

 Základní zaměření pravidelné odborné přípravy stanoví MV-GŘ HZS ČR. V souladu 

se základním zaměřením se v jednotce zpracuje roční plán odborné přípravy, v němž se 

zohlední také odborná příprava hasičů související s předurčeností jednotky k 

záchranným pracím nebo pro ochranu obyvatelstva. 

 V rámci prohlubování odborných znalostí se hasiči a ostatní příslušníci podrobí 

jedenkrát za 2 roky přezkoušení znalosti bezpečnosti práce, pokud předpisy o 

bezpečnosti práce nestanoví lhůtu přezkoušení odlišně, a hasiči určení k 

o používání dýchacích přístrojů procvičí nejméně jedenkrát za 3 měsíce použití 

těchto přístrojů, 

o používání protichemických ochranných oděvů a oděvů proti sálavému teplu a 

ohni procvičí nejméně jedenkrát za půl roku použití těchto oděvů, 
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o používání prostředků pro detekci plynů a nebezpečných látek procvičí nejméně 

jedenkrát za měsíc použití těchto prostředků, 

o řízení vozidel s právem přednostní jízdy, kteří v průběhu 4 týdnů neřídili 

požární automobil určený pro výjezd k zásahu anebo jiné motorové vozidlo 

stejné hmotnostní kategorie, absolvují bezodkladně kondiční jízdu v délce 

nejméně 10 km bez použití výstražného zařízení. 

 Tělesná příprava zahrnuje všeobecnou tělesnou přípravu zaměřenou na udržení fyzické 

zdatnosti a rozvoj pohybových vlastností a speciální tělesnou přípravu odpovídající 

charakteru činnosti při zásahu jednotek. Speciální tělesnou přípravou jsou disciplíny 

požárního sportu a také cvičení s prvky hasičské, lezecké, potápěčské a záchranářské 

činnosti a práce na vodě. 

 Způsob pořádání soutěží v požárním sportu, provádění jednotlivých disciplín a 

hodnocení dosažených výkonů stanovují pravidla požárního sportu. 

 V rámci tělesné přípravy mohou být organizovány sportovní soutěže, včetně 

mistrovství České republiky a mezinárodní soutěže. Náklady spojené s organizací 

soutěží nese ten, kdo soutěž organizuje. 

 Pravidelná odborná příprava se ověřuje jedenkrát v každém kalendářním roce. 

Ověřením pravidelné odborné přípravy se rozumí také přezkoušení znalostí a 

praktických dovedností u každého hasiče jednotky. O výsledku ověření pravidelné 

odborné přípravy se vyhotoví protokol, který je součástí dokumentace o odborné 

přípravě. 

 Hasiči, který neuspěje při ověření odborné přípravy, se umožní nejpozději do 3 měsíců 

toto ověření opakovat. 

 Při opakovaném neúspěšném ověření odborné přípravy se postupuje podle právního 

předpisu. 

 K ověření připravenosti členů jednotky k výjezdu a akceschopnosti jednotky může 

velitel jednotky vyhlásit jednotce prověřovací cvičení, o této skutečnosti informuje 

předem územně příslušné OPIS HZS kraje a v případě jednotky SDH obce také 

starostu obce. Součástí tohoto cvičení může být i vyhlášení cvičného požárního 
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poplachu. Při takovém ohlášení požáru nebo mimořádné události musí být ohlašovna 

požáru, OPIS nebo jiné místo, kterým se požár nebo mimořádná událost ohlašuje, 

upozorněny, že jde o prověřovací cvičení, pokud nejsou cvičením prověřovány. 

 Taktická cvičení organizují velitelé jednotek v souladu s ročním plánem pravidelné 

odborné přípravy. Dokumentaci taktického cvičení schvaluje ředitel územního odboru 

HZS kraje v případě, že se do taktického cvičení zapojují dvě a více jednotek nebo 

ředitel HZS kraje, pokud cvičení svým rozsahem přesáhne územní působnost územního 

odboru HZS kraje [9]. 

3.4.3. Dokumentace o provádění odborné přípravy 

Jako poslední patří k provádění odborné přípravy JPO vedení povinné 

dokumentace ve formě záznamu o účasti na odborné přípravě  

Dokumentace, jež dokazuje vykonání odborné přípravy a prokazuje účast 

jednotlivých hasičů, je záznam o účasti na odborné přípravě. Záznam obsahuje téma 

odborné přípravy, datum konání, seznam všech hasičů, kteří se školení účastní, jméno 

školitele a hodinovou dotaci. Každý, kdo se školení účastní, stvrdí svou účast podpisem.  

 Protokol o zkoušce odborné způsobilosti: tento protokol se vydává jako 

písemný doklad o odborné způsobilosti pro danou funkci na základě vykonané zkoušky. 

Vypracovává se po absolvování zkoušky při získání nebo prodloužení odborné 

způsobilosti, nebo přezkoušení z pravidelné odborné přípravy [1].  

 Evidence vydaných osvědčení odborné způsobilosti: osvědčení jsou 

vydávána pod jednotlivými čísly. Každý, kdo má právo vydávat osvědčení dle § 72 odst. 5 

zákona o PO, vede seznam vydaných osvědčení o odborné způsobilosti [1]. 

 Potvrzení o absolvování odborné přípravy: toto potvrzení se vydává jako 

písemný doklad o úspěšném absolvování základní (cyklické) odborné přípravy pro získání 

odborné způsobilosti pro danou funkci [1]. 
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3.5. Výuka JPO 

Praktická i teoretická výuka znalostí a dovedností potřebných k vyhovění 

požadavkům na odborné znalosti a dovednosti probíhá v kurzech pro JPO (jako např. 

nástupní odborný výcvik “NOV“) a je zprostředkována profesionálními instruktory. 

Zmíněné znalosti a dovednosti potřebné k získání odborných způsobilostí se vyučují ve 

střediscích, která jsou součástí Ministerstva vnitra ČR – Generálního ředitelství HZS ČR. 

Právě tato střediska pořádají výuku formou odborných kurzů pro jednotlivé příslušníky 

HZS či ostatní hasiče.  

Tato střediska se v dnešní době sestávají z ŠVZ (Školní a výcvikové zařízení  

MV GŘ HZS ČR) a SOŠPO a VOŠPO Frýdek-Místek. ŠVZ má pak dále pracoviště 

v Brně, Frýdku-Místku a Zbirohu. 

Tyto dva základní pilíře vzdělávání hasičů sice společně spadají pod metodické 

řízení ministerstva vnitra ČR, ale ve skutečnosti jde o dvě samostatně fungující jednotky, 

jak napovídají struktury jejich vedení. Kdy struktura vedení ŠVZ vyjma Zbirohu je 

znázorněna na obrázku (viz Obr. 2) a struktura vedení SOŠPO a VOŠPO Frýdek-Místek je 

popsána dále: 

plk. Ing. Radim Paloch, ředitel školy, jmenovaný do funkce generálním ředitelem 

Hasičského záchranného sboru České republiky generálmajorem Ing. Miroslavem 

Štěpánem dne 1. 1. 2010. Jeho pravomoci jsou vymezeny především zákonem č. 238/2000 

Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a zákonem č. 361/2003 Sb., o 

služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, § 164 a 165 zák. č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

[10], 

plk. Ing. Norbert Rabas, statutární zástupce ředitele školy, 

plk. Mgr. Jana Kolčárková, vedoucí pedagogického oddělení, 

plk. Ing. Hana Cidlíková, vedoucí ekonomického oddělení. 
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3.5.1. Úkoly výcvikových zařízení [9] 

 organizuje a provádí kurzy pro získání a prodloužení odborné způsobilosti pro 

příslušníky HZS ČR, zaměstnance podniků a velitele, strojníky a techniky 

speciálních služeb ostatních jednotek požární ochrany (JPO); 

 organizuje a provádí specializační kurzy pro HZS ČR, jednotky požární ochrany a 

složky integrovaného záchranného systému (IZS); 

 organizuje a provádí další formy vzdělávání (např. přednášky, odborné semináře, 

instrukčně metodická zaměstnání, instruktáže a školení) v oblasti požární ochrany, 

IZS, ochrany obyvatelstva a krizového řízení a zabezpečuje odborné konference 

pro HZS ČR a základní i ostatní složky IZS; 

Obr. 2 - Struktura vedení ŠVZ [9] 
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 vytváří podmínky pro samostatné i společné výcviky všech složek IZS; 

 garantuje a zabezpečuje mezinárodní výcviky v rámci konceptu bezpečného hašení 

(obsluha a nasazení vysokotlakého hasicího a řezacího zařízení CCS Cobra s 

využitím termovize a přetlakové ventilace); 

 podílí se na tvorbě předpisů, učebních osnov, skript, ediční činnosti či vytváření 

učebních a metodických pomůcek; 

 spolupracuje s resortními a jinými vzdělávacími zařízeními či institucemi, zejména 

s těmi, která poskytují odborné vzdělání v oboru požární ochrany; 

 podílí se na zabezpečení fyzické přípravy JPO včetně zajištění podmínek pro 

nácvik disciplín požárního sportu; 

 ekonomicky zabezpečuje výuku a výcvik v rozsahu vyčleněných rozpočtových 

prostředků a dispozičních oprávnění zálohované jednotky ředitelství; 

 zabezpečuje provoz a údržbu budov, trenažérů, mobilní techniky, věcných 

prostředků a dalšího zařízení a vybavení. 

Pro zjednodušení organizačních nároků na techniku a zkvalitnění výuky byli 

zavedeny Školní jednotky požární ochrany. 

3.5.2. Školní jednotky požární ochrany[9] 

Dne 21. 2. 2012 vydal generální ředitel Hasičského záchranného sboru České 

republiky (HZS ČR) Pokyn č. 10, kterým se zřizují jednotky požární ochrany na 

střediscích Školního a výcvikového zařízení (ŠVZ) HZS ČR a na Střední odborné škole 

požární ochrany a Vyšší odborné škole požární ochrany ve Frýdku-Místku. 

Byla tak úspěšně završena mnohaletá snaha několika nadšenců tehdejších 

Odborných učilišť požární ochrany o „zlegalizování“ využití veškerých sil a prostředků, 

kterými vzdělávací zařízení HZS ČR disponují. Jedná se o velké množství věcných 

prostředků, mobilní požární techniky, vlastních zaměstnanců = hasičů-instruktorů a v 

neposlední řadě přes 200 hasičů, kteří jsou každý týden zařazeni v odborných a 

specializačních kurzech organizovaných ve všech střediscích. 
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3.5.3. Osnovy kurzů  

Za účelem sjednocení pořádání odborné přípravy potřebné k získání odborné 

způsobilosti, či specializace se vydávají osnovy kurzů. V těchto jednotlivých osnovách se 

podrobně uvádí jednotlivá témata určené problematiky, jež má být probrána během trvání 

kurzu. Všichni, kdo pořádají odborné kurzy pro JPO (vzdělávací zařízení MV, HZS krajů, 

vzdělávací zařízení určené MV), by měli kurzy pořádat v souladu s těmito vydanými 

osnovami. 

Výuka kurzů probíhá v rozsahu a podle osnov schválených MV – GŘ HZS ČR. 

Odborná způsobilost se provádí podle § 72, zákona o PO [1] v souladu s požadavky 

stanovenými § 32 až § 35 vyhlášky [3]. 

3.5.4. E – learning ve výuce 

E – learning jako výukový nástroj zatím používá pouze SOŠPO A VOŠPO 

Frýdek-Místek, kde slouží jako prostředek ke zkrácení skutečné doby strávené ve 

výcvikovém zařízení. Je zaveden u kurzů, u nichž je relevantní uskutečnit výuku 

teoretických znalostí ne přímo v místě dislokace střediska. Tím pádem odpadá nutnost být 

fyzicky přítomen při výuce některých teoretických znalostí. Dále je využíván některými 

kraji prostřednictvím a za podpory SOŠPO a VOŠPO Frýdek-Místek ke vzdělávání JPO 

SDH. 

Jmenovaná výcviková jsou tedy schopná vzhledem ke svému materiálnímu a 

technickému vybavení, ale také díky personálnímu obsazení odborníky, schopni zajišťovat 

službu pro HZS na poli vzdělávání. 
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4. E-learning 

E-learning jako pojem představující pomoc při nabývání znalostí se v naší 

společnosti využívá od devadesátých let. Tento typ elektronického vzdělávání se dříve 

aplikoval jen za účelem podpory dálkové formy vzdělávání. To znamená, že se stal 

nástrojem při absolvování distančního vzdělávání. Ovšem vyvstává otázka, co konkrétně 

distanční vzdělávání znamená. Odpověď na tuto otázku jsem hledal v odborné literatuře. 

„Distanční vzdělávání je multimediální forma řízeného samostudia. K uplatnění 

této progresivní formy přistupují instituce v případě, kdy jsou studující a vyučující trvale 

nebo převážně oddělení [13].“ 

„Distanční vzdělávání je vzdělávací forma, založená na řízeném samostatném 

studiu a využívající k tomuto účelu všechny dostupné didaktické prvky a technické 

prostředky, kterými lze prezentovat obsah učiva, komunikovat se studujícími, prověřovat 

studijní pokroky a hodnotit studijní výsledky. Aktuálním didaktickým prvkem distančního 

studia je e-learning [17].“ 

„Distanční vzdělávání se jeví jako variabilní a flexibilní model, který může být 

upraven, tak aby studijní program jak po obsahové, tak po organizační stránce 

odpovídajícím způsobem vyhovoval příslušné cílové skupině [18].“ 

Z uvedených definic plyne, že učení v distanční formě je ve své podstatě proces 

individuálního získávání informací, přičemž jsou studentovi poskytnuty speciální studijní 

opory a samotný proces učení probíhá absolutně dle jeho osobních možností a schopností  

a to nezávisle na vzdělávací instituci. Z tohoto tvrzení se dále odvíjí pojem distanční 

výuka, která definuje samotný akt přípravy učení, ale také výběr metodiky a techniky, 

jimiž je uskutečněna podpora samostatného učení.  

V publikaci Distanční vzdělávání: studijní příručka pro pracovníky vysokých škol 

[17] se dále dočteme, že pro takovéto vzdělávání je nutný tzv. “distanční balík“, což je 

soubor všech studijních materiálů potřebných ke studiu. To znamená, materiály které jsou 
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poskytnuty vzdělávací institucí. Jedná se o studijní texty, audio nahrávky atd.… Ve stejné 

publikaci se Zlámalová [17] také zmiňuje o virtuální univerzitě, jež se dá definovat jako 

server se softwarovým prostředkem, který poskytuje multilaterální oporu distanční výuky. 

Úlohou této virtuální univerzity je zjednodušeně řečeno zprostředkovávání materiálů 

prostřednictvím internetu nebo intranetu. 

Avšak v dnešní moderní době, kdy jsme odhalili a pochopili potenciál e-learningu 

daleko lépe nežli dříve, mají tyto metody využití mnohem širší. Zejména se tu dostává do 

hry různá elektronika, kdy v současnosti mohou leckterá mobilní zařízení zvládat podobně 

náročné operace jako stolní počítače. Rozvoji e-learningu také výrazně pomohlo masové 

rozšíření a používání e-mailových adres neboli elektronické pošty. Na to také ostatně 

poukazuje i literatura. 

„Na přelomu 20. a 21. století pokračoval vývoj především na univerzitách rychle 

kupředu. Knihovní zdroje, přednášky, sylaby začaly být přemisťovány z knihoven a 

klasických učeben na lokální sítě, internet a multimediální zařízení. O e-learning se 

začínají zajímat veřejnoprávní organizace i komerční společnosti [17].“ 

4.1. Definování e-learningu  

Definování konkrétního významu e-learning je složitější, nežli u distančního 

vzdělávání a navíc se tyto pojmy v určitých aspektech protínají. Z výše uvedených 

informací je zřejmé, že e-learning se využívá jako nástroj za účelem podpory dálkové 

formy vzdělávání. Z toho také vyplývá, že si jeho definici mohou různé skupiny vykládat 

různými způsoby. Nejvýraznější rozdíl v chápání e-learningu je dle mého názoru v tom, 

zda hraje při jeho aplikaci zásadní roli internet (on-line), nebo je e-learning využíván 

elektronickými médii bez přístupu na internet (off-line). Takový rozdíl lze vidět mezi 

americkým a evropským pohledem na problematiku. 
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Americký výklad e-learningu: 

„Jedná se o dodávku obsahu vzdělávání pomocí jakýchkoliv elektronických médií, 

tj. internetu, intranetu, CD-ROM atd. [13].“ 

výklad e-learningu Evropskou komisí: 

„Je to aplikace nových multimediálních technologií a internetu ke zlepšení kvality 

vzdělávání posílením přístupu ke zdrojům, službám, k výměně informací a ke spolupráci 

[13].“ 

Ovšem tato tvrzení stále dostatečně nepřibližují specifika e-learningu. Existuje 

nezměrné množství pohledů a názorů na tuto definici a některé se od sebe diametrálně liší. 

Z dostupných zdrojů jsem si udělal o definici obrázek zejména z následujících tří ukázek. 

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

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

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

využívání prostředků ICT a dostupnost učebních materiálů jsou závislé především na 

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

všech aktérů vzdělávacího procesu [11].“ 

„E-learning je v podstatě jakékoli využívání elektronických materiálních a 

didaktických prostředků k efektivnímu dosažení vzdělávacího cíle s tím, že je realizován 

zejména/nejenom prostřednictvím počítačových sítí. V českém prostředí spojován zejména 

s řízeným studiem v rámci LMS [12].“ 

„E-learning je vzdělávací proces, využívající informační a komunikační 

technologie k tvorbě kurzů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a 

pedagogy a k řízení studia [19].“ 

Z definic zjednodušeně plyne, že e-learning je proces zahrnující tvorbu 

informačních zdrojů, jejich šíření mezi posluchače, zajišťování zpětné vazby, pomoci, ale 

také by měl obsahovat nástroje pro efektivní vedení a správu skupin pomocí informačních 
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a komunikačních technologií. A přístup k těmto materiálům by neměl být omezený časem 

ani místem. 

 Přese všechna tato tvrzení je definice e-learningu stále dosti volná, neupřesňující 

a nekonkrétní. A ačkoli možnosti techniky exponenciálně narůstají, definice e-learningu 

zůstává ve své podstatě a složitosti stejná. 

4.2. Rozdělení e-learningu  

Způsobů, kterými lze v naší době organizovat využití e-learningu, nám dnešní 

možnosti nabízejí mnoho. Nejlépe lze tyto způsoby roztřídit vzhledem k využití 

informačních a komunikačních technologií (ICT). Takovéto rozdělení je popsáno 

v publikaci E-learning v distančním vzdělávání [9] a zakládá na dělení podle aktuální 

síťové komunikace (on-line/off-line). Podrobněji je rozdělení zobrazeno na obrázku  

(viz Obr. 3). 

4.2.1. Kurzy off-line  

Tento způsob uskutečňování kurzů nevyužívá přístup k internetu. Samotné 

vzdělávání se realizuje pomocí mediálních nosičů, jako jsou například CD-ROM a USB 

Obr. 3 - Formy e-learningu [9] 
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disky, paměťové karty atd. Právě díky absenci přístupu na internet je jeho velkou 

nevýhodou složitost udržení aktuálnosti materiálů a velká prodleva při komunikaci učitele 

a žáka. 

4.2.2. Kurzy on-line 

Opakem k off-line jsou on-line kurzy, u kterých je podmínkou připojení k 

internetu či intranetu. Zdrojové materiály jsou nahrány na serverech nebo jiných 

centrálních zařízeních. Výuka se uskutečňuje dvěma způsoby synchronní a asynchronní 

formou. Největšími výhodami je snadné udržení aktuálnosti obsahu a komunikace 

s lektory. 

4.2.3. Synchronní výuka 

Synchronní výuka má největší výhodu a zároveň nevýhodu v průběhu kurzu v 

reálném čase. To znamená vzájemnou komunikaci mezi studenty a tutory s okamžitou 

možností reagovat. Tímto způsobem probíhá výuka ve virtuálních třídách. 

Nezáleží na místě, ze kterého se posluchači/učitel připojí, ale musejí být on-line 

ve stejnou dobu. To zaručí výuku, nebo řešení zadaného tématu v reálném čase. 

K nesporným výhodám patří možnost komunikace s živou interakcí, možnost 

přizpůsobit kurz (konkrétním požadavkům a potřebám studentů), příprava výuky je 

levnější a rychlejší než u asynchronní výuky, kombinace přednášek a otázek, týmová 

spolupráce. 

Na druhou stranu je omezena nevýhodami jako nutnost dostatečně kvalitního 

připojení v určitou dobu, posluchač je nucen dodržet určený čas konání, nutnost stejného 

SW vybavení všemi účastníky. 
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4.2.4. Asynchronní výuka 

Během asynchronní výuky jde o to, že každý jedinec má možnost zvolit si svůj 

vlastní časový plán pro získání informací a tím pádem se nemusí podřizovat pevně 

stanovenému časovému rámci. Vzhledem k tomu ovšem také odpadá možnost dotazů a 

řešení problémů v reálném čase. Tato komunikace pak probíhá v diskusních fórech, 

emailem, atd.  

Za výhody se dá považovat časová flexibilita, nenáročnost na investice, 

posluchači si sami určují množství najednou přijatých informací, možnost opakování již 

probraného materiálu. 

Nevýhodami jsou potřebná motivace ze strany posluchačů, náročnost tvorby 

kurzu, časové prodlevy v komunikaci oproti synchronní výuce. 

4.2.5. Smíšená forma výuky 

Blended learning jako smíšená forma vzdělávání v sobě zahrnuje jak prezenční 

formu výuky, tak e-learning. Údajně má nejvyšší efektivitu výuky díky spojení klasického 

vzdělávání a moderních technologií. Je velmi flexibilní a má velký vyučující a učební 

potenciál [11, 20]. 

Vzhledem k vývoji ICT je jen logické, že s příchodem nových zařízení jako jsou 

chytré mobily, tablety a kapesní počítače, se i samotný e-learning vyvíjí tak, aby vyhověl 

požadavkům plynoucím z těchto moderních technologií. Forma vzdělávání, která tím 

vzniká, se dá označit jako “m-learning“. Je to forma učení, k níž dochází pomocí 

mobilních zařízení. Vzhledem k tomu, že zařízení jsou mobilní a připojení k internetu 

taktéž, znamená to, že tato metoda dává možnost vzdělávat se téměř odkudkoliv. S 

používáním  

m-learningu se můžeme setkat hlavně u mladších ročníků, kterým ovládání těchto 

technologií nečiní žádné potíže. Proti nim mají často potíže s používáním těchto 

technologií učitelé a pedagogové. 
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4.3. Účastníci e-learningu  

Všechny osoby, které se podílí na tvorbě, vývoji, správě, realizaci, nebo prezenci 

a absolvování e-learningového kurzu lze označit za jeho účastníky. V analogii k běžnému 

způsobu vzdělávání jsou to žáci, učitelé, ředitel nebo poradce atd. Alespoň základní popis 

jednotlivých úloh uvádím níže, protože je nutné ujasnit, jaké pozice budu následně ve své 

práci zastávat a které ne. 

4.3.1. Manažer e-learningu 

Manažer je ve své podstatě ředitel celého projektu. Mezi jeho nejdůležitější 

povinnosti patří zejména koordinování, směr vývoje a aplikace projektů. Ovšem stará se 

také o zabezpečení podmínek k chodu (kontrola kvality, hodnocení efektivity, spolupráce 

s dalšími členy) a o financování (vypočítání nákladů na zavedení a provoz). E-manažer 

sám, pokud nezastává ještě i jinou funkci současně, nemá na tvorbu jednotlivých kurzů 

velký vliv. 

4.3.2. Vývojář 

Vývojář e-learningu musí dokonale zvládat software, neboli programové vybavení 

využívané při tvorbě a distribuci samotného obsahu a musí také mít přehled o použitém 

hardwaru, což je fyzicky existující technologické vybavení potřebné k zajištění funkčnosti. 

Dále se podílí na tvorbě, nebo i sám vytváří samotné funkce a nástroje v aplikaci potřebné 

pro zkvalitnění výuky a sběru informací o účastnících. 

4.3.3. Administrátor 

Administrátor zprostředkovává všechny funkce podřízeným členům, kteří 

využívají služby potřebné k účasti na e-learningu. Má také na zodpovědnost datová centra, 
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která využívají všichni účastníci. Zodpovídá za nákup a správu operačních systémů. 

Administrátor vede evidenci tutorů, studujících, eviduje také zkoušky, tutorialy atd. 

Administrátor je osoba, která spravuje potřebnou počítačovou síť a vše kolem ní. Může 

také spravovat servery, virtuální počítače a jiné síťové prvky. Je zkrátka osobou 

s dominantní úlohou v počítačové síti. 

Odstraňuje případné poruchy, případně objednává servis od specializované firmy. 

Zajišťuje ochranu dat, jejich zálohování a ochranu proti virům. Provádí optimalizaci 

provozu vzhledem k potřebám uživatelů. Zajišťuje nákup a provádí instalaci komponentů 

pro informační technologie v organizaci. Zajišťuje připojení na internet, případně připojení 

do sítě nadřízené organizace. Instaluje databáze, knihovny a celkově konfiguruje síť. 

4.3.4. Návrhář kurzu 

Návrhář tvoří samotné kurzy ve vybraném softwarovém prostředí. Snaží se 

dosáhnout co nejlepší shody mezi vhodnou formou pro studenty a danými cíly kurzu. 

Toho dosahuje rozborem studijní skupinky a výukové formy a následným 

návrhem výukových cílů. Přitom stanovuje výukový postup a metody distribuce 

vzdělávacích materiálů. To samozřejmě souvisí s posuzováním vhodnosti a relevantnosti 

učebních materiálů a zdrojů (ne všechny zdroje jsou vhodné pro e-learning). A nakonec 

navrhne použití multimédií k obohacení klasického textu, avšak jejich špatné použití může 

odradit uživatele od využívání kurzu. Nakonec provede hodnocení a revizi kurzu.  

4.3.5. Autor obsahu 

Tato osoba nese zodpovědnost po obsahové stránce kurzů. Vyhledává a posuzuje 

potenciální využití již existujících materiálů. Zvažuje jejich vhodnost při publikaci  

v e-kurzech. Případně sám vytváří nové materiály a aplikuje své osobní znalosti. Musí 

umět vytvořit prezentaci vhodnou formou, aby měla dostatečnou užitnost pro určené téma, 

a zároveň si musí dát pozor, aby neporušoval autorská práva. 
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Výsledkem jeho práce je studijní modul. 

„Studijní modul je látka jednoho předmětu v rozsahu požadovaném pro daný typ 

studia. Jestliže je předmět příliš rozsáhlý, můžeme jej rozdělit do několika modulů. Studijní 

kurz je tvořen několika moduly z různých předmětů, vybrané tak, aby bylo dosaženo 

požadované kvalifikace [17].“ 

4.3.6. Tutor kurzu 

Osoba, která vystupuje jako tutor kurzu, se dá ve své podstatě označit za učitele a 

průvodce studentů, kteří se účastní vzdělávání v kurzu. Náplní jeho povinností je postarat 

se o určenou skupinu zapsaných studujících v daném studijním modulu. Tutor vystupuje 

jako konzultant pro studium, ale také jako hodnotitel písemných úkolů a závěrečných 

prací. Měl by se prezentovat jako autoritativní osobnost a pomocník studenta nejen při 

potížích se studiem. 

Aby tutor svou funkci mohl správně zvládnout, měl by být řádně vyškolen 

v používaném prostředí konkrétního softwaru použitého při tvorbě e-learningu. Dále by 

pak měl mít tutor možnost vyzkoušet si různé výukové nástroje a technologie, které bude 

používat. Je velmi vhodné, aby tutor disponoval i určitými pedagogickými schopnostmi 

pro poskytování podpory studentům včas a motivaci jednotlivců k práci. Tento učitel musí 

také v neposlední řadě dostatečně porozumět problematice, kterou se zabývá e-learningový 

kurz. V případě nepochopení látky by totiž měl být schopný dostatečně kvalitně vysvětlit 

vyučované téma svým studentům. K úspěšnému absolvování kurzu vede i pozitivní a 

bezkonfliktní naladění účastníků, na kterém má tutor velký podíl už jen svým přístupem. 

To je důležité kvůli zamezení tvrdých střetů názorů uvnitř skupiny, v horším případě mezi 

studentem a tutorem. 

Jek je vidět z popisu je tutorova role vzhledem k vztahu ke koncovému uživateli 

(studentovi/absolventovi) nejsložitější. Proto musí zastávat funkce více oborů, nežli jen 

učitele jako prostředníka vzdělávání. 
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Tutor musí být dostatečně technicky zdatný, nebo schopný jinak vyhovět 

potřebám technické stránky, aby dokázal zprostředkovat svým studentům zajištění 

prostředí, ve kterém se mohou plně soustředit na studium. Což v reálu znamená, aby se 

nezaobírali pro ně stěžujícími podmínkami, jako jsou například softwarové problémy, 

špatná zapsání do kurzů a podobně. Tyto drobné úpravy by měl tutor zvládat napravit sám. 

Větší a závažnější poruchy a zejména pak technické defekty a podobně, už nejsou v jeho 

kompetenci a připadají jiným účastníkům e-learningu. 

Musí mít také dobré organizační schopnosti a schopnost vést skupinu lidí, protože 

by se měl starat o správu a jiné administrativní aspekty kurzu, jako jsou tabulky výsledků, 

statistiky využití obsahu atd. Vůdčí schopnost se pak odráží při komunikaci se studenty, 

kde je zapotřebí uplatnit spíše diplomatické metody, nežli totalitní přístup. V opačném 

případě by totiž posluchači ztráceli motivaci ke studiu a mohlo by docházet i ke střetům, 

které vedou ke špatnému plnění úkolů až v krajních případech opuštění kurzu. Budování 

vzájemné důvěry mezi učitelem a studentem je zde vždy produktivnější.  

Asi nejzřejmější a nejvýraznější funkcí tutora je vystupování jako pedagoga, nebo 

učitele. Znamená to, jak už bylo ve zkratce řečeno výše, být k dispozici studentovi pro 

vyjasnění a zodpovězení nejrůznějších otázek a problémů týkajících se obsahu probíraných 

přednášek. Ale také v případě potřeby dokázat zajistit individuální přístup k jednotlivcům, 

aby jim mohl poradit a vést je studiem. 

 „Dalším předpokladem je dobrá komunikace a empatie. Komunikace probíhá 

prostřednictvím moderních komunikačních prostředků. Tutor tyto prostředky musí bez 

problémů zvládat tak, aby se nevyskytl žádný problém při komunikaci se studujícími. Tutor 

může např. vytvořit určité diskusní fórum, ve kterém bude probíhat řešení úkolů. U tutora 

je důležitá i empatie, protože on se musí přizpůsobovat studujícím, zatímco při běžné formě 

výuky je tomu naopak. Např. pokud má být uskutečněna videokonference, chat atd. v určitý 

čas, tutor se jí musí účastnit, jelikož on vede skupinu studujících. Pokud by se nedostavil, 

tak by studující v případě náhradního termínu mohli mít potíže např. s uvolněním z práce a 

nemohli by se tohoto virtuálního setkání zúčastnit [17].“ 
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Ve zkratce je tedy náplní tutora informování, poradenství, vedení, tutorování, 

konzultování a hodnocení. 

4.3.7. Student 

Jako studenti e-learningového kurzu se dají označit jedinci, kteří se chtějí anebo 

musejí věnovat studiu určité problematiky. Dohromady tvoří skupina studentů tzv. 

virtuální třídu. Každý student je individuální jedinec s různou motivací, vzděláním, 

zkušenostmi a jinými vlastnostmi (věk, atd.) a proto potřebuje osobní přístup od tutora. 

Většinou je student taky charakterizován nedostatkem času pro studium, o tom je více 

informací v kapitole výhody a nevýhody e-learningu. 

Požadavky na studenta jako takové nejsou v počátcích kurzu vůbec složité. 

Jednotlivci musí být dostatečně motivovaní k absolvování vzdělávacího procesu. Potřebují 

dostatečný prostor a čas k plnění úkolů a studování materiálů. A také by si měli uvědomit, 

že mohou použít předem domluvený způsob komunikace k získání případné pomoci. 

Samozřejmě v neposlední řadě je potřeba aby byli vybaveni potřebnými technickými 

prostředky (ICT zařízením), připojením k internetu a schopností je obsluhovat. 

Za účelem úspěšného absolvování vzdělávání v e-learningovém programu je 

potřeba, aby si student uvědomil, jaké nároky takové studium obnáší [20]. 

Potřeba informování se o kurzu. Každý by se měl alespoň zevrubně seznámit 

s informacemi týkajícími se účelu a zaměření výuky v kurzu. Dále by měl mít alespoň 

základní přehled o problematice, které se během e-learningu bude věnovat. 

Student má zodpovědnost za své vzdělávání ve svých vlastních rukou. To 

znamená, že musí znát důvod a účel studia. Musí objektivně zhodnotit své znalosti (k tomu 

by měl pomoci vstupní test) a schopnosti potřebné při vzdělávání formou e-learningu. 

Pokud shledá tyto znalosti a dovednosti nedostačujícími, tak by je měl vylepšit pod 

vedením tutora. Student si také musí uvědomit, jak je schopný při nabývání nových 
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znalostí a jakým způsobem se mu nejlépe studuje. Z toho potom přizpůsobit svůj časový 

plán studiu a případně se obrátit na tutora s žádostí o radu, nebo pomoc. 

Spolupráce, ať už s ostatními studenty anebo tutorem, je jednou z hlavních 

podmínek úspěchu. Při komunikaci ve virtuální třídě se ovšem používají jako prostředky 

pro vyjádření názoru nástroje jako je chat, e-mail, diskusní fórum, videokonference, nebo 

jiné prostředky komunikačních technologií. Proto je předpokladem pro studenty alespoň 

základní počítačová gramotnost, jako je psaní na klávesnici a jiná elementární uživatelská 

obsluha PC. Při vyjadřování svých názorů a řešení problémů by se také každý měl 

soustředit na témata bezprostředně spojená s určeným vzděláváním a nezatěžovat ostatní 

zbytečnými komentáři a prohlášeními. 

Je potřebná i podpora. Nikdo nemůže s určitostí předem předvídat, jak bude jeho 

vzdělávání v e-learningu probíhat. Z tohoto důvodu je doporučeno studentům zajistit si 

před samotným zahájením kurzu podporu u zaměstnavatele, rodiny a ostatních, kterých se 

může vytíženost jedince dotknout. Studenti totiž musí počítat s časovou náročností, kterou 

tenhle typ vzdělávání na jedince klade. V případě neošetřených ať už pracovních, nebo 

rodinných záležitostech, které vyžadují po studentovi čas k řešení, rapidně klesá jeho šance 

na úspěch při studiu. 

Je dobrým mravem a také zvykem i u jiných forem vzdělávání, že po ukončení 

kurzu mohou čerství absolventi hodnotit výuku i samotného tutora. Tento hodnotící proces 

je velmi důležitý, hlavně pro dlouhodobější rozvoj jak e-learningových možností 

vzdělávání, tak i samotných tutorů. Každý absolvent, který kurz a učitele ohodnotí, tím 

vlastně přispívá ke zkvalitnění služby při budoucím využití 
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5. Vhodnost používání e-learningu  

Snad všechny činnosti, které může člověk vykonávat, mají své plusy a mínusy. 

Přesně tak má i e-learning své výhody a nevýhody, ale na druhou stranu, nic není 

černobílé. Proto některé pro jednoho nevýhody se ukazují jako výhody pro druhého a 

obráceně. 

5.1. Výhody e-learningu 

5.1.1. Nezávislost 

Absolutně největší výhodou pro studenty e-learningových kurzů je nezávislost na 

mnoha faktorech, která přináší velkou míru svobody pro studium. Při používání internetu 

je pro studenta nenáročné studovat téměř odkudkoli. Navíc jsou materiály a přednášky 

přístupné dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu. Z toho plyne, že studenti si určují 

rozvrh sami podle svých schopností a možností. Jedinou výjimkou jsou termínované úkoly 

a testy. 

5.1.2. Efektivita 

Z hlediska uchazečů o vzdělání, organizací, které je vysílají, ale i vzdělávacích 

institucí je neocenitelná vysoká efektivnost kurzů. Tato efektivita je docílena značnou 

pružností při sestavování výukových modulů pro dosažení potřebných odborných znalostí 

a možností individuálního přístupu k jednotlivým studentům. Navíc lze požadované 

moduly a ostatní náležitosti upravit přesně podle požadavků zadavatele a budoucích 

studentů. Díky tomu lze vytvářet jedinečné kurzy ušité na míru přesně definovaným 

cílovým skupinám, které vyhovují téměř libovolným požadavkům. V tomto ohledu jsou 

kladeny meze pouze naší představivostí. 
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5.1.3. Aktuálnost 

Oproti starším metodám, při kterých se využívá fyzicky hmatatelných materiálů a 

podkladů ke studiu, je elektronická forma zdrojů mnohem snáze ovladatelná a upravitelná. 

V případě knih a jiných výtisků, je nemožné dosáhnout úpravy informací v již vytištěných 

a vydistribuovaných svazcích. Oproti tomu aktualizovat informace, jež jsou v elektronické 

podobě, je velice snadné. Zejména připojení k internetu tento čas v případě již 

připravených aktualizací zkrátí na okamžik. Pokud je zajištěna dostatečná správa serverů a 

věnována pozornost obsahům e-learningových kurzů, tak jejich obsah nezůstane zastaralý 

a bude upravován společně s vývojem legislativy, výzkumu a jiných informačních zdrojů. 

5.1.4. Rychlejší učení 

Rychlost nabývání potřebných a nových znalostí je možná diskutovatelná, ale ve 

stále rychleji rostoucí komunitě sympatizantů e-learningu se tento aspekt uvádí rozhodně 

jako významný klad e-kurzů. Je to především díky vytváření jednotlivých kurzů s přesným 

určením rozsahu znalostí. Tím pádem nejsou posluchači zahlceni příliš velkým množstvím 

informací, které jsou v některých případech nepodstatné. Svůj podíl na tom má také 

možnost rozdělení probírané látky do několika studijních modulů, kdy je na studenta 

najednou kladen nárok na učení pouze daného modulu a ostatní vědomosti jsou následně 

dávkovány, nebo zpřístupňovány s určenou posloupností a návazností. A v neposlední řadě 

je to fakt, že e-learningové kurzy jsou interaktivní a tím působí na větší část mozku 

najednou oproti jiným formám. Zmíněný fakt spočívá v zařazení různých videí, animací, 

případně hlasového přednesu a odkazů na zdrojové materiály atd. Výše zmíněné tvrzení 

společně s možností využití komunikačních prostředků s tutorem a spolustudujícími téměř 

jistě zaručuje v případě dostatečné motivace jedince rychlejší rozvoj v dané problematice. 
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5.1.5. Přizpůsobení  

Moderní zařízení ICT obsahují velké množství způsobů, jak každému jedinci co 

nejvíce zjednodušit a rozšířit možnosti jejich používání. Je to různé propojení se s různými 

účty, blogy, zájmovými skupinami, nebo jinými elektronickou formou přístupnými 

organizacemi a uskupeními. Vzhledem k těmto nástrojům a možností přistupovat ke 

studijním materiálům kdykoli a kdekoli, jsou studenti schopni postupovat ve studiu 

většinou bez nesnází a vyřešit velkou část studijních problémů svépomocí bez závislosti na 

tutorovi. Díky tomu odpadá v některých případech množství překážek, při jejichž řešení by 

byl student odkázán na vzdělávací instituci. 

5.1.6. Studijní moduly  

Systém učiva rozdělený do jednotlivých částí (studijních modulů) které na sebe 

logicky navazují je nenahraditelný při vytváření logických návazností na jednotlivé 

poznatky. V kurzu můžou jednotlivé moduly vystupovat jako kapitoly, které se zpřístupní 

až po absolvování části s potřebnými informacemi a znalostmi pro další studium. Toto 

systematizování výukové látky usnadňuje pochopení a učení nových poznatků. Další 

nespornou výhodou je, že aktualizace přehledně uspořádaných údajů je mnohem snazší, 

nežli u velkých objemů informací v jednom balíku. 

5.1.7. Ověření znalostí 

E-learningová prostředí mají většinou už přímo v sobě integrovány nástroje pro 

kontrolu a ověřování znalostí účastníků. Je pak už jen na tvůrcích kurzů, zda budou 

testovat studenty před a po absolvování témat, či kapitol, nebo jim stanoví pouze 

závěrečný test pro ověření znalostí. Také je vhodné nechat prostor pro studenty, aby si 

mohli ověřit své znalosti nezávazně na celkovém hodnocení, čímž si ověří, zda látku 

pochopili. Navíc hodnocení testů ve většině případů provádí samotný software podle 
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přednastavených požadavků, čímž se testování stává zcela objektivním a vylučuje prostor 

pro chyby způsobené lidským faktorem. 

5.1.8. Interaktivita 

Stejně jako technologie se e-learning vyvíjí a používá rozličné možnosti ICT. 

Znamená to, že v e-learningu můžeme použít téměř veškeré možnosti, které jsou nám 

nabízeny. Od jednoduchých odkazů, které rovnou zobrazí internetovou stránku 

s potřebným obsahem, přes prezentace, zvukové a video nahrávky, až po různé simulace 

vytvořené za pomocí zadávaných parametrů. To se odráží na živosti kurzu a udržení 

pozornosti studenta po co nejdelší dobu. 

5.1.9. Administrace 

Administrace je odjakživa spojována s vyplňováním papírových formulářů a 

vedením nejrůznějších záznamů a s tím spojené jejich přesouvání, posílání, skladování a 

jiné úkony. E-learning nám dává možnost použitím jeho vnitřních nástrojů tuto fyzickou 

formu dokumentace omezit na minimum. Ať už se jedná o kontrolu zobrazování obsahu, 

ukládání hodnocených testů, nebo samotné komunikace mezi účastníky. V dnešní době je 

v některých kurzech dokonce možné, aby si čerstvý absolvent vytiskl certifikát o úspěšném 

absolvování kurzu s jedinečným kódem. 

5.1.10. Náklady 

Při tradiční formě školení, nebo jiného vzdělávání je tato činnost spojena se 

značnými náklady. Jedná se o náklady na ubytování, dopravování, stravu, vybavení 

potřebnými učebními texty a na druhou stranu zaměstnanec neplní svou funkci v dané 

organizaci, čímž dochází ke snížení užitnosti studujících, zisku atd. V e-learningovém 

programu vzdělávání tyto náklady odpadají a navíc je dramaticky snížena ztráta plynoucí 
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z nepřítomnosti dané osoby na pracovišti. K zavedení takového e-learningového programu 

je jistě potřebná značná investice do technologií a vývoje, ale při pravidelném využívání 

pak náklady na studenta rapidně klesají. Názory na to, kolik kurzy vedené tímto způsobem 

ušetří reálně, jsou velmi rozdílné (od 30% do70%). Tento značný rozdíl je způsoben 

zejména tím, že každý kurz je odlišný a jinak finančně náročný. Globálně lze konstatovat, 

že každé vzdělávání, které je uskutečnitelné pomocí e-learningu, bude vyžadovat vyšší 

celkové náklady, pokud se uskuteční klasickou prezenční formou. 

5.1.11. Dostupnost 

E-learningový kurz se odehrává ve virtuální třídě, tedy za pomoci přenosu dat. 

Tím odpadá starost se vzdáleností a zdravotním stavem studenta. Student může absolvovat 

e-learning například i se zlomenou nohou. 

5.2. Nevýhody e-learningu 

E-learning má bezesporu mnoho výhod, ale na druhou stranu je vyvažují 

nevýhody a některé z nich jsou tak dominantní, že absolutně znemožňují vytvoření kurzu, 

či účast na něm. 

5.2.1. Technologie  

Jak už je nyní zřejmé, celá existence e-learningu stojí a padá na podmínce 

používání ICT technologie. A to nejen při začlenění do kurzu, ale i v možnosti 

komplexního využívání všech obsahů a funkcí, které tento systém poskytuje. To znamená, 

že i v případě kdy má student přístup k počítači a má připojení k internetu, jeho působení 

v rámci kurzu může být značně ovlivněno. Nejčastější příčinou je přenosová rychlost, která 

způsobuje hlavně nevyužitelnost multimediálních prvků. Další může být omezená 

funkčnost prostředku, skrze který se studen připojuje do kurzu. Tyto technologické bariéry 
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velice nepříznivě ovlivňují vzdělávání elektronickou formou a často mají silný vliv na 

ztrátě zájmu studujících. 

5.2.2. Nekompatibilita 

Může také nastat situace, kdy všechna zařízení pracují správně, ale kurz není 

kompatibilní s některými systémy. Nástrojů pro vytváření e-learningových kurzů je totiž 

mnoho a softwarů pro jejich aplikaci je na trhu také velké množství. Tato komplikace 

nastává zejména, pokud vzdělávací instituce zodpovědná za daný kurz nedodrží všechny 

standardy a zásady jednotnosti při tvorbě.  

V současné době zatím neexistují jednotná pravidla a standardy pro všechny, která 

by zajistila kompatibilitu všech vzdělávacích systémů a volný přenos kurzů mezi nimi. 

Aktivitu v této oblasti ke zlepšení podmínek vyvíjí hlavně USA. 

5.2.3. Tvoření kurzů 

Vytvoření kurzu za účelem vzdělávání ve formě e-learningu není lehká věc. 

Kurzy musí být z odborného hlediska správné a při jejich tvorbě je zapotřebí využít 

kvalitní software a hardware, který zajistí funkčnost, aby vznikl dostatečně kvalitní 

materiál ke vzdělávání. Tím pádem kurzy musí tvořit vyškolená osoba, která je znalá 

problematiky týkající se obsahu kurzu.  

5.2.4. PC gramotnost 

Každý účastník e-learningu musí být gramotný v oblasti používání osobních 

počítačů a jiných ICT technologií. Pokud tomu tak není, musí tento fakt napravit, jinak se 

nemůže aktivně účastnit dění v kurzu. 
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5.2.5. Studenti 

Ne pro každého je e-learning vhodný. Zejména pro lidi, kteří nejsou schopni, nebo 

ochotni (starší lidé a jiní) ovládat moderní technologie. Také osoby, jež odmítají učit se 

nové věci a zdokonalovat sám sebe, nejsou vhodnými adepty na e-vzdělávání. Jsou ovšem  

i typy lidí, kteří jen mají potíže s vyjádřením se v textové podobě, nebo nedokážou 

dostatečně vstřebávat nové informace bez osobního kontaktu s tutorem. Pro takové typy 

může být e-learning nepřekonatelnou překážkou. 

5.2.6. Obsah vzdělávání 

E-learning dokáže zprostředkovat téměř jakékoli vzdělání, které se skládá ze 

získávání teoretických znalostí. Na druhou stranu jsou odvětví, pro která se vyloženě 

nehodí a neměl by se při nich používat, protože některé znalosti a hlavně dovednosti nelze 

naučit bez fyzické přítomnosti učitele. Takovými disciplínami jsou komunikační nebo 

vyjadřovací schopnosti, při kterých je potřeba živého lektora. Také kurzy, které vyžadují 

zvládnutí určeného vědomého ovládání pohybového ústrojí, jako různé dovednosti a 

činnosti s nástroji. V některých případech jde vzdělávání rozdělit na dvě části, kdy student 

může teorii absolvovat pomocí e-learningu a následně v prezenční výuce dokončí kurz 

získáním praktických dovedností. 

5.2.7. Dobrovolnost 

Schopnost úspěšně absolvovat kurz e-learningovou formou závisí snad nejvíce na 

studentově sebekázni a motivaci ke studiu. Studentům chybí pevně stanovený časový 

režim, proto je absolvování různých modulů v termínu hlavně jejich zodpovědností. Ne 

každý jedinec je schopen sladit svůj časový plán a reálně odhadnout své možnosti tak, aby 

uspěl. Nezřídka se stává, že mají studenti sklony k prokrastinaci a následné ztrátě 

motivace.  



  

40 
 

6. Stanovení prostředku vzdělávání 

Pro řešení zadaných cílů v této práci jsem jako první musel vyhledat adekvátní 

informační zdroje a předpisy a nastudovat danou problematiku. Celá diplomová práce se 

dá charakterizovat těmito dvěma pojmy “odborná příprava“ a “e-learning“. Provedené 

rešerši a informačním zdrojům byla věnována 2. kapitola (Rešerše). 

Dalším milníkem při zpracování diplomové práce bylo definování požadavků na 

informační systém, který bude používán pro podporu odborné přípravy JPO v prostředí 

internetu. K lepší představě o úkolu přidávám definici informačního systému, která zhruba 

odpovídá mé vizi. 

Informační systém vytvářejí lidé, kteří prostřednictvím dostupných 

technologických prostředků a stanovené metodologie zpracovávají data a vytvářejí z nich 

informační a znalostní bázi organizace, sloužící k řízení vzdělávacích a jiných procesů, 

manažerského rozhodování a správě agendy vzniklé těmito činnostmi [21]. 

6.1. LMS vs. LCMS  

V prvopočátcích projektu, při získávání informací ohledně forem e-learningu a 

procesu jeho pochopení, jsem už věděl, že používání klasických odkazů na www stránky a 

shromažďování textových materiálů (ve formě pdf, txt, apod.) na serverech jako forma 

podpory výuky je už poměrně známé a hojně používané. Proto jsem se musel vydat cestou 

novějších a funkčnějších možností. 

V dnešní době se nejčastěji s pojmem e-learning pojí LMS (Learning Managment 

System) a LCMS (Learning Content Management Systém).  

LMS a LCMS jsou dva nejrozšířenější systémy způsobu řízení elektronického 

vzdělávání. V zásadě jde o podobné systémy, ale při bližším pohledu je hned zřejmé, že 
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jsou naprosto odlišné. LCMS v doslovném překladu znamená systém pro správu 

vzdělávacího obsahu. Z toho plyne, že LCMS se nezabývá hlavně výukou. 

Zabývá se nejvíce zpracováváním samotného obsahu, také se zaměřuje na 

problematiku standardizace dat a jejich přenositelností. Náplň jejich smyslu se dá popsat 

v několika bodech [16]: 

 týmová práce při procesu tvorby obsahu,  

 spravování a znovu používání zdrojů obsahu,  

 rozkládání a opětovná kompletace obsahu na libovolné učební moduly,  

 distribuce samostatně přizpůsobitelných učebních modulů uživatelům,  

 detailní sledování aktivit uživatelů nad učebními jednotkami,  

 podporu integrace výukových strategií e-learningu.  

Označení LMS v doslovném překladu znamená systém pro správu vzdělávání. 

Jsou to systémy, jež se využívají pro efektivní organizaci a řízení výuky. Normálním 

účastníkům e-learningu na úrovni uživatele se tento systém zobrazuje jako klasická 

webová stránka. Zde se uživatelé mohou do systému přihlásit pomocí přihlašovacích 

údajů, které jim svěřila pověřená osoba (administrátor, atd.). 

LMS je zaměřený na vzdělávání formou e-learningu, ale už se nezabývá postupem 

tvorby výukových modulů (obsahu) v kurzu. Z těchto výše zmíněných tvrzení vyplývá, že 

oba systémy se doplňují, ale jak je patrné, jejich jednotlivé funkce jsou odlišné. 

6.1.1. Learning Management System 

Vzhledem k charakteru a systému pravidel vzdělávání v rámci odborné přípravy 

JPO, který je určován předpisy ČR a GŘ HZS ČR, a povinnostem z toho plynoucím, je 

jasné, že aby mělo smysl a přínos zpracovávat tématiku mé diplomové práce, je 

nejvhodnější použít aplikaci LMS. 
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Systémy zaměřené na organizaci a řízení e-learningových kurzů jsou v dnešní 

době nejlepší pomůcky pro zprostředkování elektronického vzdělávání. V přítomnosti je už 

snad téměř pravidlem, že přístup k nim je zprostředkován přes internet. Jejich hlavním 

úkolem je zprostředkovat přístup studentům k výukovému obsahu. Pro kvalitní plnění 

jejich účelu vzdělávání jsou pak důležité nástroje a funkce, které jsou v nich 

zakomponovány. Velká část těchto funkcí a nástrojů slouží ke komunikaci, jako např.: 

chat, fórum, nástěnka. Jiné zase slouží tutorům jako podklady: evidence, testy, kontroly. 

Z hlediska nároků lektorů i studentů se mezi normální, standardní funkce a 

možnosti dnešního LMS zařazuje: 

 Evidence a správa žáků 

 Evidence a správa kurzů 

 Katalog výukových kurzů a modulů 

 Správa studijních plánů 

 Evidence hodnocení žáků 

 Testování a přezkušování žáků 

 Správa přístupových práv 

 Komunikační nástroje 

 Úložiště výukového obsahu 

Bylo vytvořeno velké množství LMS systémů. Spousta z nich je volně šiřitelných 

jako freeware, nebo open source software. A aby byl zájem o používání systémů co 

největší a co nejčastější, snaží se vývojáři o slučitelnost a standardizaci jejich LMS, tak aby 

snadno a rychle začlenily výukový obsah, vytvořený třeba před daným LMS. Z toho 

důvodu, jestli chce systém ručit za svoji kvalitu, měl by splnit dané standardy pro  

e-learning. 
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6.2. E-learningové standardy  

Standardy jsou sadou pravidel nebo procedur odsouhlasených a schválených 

standardizační organizací. V rámci e-learning aktivit tato pravidla napomáhají především v 

oblasti tvorby kurzů a v oblasti nastavení komunikace mezi kurzy a řídicím systémem 

vzdělávání. Jsou důležitá jak pro poskytovatele řešení a vzdělávání, tak i pro uživatele a 

zákazníky. Tvůrci kurzů, vývojáři nástrojů, aplikací a řídicích systémů (LMS) se v 

současné době díky garanci dodržení těchto pravidel mohou bezstarostně věnovat řešení 

dalších vylepšení systémů, a to v jiných oblastech než je pouhé poskytování vzdělávacích 

obsahů. Stejně tak mají i zákazníci svoji jistotu zaručené kompatibility zakoupených kurzů 

pro provozované systémy [22]. 

Lze je zkráceně popsat jako prostředek k dosažení a udržení standardní kvality. 

Jejich hlavním účelem je zajištění kompatibility mezi LMS a jejich kurzy, při používání 

obsahů z jednoho LMS do druhého LMS. Tato snaha pak zefektivňuje tvorbu kurzů, 

protože by nedocházelo k jejich duplicitě.  

6.2.1. AICC 

Aviation Industry Computer-Based Training Committee, mezinárodní asociace 

profesionálních technologicky-založených školení, vyvíjejících tréninkové směrnice pro 

letecký průmysl. AICC vyvíjí standardy pro Interoperabilitu školení počítačem a 

počítačem řízené školení, produktů průmyslových odvětví [22]. 

6.2.2. SCORM 

The Sharable Courseware Object Reference Model (SCORM) je množina 

specifikací, které při aplikaci na obsah kurzu vytvoří malé a znovupoužitelné výukové 

objekty (learning objects). Je to výsledek iniciativy Advanced Distributed Learning (ADL), 
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SCORM-pružné moduly se mohou jednoduše spojit s jinými k vytvoření velmi 

modulárního úložiště výcvikových materiálů [22]. 

6.2.3. IMS 

The Instructional Management Systems (IMS) je technická specifikace výměny 

dat mezi studentem, jeho kurzem a systémem pro řízení výuky. Iniciováno skupinou 

společností s cílem definování specifikací a přijetí otevřeného standardu pro výuku 

realizovanou Internetem [22]. 

6.2.4. IEEE 

Institute of Electrical and Electronics Engineers. Největší profesní a 

standardizační organizace na světě, založená roku 1884, jejíž aktivity mimo pořádání 

konferencí a vydávání odborných časopisů zahrnují přípravu a vydávání komunikačních a 

síťových standardů. Pro počítačové sítě má největší význam standardizační orgán založený 

v rámci IEEE v únoru roku 1980 (a proto označovaný jako IEEE 802), který je specificky 

zaměřen na problematiku standardu lokálních sítí. Pro jednotlivé oblasti jsou pak 

vytvořeny pracovní skupiny [22]. 

6.2.5. ADL 

Advanced Distributed Learning je iniciativa amerického Ministerstva obrany k 

dosažení interoperability mezi počítačem a Internetově založeným výukovým softwarem, a 

to vývojem společné technické struktury, která by umožňovala jeho opětovné použití [22]. 

Ve zkratce by měly být e-learningové standardy zárukou několika potřebných 

vlastností: 

 aby obsahy byly zpřístupnitelné odkudkoli, 

 aby šli měnit jejich komponenty dle nároků určitých institucí, 
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 aby šli kurzy použít v rámci více LMS, nezávisle na tvorbě a hardwaru, 

 aby nebyla nutnost kurzy předělávat po aktualizacích softwaru. 

6.3. Vhodný LMS 

Dalším krokem ke splnění cílů práce bylo najít vhodný LMS s dostatečnou 

základnou a podporou pro využití při uskutečňování podpory odborné přípravy JPO. 

Bylo hned od začátku jasné, že jak zakládání nového serveru a s ním spojené 

úkoly a investice, tak pořizování LMS aplikace, její úprava a jiné s tím spojené nároky 

(překlad, konfigurace mezi LMS a serverem, atd.) je zbytečné. Plněním těchto úkolů bych 

se odchýlil od zadání a navíc není v mých možnostech zajistit finanční a personální chod 

takového projektu.  

Dnes jsou LMS systémy poměrně hojně využívané na akademické půdě i jinde. 

Proto jsem se zaměřil na to, najít možnost vytvořit podporu odborné přípravy v takovém 

prostředí, ve kterém by to bylo reálné a efektivní.  

Při následném vytváření kurzů v daném LMS jsem chtěl, aby byly zachovány 

výhody e-learningu a také, aby byly specifikovány role účastníků e-learningu, zejména pak 

studenta a tutora, tak jak jsou popsány výše v této práci. Jako další požadavek bylo, aby 

ovládání systému nebylo pro studenty a tutora příliš komplikované, ale spíše intuitivní.  

A jako poslední, aby bylo možné obsah zobrazovat na co nejvíce možných druzích ICT 

technologií. 

Na konec jsem se prostřednictvím svých možností a průzkumu problematiky 

dostal ke dvěma možnostem LMS (viz Obr. 4,5), ve kterých by bylo možno podporu 

odborné přípravy s mými podmínkami uskutečnit v podobě alespoň jednoho tutorovaného 

kurzu. 
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6.3.1. Moodle 

Je to asi nejvíce používaný LMS systém při elektronickém vzdělávání. A v české 

republice ho využívají hlavně univerzity. Mimo jiné běží na základě této aplikace i 

program vzdělávání v rámci Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Je to 

LMS elektronický výukový systém Moodle VSB, ve kterém mají studenti svůj profil, přes 

jehož přihlašovací údaje se mohou dostat k obsahu složeného z výukových balíků, cvičení, 

atd. 

Tento systém je založen na licenci GNU GPL3 (všeobecná veřejná licence GNU), 

což znamená, že je volně šiřitelný pod touto licencí, která vyžaduje, aby byla odvozená 

díla dostupná pod toutéž licencí. Tím je řečeno, že poskytuje uživatelům počítačového 

programu práva svobodného softwaru a používá licenci k zajištění, aby byly tyto svobody 

ochráněny, i když je dílo změněno nebo k něčemu přidáno. A navíc pro systém existuje 

mnoho překladů, včetně českého. 

LMS byl vytvořen na v roce 1999 správcem počítačové sítě Martinem 

Daugiamasem, který chtěl vylepšit tehdejší formu e-learningového vzdělávání, která dle 

jeho názoru spíše odrazovala, nežli motivovala [23]. 

Obr. 4 – Moodle [14] 
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6.3.2. ATutor 

Tento LMS systém je taktéž hojně využíván. V mém výběru tato možnost 

zvítězila a to hlavně proto, že se již využívá v oblasti vzdělávání hasičů a provozuje se na 

již zaběhnutém serveru. Systém je využíván v SOŠPO a VOŠPO ve Frýdku-Místku a to ke 

zkrácení teoretických částí výuky ve specializačních kurzech. Po zjištění možností 

spolupráce a následné domluvě s GŘ HZS ČR jsem dostal kontakt přímo na středisko ve 

Frýdku-Místku a navázal spolupráci s tamějšími administrátory a vývojáři. 

Na otázky proč používat zrovna Atutor, jestli je vhodný pro dané specifické účely 

a proč je vhodný zrovna pro HZS poskytují nejlepší odpověď slova přímo 

zainteresovaného vývojáře a administrátora působícího na SOŠPO a VOŠPO Bc. Davida 

Roška: 

„Systém byl vyvinut jako open-source LMS na univerzitě v Torontu – Kanada, ale 

poté expandoval do celého světa. Tento systém umožňuje velmi jednoduché exporty kurzů, 

včetně všech jeho preferencí a nastavení, otázek a testů. V dnešní době existuje spousta 

LMS systému, resp. aplikací, které umožňují úspěšné a bezproblémové studium, avšak 

pouze některé jsou opensource a mají obrovskou uživatelskou základnu a tedy i pravidelné 

aktualizace a opravy chyb. Uživatelskou základnu považuji za jeden z hlavních faktorů při 

vybírání LMS systému, neboť pokud vznikne jakákoliv chyba, je velmi pravděpodobné, že ji 

v další aktualizaci opraví a tedy se nemusíme obávat, že tuto chybu bude muset opravit 

někdo složitým studiem systému a následnou implementací záplaty. Aplikace zvládá 

obrovský nápor uživatelů v jednom okamžiku a je také velmi silným systémem s 

uživatelskou základnou. Je vyvíjen pod licencí GPU GPL. V současné době zatím 

Obr. 5 – Atutor [14] 
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neexistuje český překlad, avšak je velmi jednoduché přímo v administraci si nový jazyk 

vytvořit a přeložit.“ 

„Pro účely HZS ČR byl vybrán LMS systém ATutor, neboť plně vyhovuje 

potřebám sboru a zároveň při krátké prohlídce byl pozitivně oceněn jako přehledný a 

vhodný pro rychlou práci. Je také opensource, což je výhodou z hlediska financí. Klíčovou 

vlastností systému bylo také to, že systém umí bezproblémový export kurzů včetně 

vlastností, což je do budoucna velké pozitivum, které bude v praxi velmi používanou funkcí. 

Kromě exportu celého kurzu je také možné obnovit obsah jakékoliv části do jiného kurzu – 

pokud to uvedu do reálného příkladu, lze například překlopit kompletní databázi otázek 

včetně testů do jiného kurzu, avšak již bez příspěvků a výsledků, což je vlastně pozitivum, 

neboť je exportovaný obsah připraven k novému užívání.“  
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7. Struktura systému 

V této fázi vývoje diplomové práce, kdy byl vybrán vhodný LMS a zajištěn jeho 

chod pro účely podpory odborné přípravy, bylo nutné určit samotnou strukturu uspořádání 

a složení zamýšleného projektu. Rozhodl jsem se, že forma projektu bude v podobě 

samostatného e-learningového kurzu v aplikaci LMS Atutor, který bude obsahovat několik 

studijních modulů v obsahovém rámci daným odbornou přípravou JPO. K vyhodnocení a 

testování funkčnosti a efektivity, pak použiji vybranou stanici HZS a případné 

dobrovolníky, jako individuální jedince. K hodnocení jak kurzu, tak účastníků, využiji 

implementovaných nástrojů v LMS Atutor. 

7.1. E-learningový kurz 

Pro samotné uskutečnění vzdělávání elektronickou formou přes internet, jsem 

musel vytvořit již zmíněný e-learningový kurz ve zvoleném LMS systému. Tento kurz 

v sobě musí integrovat veškerý vzdělávací obsah, jenž bude využíván k výuce. Tento 

obsah bude zprostředkovávat studentům, nezávisle na čase a místě. A pomocí nástrojů 

LMS bude řešena organizační a správní činnost zahrnující e-learningový kurz. 

Samotný akt vytvoření tohoto kurzu, ve smyslu vytvoření základní konstrukce, se 

z větší části odehrál během mé návštěvy ve Frýdku-Místku na SOŠPO a VOŠPO. V jejímž 

rámci proběhla má autorizace pro vedení kurzu a zaškolení nutné pro správné zacházení 

s LMS Atutor a vytváření studijních modulů takovým způsobem, aby byly kompatibilní 

vzhledem k e-learningu pro vložení, použití a uskladnění na serveru využívaném LMS. 

Samotnému vytvoření ovšem předcházely i jiné úkony potřebné k sestavení 

profilu s dostatkem informací, které by byly relevantní vzhledem k zamýšlenému účelu. 

Celkem se dá rozsah činností k vytvoření a chodu kurzu charakterizovat do několika bodů. 
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7.2. Průzkum 

Jedná se ve své podstatě o analýzu zamýšlených uživatelů a stanovení záměrů, 

které má námi vytvářený kurz naplňovat.  

V mém případě jsou budoucími účastníky (studenty) hasiči, kteří vykonávají tuto 

činnost profesionálně. To znamená jako své hlavní zaměstnání u JPO HZS. Jedná se o 

hasiče z jedné stanice rozdělené do čtyř směn. Věkem rovnoměrně zastoupeny všechny 

kategorie. Vzděláním převážně osoby s maturitou, nikdo s vysokoškolským vzděláním.  

Cílem je získání, ověření a prohloubení odborných znalostí stanovených SIAŘem 

č. 54 jež je pokynem generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 

ze dne 19. prosince 2013, kterým se stanovují normy znalostí hasičů [4]. Kdy toto konání 

se opírá o právní základ z Vyhlášky 247/2001 § 37 odst. 1) [3] kde stojí: 

Za účelem udržení a prohloubení odborných znalostí se organizují specializační 

kurzy, přednášky, semináře, instrukčně metodická zaměstnání a jiné formy teoretického a 

praktického výcviku hasičů. [3]. 

Zároveň je cílem zhodnotit schopnost těchto hasičů dokázat se přizpůsobit nové 

formě vzdělávání pomocí ICT technologií a přijmout ji za běžnou součást své odborné 

přípravy. 

7.3. Navržení 

Při navržení už by měli být jasné cíle a podle nich jsem složil samotnou strukturu 

obsahů. Posuzuje se vhodnost a věcnost obsahů, které by měl e-learningový kurz v sobě 

integrovat. V mém případě vycházím po obsahové stránce kurzu z pokynů generálního 

ředitele HZS ČR (viz Příloha P1 a P2). Určují se nástroje jako diskuze, chat, ankety, atd., 

které by mohli být přínosné pro studenty a tutora a podle toho se aktivují pro dané 

účastníky e-learningu.  
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Jaké skupině je kurz určen, bylo dalším faktorem, na který jsem se ohlížel. Je totiž 

obrovský rozdíl v tom, pro koho kurz vytváříte. Například kurz postavený pro aktivní a 

dynamické mladé lidi, kteří ještě studují a používají moderní technologie každý den, bude 

obsahovat mnoho odkazů, videí animací, použití co nejnovějších trendů a jiných prvků pro 

co nejinteraktivnější produkt. Tento přístup by však velmi znesnadnil používání staršími 

lidmi a tím jim odebral velké množství motivace. Toto tvrzení platí i obráceně, kdy příliš 

fádní a jednoduché texty bez odkazů a obrázků zase mladší generace po chvíli začnou 

nudit.  

Aplikace LMS ve které je kurz vytvořen funguje na principu hypertextů 

(odkazové texty, které uživatele po kliknutí přesunou na určený obsah). V kurzu jsou 

vytvořeny tři kapitoly (Úvodní stránka, Pomoc při studiu a Výuka, (viz Obr. 6). 

Následně se v kapitole výuka nachází rozdělení na pět hlavních témat, které slouží 

jako orientační rozdělení látky podle jejího obsahu. A těchto pět témat, které se dají označit 

za studijní moduly, je reprezentováno vloženými jednotlivými elektronickými 

přednáškami. Více o nich je v kapitole Vytvoření a vedení kurzu. 

7.4. Vytvoření 

Samotné vytvoření elektronického kurzu e-learningu v prostředí LMS Atutor se 

musí uskutečnit za pomoci administrátora a s povolením účastníka na pozici  

Obr. 6 - Základní členění e-learningového kurzu [24] 



  

52 
 

e-learningového manažera. V mém případě šlo o spolupráci se SOŠPO a VOŠPO  

Frýdek-Místek a místními expertními pracovníky pro správu a vývoj e-learningu.  

Pod vedením administrátorů jsem vytvořil základní rámec kurzu pomocí prostředí 

Atutora a byl jsem zapsán jako tutor pro svůj kurz a společně s tím jsem obdržel právo pro 

zápis studentů do systému. 

Před realizací, tedy opravdovým spuštěním kurzu se studenty, jsem se musel ještě 

věnovat snaze pro vytvoření vhodných a motivačních podmínek pro studující a ještě větší 

pozornost samotnému zamýšlenému obsahu kurzu a jeho následnému hodnocení. V této 

fázi jde o pouho pouhou stránku se seznamem kapitol a implementovaných nástrojů.  

K vytvoření dostatečně kvalitního kurzu jsem se držel inspirace z publikace: 

Mechlová, Erika. Tvorba e-learningových kurzů pro technické obory [25], kde je poměrně 

přesným a snadno pochopitelným způsobem popsána tvorba kurzu. Pučení, které jsem si 

vzal, se týkalo pohledu na celkové dílo (e-learningový kurz), jeho požadavky a způsoby 

k jejich dosažení. 

E-learningový kurz je označován jako multimediální a aby byla tato 

multimediálnost zachována, musí kurz splňovat některá očekávání. Tato očekávání se 

sestávají z požadavků na způsob ovládání programu, na způsob zobrazování informací a 

ovládacích prvků, na odkazy a hypertexty a na samotné informační obsahy. 

7.4.1. Ovládání 

Ovládání programu musí být intuitivní a musí se studujícímu nabízet a vést ho. 

Studující nemá čas přemýšlet nad složitým ovládáním, raději program uzavře. Základní 

menu trvale v nabídce a snadno dosažitelné. Navigace v programech jednoduchá [25]. 

V kurzu je ovládání jednoduché a přehledné, přes hlavní menu (viz Obr. 4) se 

student dostane k veškerému informativnímu obsahu a teoretickým znalostem, stejně tak 

k informacím potřebným pro studium. Ovládací prvky (viz Obr. 7) nástrojů pro podporu 

vzdělávání jsou umístěny na horní straně zobrazení pod logem e-learningu. 
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7.4.2. Zobrazování 

Organizace obrazovky co nejjednodušší, přehledná. Méně znamená vždy více pro 

informace, které má poskytovat. Nejsou vhodné dynamické prvky, které mají pouze poutat 

pozornost, při učení velmi ruší. 

Nepoužívat dráždící barvy, protože studující se bude z obrazovky učit. Vhodné 

používat doplňkové barvy. Barevný podklad obrazovky minimální.  

Rozčlenění studijní části obrazovky tak, aby čtení z obrazovky bylo pohodlné. 

Nevhodné je dávat text přes celou šířku obrazovky, čtení takové obrazovky do půl hodiny 

unaví studujícího. Proto je často velký odpad online studujících [25]. 

Zobrazování samotného prostředí LMS bylo vyřešeno už vývojáři z Frýdku-

Místku a je zcela v souladu s doporučeními, stejně tak i zobrazování jednotlivých obsahů. 

Hlavní ovládací panel je vždy vlevo, nejsou použity žádné zbytečné dynamické prvky, 

nebo příliš rušivé barvy. Při tvorbě přednášek jsem se snažil řídit stejnými pravidly. 

7.4.3. Hypertexty 

Jako tlačítka v hypertextu používat přímo slova ve vlastním textu. Tato tlačítka 

nesmějí rušit čtení textu, doporučená je modrá barva. Je vhodné optické oddělení 

informací na obrazovce vynecháním jednoho řádku. Posuv textu na obrazovce není 

vhodný, používat jen v nutných případech V případě vysvětlivek k textu použít vedlejší okna 

[25]. 

Obr. 7 - Ovládací prvky pod logem v záhlaví[24] 
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Celý obsah v hlavním menu je řešen pomocí hypertextových obsahů a napomáhá 

tím ke snadnému přehledu. Před spouštěním jednotlivých přednášek je studentovi 

představena látka pomocí anotace, která se zobrazí při rozkliknutí tématu. V anotaci jsou 

uvedeny hypertextové odkazy na internetové stránky, kde je konkrétní problematika řešena 

podrobněji. 

7.4.4. Textová informace 

Textová informace rozčleněna opticky po logických celcích je nejvhodnější. 

Používání krátkých vět napomáhá srozumitelnosti [25]. 

Při psaní textů do přednášek jsem se soustředil na co nejkratší a nejvýstižnější 

věty. Také jsem usiloval o udržení pozornosti studentů pomocí skládání logických 

návazností a postupného rozkrývání problematiky od jednodušších a základních myšlenek 

a definic, až po ty složitější. Při tvorbě jsem se snažil také zachovat pravidlo, jeden 

odstavec, jedna myšlenka.  

7.4.5. Obrazová informace 

Obrazová informace je používána tehdy, pomůže-li studujícímu snadněji pochopit 

předkládané učivo. Měla by být umístěna v textu, ke kterému se vztahuje. Stačí malý 

obrázek nebo ikona s možností zvětšení na celou obrazovku [25]. 

Obrazová informace v textu je použitá pro usnadnění pochopení látky. Třeba 

složitější vztahy mezi různými typy řízení, nebo kategorizace určitých složek je mnohem 

snáze zapamatovatelná při použití názorného diagramu. 

Navíc se obrazová informace rozděluje na dva typy. Statická obrazová informace, 

což jsou tabulky, grafy, obrázky. A druhá je dynamická obrazová informace, kam patří 

simulace, animace a videa. Dynamická forma bývá často účinnější, ale na druhou stranu 

vyžaduje hodně paměti na přenos, čímž zpomaluje načítání systému. Ve své práci jsem 

dynamickou formu nepoužil. 
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7.4.6. Zvukové informace a hudba 

Hudba a zvukové efekty v e-learningových programech jsou často diskutovány. 

Mnoho studujících běžně používá při učení zvukovou kulisu, ta však je pro každého 

jednotlivce odlišná. Nelze použít současnou hudbu jako pozadí, protože je podle 

autorského zákona chráněna dalších 70 let po úmrtí tvůrce. Zvukové efekty jsou dobré, 

když studujícího velmi jemně upozorní. Nesmějí být vtíravé, ale musejí být funkční. Jsou 

vhodné jako řídicí prvek v e-learningovém vzdělávacím programu [25]. 

Hudební doprovod, ani žádné hudební skladby jako pozadí jsem nepoužil. Ale je 

v plánu přednášky doplnit mluveným výkladem. Je to tzv. textová auditivní informace. Jde 

vlastně o výklad zobrazovaného obsahu. I když je obsah jen text, výklad by měl dodávat 

úplnější a přesnější informace pro pochopení. Nemělo by jít o pouhé čtení textu, ale o 

přednášení, podobně jako v reálné třídě, jen s tím rozdílem, že třída je virtuální. 

V některých případech, kdy se přednáška zabývá pouze elementárními informacemi, je 

vhodné minimalizovat slovní doprovod. 

7.5. Hodnocení 

Hodnocení e-learningového kurzu začíná ve skutečnosti už při průzkumu cílů a 

cílové skupiny. Protože před samotnou tvorbou a návrhem je nutno zvážit, zda pro účely 

kterých chceme dosáhnout, není vhodnější již existující e-learningový kurz, nebo jiná 

forma vzdělávání, ať už elektronického, klasického, nebo jiného. 

Každý kurz by měl navíc být nejprve vyvinut jako testovací verze, která se 

postupně dolaďuje před konečným vypuštěním do světa a reálným použitím. 

Vzhledem k tomu, že prozatím e-learningové kurzy v LMS na poli odborné 

přípravy JPO v rámci stanic HZS zatím nefigurují, má smysl tuto diplomovou práci 

uskutečňovat. V případě odborné přípravy jednotek požární ochrany, se dle mého názoru, 

jeví možnost vykonávat školení a testování teoretických znalostí podle stanov Vyhlášky  
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č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany[3] přes internet společně 

s administrativou k tomu potřebnou, jako obrovské zlepšení a zefektivnění situace. 

7.5.1. Hodnocení studentů 

Vytvořit úspěšný e-learningový kurz spočívá také v získání co největšího počtu 

kvalitních absolventů. Toho však nelze docílit bez hodnotícího systému studentů v kurzu. 

Proto jsem v kurzu zavedl hodnotící systém, kde připadá sada testů pro každé téma. Testy 

jsou uzpůsobeny, tak aby existovala sada otázek pro každou elektronickou přednášku.  

Pro fyzický důkaz absolvování kurzu je možnost vytisknutí certifikátu (viz Příloha 

P3), které je podmíněné úspěšným splněním konkrétně určených testů. Každý certifikát má 

svůj jedinečný rozpoznávací kód, podle kterého je snadno ověřitelný. Tento prvek přináší 

mnoho motivace a jistoty studentům, protože po absolvování mají hmatatelný důkaz a 

mohou se jím prokázat. 

Při vytváření testů potřebných pro studenty k získání certifikátu, jsem stanovil 

jednotnou hranici pro úspěch na 80%. Na první pohled je to možná příliš vysoká laťka, ale 

vzhledem k náročnosti látky, kdy se jedná o základní teoretické znalosti hasičů, to tak není. 

Navíc v odborné přípravě u již praktikujících hasičů, jde hlavně o prohloubení a obnovení 

těchto znalostí. Přednášky by jim neměli připadat jak z jiného oboru, ale měli by z nich 

část informací už znát.  

7.5.2. Hodnocení kurzu 

Dalším prvkem pro kvalitní e-learningový kurz je zpětná vazba a systém 

hodnocení kurzu. Pro zhodnocení kurzu jsem použil: 

 vstupní průzkum pro účastníky, kdy mě nejvíce zajímala schopnost ovládat 

ICT technologie, zkušenost s ovládáním e-learningu a jiných aplikací, názor na 

elektronické vzdělávání a věk, 
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 vstupní test před zobrazením první elektronické přednášky, složený 

z širokého okruhu znalostí (viz Příloha P4), pro vyhodnocení vědomostí před samotným 

studiem,  

 závěrečný test se stejným rozsahem potřebných vědomostí, jako vstupní 

test, který byl spuštěn na konci období, které studenti měli na studium, 

 anketa se sadou otázek za účelem zpětného hodnocení kurzu studenty, která 

byla anonymní a vyjádření ohledně spokojenosti s touto formou vzdělávání. 

7.6. Dokumenty pro naplnění kurzu 

Při podpoře odborné přípravy JPO formou e-learningu, je vlastně e-learningový 

kurz složený z několika studijních modulů vytvořených podle požadavků na znalosti a 

vědomosti hasiče potřebné pro odbornou způsobilost. V tomto případě jsou prezentovány 

seznamem tezí odborné přípravy (viz Příloha P2), které jsou vydávány pokynem siař MV-

GŘ HZS ČR [5]. 

7.6.1. Studijní texty v elektronické podobě 

Pro studování a nabývání vědomostí elektronickou formou pomocí e-learningu, se 

zajištěným tutorováním kurzu je potřeba odlišných textů s trochu jiným složením, nežli je 

tomu u klasické formy samostatného vzdělávání za pomoci tištěných materiálů. 

Elektronické studijní materiály by měly být složeny tak, aby byla zajištěna jejich 

jednoduchá srozumitelnost v rámci jejich použití. A také musí být dostatečně přehledné 

pro rychlou orientaci pomocí moderních technologií. 

Toho lze dosáhnout provedením sběru informací o budoucích studentech a 

připravením kurzu na míru. Sběr informací proběhl v rámci průzkumu zmiňovaném výše. 

Nejvíce se zohledňují původní znalosti a vědomosti zamýšlených studentů. Podle nich lze 

uzpůsobit stavbu textů tak, aby obsahovaly právě potřebné informace.  
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7.6.2. Druhy textů 

Pokud se budeme bavit o konkrétních druzích textů používaných ve  vzdělávání, 

dají se rozdělit do několika specifických druhů. Rozdělení je odvozeno od publikace E-

learning v distančním vzdělávání [13]: 

 Základní text: což je text bez jakýchkoliv úprav, jde ve skutečnosti holá 

informativní sdělení, maximálně s využitím obrázků a schémat. 

 Distanční text: jde v jádru o mutaci textu základního, kdy je obsah upraven 

za pomoci autora do podoby použitelné v distančním vzdělávání. 

 Rozšířený text: jde o text, který je mezi klasickým textem a grafickým, jeho 

využitelnost spočívá v prezentacích. 

 Grafický text: obsahuje klasický text, který je graficky upraven dle potřeb a 

jsou v něm použity i obrázky, animace a jiné. 

 Interaktivní text: jedná se o plně interaktivní produkt, který v sobě 

implementuje všechny zmíněné formy a jiné interaktivní funkce (simulace, atd.). Jeho 

tvorba je ovšem velmi náročná na tvorbu jak časově, tak finančně [13]. 

V mém kurzu je použito vícero výše popsaných forem, ale přednášky se dají 

označit vyloženě jako interaktivní. K jejich tvorbě je totiž potřeba využít speciální aplikace 

iSpring Presenter 7, jejíž pomocí je z ní vytvořen balík souborů potřebných ke vložení do 

LMS. Více v následující kapitole. 

7.6.3. Stavba použitých textů 

Na sestavování textů se lze dívat dvěma různými pohledy. První z nich se týká 

vlastní výpovědní hodnoty, obsahové stránky a aktuality. Tedy vlastnosti nejdůležitější 

z hlediska účastníka e-learningu v pozici studenta. Druhý pohled se týká uspořádání, 

přehlednosti a rozdělení do menších celků, týkajících se konkrétních problémů. To se 

zúročí zejména při správě kurzu, opakovaném používání a úpravě obsahu. V každém 
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případě musejí být texty zpřístupněny s logickou posloupností a po přiměřených dávkách, 

kterou je student najednou schopen vstřebat. Dle zkušeností z tvorby předchozích kurzů ve 

Frýdku-Místku je to kolem 15-20 minut na jednu přednášku. 

Při vytváření textů jsem se snažil dodržet pravidelné členění sdělení podle 

důležitosti informace a jejího typu. Rozděloval jsem poznatky do témat dle mého názoru 

přiměřených velikostí a pochopitelnosti. Také jsou vždy v přednášce nadpisy na každé 

stránce dle aktuálního tématu, kterému se stránka věnuje.  

Na samotném začátku každé prezentace následně po úvodní stránce je dílčí 

osnova s vyjmenovanými cíly, kterých by měl student v elektronické přednášce dosáhnout 

(viz Obr. 8). A na další straně jsou hypertextovým odkazem uvedeny konkrétní materiály, 

ve kterých je podrobný popis probírané problematiky. 

Při zpracování pro mě bylo důležité zachovat fakt, kdy jedna stránka (obrazovka) 

se bude věnovat jednomu tématu. A aby věty, odstavce a kapitoly nebyly přespříliš dlouhé 

k zachování myšlenky po čtení. To by mělo zachovat celistvost tématu při studování. 

Jako poslední byla snaha o zachování jednotnosti zpracování přednášek. Tento 

přístup by měl studentovi zjednodušit orientaci v materiálech a nezpůsobovat dezorientaci 

v materiálech při studiu. 

Obr. 8 - Dílčí cíle a odkazy [24] 
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Ke zpřístupnění informací potřebných k absolvování kurzu a jednotlivých obsahů 

a přednášek je použita kombinace hierarchického přístupu a hypertextové pavučiny. To 

znamená, že studující se může proklikat k libovolnému obsahu pomocí hlavní nabídky, 

témat a podtémat a v textu přednášky jsou poté umístěny odkazy na další informace 

zobrazované prostřednictvím internetu, které uživatel může a nemusí využít.  

7.6.4. iSpring presenter 7 

Jedná o licencovanou aplikaci, která slouží jako nadstavba pro prezentační 

program Microsoft Office PowerPoint. Díky této aplikaci lze vytvářet interaktivní 

přednášky. Ty jsou pak spustitelné pomocí základních internetových prohlížečů a dají se 

jednoduše upravit pro konkrétní použití jako obsah v LMS. Všechny přednášky jsem 

vytvářel pomocí této aplikace, po zapůjčení licence ve Frýdku-Místku. 

Použitím aplikace k vytváření interaktivních přednášek se obsah stane 

kompatibilním pro používání v kurzu a navíc lze v této aplikaci vytvořit některé zásadní 

prvky pro studium. Jedná se zejména o vytváření kvízů, kdy student má možnost ověřit své 

znalosti a chápání látky po studiu přímo v přednášce. Kvíz je sestaven z otázek (typ A, B, 

C) v přímé návaznosti na obsahovou stránku kurzu, ze kterých je náhodně losováno. 

Vyhodnocený kvíz si může prohlédnout a poučit se ze svých chyb. Hodnocení kvízů nemá 

vliv na celkové hodnocení jedince. Dalším užitečným nástrojem je možnost, při použití 

správných komponentů, nahrát hlasový výklad k dané přednášce společně s jednoduchým 

časováním prezentace. Po takovémto upravení každé přednášky jsem vždy vytvořil ještě 

průvodní soubory a vše dal do jedné složky. Výsledný informační “balík“ poté zaslal 

administrátorovy, pro uložení na server. 

Jednotlivé “balíky“ pro přednášky se skládají z několika částí: 

 Anotace: úvodní popis obsahující charakteristiku tématu, stručný návod ke 

studiu, klíčová slova a odkazy na informační zdroje v jednoduchém textovém formátu. 
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 Samotná přednáška: která se sestává z informačního obsahu, jak ve formě 

Microsoft Office PowerPoint, tak ve formě publikované pomocí iSpring presenter7 a 

pomocných souborů 

 Sada testových otázek: otázky k použití při testech v LMS a kvízech 

v samotných přednáškách ve formátu Microsoft Office Excel. 

Takto popsaný balík poté může administrátor uložit na server k použití 

prostřednictvím LMS. Bohužel testové otázky se ještě musí ručně zadat do e-

learningového kurzu pomocí prostředí samotného LMS. 

7.7. Osnova kurzu 

Jako osnova kurzu se dají označit vytvořené vzdělávací materiály, které jsou 

obsahově sjednocené (podle tezí odborné přípravy) s informacemi v materiálech pro 

provádění odborné přípravy k získání odborné způsobilosti k výkonu funkce hasiče. 

Postupovat dle osnov vydávaných MV GŘ HZS ČR pro účel získávání odborných 

způsobilostí a specializací by měl každý, kdo pořádá kurzy pro JPO. 

Nároky na studenty jsem vytvořil pomocí tezí pro odbornou přípravu (viz Příloha 

P2), jejichž obsah jsem rozdělil na vhodné teoretické znalosti pro e-learning. Tyto okruhy 

pak sjednotil do společných témat s logickou návazností. A nakonec přišlo na řadu 

samotné roztřídění do jednotlivých dílčích osnov přednášek. 

7.7.1. Legislativa a jiné 

Osnova tohoto kurzu se dá jednoduše vyjádřit pomocí právních předpisů, 

metodických návodů a výukových materiálů. Kdy všechny znalosti a informace potřebné 

pro výkon funkce hasiče se nacházejí právě v nich ve své surové a úplné formě. Mým 

úkolem bylo, tyto informace z různých dokumentů vytěžit a přijatelnou formou 
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s logickými návaznostmi je podat uživateli tak, aby dokázal obstát při ověření určitého 

okruhu těchto znalostí. 

Seznam obsahově relevantních dokumentů a materiálů: 

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů: 

Zde jsou uváděny zejména druhy JPO, povinnosti členů JPO, úkoly JPO, způsoby 

vykonávání odborné přípravy a odborné způsobilosti, určení působnosti orgánů státní 

správy a samosprávy [1]. 

 Zákon č. 320/2015 Sb. o hasičském záchranném sboru České republiky ve 

znění pozdějších předpisů; a Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek 

požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů: Kde se nachází informace o vnitřní 

organizaci JPO, o konkrétních podmínkách akceschopnosti JPO, o vybavení JPO, o 

věcných prostředcích JPO, velení a činnostech hasičů u zásahu, o JPO na úseku civilní 

ochrany a ochrany obyvatelstva [2,3]. 

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně 

některých zákonu, ve znění pozdějších předpisů: složky integrovaného záchranného 

systému, struktura IZS, organizace záchranných a likvidačních prací na místě zásahu [26]. 

 Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení ve znění pozdějších předpisů: 

stanoví působnost a pravomoc orgánů státních orgánů územních samosprávných celků při 

přípravě na krizové situace [27]. 

 Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) [28]. 

 Bojový rád JPO [6]. 

 Cvičební řád JPO [7]. 

 Konspekty odborné přípravy I a II [8]. 

Poslední tři jmenované pojednávají hlavně o bezpečnosti práce u zásahu JPO, 

činnosti a taktických postupech u zásahu a o základech požární taktiky. 
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Konkrétní popis rozdělení jednotlivých témat a informací, ze kterých jsou složeny 

přednášky a následně nároky na ověření znalostí je podrobněji rozepsán v kapitole 

vytvoření a vedení kurzu a příloze (viz Příloha P2). Samozřejmě stále platí, že k vytváření 

přednášek bylo použito pouze informací, které je možno předat teoretickou formou a tudíž 

se hodí ke zpracování prostřednictvím e-learningu. 

7.8. Prvotní provoz u vybraného HZS s možností rozšíření a 

otevření přístupu na internet 

Zejména díky zajištění spolupráce s SOŠPO a VOŠPO ve Frýdku-Místku mohlo 

dojít k přeskočení testování v rámci intranetu. Kurz byl spuštěn přímo v režimu on-line, 

tedy jako přístupný z internetu. To ovšem neznamená, že by byl přístupný pro kohokoli. 

Přístup do systému mají pouze autorizovaní účastníci, kteří mají zajištěnou ochranu 

osobních dat v rámci možností manažera e-learningu.  

Po absolvování kurzu je obsah pro absolventy volně přístupný k nahlédnutí po 

dobu trvání spolupráce s provozovatelem serveru, nebo do vyřazení ze skupiny osob 

oprávněných k přístupu do kurzu. To znamená, že účastníci si mohou volně nahlížet obsah, 

i když zrovna neběží kurz a tím prohlubovat a obnovovat své znalosti. 

V případě potřeby dalšího ověření znalostí, se jednoduše spustí kurz znovu se 

zvolenými účastníky (studenty), u kterých je potřeba dané ověření znalostí a vědomostí 

uskutečnit.  
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8. Vytvoření a vedení kurzu 

Minulá kapitola byla věnována popisu způsobů, jakými bylo dosaženo cílů 

diplomové práce. Ve stávající fázi už jsou popsány všechny požadavky, principy a 

poznatky, které jsem potřeboval k vytvoření samotného e-learningového kurzu. Tato 

kapitola se konkrétně věnuje tvoření a používání e-learningového kurzu pro podporu 

odborné přípravy JPO. 

8.1. Požadavky pro podporu odborné přípravy 

Stanovení požadavků probíhalo už při zadání diplomové práce. Šlo o vytvoření 

podpůrné pomůcky při vzdělávání hasičů. Konkrétněji o způsob podpoření uskutečňování 

odborné přípravy JPO s využitím internetu. Internet se pro získávání informací používá již 

dlouhá léta. Proto nemělo smysl a valnou hodnotu plnit tato stanovená očekávání pomocí 

statických webových stránek, odkazů anebo jednoduchých databází, jež jsou ve své 

podstatě neflexibilní a běžně používané.  

V rámci svého průzkumu problematiky, jsem se také s několika projekty 

zabývajícími se statickým sdělováním a hromaděním informací setkal. Sami o sobě mají 

velkou výpovědní hodnotu a jejich užitnost je dle mého názoru poměrně vysoká. Na 

druhou stranu, je jejich obsah příliš nekonkrétní a neklade žádné požadavky na uživatele. 

Také u nich většinou bývá složitě řešená zpětná vazba, která je v podstatě možná pouze 

přes tvůrce. A téměř u nich chybí v dnešní době vyžadovaná interaktivita. Proto bylo 

potřeba použít při plnění cílů diplomové práce moderní možnosti vzdělávání. 

Jednou z takových možností je i LMS systém, pro který jsem se rozhodl. Při 

zjišťování možností, jakým způsobem uskutečnit podporu odborné přípravy přirozeně 

vyplynuly dvě možnosti. První byla navázat spolupráci v rámci LMS používaných na 

univerzitní půdě. Druhá, která se naskytla a nakonec zvítězila, bylo navázání spolupráce 

s HZSČR.  
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V rámci průzkumu možností jsem si domluvil schůzku s plk. Ing. Pavlem 

Nepovímem, vedoucím oddělení jednotek PO přímo na MV-GŘ HZSČR, který se přímo 

podílí na projektech spojených se vzděláváním hasičů. Po prodiskutování problematiky, 

jsem byl odkázán na plk. Ing. Radima Palocha Ředitele SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-

Místku, se kterou jsem navázal bližší spolupráci. 

8.2. Stanovení obsahu kurzu 

K určení relevantních znalostí a vědomostí, které by měli být náplní  

e-learningového kurzu, jsem využil údajů plynoucích z provedené rešerše a specifikace 

uvedené v teoretické části diplomové práce. Prvním krokem bylo stanovení všech 

požadavků kladených na osoby pro výkon funkce hasič v JPO. Následně jsem vybral 

informace a teoretické znalosti reprodukovatelné v souladu s elektronickým vzděláváním. 

Kdy hlavními kritérii byla fakta o vhodnosti a použitelnosti obsahu v tutorovaném LMS 

kurzu, která byla zmíněna v průběhu práce. A jako poslední přišla na řadu konzultace 

s velitelem stanice a mužstvem, které mělo být budoucími e-studenty. 

Výsledkem byl výběr znalostí z rozsahu normy znalostí hasiče [4] vydávené GŘ 

HZS ČR. Mnou vybraná témata se nacházela zakomponovaná i v tezích odborné přípravy 

(viz Příloha P2). Z těchto tezí jsem se tedy rozhodl vycházet při tvorbě studijních modulů.  

Při tvorbě samotné osnovy jsem dodržoval rámce základního rozdělení dle tezí [5] 

a seskupil vhodná témata do logicky navazujících celků s podobným zaměřením. 

Výsledkem je pět hlavních témat, ve kterých je obsažen samotný učební obsah (viz Obr. 

10).  

 1. Organizace požární ochrany 

 2. Všeobecné požadavky 

 3. Zdolávání požárů 

 4. Záchranné práce při mimořádných událostech 

 5. Základy požární taktiky 
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8.3. Vytvoření kurzu v prostředí LMS 

K vytváření e-learningového kurzu a k jeho následnému tutorování, jsem musel 

podstoupit intenzivní školení. Toto několikadenní školení jsem absolvoval na půdě SOŠPO 

a VOŠ PO ve Frýdku-Místku pod vedením zdejších správců a spolutvůrců LMS ve formě, 

v jaké je používán při absolvování specializačních kurzů pro HZS. Tito spolutvůrci  

e-learningového vzdělávání, kteří působí jako správci ICT Bc. David Lucák a Bc. David 

Roško mi poskytli dostatečné proškolení a jiné informace potřebné k vytvoření a vedení 

kurzu prostřednictvím e-learningu.  

Díky pobytu ve Frýdku-Místku tak mohla vzniknout základní šablona samotného 

kurzu pro podporu odborné přípravy JPO v prostředí internetu. Ta měla za úkol 

nadefinovat budoucí rozsah kurzu a používané funkce a postupy v rámci elektronického 

vzdělávání.  

Také jsem získal přístup do systému jako tutor svého kurzu a pomocník ke tvorbě 

a možnosti vytváření změn v rozsahu mého kurzu. Toho bylo docíleno vytvořením 

samostatné kategorie, ve které je e-learningový kurz umístěn a je přístupný pouze 

administrátorům systému, mně a zapsaným žákům.  

Ve stádiu, kdy došlo k nadefinování všech potřebných faktorů, už zbývala veškerá 

práce, mimo ukládání výukového obsahu na server, na mě. 

Výsledkem tohoto snažení je založený kurz s názvem Odborná příprava hasiče, 

který mohou nahlížet pouze tutor, studenti a správci systému. V kurzu je použito nástrojů a 

technik pro zprostředkování obsahů a informací, které odpovídají standardům pro 

elektronické vzdělávání. V tomto ohledu jsem se snažil držet stanovením z díla Tvorba e-

learningových kurzů pro technické obory [25]. 

Jako správce a tutor své virtuální třídy (zatím bez studentů) jsem měl ke 

spravování kurzu implementované nástroje a funkce (viz Obr. 9), pomocí kterých lze 

zajistit běh e-learningu bez vnějších zásahů. Jako nejpotřebnější z nástrojů považuji dále 

jmenované. 
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 Obsah: úprava textů a způsobů zobrazování textů, tvoření hlavního menu,… 

 Testy: správa testů, jejich výsledky, zpráva testových otázek. 

 Vlastnosti: spravovat základní nastavení a měnit název kurzu. 

Obr. 9 - Funkce LMS pro správu kurzu [24] 
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Roli nejdůležitějšího nástroje převzalo hlavní menu (viz Obr. 10). Menu je pro 

snadnou orientaci a ovládání dostupné na levé straně během pohybu virtuální třídou ve 

všech případech, mimo jediné výjimky, kterou je zobrazování samotné elektronické 

přednášky (viz Příloha P5, strana 5). V tom případě přebírá hlavní roli samotné menu 

přednášky a zobrazení okolí se ztmaví, ale zůstává stále viditelné. 

V kapitole Úvodní stránka se nachází stručný popis kurzu a jeho účel. Je zde 

zdůvodněna jeho tvorba a také základní motivace pro vypracování. Jako motivace mělo 

Obr. 10 - Hlavní menu kurzu [24] 
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sloužit, že po úspěšném absolvování kurzu, nebudou muset příslušníci daného HZS 

prokazovat své znalosti písemným testem, který vypracovávají každý rok. 

Na úvodní stránce se také nachází hypertextový odkaz na mou e-mailovou adresu, 

jako kontaktní údaj na zodpovědnou osobu. 

Pro využití prostoru v kapitole Pomoc při studiu jsem převzal vyzkoušené návody 

vytvořené v SOŠPO a VOŠPO FM, které mi poskytnuli místní administrátoři. Jedná se 

konkrétně o dva návody: 

 Jak postupovat při studiu kurzu 

 Návod na ovládání elektronických přednášek 

V těchto základních dokumentech jsou podrobně rozepsány pokyny pro 

elektronického studujícího, tak aby neměl potíže při orientaci v LMS. Návod studující 

snadno zobrazí přes odkazový panel (viz Obr. 11). 

Hlavní menu v kombinaci s prvními dvěma kapitolami tímto tvoří jakéhosi 

průvodce studiem. To znamená, že skrze tyto nástroje dává studentovi informace o 

rozčlenění e-learningového kurzu do samostatných kapitol a přednášek. Zobrazuje krátké 

informace o jednotlivých přednáškách. Lze se přes něj dostat ke kontaktům na zodpovědné 

osoby. A v neposlední řadě pomáhá studentům se samotným studiem, a to i z hlediska 

vyhodnocení náročnosti a časového plánu studia. 

Obr. 11 - Pomoc při studiu [24] 



  

70 
 

Jeho pomocí by měli studenti: 

 vyhodnotit své stávající znalosti 

 stanovit si časový plán pro zvládnutí látky 

 Správně pracovat s poskytnutými informacemi 

8.4. Elektronické přednášky 

Tématu o samotné tvorbě přednášek a pravidel pro jejich zpracovávání, zejména 

programem Ispring presenter 7, jsme se věnovali výše v této diplomové práci. V této fázi 

jsem vypracoval ze shromážděných materiálů podklady pro všech 31 elektronických 

přednášek. V hlavním menu v LMS jsou rozděleny do pěti učebních modulů.  

 Organizace požární ochrany 

o Organizace jednotek PO 

o Integrovaný záchranný systém 

o Krizové řízení a ochrana obyvatelstva 

o Práva a povinnosti hasiče 

o Požární prevence 

 Všeobecné požadavky 

o Provádění vnějšího vizuálního průzkumu 

o Komunikace v jednotce PO 

o Poskytování předlékařské pomoci 

o Osobní ochranné prostředky 

o Bezpečnostní zásady při výjezdu 

 Zdolávání požárů 
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o Pronikání do objektu 

o Pohyb v neznámém prostředí 

o Jištění 

o Pátrání a záchrana osob 

o Pátrání, záchrana a práce se zvířaty 

o Přívodní, dopravní a útočná hadicová vedení 

o Použití izolačního dýchacího přístroje 

o Odvětrání objektů 

o Použití žebříků 

 Záchranné práce při mimořádných událostech 

o Rozpoznání přítomnosti nebezpečné látky a určení nebezpečí 

o Vytýčení nebezpečných zón a zásady pohybu osob na MZ 

o zásady činnosti v nebezpečné zóně 

o Pravidla komunikace a signály 

o Nasazení a odložení věcných prostředků 

o Provedení dekontaminace 

o Provádění detekce výbušných plynů a par 

o Práce na vodě 

o Vyproštění osob 

 Základy požární taktiky 

o Dělení hořlavých látek a charakter jejich nebezpečí 

o Teorie hoření 

o teorie hašení 
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Po rozhovoru s budoucími studujícími a velitelem stanice určeného HZS jsem 

určil pro tuto budoucí virtuální třídu jako nejnáročnější studijní modul Organizaci požární 

ochrany, z čehož jsem vycházel při dalších krocích při realizaci e-learningu.  

K určení nejnáročnějšího modulu mě vedly informace o neochotě školit mužstvo 

z témat bezprostředně se týkajících právních předpisů. Zjednodušeně řečeno se školitelé 

dostatečně nepodíleli na přípravě mužstva z hlediska školení právních a správních úkonů 

potřebných pro fungování organizace požární ochrany. 

Pro prvotní fázi bylo do interaktivní formy k přímému uložení na server a použití 

v e-learningu upraveno právě těchto pět, pro tuto konkrétní virtuální třídu nejnáročnějších, 

přednášek. Přednášky jsou zobrazovány tak, že mají studenti poměrně jednoduchou 

možnost ovládání a orientace v nich (viz Obr. 12). 

Obr. 12 – Ovládání elektronických přednášek [29] 

LEGENDA: 

1) Spustit a pozastavit elektronickou přednášku. 5) Minimalizovat ovládací prvky. 

2) Časová osa (počet snímků, celková délka). 6) Přepínání mezi snímky o jeden snímek. 

3) Spustit přednášku od začátku. 7) Náhledy snímků (možnost přepínání). 

4) Nastavení hlasitosti. 8) Zavření přednášky a návrat na e-learning. 
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Všechny přednášky je možné doplnit o hlasový výklad látky, což je v plánu 

v pozdější fázi fungování vzdělávacího programu. Cílem je naplnit celý kurz interaktivními 

přednáškami s hlasovým výkladem a ještě doplnit některá specifická témata, která se týkají 

konkrétně dané JPO.  

8.5. Testy a kvízy 

Testy a kvízy jsou samozřejmě zhotovovány společně se samotnou interaktivní 

přednáškou, aby nedošlo k neúmyslnému přerušení návaznosti a logické posloupnosti, ale 

jelikož patří k nejlepším nástrojům pro zpětnou vazbu od studentů, zaslouží si samostatný 

text.  

Nejzákladnější rozdíl mezi kvízem a testem je ten, že testy mají vliv na celkové 

hodnocení studenta, kdežto kvízy nikoli. Kvízy jsou jakousi orientační vložkou pro 

studující, aby se přesvědčily, zda učební látku chápou správně. U obou forem testování 

mají studenti umožněn náhled na správné a špatné odpovědi po vyplnění. 

 Test: má vliv na celkové hodnocení, ukládají se výsledky, provádí se 

v prostředí LMS, omezený počet opakování 

 Kvíz: nemá vliv na celkové hodnocení, neukládají se výsledky, provádí se 

při studiu přímo v prostředí přednášky (viz Obr. 13), neomezený počet opakování 

Ačkoli se jedná o samostatné prvky v rámci elektronického vzdělávání, vytvořil 

jsem jednu databázi otázek, ze které jsem vycházel u obou (viz Příloha P4). Ke každé 

přednášce je vytvořena sada testových otázek, ze kterých je systémem náhodně vybíráno 

dle zadaných parametrů. Výjimkou jsou základní otázky, které se v testech zobrazí vždy. 

Testy samotné jsou děleny do dvou kategorií. Testy pro zpětnou vazbu a testy pro 

získání certifikátu. Testy pro zpětnou vazbu se sestávají z: 

 Ověřovací test znalostí 

 Závěrečný test 
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Kdy z těchto testů vycházím při hodnocení schopnosti účastníků efektivně se učit 

prostřednictvím e-learningu. Každý z těchto testů se skládá z náhodně vybraných třiceti 

otázek z celého okruhu znalostí zpřístupněných přednášek a jedním pokusem pro vyplnění. 

Ověřovací test je nastaven tak, že ho studenti musí vyplnit ještě před tím, než můžou 

zobrazit samotný obsah e-learningu. Závěrečný test jsou naopak studenti instruováni 

absolvovat až po nastudování materiálu. 

Testy určené pro získání certifikátu jsou rozděleny dle studijních modulů. To 

znamená, že každá přednáška má svou sadu otázek a testy pro certifikaci se řídí podle nich. 

Pro každé téma je jeden test, který je podmínkou obdržení certifikátu. 

Při zpracování testů jsem použil metodu varianty výběru ze tří volných odpovědí a 

snahu o vytvoření sady otázek logicky navazujících na probíranou látku a o pokrytí celého 

rozsahu prezentovaných znalostí. V sadách testových otázek tudíž neexistuje otázka, na 

kterou by v přednáškách nebyla odpověď. 

Po nastudování všech témat a úspěšném absolvování všech testů bude studentovi 

zpřístupněna možnost vytisknutí certifikátu o úspěšném zakončení kurzu (viz Příloha P3). 

Obr. 13 – Kvíz [24] 
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8.6. Zápis studentů a spuštění 

K oficiálnímu zavedení studenta a následně jeho umístění do určeného kurzu je 

zapotřebí několika kroků. Prvním z nich je zavedení studenta autorizovaným tutorem do 

databáze. To probíhá skrze externí aplikaci SOŠPO a VOŠ PO FM, kde se zadají povinné 

údaje o studentovi, jako kontaktní jméno, údaje a organizační složka ve které figuruje. 

Systém následně studentovi odešle vygenerovaný e-mail s přístupovým heslem a instruktor 

odešle průvodní dopis napsaný tutorem pro poskytnutí prvotních informací ke studiu 

elektronickou formou (viz Příloha P6). Po těchto úkonech tutor pomocí aplikace exportuje 

seznam studentů, který následně importuje přímo do LMS. Tímto způsobem je připravená 

půda pro studium účastníkům. 

V mém případě šlo o zapsání 22 osob ke studiu. Z těchto účastníků měl krátkou 

zkušenost s e-learningem pouze jeden hasič. Ten se totiž současně účastnil e-learningového 

kurzu na velitele (taktické řízení Z) a následně odejel k praktické části kurzu, proto byl 

z hodnocení vyřazen, pro poskytnutí prostoru k úspěšnému absolvování jeho kurzu. 

8.6.1. Zpřístupnění přednášek 

Jak už bylo řečeno obsahová část e-learningu se studentovi zpřístupnila po 

vyplnění ověřovacího testu. Plán byl dávkovat jednotlivé moduly účastníkům dle časového 

plánu určeného mnou na základě zhodnocení schopností podle průvodního pohovoru 

s velitelem stanice a hasiči. Původně se mělo jednat o jeden týden až 14 dní na modul.  

Ve skutečnosti se však vzhledem k okolnostem musel jen první modul protáhnout 

na dobu trvání zhruba jednoho měsíce. Toto zdržení nastalo zejména kvůli nezkušenosti 

účastníků v oblasti PC gramotnosti. Dalším faktorem byla absence návyku používání 

jakýchkoliv aplikací a elektronické komunikace mezi studenty. 
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Právě tyto faktory se projevili při velkém zdržení v projektu. Naštěstí  

e-learningová forma vzdělávání je dostatečně flexibilní, takže jsem se neočekávaným 

podmínkám mohl přizpůsobit. 

8.6.2. Tutorování 

Při samotném spuštění a používání systému, jsem se snažil o zachování všech 

výhod e-learningu. Zaměřil jsem se také na správnou funkčnost účastníků e-learningu, 

zejména na role studenta a tutora. 

Na zdržení, které nabírala realizace programu podpory odborné přípravy jednotek 

PO v prostředí internetu, jsem měl svůj díl i já. Jelikož pro mne byla role tutora  

e-learningového kurzu zcela nová zkušenost.  

Když mne do týdne od spuštění kurzu kontaktovalo pouze pár jedinců 

s nepodstatnými připomínkami, domníval jsem se, že studium účastníků probíhá úspěšně.  

I když mi zdánlivě hladký průběh připadal zvláštní, připisoval jsem to kvalitně 

zpracovanému systému a obsahu. Až při kontrole postupu jednotlivých studentů přes 

vnitřní nástroje LMS se ukázalo, že skutečně studovat a dosahovat prvních výsledků začalo 

pouze pár jedinců.  

Během této fáze jsem tedy začal uplatňovat proaktivní přístup k vedení kurzu a 

sám navazovat kontakt s jednotlivými účastníky v rolích studentů. Právě zde se ukázalo, že 

základním problémem je motivace, schopnosti a komunikace účastníků.  

Z hlediska motivace, se ukázala možnost vynechání testů v rámci pravidelné 

odborné přípravy jako nedostatečný benefit. Zejména po přihlášení do aplikace a vyplnění 

ověřovacího testu, ztratila většina účastníků vůli pokračovat. Jako důvod byla uváděná 

příliš velká obtížnost testu a složitost ovládání programu.  

Nakonec se mi podařilo většinu účastníků kladně naladit a přistupovat k  

e-learningu zodpovědněji. To se podařilo i za podpory velitele stanice. 
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Úloha tutora e-learningového kurzu, který není přímo podmínkou k výkonu 

profese, je z hlediska náročnosti na čas a psychiku jedince mnohem náročnější a obtížnější 

než jsem si představoval. Zejména, pokud se jedná o oblast motivace studentů k dokončení 

kurzu a vysvětlování jak základních principů ovládacích prvků kurzu v LMS, tak 

odůvodnění potřeby znalostí obsažených v kurzu. 

Protože většina potíží studentů vyplývala přímo z nízké PC gramotnosti, rozhodl 

jsem se uvést její stav v rámci účastníků e-learningu u dané JPO HZS. 

8.6.3. PC gramotnost 

Při hledání způsobu hodnocení gramotnosti jsem narazil na zprávy, že počítačová 

gramotnost v celé ČR je alarmující. Vybral jsem dva průzkumy od firmy STEM/MARK ke 

zhodnocení situace. První je již neexistujícího Ministerstva informatiky z roku 2004 [30]. 

Ačkoli je z pohledu na datum uskutečnění starý, stále poměrně přesně vystihuje situaci 

v ČR, vzhledem k průzkumu z roku 2014 (viz Obr. 14) [31]. 

Ministerstvo informatiky České republiky provedlo průzkum počítačové 

gramotnosti, kterého se zúčastnilo 16000 respondentů ve věku 15 až 65 let. Měřené byli 

dovednosti lidí v následujících šesti oblastech: pojmy z IT, ovládání počítače, práce s 

textovým editorem, práce s tabulkovým kalkulátorem, práce s grafikou, práce s internetem.  

Podíl informačně gramotných mezi populací starší 60 let jsou dvě procenta, mezi 

generací 15-17 let je tento podíl 55 % (v populaci 18-60 jde o 27 % informačně 

gramotných).  

Plných 66 % respondentů deklaruje, že „využívá PC nebo jej umí používat“. 

Skutečná počítačová gramotnost, měřená výše popsaným způsobem, však dosahuje pouze 

již zmiňovaných 27 % [30]. 

Pro ověření u JPO jsem si vymezil základní dovednosti a jejich hodnotu.  

 poznat internetovou adresu, vyhledávání na internetu, napsat jednoduchý e-

mail, poslat soubor e-mailem (4 x 1 bod) 
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 změnit domovskou stránku v prohlížeči, zveřejnit soubor na internetu, 

vytvořit pravidlo pro příchozí e-maily (3 x 2 body) 

  pojem cookie, nakonfigurovat internetové připojení (2 x 3 body) 

Za pomoci velitelů směn a velitele stanice jsem pak nechal hasiče otestovat. Kdy 

bodové hodnocení bylo stanoveno následovně.: 

 13 – 16 bodů: velmi dobře 

 9 – 12 bodů: dobře 

 5 – 8 bodů: dostatečně 

 méně než 5: nedostatečně 

Obr. 14 - Počítačová gramotnost 2014 [31] 
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Jako výsledek průzkumu PC gramotnosti u JPO mezi 20 hasiči, kteří se testování 

účastnily, vyšel graf (viz Obr. 15). 

Dle zvolených kritérií měli tři hasiči nedostatečně. To znamená, že měli velkou 

šanci na nedokončení kurzu, kvůli omezeným schopnostem. Tím pádem pokud by své 

schopnosti nezlepšili, neuspějí. 

8.7. Prezentace výsledků 

V mém e-learningovém kurzu bylo zapsáno dohromady 25 účastníků. Z toho 

jeden byl lektor, kterého jsem zastupoval já Bc. Oldřich Jambor. Tři účty během kurzu 

vedené jako absolventi (jejich akce se nepromítli do vedení virtuální třídy), kdy jeden účet 

byl kontrolní pro velitele útvaru p. Zdeňka Tintěru a dva účty byly vedeny za účelem 

testování a zkoušení LMS před ostrým spuštěním. 

15% 

20% 

50% 

15% 

PC gramotnost 

velmi dobré 

dobré 

dostatečně 

nedostatečně 

3 3 

4 

10 

Obr. 15 - Počítačová gramotnost testované skupiny [32] 
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Zbylých 21 účtů patřilo reálným, regulérním účastníkům, kteří v e-learningovém 

kurzu figurovali jako studující. 

Hned na začátku prezentování výsledků bych měl také sdělit, že 4 elektroničtí 

studenti rezignovali na snahu o dokončení alespoň prvního učebního modulu. O jednom 

jsem se již zmiňoval v předchozím textu. Jeho důvod k nedokončení byla příprava a 

následný odjezd do školicího zařízení, za účelem absolvování kurzu taktické řízení Z.  

Další důvody už byly poněkud kurióznější. Dva účastníci, ačkoli z počátku 

souhlasili, se nikdy do systému nepřihlásili. Jeden uváděl jako důvod nedostatek času a 

osobního volna s příslibem nápravy. Druhý tvrdil, v rozporu se zaznamenanými daty o 

přihlášení účastníka, že je kurz příliš náročný a proto ztratil zájem. Poslední odpadlík sice 

absolvoval vstupní ověřovací test organizace požární ochrany, ale po jeho odeslání 

prohlásil celý e-learningový obsah za neadekvátní a elektronickou formu vzdělávání za 

nevhodnou globálně. 

Zajímavým faktem je, že dva z odpadlých účastníků v roli studentů dosáhli v mém 

hodnocení PC gramotnosti hodnocení nedostatečně. 

Zbylých 17 studentů se po menších, či větších problémech s novou metodou 

získávání informací a ověřování znalostí sžili. 

Jelikož samotná realizace spuštění, průběh kurzu a e-learningová výuka nabrala 

oproti orientačnímu časovému plánu opravdu velké zpoždění, rozhodl jsem se pro celkové 

hodnocení využít obsahu a testů z prvního učebního modulu Organizace požární ochrany, 

který byl označen účastníky jako nejobtížnější. 

Jako jedno z kritérií pro hodnocení e-learningového kurzu byla doba strávená 

jednotlivci u přednášek. Toto hodnocení je však značně zkreslené, protože hasiči začali 

používat e-learningový kurz jako pomůcku při pravidelném školení. Elektronické 

přednášky používali tak, že jeden se přihlásil přes svůj účet a společně si promítali texty na 

obrazovku za současného skupinového rozboru.  
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Proto místo podrobnějšího popisu uvádím pouze průměrnou návštěvnost 

elektronických přednášek v prvním učebním modulu a dobu strávenou u přednášky na 

účastníka (viz Tabulka 1), ačkoli musím konstatovat, že výsledek je značně nepřesný kvůli 

společnému studiu. 

Tabulka 1 - Průměrné hodnoty návštěvnosti [32] 

 počet zobrazení 
doba zobrazení 

celkem 

doba zobrazení  

1né přednášky 

celkem 155 286,5 min 57,3 min 

na 1 přednášku 31 57,3 min X 

na 1 osobu 9 16,9 min 3,4 min 

Dle mých odhadů, založených na přibližně stanoveném počtu společného spuštění 

elektronické přednášky (podle tvrzení účastníků) třemi, až pěti osobami, je skutečná 

hodnota zobrazení na jednu osobu dvojnásobná s průměrným trváním jedné návštěvy 

odvozeným od doby společného využívání obsahu (v průměru 20 minut). Po aplikaci 

těchto odhadů mi vyšli reálné hodnoty, které se blíží skutečnosti (viz Tabulka 2). 

Tabulka 2 - Průměrné hodnoty návštěvnosti blížící se skutečnosti [32] 

 počet zobrazení 
doba zobrazení 

celkem 

doba zobrazení  

1né přednášky 

celkem 315 1086,5 min 217,3 min 

na 1 přednášku 63 217,3 min X 

na 1 osobu 18 64 min 12 min 
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A když vezmeme v potaz, že do výsledků se také promítlo zkreslení tzv. 

falešnými vstupy, kdy uživatel jen nahlédne do přednášky na několik sekund, ale poté ji 

zavře a že každá elektronická přednáška v určeném studijním modulu trvá k nastudování 

v průměru 20 minut. Vychází nám skutečný výsledek přibližného využití e-learningu. 

Jako vstupní údaje pro výpočet průměrných hodnot návštěvnosti jsem použil: 

 počet přednášek: 5 kusů 

 počet účastníků: 17 osob 

 celkový počet zobrazení přednášek:  155 zobrazení 

       315 zobrazení po úpravě 

 celkovou dobu zobrazování přednášek: 686,5 min 

       1086,5 min po úpravě 

I když jsem se pokusil použít co nejvíce přesné údaje, nemohu popřít, že jde stále 

jen o odhad. Za předpokladu, že účastníci v rolích studentů nemají potřebu či důvod uvádět 

nepravdivé informace, jde o nejpřesnější stanovení, které lze získat. 

Další kritérium hodnocení kurzu spočívá ve vyhodnocení vstupního ověřovacího 

testu organizace požární ochrany vyplněném elektronickou formou, vyhodnocení 

závěrečného testu organizace požární ochrany vyplněném elektronickou formou a 

ověřením znalostí fyzickou formou. U všech variant byl test považován za úspěšně složený 

při dosažení 80%, tedy 24 správných odpovědí. 

Vstupní test je složen z deseti základních otázek, které jsou pevně stanoveny a 

dvaceti otázek náhodného výběru z databáze konkrétního učebního modulu. Účastníci jej 

vyplnili jako součást procesu zpřístupnění obsahu ve formě interaktivních přednášek. To 

znamená, že jej museli absolvovat ještě před samotným studiem.  

Závěrečný test měl stejné zadávací podmínky pro výběr otázek jako vstupní test. 

Tedy 10 stálých a 20 náhodných otázek z dané kategorie. 



  

83 
 

Ověření znalostí fyzickou formou proběhlo pomocí stejného testu, jako byl test 

závěrečný. Každý test, který e-student vyplní, se ukládá do systému nejen formou 

výsledků, ale i ve formě zadaných otázek a odpovědí každého konkrétního účastníka. Díky 

tomu jsem pro každého studenta mohl cíleně sestavit identický test, jako byl ten, který 

vyplnil pod názvem závěrečný test. To znamená, že díky náhodnému losování z databáze 

otázek systémem, byly testy pro každého účastníka originálem. 

Na grafech výsledků testu (viz Obr. 16,17,18) je jasně vidět rapidní zlepšení 

účastníků. Zatímco při prvním setkání s e-learningem nebyla schopna vyhovět 

požadavkům na znalosti ani polovina účastníků a nikdo nedosáhl plného počtu bodů, při 

závěrečném testu neuspěli pouze dva studenti. Navíc při ověření znalostí pomocí 

klasického testu vyplněného pod dozorem, byla úspěšnost ještě vyšší. Jenom z těchto 

informací se dá tvrdit, že teoretické znalosti účastníků se díky e-learningovému kurzu 

zlepšili. 
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Obr. 16 – Výsledky vstupního ověřovacího testu [32] 
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Obr. 17 – Výsledky ověření znalostí fyzickou formou [32] 

Obr. 18 - Výsledky závěrečného testu [32] 
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Pokud bych původní výkon studentů vyjádřil body, dohromady získali 388 bodů. 

Na závěru kurzu to bylo 485 bodů, což je zlepšení o celých 25 %. 

Pokud bych tedy vyjádřil úspěšnost e-learningového kurzu podle studentů, kteří se 

účastnili projektu a prošli zdárně posledním testem, byla by hodnota úspěšnosti 94%.  

Jako poslední úkol e-learningových studentů v rámci diplomové práce bylo 

vyplnit anonymní anketu s otázkami týkajícími se elektronického vzdělávání. Jako 

odpověď sloužilo známkování od 1 (souhlas) do 5(nesouhlas). Anketa byla sestavena 

z následujících otázek: 

 1) Bylo pro Vás ovládání e-learningu jednoduché (viz Obr. 19)? 

 2) Byla pro Vás orientace ve výukových materiálech snadná (viz Obr. 20)? 
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Obr. 19 – 1. otázka ankety [32] 
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Obr. 20 – 2. otázka ankety [32] 
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 3) Naučil jste se v průběhu projektu něco nového (viz Obr. 21)? 

 4) Jak byste ohodnotili svého tutora (viz Obr. 22)? 

 5) Jaký máte celkový dojem z e-learningu (viz Obr. 23)? 
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Obr. 21 - 3. otázka ankety [32] 
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Obr. 23 – 5. otázka ankety [32] 
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Výsledky jen potvrdily má očekávání ohledně zlepšení účastníků v dané oblasti 

teoretických znalostí, vědomostí a nakonec i v přístupu k samotnému e-learningu. I když 

byl projekt několikanásobně náročnější, zejména z hlediska pracování se studenty a 

tutorování, než jsem očekával, jeho účel byl naplněn. Účastníci se naučili využívat novou 

formu vzdělávání elektronickou podobou a navíc vyvinuli vlastní iniciativu společným 

studiem z materiálů e-learningu.   
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9. Závěr práce 

Hlavním cílem této práce bylo zajistit podporu odborné přípravy jednotek požární 

ochrany v prostředí internetu. Toho jsem docílil pomocí použití learning management 

systému k účelům vzdělávání hasičů.  

Abych porozuměl problematice a dokázal splnit zadané cíle tohoto projektu, 

provedl jsem rešerši a vyhodnotil získané informace týkající se požadavků na realizaci cílů 

diplomové práce. Protože je diplomová práce zaměřena jak na odbornou přípravu hasičů, 

tak na aplikaci e-learningu ve vzdělávání, musel jsem se při vypracování řídit těmito 

dvěma obory. Toto rozdělení určovalo celé strukturování díla, proto je diplomová práce 

v rešerši i v teoretické části rozdělena na dvě základní témata. 

Po provedení rešerše jsem popsal potřebu vykonávání a samotné vykonávání 

odborné přípravy v rámci jednotek požární ochrany hasičských záchranných sborů. Také 

jsem poukázal na klasické i modernější způsoby vzdělávání. Uvedl jsem, že za současné 

doby je využívání e-learningu pro vzdělávání hasičských záchranných sborů interaktivní 

podobou použito jen u specializačních kurzů. 

V další části práce jsem věnoval místo samotnému e-learningu a jeho specifikaci, 

kdy tyto informace jsou zásadní pro dobrou orientaci ve znalostech a úkonech 

realizovaných pro vytvoření diplomové práce. Z této kapitoly vyplývá, že nejlepším 

způsobem pro postup ve vypracování je použití řízené interaktivní formy elektronického 

vzdělávání. Také jsou v práci objektivně uvedeny výhody a nevýhody elektronického 

vzdělávání a dle mého názoru výhody dalece převyšují nevýhody. 

Jako další potřeba, bylo nutné stanovit si požadavky na tento sytém vzdělávání 

hasičů. Jako nejlepší možnost přístupu k problematice jsem zvolil vytvoření  

e–learningového kurzu s interaktivními přenáškami za použití LMS Atutor. Při mém 

postupu se ukázalo jako nejefektivnější a nejvyužitelnější cesta navázání spolupráce s HZS 

ČR. Konkrétně s výcvikovým střediskem SOŠPO a VOŠPO FM, kde jsem absolvoval 

seminář, abych se naučil tvořit a vést kurzy elektronického vzdělávání. Navíc mi ve 
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středisku poskytli softwarovou podporu k tvorbě kurzu a serverové zázemí pro 

zpřístupnění materiálů přes internet. 

Jako základní strukturu pro kurz jsem vytvořil tři kapitoly (Úvodní stránka, 

Pomoc při studiu, Výuka). V kapitole Výuka je pět studijních modulů. Každý modul má 

v sobě logicky spolu související interaktivní přednášky pro studium. Ke zpřístupnění 

informací potřebných k absolvování kurzu a jednotlivých obsahů a přednášek je použita 

kombinace hierarchického přístupu a hypertextové pavučiny. Studující se může proklikat 

k libovolnému obsahu pomocí hlavní nabídky, témat a podtémat a v textu přednášky jsou 

poté umístěny odkazy na další informace zobrazované prostřednictvím internetu. 

Při plnění databáze jsem se držel původního plánu vytvořit 31 přednášek v 5 

studijních modulech. Tyto přednášky jsem tvořil podle norem znalostí hasičů. Přednášky 

jsou vytvořeny jako interaktivní. Toho je docíleno hlavně pomocí softwarového nástroje 

iSpring Presenter 7. Do systému je zatím se všemi náležitostmi zaveden první modul, který 

byl použit pro testování s dobrovolníky. 

K ověření funkčnosti a efektivity byl e-learning spuštěn v rámci jedné hasičské 

stanice. Díky možnosti použít server ve Frýdku-Místku je zpřístupněn přes internet. Jako 

hodnoticího měřítka bylo použito vstupních, závěrečných, ověřovacích testů a údajů 

dostupných prostřednictvím vnitřních funkcí LMS.  

Největší překážkou pro uskutečnění praktické části projektu byla počítačová 

gramotnost účastníků, ale téměř všichni ze studujících se dokázali během kurzu dostatečně 

zlepšit v ovládání technologií a úspěšně dokončit e-learningový kurz. 

Zadání diplomové práce jsem splnil vytvořením programu vzdělávání hasičů ve 

smyslu plánu a realizace provádění odborné přípravy přes internet podložené na základě 

Vyhlášky 247/2001 § 37 odst. 1), o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve 

znění pozdějších předpisů, ve formě LMS e-learningu. Má práce dle mého názoru naplňuje 

zejména tvrzení o přednáškách, zaměstnáních a jiných formách teoretické přípravy, 

zmíněných v uvedeném předpisu.  
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