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Abstrakt bakalářské práce 
 

Předložená bakalářská práce se věnuje problematice zaměřené na vzdělávací  

systém v justici České republiky. Seznamuje s činností a aktivitami Justiční akademie 

ve Stráži pod Ralskem a analyzuje jeden školní rok akademie mezi léty 2004 – 2005. 

Cílem mé práce bylo přiblížit začlenění Justiční akademie do evropské sítě  

justičních vzdělávacích institucí, představit projekty v rámci programu PHARE, či dění  

v jednotlivých katedrách a podpůrných oddělení zajišťujících samotný vzdělávací pro-

ces v Justiční akademii. 

V závěru se věnuji e-learningovému systému vzdělávání, který doposud není 

 součástí výuky v Justiční akademii a navrhuji výukové texty, pro tuto formu  

distančního e-learningového vzdělávání, zaměřené na kurzy výpočetní techniky. 

 

 
 

 

Abstract 

 

The submitted thesis focuses on the system of education of the judiciary in the 

Czech Republic. It indroduces the activities of the Judicial Academy in Straz pod  

Ralskem and analyses one school year at the academy from year 2004 till 2005.  

The aim of this thesis is to bring closer the integration of the Judicial Academy 

 into the European judicial training network, to introduce the projects within the 

 framework of Phare programme or the activities of the individual departments and 

 supporting departments providing the whole educational process in Judicial Academy.  

In the final part I address the system of elearning education, that is still not the 

part of the education provided by Judicial academy. In this context I propose the  

educational materials for this form of the distance elearning education that aimes at the 

seminars on the computer skills.  
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1. Úvod do problematiky, cíl práce 

Tato bakalářská práce představuje činnosti Justiční akademie ve Stráži pod Ral-

skem od jejího vzniku roku 2002, kdy byla akademie statutárně jmenována na základě 

přijetí zákona č. 6/2002 Sb., O soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů, až 

do roku 2006, kdy došlo rozhodnutím poslanecké sněmovny ke změně sídla Justiční 

akademie ze Stráže pod Ralskem do Kroměříže a následném vytvoření nové vzdělávací 

organizace pro soudce a státní zástupce sloučením Justiční školy v Kroměříži s přesunu-

tou Justiční akademií.  

Justiční akademie je organizace, která zajišťuje výchovu a vzdělávání pracovníků 

v oblasti resortu Ministerstva spravedlnosti České republiky. Programově je řízena Ra-

dou Justiční akademie, která je složena ze zástupců soudů, státních zastupitelství, zá-

stupců akademické sféry, a reprezentantů právnických profesí. Rada Justiční akademie 

stanovuje obsahovou náplň vzdělávací činnosti, schvaluje zařazování osob do vzdělává-

ní a schvaluje studijní programy. 

Justiční akademie má charakter organizace zaměřené na celoživotní vzdělávání  

a její vznik byl reflexí nejen na požadavky Ministerstva spravedlnosti České republiky, 

ale i okolních evropských zemí, jejímž účelem by mělo být posílení systému českého 

soudnictví, zejména jeho výkonnosti a celkové modernizace naší justice.  

V bakalářské práci se věnuji podrobnější analýze průběhu vzdělávání během jed-

noho školního roku v období let 2004 až 2005, kdy sídlo Justiční akademie bylo ve 

Stráži pod Ralskem a akademie již byla dostatečně způsobilá zajišťovat služby jako 

celek. Většina problémů byla vyřešena a vzdělávání na všech katedrách probíhalo dle 

požadavků resortu Ministerstva spravedlnosti. 

 Cílem práce je shrnout aktivity Justiční akademie, které se týkají projetu PHARE 

Evropské sítě justičního vzdělávání (EUROPEAN JUDICIAL TRAINING NE-

TWORK), celoživotního vzdělávání zastoupeném twinnigovým projektem, činností 

spojených s vytvářením regionálních učeben, či přiblížit problematiku systemizace 

v Justiční akademii. 

 Samostatný blok je také věnován jednotlivým katedrám, které tvoří základní ka-

meny vzdělávání v Justiční akademii. Jmenovitě: Katedry vzdělávání justičních a práv-

ních čekatelů, Katedry vzdělávání soudců a státních zástupců, Katedry vzdělávání ma-

nagementu v justici, Katedry mezinárodních aktivit a jazykové přípravy.  
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 V práci se také věnuji části, která má přiblížit činnost podpůrných oddělení, podí-

lejících se taktéž nemalou měrou na vzdělávacím procesu, jako jsou knihovna a ediční 

oddělení Justiční akademie. 

 V závěru bakalářské práce, bych se chtěl dotknout problematiky e-learningového 

vzdělávání, které doposud není v Justiční akademii zavedeno, a které s nástupem infor-

mačních technologií dnes již bezpochyby patří mezi uznávané progresivní způsoby vý-

uky využívané celou řadou institucí jak v soukromém, tak ve státním sektoru. A v rámci 

bakalářské práce seznámit čtenáře obecně s e-learningem jako takovým, poukázat na 

jeho výhody a nevýhody, přiblížit formy e-learningu online/offline, představit funkci 

tutora, nahlédnout do tvorby elektronického obsahu distančního textu, tvorby e-lear-

ningového kurzu a v neposlední řadě navrhnout distanční text – cvičení, pro  

e-learningovou offline výuku výpočetní techniky pro začátečníky. 
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2. Evropská síť justičního vzdělávání  

2.1 Projekt PHARE – EJTN 

V rámci programu PHARE vstoupila dne 9. prosince 2004 česká Justiční akade-

mie oficiálně do evropské sítě justičních vzdělávacích institucí EJTN (European Judi-

cial Training Network / Evropská síť justičního vzdělávání). Na obrázku č. 1 jsou za-

chyceni vedoucí představitelé české Justiční akademie při přijímacím aktu.  

EJTN je mezinárodní instituce, která jedná na základě Statutu, který byl přijat dne 

13. října 2000 v Bordeaux. 

 EJTN nemá vlastní vzdělávací instituci, 

ale je založena na pořádní tzv. „otevřených“ 

seminářů pomocí svých členů. Semináře jsou 

tak realizovány ve všech zemích, které jsou za-

pojeny do tohoto projektu vzdělávání.  

 Členové evropské sítě justičních vzdělá-

vacích institucí jsou: Austria: Federal Ministry 

of Justice, Belgium: The High Council of Justi-

ce, Czech Republic: Judicial Academy, Denmark: Court Administration, Academy of 

European Law, Trier (ERA), Finland: Ministry of Justice, France: The French National 

School for the Judiciary, Germany: The Federal Ministry of Justice, Greece: National 

School of Judges, Hungary: Office of the National Council for the Judiciary and Prose-

cutor General’s Office, Ireland: Judicial Studies Institute. Viz obrázek č. 2, kde je foto-

grafie ze slavnostního setkání členů EJTN. 

 Výhodou tohoto systému výměn pořádání seminářů je, že při účasti zahraničních 

soudců a státních zástupců na akcích realizovaných v České republice, jednoznačně 

dochází k obohacení vzdělávání sdílením 

zkušeností ze zahraničí např. v problematice 

legislativy a její aplikace, včetně legislativy 

evropské. Nabízí se možnost porovnání ev-

ropských judikatur, či navázání nových kon-

taktů pro oblast mezinárodní justiční spolu-

práce, organizace justice, postavení soudce 

a státního zástupce, pohled na soudcovskou 

etiku atd. 

Obr. 1  Čeští zástupci EJTN 

Obr. 2  Slavnostní setkání zástupců 
členských zemí EJTN 
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 Naopak při účasti českých soudců a státních zástupců na akcích v zahraničí do-

chází k intenzivnímu kontaktu se zahraničními účastníky, což se velmi pozitivně promí-

tá do intenzivní praxe v aplikaci cizího jazyka. Nezanedbatelný je také pravidelný pří-

sun informací a zkušeností s evropskou legislativou, judikaturou evropských soudů  

a národních soudů jednotlivých členských zemí. 

 

2.2 Twinningový projekt – „Celoživotní vzdělávání v justici“ 

Tato část je zaměřena na twinningovou spolupráci mezi českou a francouzskou 

akademií, která umožnila pomoc české Justiční akademii při jejím vzniku.  

Justiční akademie ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti ČR realizovala 

v rámci programu PHARE twinningový projekt – „Celoživotního vzdělávání v justici“ 

mezi Českou republikou a Francouzskou repub-

likou. Uvedený projekt byl v dubnu roku 2003 

Management Committee – schvalovacím orgá-

nem Evropské komise schválen a na jeho reali-

zaci byla uvolněna částka v celkové výši cca 0,9 

mil. EUR. 

Česká republika zastoupena Justiční aka-

demií a Francie, reprezentována francouzskou 

Národní justiční školou ACOJURIS, společně 

uzavřely twinningový program oboustranné spolupráce zaměřený na vytvoření  

a rozvoj Justiční akademie České republiky. Na obrázku č. 3 a obrázku č. 4 je zachyce-

no jednání účastníků projektu na Ministerstvu spravedlnosti ČR.  

Záměrem twinningového projektu bylo 

realizovat  pomoc s vytvořením systému pra-

covního hodnocení všech pracovníků resortu 

justice v návaznosti na zákon o státní službě  

a zákonnou úpravu postavení soudců a státních 

zástupců, včetně vypracování základních do-

kumentů jako je kariérní řád s vazbou na sys-

tém vzdělávání, či etický kodex. Intencí je vy-

tvořit fungující systém, který by na základě 

pravidelného hodnocení formuloval zejména 

vzdělávací potřeby profesních skupin v rámci působnosti Justiční akademie. 

Obr. 3  Zahájení twinningového 
projektu 

Obr. 4  Jednání účastníků  
twinningového projektu na MSp 
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Projekt byl zaměřen i na revizi systému nižšího a středního personálu v justici, 

včetně vytvoření a podpory jednotného systému jejich přípravy, dalšího vzdělávání  

a jejich začlenění do celoresortního kariérního systému.  

Dalším z významných cílů twinningu bylo podpořit nově vzniklou Justiční aka-

demii pro počáteční a následné vzdělávání soudců, státních zástupců a dalších pracov-

níků v justici. Projekt se stal příležitostí pro navázání na předcházející aktivity zaměřené 

na vzdělávání českých soudců v oblasti komunitárního práva a byl projevem jasné vůle 

vlády a nejvyšších justičních orgánů České republiky přispět ke zkvalitnění systému 

vzdělávání soudců a státních zástupců. 

Na projektu spolupracovali předvstupní poradce, Ministerstvo spravedlnosti ČR, 

Justiční akademie, soudy a státní zastupitelství, Soudcovská unie a Unie státních zá-

stupců. Čeští a francouzští experti se zejména zaměřili na různé formy školení školitelů, 

určené soudcům a státním zástupcům, kteří se mají v budoucnu stát školiteli české Jus-

tiční akademie. 

Specializované semináře uspořádané v rámci projektu se mj. zabývaly evropským 

právem, mezinárodní spoluprací v trestních věcech, lidskými právy, azylovým právem, 

právy průmyslového a duševního vlastnictví, bojem proti praní špinavých peněz  

a závažné finanční kriminalitě. Řada seminářů byla zaměřena na tvorbu osnov vybra-

ných předmětů, náplně vzdělávacích programů a na diskuse o aktuálních potřebách  

a požadavcích na celoživotní vzdělávání v justici.  

Během projektu se vzdělávacích aktivit zúčastnila celá řada odborníků z České 

republiky. Jednotlivých seminářů se účastnilo více než 330 soudců a státních zástupců 

specializovaných v jednotlivých oblastech, kteří si tak mohli vhodně rozšířit spektrum 

vzdělání a lépe pochopit požadavky kladené Evropskou unií. 

 

2.3 Regionální učebny Justiční akademie 

Justiční akademie postupem času došla k závěrům, že by bylo vhodné nesoustředit 

své aktivity pouze do centrální budovy Justiční akademie ve Stráži pod Ralskem, ale 

vytvořit síť regionálních pracovišť přímo v prostorách soudů či státních zastupitelství. 

Každé pracoviště by se skládalo minimálně z jedné učebny a potřebného didaktic-

kého vybavení. Záměrem byla taktéž realizace propojení mezi jednotlivými středisky  

a sídlem Justiční akademie datovou infrastrukturou, která by umožňovala komunikaci  

a přenos videokonferencí či videopřednášek. 
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Obr. 5  Mapka rozmístění regionálních učeben 

Tyto aktivity byly velmi dobře hodnoceny Evropskou komisí a na jejím základě 

bylo možné začít je realizovat za finanční podpory programu PHARE.  

Po zralé úvaze, která vycházela z analýzy potřeb vzdělávání soudců, státních zá-

stupců a ostatních pracovníků v resortu ministerstva spravedlnosti, bylo postupně vybu-

dováno osm regionálních učeben v osmi krajích. A to: v Praze, Litoměřicích, Plzni, 

Českých Budějovicích, Hradci Králové, Brně, Olomouci a Ostravě. Obrázek č. 5 zná-

zorňuje mapku rozmístění regionálních učeben v jednotlivých krajích. 

 

V této souvislosti v Praze v pobočce Měst-

ského soudu, byly zprovozněny učebny s kapa-

citou v počtu 90 míst – velký sál a další dvě 

učebny (1 x 23 míst, 1 x 34 míst v učebnách). 

Viz obrázek č. 6, který zprostředkovává pohled 

do jedné z učeben zachycující účastníky seminá-

ře. Tyto prostory slouží ke vzdělávacím účelům, 

především pro MěS, MěSZ, KS Praha, KSZ 

Praha, VS Praha, VSZ Praha, pro celostátní  

a mezinárodní akce Justiční akademie a dále 

Obr. 6  Jeden ze sálů regionálních 
učeben v Praze 
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také například pro Soudcovskou unii a Unii státních zástupců.  

Vybudováním regionálních učeben nebylo pouze dosaženo rozšíření potřebných 

prostor výukových kapacit a pole působnosti Justiční akademie, ale především byla sle-

dována ekonomická hlediska, která jednoznačně ukázala, že je výhodnější pořádat ně-

které akce v blízkosti jednotlivých krajských soudů a státních zastupitelství. Tímto do-

chází ke značným úsporám týkajících se dopravy účastníků a lektorů na semináře. A to 

jak po finanční, tak po časové stránce. Taktéž se výrazně snižují náklady spojené 

s ubytováním. 

 

2.4 Systemizace v Justiční akademii 

V této části mé bakalářské práce bych chtěl představit Justiční akademii ve Stráži 

pod Ralskem, kde se nachází i mé pracoviště, 

kde pracuji na pozici technického redaktora. Pro 

bližší představu nabízím na obrázku č. 7 foto-

grafii budovy Justiční akademie a na obrázku  

č. 8 a č. 9 jsou zachyceny její vnitřní prostory. 

 Samotný vznik Justiční akademie ve 

Stráži pod Ralskem provázela celá řada problé-

mů a komplikací. Jednou z takových komplikací 

bylo vyřešit uspokojivě problematiku systemi-

zace vznikající akademie.  

 V kalendářním roce 2003 byla schválena systemizace Justiční akademie v počtu 

30 zaměstnanců. Avšak od 1. srpna 2003 byl 

vydán odpovědnými orgány Ministerstva spra-

vedlnosti zákaz přijímání pracovníků na dobu 

neurčitou, tento zákaz byl zrušen až v září 

2003. Z těchto důvodu se do konce roku 2003 

nepodařilo naplnit plánovaný počet stavu za-

městnanosti, což se projevovalo negativně na 

chodu akademie. Pro bezproblémový provoz 

Justiční akademie však bylo zapotřebí navýšení 

počtu, a to alespoň na 43 stálých zaměstnanců.  

Obr. 7  Budova Justiční akademie 
ve Stráži pod Ralskem 

Obr. 8  Vstupní vestibul budovy 
Justiční akademie ve Stráži p. R. 
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 Pro rok 2004 byl proto personální požadavek zvýšen na 45 zaměstnanců a cílový, 

konečný stav byl plánován na 53 stálých pracovníků. Bohužel ani v tomto roce se nepo-

dařilo plánovaný tabulkový stav naplnit. 

 I přes fakt, že Justiční akademie plní prioritní úkoly resortu Ministerstva sprave-

dlnosti v oblasti vzdělávání soudců, státních zástupců, justičních a právních čekatelů  

a dalších složek tohoto resortu, byla konečná plánovaná systemizace silně podhodnoce-

na ve srovnání  např. s resortní institucí, která se 

zabývá vzděláváním Vězeňské služby ČR.  

 S obdobnými justičními akademiemi pů-

sobícími v zahraničí jako jsou Francie, Portu-

galsko, Holandsko atd. nelze personální srovná-

ní vůbec provést. Je nutno ale podotknou, že 

tyto zahraniční instituce, které se věnují vzdělá-

vání v justici, již mají dlouholetou tradici a je-

jich vývoj je patřičně stabilizován na potřeb-

ných personálních kapacitách. 

Organizace Justiční akademie je hierarchicky rozčleněna podle jednotlivých oddě-

lení a úseků, které mají za úkol podílet se na zabezpečení bezproblémového chodu této 

organizace. Organizační struktura má podobu formální organizace, která představuje 

činnosti a povinnosti útvarů, které jsou popsány organizačním řádem a náplň pracov-

ních míst je vyjádřena popisem pracovních funkcí.  

V příloze č. 1 uvádím organizační schéma, které vystihuje strukturu Justiční aka-

demie ve Stráži pod Ralskem. 

Obr. 9  Přednáškový sál akademie 
ve Stráži pod Ralskem 
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3. Typy vzdělávání zajišťované Justiční akademií 

3.1 Vzdělávání justičních a právních čekatelů 

 Vzdělávání justičních a právních čekatelů je organizováno formou adaptačních 

kurzů, seminářů a přednášek, které jsou zaměřené na přípravnou službu čekatelů, ve 

smyslu příslušných právních předpisů. V této souvislosti jsou taktéž organizována sou-

středění pro justiční a právní čekatele ve třetím roce přípravné služby. Celé vzdělávání 

čekatelů je zastřešeno katedrou justičních a právních čekatelů.  

 Při přípravě a realizaci programů seminářů pro justiční a právní čekatele je zejmé-

na snahou v daných možnostech maximálně přispět k odborné přípravě v rámci jejich 

přípravné služby.  

 Cílem adaptačních kurzů je uvést čeka-

tele do prostředí resortu justice, to je seznámit je 

se základními skutečnostmi z oblasti fungování 

justice a zejména s úkoly, které je v budoucím 

náročném povolání soudců a státních zástupců 

čekají. Obrázek č. 10 a č. 11 zachycuje slav-

nostní zahájení adaptačního kurzu pro první 

ročník čekatelů. Těchto zahájení se obvykle 

zúčastňují význační představitelé Ministerstva 

spravedlnosti.  

 Semináře pro justiční a právní čekatele mají za cíl prohloubit jejich znalosti nejen 

v odbornosti, ale i v tzv. průřezových disciplínách a připravit čekatele ve třetím roce 

přípravné služby na jejich justiční, eventuelně 

odbornou závěrečnou zkoušku.  

 Výuka v seminářích probíhá především 

formou přednášek. Lektoři, zajišťující výuku 

jsou vybíráni z řad zkušených soudců a státních 

zástupců, kteří svůj odborný výklad dovedou 

prohloubit o příklady z praxe a jsou schopni 

erudovaně odpovídat na dotazy svých poslu-

chačů. Semináře jsou taktéž zaměřeny na psaní 

a rozbor rozsudků, a to trestních i občanskoprávních, a taktéž na psaní obžalob.  

Obr. 10  Slavnostní zahájení 
adaptačního kurzu pro čekatele 

Obr. 11  První ročník čekatelů 
adaptačního kurzu 
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 Snahou Justiční akademie je mimo zajišťování kvalitních programů i rozšiřovat 

netradiční formy výuky, jako je např. interaktivní seminář, tzv. cvičný (občanskoprávní) 

proces, či zařazování seminářů z oblasti justičního managementu a psychologie. 

Justiční a právní čekatelé jsou do vzdělávacího procesu přijímáni na základě vý-

běrového řízení podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 303/Sb., ze dne  

20. června 2002, O výběru, přijímání a odborné přípravě justičních a právních čekatelů, 

odborné justiční zkoušce a odborné závěrečné zkoušce právních čekatelů.  

 Justiční akademie po svém vzniku, roku 2002, převzala podle zahraničních insti-

tucí vzor výběrového řízení, které je ve většině případů centralizováno. Takto centrálně 

koncipované výběrové řízení po vzoru zemí Evropské unie se Justiční akademii plně 

osvědčilo. Přesto došlo po dohodě se soudy a státními zastupitelstvími k návratu ke 

staršímu systému výběrového řízení, který je pro soudy a státní zastupitelství z jejich 

pohledu výhodnější. 

 Výběrové řízení pro justi ční a právní čekatele se skládá ze dvou na sebe nava-

zujících částí. Ze strukturovaných pohovorů a dále z psychologicko-diagnostického vy-

šetření, které je prováděno na vybraných odborných psychologických pracovištích. 

V Tabulce č. 1 uvádím přehled výsledků výběrového řízení justičních čekatelů  

v roce 2003 a v tabulce č. 2 je uveden přehled výsledků výběrového řízení právních 

čekatelů v témže roce 2003, které bylo realizováno v Justiční akademii ve Stráži pod 

Ralskem. 

 Samotné výběrové řízení probíhalo formou pohovorů, kdy jednotliví uchazeči 

museli prokázat dostatečné znalosti jednak z okruhu justice a judikatury, ale také proká-

zat všeobecný rozhled kulturní a politický. Komise, která byla složena z význačných 

soudců a státních zástupců kladla důraz taktéž na kulturu vystupování, komunikační 

schopnosti, či řečnický projev uchazeče. Nedílnou součástí pohovoru bylo i téma zamě-

řené na mimoprofesní aktivity, trávení volného času a schopnost regenerace fyzických, 

ale především psychických sil.  

 Hodnocení bylo prováděno na základě bodového systému, který umožňoval udě-

lení bodů v rozmezí 0 až 250 bodů a se slovním ohodnocením: nedoporučuje se, dopo-

ručuje se s výhradami, doporučuje se. V příloze č. 2 uvádím pro upřesnění „Hodnotící 

list strukturovaného pohovoru“ pro justiční a právní čekatele. 
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Hodnocení Výsl. psych. diag. vyšet ření 
Název 

soudu 

Plán 

přijetí  
Přihlášení  

Nezúčastnili 
se 

struktur. 
pohovoru 

Doporu čuje 
se 

Nedoporu čuje 
se 

Doporu čuje 
se 

Nedoporu čuje 
se 

KS Brno 26 157 22 135 - 47 88 

KS Praha 11 33 6 27 - 13 14 

MěS Praha 28 136 28 108 - 33 75 

KS Hradec 
Králové 11 41 6 35 - 11 24 

KS České 
Budějovice 7 10 1 9 - 2 7 

KS Ústí n. 
Labem 48 34 3 31 - 9 22 

KS Ostrava 52 94 14 80 - 39 41 

KS Plzeň 6 35 4 31 - 9 22 

Součet 189 540 84 456 0 163 293 

Hodnocení Výsl. psych. diag. vyšet ření 
Název  

zastupitelství  

Plán 

přijetí  
Přihlášení  

Nezúčastnili 
se 

struktur. 

pohovoru 

Doporu čuje 
se 

Nedoporu čuje 
se 

Doporu čuje 
se 

Nedoporu čuje 
se 

KSZ České 
Budějovice 

15 6 - 6 - 2 4 

KSZ Ústí n. 
Labem 

39 13 - 13 - 5 8 

KSZ Plzeň 16 41 9 31 1 8 23 

KSZ Ostrava 46 48 9 39 - 21 18 

KSZ Brno 35 68 12 56 - 13 43 

KSZ Praha 29 11 3 8 - 3 5 

MSZ Praha 26 37 4 33 - 16 17 

KSZ Hradec 
Králové 

18 10 2 8 - 5 3 

Součet 224 234 39 194 1 73 121 

Tab. 1  Přehled výsledků výběrového řízení justičních čekatelů pro rok 2003 

Tab. 2  Přehled výsledků výběrového řízení právních čekatelů pro rok 2003 
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3.2 Vzdělávání soudců a státních zástupců 

 Vzdělávání soudců a státních zástupců v právnických disciplínách je realizováno 

prostřednictvím kateder civilního soudnictví, trestního soudnictví, správního soudnictví 

a katedry vzdělávání v EU. Samotné vzdělávání je koncipováno tak, aby byly uspokoje-

ny všechny stupně soudů počínaje okresními soudy přes krajské soudy, vrchní soudy  

a konče Nejvyšším soudem ČR. V té samé míře je vzdělávání zaměřeno na realizaci 

vzdělávacích požadavků pro státní zastupitelství 

počínaje okresními přes krajská až po vrchní  

a Nejvyšší státní zastupitelství.  

 Vzdělávání probíhá především formou 

seminářů, jejichž obsahová náplň je předem 

prodiskutována a v dostatečném časovém před-

stihu navržena jednotlivými soudy a státními 

zastupitelstvími v takovém rozsahu, aby bylo 

proškolení jejich zaměstnanců zajištěno v  po-

třebné míře a odpovídající kvalitě. Zejména je kladen důraz na problematiku týkající se 

novelizace zákonů.  

Semináře pro vzdělávání soudců a státních zástupců jsou časově členěny na jed-

nodenní a vícedenní, avšak v maximálním rozsahu zpravidla do pěti dnů trvání.  

U seminářů kde se předpokládá větší zájem účastníků jsou potom jednotlivé běhy čle-

něny na část A a část B. 

Lektorská činnost seminářů je zajišťována špičkovými odborníky z řad soudců, 

státních zástupců, profesorů právnických fakult a specialistů na danou problematiku 

z resortu ministerstva spravedlnosti, popřípadě 

dalších odborníků z  neziskových organizací 

např. nadace Člověk v tísni. 

Na obrázku č. 12 uvádím fotografii zob-

razující lektory přednášející problematiku ci-

vilního práva a na obrázku č. 13 jsou zachyceni 

posluchači téhož semináře. 

Požadavky na obsahovou náplň seminářů 

zaslané soudy a státními zastupitelstvími jsou 

zpracovány jednotlivými katedrami a na jejich základě je sestaven Plán vzdělávání Jus-

tiční akademie. Konečná podoba plánu, schválená zodpovědnými orgány akademie, je  

Obr. 12  Lektoři – civilní právo 

Obr. 13  Účastníci semináře – 
civilní právo 
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v  tříměsíčním předstihu v  tištěné podobě distribuována soudům a státním zastupitel-

stvím. 

Plán vzdělávání je taktéž aktuálně uveřejněn na webových stránkách Justiční aka-

demie www.justice.cz/ja  viz příloha č. 3, kde je k nahlédnutí grafická podoba webo-

vých stránek Justiční akademie. Na těchto stránkách případní zájemci naleznou upřes-

ňující informace ke konkrétním seminářům jako je: anotace, lektoři působící na daném 

semináři, místo a termín konání, předpokládaný počet účastníků. Dále jsou zde umístě-

ny: pozvánka, program a přihláška na seminář. V příloze č. 4 se nachází formulář při-

hlášky na seminář a v příloze č. 5 uvádím část Plánu vzdělávání Justiční akademie pro 

školní rok 2004/2005. 

   Přihlašování na semináře je realizováno tímto způsobem: 

� Aktuální nabídku vzdělávacích akcí na dané období odešle Justiční akademie 

poštou / e-mailem na krajské a vyšší soudy, krajská a vyšší státní zastupitelství, 

případně další složky justice tři měsíce před termínem konání. Případné změny  

a aktualizace jsou sdělovány prostřednictvím webové stránky Justiční akademie. 

� Krajské a vyšší soudy, krajská a vyšší státní zastupitelství a další oslovené insti-

tuce distribuují tyto materiály v okruhu své působnosti. 

� Uchazeč o vybranou vzdělávací akci vyplní přihlášku, která je umístěna ke sta-

žení na internetových stránkách Justiční akademie, konkrétně v aktuálním Plánu 

vzdělávání na příslušné období. Zájemci vyplněnou přihlášku předají zpět per-

sonálním útvarům krajských soudů, krajských státních zastupitelství nebo dalším 

příslušným justičním složkám, oprávněným ke schválení a předání jejich při-

hlášky Justiční akademii ve stanoveném termínu.  

� Uzávěrka - příjem přihlášek v Justiční akademii je zpravidla měsíc před termí-

nem konání dané akce. O zařazení účastníka na seminář z Plánu vzdělávání roz-

hoduje v souvislosti s kapacitou akce datum přijetí přihlášky. 

� Případní další zájemci, kteří nemohli být z kapacitních důvodů na seminář přija-

ti, jsou vedeni jako náhradníci. V případě, že dojde k uvolnění místa je účastník 

osloven a po dohodě automaticky zařazen na seminář.  [9  2007-12-18] Dostup-

ný z: http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?j=17&o=7&k=4463&d=168150 

Tato pravidla pro přihlašování jsou shodná pro všechny typy kurzů a seminářů, které 

jsou zařazeny do aktuálního Plánu vzdělávání Justiční akademie.  

 Organizaci semináře zajišťuje vždy pověřený organizační pracovník ve spolupráci 

se svým vedoucím katedry. Účastníkům seminářů a jejich lektorům je poskytováno uby-



 

 

19 

 

tování v ubytovacích kapacitách Justiční akademie, kompletní stravování včetně snída-

ní, obědů a večeří a dle možností doprava do místa konání semináře a zpět. Náklady na 

tyto služby hradí plně Justiční akademie. 

 Na následujícím obrázku uvádím graf č. 1, který znázorňuje přehled účasti soudců  

a státních zástupců na seminářích v období školního roku 2004 až 2005. 

 

 

Přehled ú časti na seminá řích pro školní rok 2004 - 2005
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3.3 Vzdělávání v cizích jazycích 

 Vzdělávání v cizích jazycích zabezpečuje katedra mezinárodních aktivit a jazyko-

vé přípravy. Katedra organizuje kurzy cizích jazyků s odborným zaměřením, které je 

specializováno pro využití v soudcovské praxi, a to především v trestním a civilním 

právu. Semináře jsou koncipovány pro výuku angličtiny, němčiny a francouzštiny 

s důrazem na odbornou terminologii. Jednotlivé kurzy jsou rozčleněny podle obsahové 

náročnosti do samostatných úrovní pro pokročilejší a středně pokročilé. Dále jsou zařa-

zeny kurzy připravující účastníky pro vstup do kurzů s pokročilou znalostí jazyka.  

 Zájemci o kurzy jsou zařazováni do skupin podle vstupních testů, které slouží 

jako zpětná vazba prokazující aktuální úroveň znalosti jazyka. Účastník si taktéž může 

sám rozhodnout dle vlastního uvážení jakou si zvolí skupinu obtížnosti, podle jeho po-

třeb a časových možností. 

Graf 1  Účast soudců a st. zástupců na seminářích ve škol. roce 2004 - 2005 
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 Semináře pro výuku jazyků jsou členěny do třech částí. Část A a část B je 

v převážné většině organizována jako jednodenní kurzy. Třetí částí bývá obvykle sou-

středění, na kterém si účastníci procvičí a zdo-

konalí dosud získané jazykové znalosti a doved-

nosti a také práci s autentickými texty. Soustře-

dění je zpravidla vícedenní avšak svojí délkou 

nepřesahující tři dny. 

 Účastníci jsou rozdělováni vždy do něko-

lika skupin podle úrovně znalostí. Skupiny pra-

cují v počtu do 12 osob, což zabezpečuje vhod-

né podmínky pro kvalitní výuku, kdy lektor je 

schopen i individuálního přístupu při vysvětlování jazykové problematiky. 

Na obrázcích č. 14 a č. 15 je možné shlédnout fotografie z výuky francouzského 

jazyka, které zachycují lektora a práci studují-

cích ve skupinách.  

 Výuka probíhá s využitím jazykové učeb-

ny za podpory didaktických pomůcek jako jsou: 

video, dataprojektory, flipcharty, či zpětné 

projektory. Lektoři jsou zajišťováni prostřed-

nictvím soukromých agentur, jazykových fakult  

a také z privátního sektoru. V převážné většině 

se jedná o rodilé mluvčí. 

 

 

3.4 Vzdělávání justičního managementu 

 Vzdělávání tohoto typu je organizováno katedrou justičního managementu. V této 

oblasti činnosti vzdělávání jsou semináře zaměřeny na získávání znalostí z výpočetní 

techniky a humanitních disciplín. Jednotlivé semináře jsou koncipovány tak, aby na 

sebe tématicky navazovaly. Jejich délka je obvykle tři dny a po absolvování všech částí 

získá účastník komplexní přehled a znalosti v dané problematice. 

Semináře zaměřené na výpočetní techniku jsou rozděleny podle náročnosti a to od 

úplných začátečníků „Základy výpočetní techniky - poprvé u počítače“, přes „Základy 

výpočetní techniky I. – začátečníci“, „Základy výpočetní techniky II. - pokročilí“, až po 

zaměření se na výuku ovládání specializovaných programů ASPI a LEXGALAXY. 

 

Obr. 14  Výuka francouzského 
jazyka 

Obr. 15  Práce ve skupině při  
výuce jazyků 
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 Kurzy svým obsahem jsou vhodné pro soudce, státní zástupce, vedoucí pracovní-

ky, ale i střední personál. Lektorsky je výuka 

zajišťována jednak vlastními kapacitami Justiční 

akademie z řad odborníků informatiků, ale také 

externími lektory z privátní praxe. Obrázek  

č. 16 a obrázek č. 17 názorně přibližuje dění na 

seminářích výpočetní techniky. 

V kurzech „Základy výpo četní techniky 

- poprvé u počítače“ se účastník seznámí 

s elementárními základy výpočetní techniky  

a jeho cílem je zbavit, hlavně starší generaci, strachu z výpočetní techniky. Výuka je 

zaměřena na pochopení na jakých principech počítač pracuje, jak počítač ovládat pomo-

cí myši, klávesnice, jak nám počítač může usnadnit práci při psaní textových dokumen-

tů, či možnost komunikace s celým světem přes Internet. 

 Kurzy „Základy výpo četní techniky I. – 

začátečníci“,  jsou zaměřeny na získání základ-

ních počítačových znalostí a dovedností. Účast-

níci kurzu se seznámí s principy ovládání  

operačního systému Windows, naučí se vytvá-

řet a spravovat složky a soubory, jejich kopíro-

vání a vkládání, vytvořit a upravit dokument ve 

Wordu, vytvářet jednoduché tabulky a grafy 

v Excelu, pracovat s  elektronickou poštou – 

vytvořit a odesílat e-mailovou zprávu i s přílohou a taktéž se seznámí s vyhledáváním 

informací na Internetu.  

 Kurzy „Základy výpo četní techniky II. - pokročilí“ , prohlubují již získané zá-

kladní počítačové znalosti a dovednosti z předchozích kurzů. Tématicky jsou zaměřeny 

na:  

� MS Windows XP– tvorba zástupců (na pracovní ploše Windows, na panelu 

snadné spuštění), komprese souborů, práce se schránkou; 

� MS Word (XP 2002) – styly a šablony, tabulátory, tabulka, hromadná kore-

spondence; 

� MS Excel (XP 2002) – vkládání dat, úprava dat, funkce (SUMA, 

PRŮMĚR…), práce se seznamem (řazení a filtrace dat); 

Obr. 16  Výuka základů výpočetní 
techniky 

Obr. 17  Výuka programu ASPI 
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� MS Outlook – práce s kontakty a distribučním seznamem, kalendář; 

� Internet Explorer  – vyhledávače Google a Jyxo, oblíbené adresy. 

 Kurzy zaměřené na výuku specializovaných programů ASPI a LEXGALAXY 

nabízejí získání znalostí v technické manipulaci, nastavování a parametrizaci  systému, 

a v optimalizaci vyhledávání požadovaných předpisů a judikatury. Účastník je také se-

známen s historií a vývojem systémů právních informací, se zázemím a garancemi, kte-

ré systémy poskytují. 

 Další vzdělávací aktivity katedry justičního managementu jsou zaměřeny na zís-

kání znalostí z oboru psychologie, sociologie, 

etiky a také řízení a vedení lidí. 

 Semináře typu osobního managemetnu 

v justici, time managementu, osobnosti v zátěži, 

relaxačních technik, asertivity, etiky v právu 

nebo propedeutiky jsou vysoce interaktivní. 

Práce probíhají v malých skupinách a účastníci 

jsou velmi aktivně vtahováni do výukového 

procesu. Kurzy jsou členěny do jednotlivých 

běhů a semináře mají charakter rozvíjejících se, na sebe navazujících setkání. Lektoři 

jsou v řadě případů přední odborníci z dané oblasti.  

Na obrázku č. 18 a na obrázku č. 19 jsou 

fotografie, které zachycují lektory a účastníky 

semináře etiky v právu. 

Semináře zaměřené na psychologii výsle-

chu, problematiku kriminality mládeže a pro-

blematiku soudně znaleckých posudků, nabízejí 

specializované výcvikové kurzy poskytující 

získání teoretických i praktických znalostí 

z oblasti psychologie osobnosti a dovedností 

v oboru vedení výslechu se speciálním zaměřením. Lektoři jsou především z řad odbor-

níků na forenzní psychologii, soudně znalecké posudky, sociologii a sociální patologii. 

 Katedra justičního managementu nabízí i specializované semináře umožňující 

vzdělávání se v komunikačních dovednostech.  

Jedná se o kurzy jako je „Krizová komunikace“, „Výcvik v sebeprezentaci, rétori-

ce, komunikaci“, „Výcvik lektorů – propedeutika“, „Komunikace s médii, tiskoví mluv-

Obr. 18  Lektoři kurzu etiky 
 v právu 

Obr. 19  Posluchači kurzu etiky 
 v právu 
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čí“. Obrázek č. 20 přibližuje výuku osobního 

managementu a na obrázku č. 21 je zachycen 

lektor a posluchači semináře při výuce komuni-

kace s médii.  

 Účelem je odborně připravit soudce  

a státní zástupce pohybující se v oblasti komu-

nikace se sdělovacími prostředky, ale i ostatní 

pracovníky z resortu ministerstva spravedlnosti, 

kteří v souvislosti s výkonem práce komunikují 

s médii nebo se specializují na vykonávání lek-

torské činnosti.  

 Metody seminářů jsou kombinací teoretických a praktických výcvikových přístu-

pů. Účastníci se seznamují se základy komuni-

kace, řečí těla, pravidly prezentace a sami si 

některé techniky a praktiky pod vedením zku-

šených lektorů vyzkoušejí. Součástí kurzu je  

i příprava tiskové zprávy a tiskové konference. 

Při výuce modelových situací se hojně využívá 

didaktických pomůcek a videozáznamu, který 

následně slouží pro analýzu chyb při komuni-

kaci. Cílem kurzů je zkvalitnění sebeprezentace 

a zvýšení odolnosti v zátěžových situacích. 

Obr. 20  Výuka osobního 
 managementu 

Obr. 21  Výuka komunikace  
s médii 
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4. Podpůrné činnosti pro studium v rámci Justiční  
    akademie  

4.1 Knihovna Justiční akademie 

V bakalářské práci bych se chtěl také věnovat oddělením, které zajišťují podpůrné 

činnosti pro vzdělávání v Justiční akademii. Jedním z takových oddělení je bezesporu 

knihovna Justiční akademie. 

 Na obrázcích č. 22 a č. 23 jsem chtěl při-

blížit prostory knihovny a její studovny vybave-

né výpočetní technikou. 

Knihovna byla vybudována jak pro účely 

účastníků studia na seminářích, tak i pro potřeby 

odborné veřejnosti. Knihovna se řídí stanove-

ným knihovním řádem a má vymezenou pevnou 

výpůjční dobu. Hlavní náplní knihovny, 

z hlediska uživatelů, je výpůjční činnost a to 

absenční, ale i prezenční. Kromě výpůjční činnosti knihovna také zabezpečuje pro své 

uživatele informační a rešeršní služby a služby poskytující meziknihovní výpůjčky.  

Knihovna používá knihovnický program KP – Win, který umožňuje kvalitní 

evidenci a zpracování knižních jednotek. Jeho součástí je registrace čtenáře, evidence 

výpůjčky a vrácení knihy, možnost nastavení tiskových sestav, vytvoření a tisk čáro-

vých kódů, export knižní databáze do různých formátů např. doc, html, pdf. Je zde 

možnost využívat rozšířenou službu vyhledávání požadovaného titulu podle různých 

kriterií (autor, název, ISBN, klíčové slovo apod.)  

Návštěvníci si také mohou vyhledávat, číst a prohlížet novinové články, obrázky  

a dokumenty týkající se převážně justice a regi-

onálních informací, které jsou denně pracovní-

ky knihovny zpracovávány a ukládány do data-

báze počítače.  

Nedílnou součástí je poskytování kopíro-

vacích služeb, avšak pouze v určitém omeze-

ném měřítku, které je limitováno možnostmi 

knihovny. Knihovna je vybavena počítači 

s možností využití připojení na Internet a elek-

tronické pošty. Prostory knihovny jsou hojně 

Obr. 22  Knihovna Justiční  
akademie 

Obr. 23  Studovna s možností 
využití PC  
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využívané jednak pro samostudium, ale také po dohodě s vedoucími kateder pro účely 

výuky např. psaní cvičných rozsudků justičních a právních čekatelů nebo výuky jazyků.  

 Knihovní fond je podle finančních možností průběžně doplňován o nové tituly. Za 

školní rok 2004/2005 byla knihovna obohacena o 892 nových knihovních jednotek, 

celkem knihovní fond obsahuje 5005 knih, brožur a nosičů CD - ROM. 

Činnost knihovny je zaměřena i na pořádání seminářů pro pracovníky ostatních 

knihoven soudů a státních zastupitelství. Hlavním cílem těchto setkání je výměna zku-

šeností mezi knihovnami. Témata seminářů jsou např.: dělení práva pro řazení knih 

v knihovně, systém desetinného třídění, či tvorba rešerší. 

 

4.2 Ediční činnost Justiční akademie 

 Ediční oddělení bylo zřízeno pro potřeby publikačních aktivit soudců a státních 

zástupců.  

Toto oddělení je i mým odborným pracovištěm, kde se v převážné míře zabývám 

vydáváním publikací, které jsou svou obsahovou náplní zaměřeny jednak na judikaturu 

České republiky, ale i judikaturu Evropské unie.  

Edice taktéž realizuje vydávání Bulletinu Justiční akademie, který má za úkol 

v měsíční periodě informovat o činnostech akademie. Další z aktivit edičního oddělení 

je zhotovování formulářů, tiskopisů, osvědčení, propagačních materiálů a písemných 

podkladů určených pro výuku na seminářích. Průběžně se také provádí fotodokumenta-

ce dění v akademii, např. jednotlivých významných seminářů, návštěv zahraničních 

delegátů, vládních činitelů. 

 Edice má vytvořenu radu, což je orgán, který je složen z členů Justiční akademie, 

vybraných soudců a státních zástupců. Úkolem rady je navrhovat a schvalovat ediční 

plán, který odráží požadavky na publikování judikatury. Podmínkou pro realizaci vydá-

ní publikace je doložení dvou kladných posudků na dílo od kvalitních recenzentů 

z okruhu justice. 

 Vydávání publikací je prováděno ve spolupráci s tiskárnou Ralsko, která byla vy-

brána na základě výběrového řízení a splnila požadované kritéria na kvalitu, cenu  

a termíny plnění zhotovení zakázek. 

Publikace vydávané edicí Justiční akademie jsou neprodejné, slouží pouze pro 

vnitřní potřebu resortu ministerstva spravedlnosti. V následujícím výčtu uvádím tituly, 

které se podařilo v letech 2004 – 2005 realizovat. 
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Publikace vydané edicí Justiční akademie: Vztah mezinárodního práva a vnit-

rostátního práva, vztah práva Evropských společenství, Evropské unie a vnitrostátního 

práva – autorka:  JUDr. Tereza Valešová; Domácí násilí v ČR z pohledu práva – autor-

ky: Mgr. Markéta Huňková, JUDr. Jiřina Voňková, CSc.; Ochodní rejstřík – řízení před 

rejstříkovým soudem – autor: JUDr. Josef Holejšovský; Vybrané komentované rozsud-

ky soudního dvora Evropských společenství – autoři: JUDr. Hana Pipková, JUDr. Jan 

Malíř, JUDr. Jiří Grygar; Vývoj, institucionální rámec a instrumenty III. pilí ře Evropské 

unie – autor: Mgr. Přemysl Špicar; Základy výpočetní techniky I. – autor: Ing. Vladimír 

Očenášek; Osobní management – autor: PhDr. Miroslav Kadlčík. 

Na následujícím obrázku č. 24 je ukázka obálek grafické podoby vzorku vyda-

ných publikací a v příloze č. 6 je možné shlédnout titulní obálku Bulletinu Justiční aka-

demie vydávaného edicí akademie. 

Obr. 24  Ukázka grafické podoby obálek publikací vydaných edicí JA 
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5. Návrh praktických cvičení e-learningového výukového  
    kurzu pro zvolený předmět  

5.1 E-learning obecně 

 V nejširším slova smyslu je možné e-learning chápat jako využívání informačních 

technologií multimediálního charakteru, které lze aplikovat ke zlepšení kvality  

a efektivity vzdělávacího procesu. V praxi to znamená, že e-learning může, mimo jiné, 

používat například i učebních programů na nosičích CD-ROMů. 

 E-learning jak ho ovšem vnímá dnešní populace je vzdělávání, které je podporo-

váno širokou škálou moderních technologií a je realizováno prostřednictvím počítačo-

vých sítí jako je intranet, ale zejména Internet. Mohou se tak předávat vzdělávací obsa-

hy prostřednictvím digitalizované informace ke komukoli, kdo má přístup k patřičné 

počítačové síti. Tímto e-learning umožňuje vzdělávání, které je založeno na svobodném 

a neomezeném přístupu k informacím. 

 Pro zjednodušení si můžeme e-learning představit jako soustavu moderních ná-

strojů, postupů a procesů, s jejichž pomocí můžeme efektivně působit na co největší 

množství smyslů a tím umožnit realizovat kvalitní a funkční proces řízeného sebeučení 

tzn. učení bez fyzické přítomnosti učitele. 

 Zrak nám umožňuje vnímat podobu distančního textu obohaceného o obrázky, 

fotografie, či videosekvence. Pomocí sluchu vnímáme hudbu nebo mluvené slovo. Na 

tyto smysly můžeme ale také působit kombinovaně, a to s pomocí multimediálních uká-

zek, interaktivních animovaných programů, či nejrůznějších vizuálních zobrazení.  

E-learning svou pestrostí nabízí široké spektrum technologických možností, které na-

pomáhají k zefektivnění a zkvalitnění našeho studia. 

 Formu tohoto e-learningového vzdělávání lze tedy bezpochyby vnímat jako vzdě-

lávací proces, který využívá informačních a komunikačních technologií k tvorbě kurzů, 

k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy, a taktéž k řízení 

studia. 

 Definovat e-learning není jednoduché. V praxi neexistuje jednotná definice, která 

by vzhledem k tak širokému spektru vzdělávání a tolika pohledům na problematiku 

umožňovala jeho přesné a striktní vymezení. Můžeme tedy konstatovat, že není až tak 

důležité jak je pojem e-learningu obecně definován, jelikož obecná definice není schop-

na přesně vystihnout konkrétní realitu. To znamená, že vzdělávací instituce si mohou 

přizpůsobit e-learning jejich potřebám a dle svých požadavků jej samostatně vyvíjet. 



 

 

28 

 

5.2 Výhody a nevýhody e-learningu 

 Jednou z nejčastěji uváděných výhod je neomezený přístup k informacím – tzn. 

přístup, který je neomezený nejen místně, ale také časově. To umožňuje studovat prak-

ticky z jakéhokoli místa na světě a v jakékoli časovém okamžiku.  

Ale tento zdánlivě neomezený přístup může být přece jenom omezen. Omezení 

spočívá v používané technice, rychlosti připojení k Internetu, výkonnosti daného počí-

tače, vytíženém e-learningovém serveru atd. Nicméně dá se konstatovat, že e-learning 

umožňuje překročit nejen hranice města, regionu, či státu, ale i kontinentu. Můžeme 

klidně studium přerušit, odjet do ciziny a tam prostřednictvím připojení Internetu po-

kračovat v předchozím studiu. 

 Další výhodou je bezpochyby efektivnost výuky, v návaznosti na možnost aktua-

lizovat informace s jejich okamžitým účinkem. Porovnáváme-li tuto výhodu aktualizace 

informací ve srovnání s offline formami e-learningu, tak zde jednoznačně dochází 

k podstatným úsporám, jelikož odpadá prvek redistribuce výukových materiálů pro jed-

notlivé účastníky vzdělávání. 

 Multimedialita  a její vliv na uchování získaných informací, interaktivita nebo 

individuální tempo samostudia lze přiřadit také na stranu výhod. 

 Výhody spojené s náklady a příjmy jsou jednou z často diskutovaných oblastí  

e-learningu. Z krátkodobého hlediska se e-learningové vzdělávání jeví časově, ale i po 

finanční stránce jako náročné. Výhody této formy vzdělávání se začnou projevovat vět-

šinou až po delším časovém úseku. V prvotní fázi je třeba investovat značné finanční 

prostředky především na vytvoření učebních materiálů a na jejich multimediální zpra-

cování. V následujících fázích tyto náklady již začínají klesat a vytvořené rezervy slouží 

na udržení kurzu v jeho optimálním provozu. Ekonomicky zajímavé a do značné míry i 

profitující je e-learningové studium z dlouhodobějšího hlediska (doba trvání do 3 let). 

Významnou úlohu zde samozřejmě má faktor počtu studentů, i zde platí čím více studu-

jících, tím větší ekonomický efekt. Značné úspory jsou dosahovány oproti prezenčnímu 

studiu na pronájmech výukových prostor, dopravních a ubytovacích nákladech, kdy 

účastníci e-learningového studia mohou studovat z domova, ze své kanceláře, prostě 

odkudkoli. 

 Druhou stranou mince e-learningu jsou nevýhody, které mohou být s tímto 

typem studia spojeny. První takovou nevýhodou je bezesporu závislost na technologic-

kém zabezpečení. Realizaci online vzdělávání vyžaduje stálé připojení k Internetu, či 
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sdílení jiné sítě. Také je potřeba mít počítač, jehož hardwarové a softwarové vybavení 

bude umět v přijatelné časové odezvě pracovat. 

 Další nevýhodou je nedostatečná standardizace a to jednak e-learningových sys-

témů - jejich technologií, ale také samotného vzdělávacího obsahu. Technologická stan-

dardizace je velmi důležitá, jelikož umožňuje přenos vzdělávacích obsahů z jednoho 

systému na systém druhý. Pro konstrukci vzdělávacího obsahu existuje velké množství 

pravidel a zásad, které je pro vytvoření kvalitních distančních textů vhodné dodržovat. 

S předcházejícími nevýhodami je úzce spojena tvorba obsahu. Aby mohl vznik-

nout kvalitní obsah distančního textu je velmi důležité, aby autoři těchto textů byli do-

statečně metodicky proškoleni, protože distanční text by neměl být pouze jakousi podo-

bou papírového textu převedeného do elektronické podoby. Distanční text má svou spe-

cifickou formu i obsah, s tím jsou spojeny nevýhody v podobě náročnosti jak odbor-

nostní a časové, ale také finanční. 

Ne každému studentovi vyhovuje učit se z elektronického textu. Tento fakt může 

být další z řady nevýhod e-learningového vzdělávání. Někteří studující preferují papíro-

vou podobu textu, aby si mohli dle svých potřeb do textu zasahovat, dělat si rukou své 

poznámky, zvýrazňovat si důležité pasáže atd. E-learningové vzdělávání je tedy 

vhodné prosazovat pouze pro určité oblasti vzdělávání, proto není příhodné jej vyu-

žívat například pro nácvik dovednostního charakteru. 

 

5.3 Formy e-learningu online/offline 

 E-learning můžeme využívat ve dvou formách. A to buď ve formě online nebo 

offline. Online e-learning je zástupcem vzdělávání, které ke své činnosti nezbytně po-

třebuje počítačovou síť. Ať už síť typu intranet, která se řadí k lokálním počítačovým 

sítím nebo Internet patřící do globální počítačové sítě. Kromě těchto klasických druhů 

sítí je možné informace sdílet i pomocí různých typů mobilních sítí. Studující, pomocí 

těchto sítí, mají možnost přístupu k vzdělávacím obsahům představující např.: digitální 

skripta, elektronické distanční texty, fotografie, animace, či  nejrůznější zvukové zá-

znamy. 

 Online e-learning má potom dvě základní podoby. První je synchronní podoba, 

která vyžaduje neustálé připojení k síti. V tomto případě studující komunikují se svými 

„učiteli“ (neboli tutory) přímo v reálném čase tzn. ve stejném časovém rámci. Při syn-

chronním e-learningu je nutné, aby v daný okamžik byli přítomni jednak „učitelé“ (tuto-

ři), ale také studující žáci. V reálu to vypadá tak, že účastníci studia spolu komunikují 
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ve stejném čase. Tato komunikace může být realizována pomocí chatu, viruálního tele-

fonu nebo videokonference. 

 Druhou možností online e-learningu je asynchronní podoba. Asynchronní podo-

ba online e-learningu představuje komunikaci, kdy studující nejsou přímo účastníci ko-

munikačního procesu v daném reálném okamžiku. V praxi to znamená, že studenti ko-

munikují obvykle prostřednictvím zpráv, které si posílají elektronickou poštou nebo 

systémem, kdy si zprávy zanechávají prostřednictvím jejich diskusních fór. 

 Forma offline e-learningu naopak nevyžaduje, aby byl počítač připojen do počí-

tačové sítě. Studijní materiály jsou studujícím zprostředkovány prostřednictvím pamě-

ťových nosičů CD-ROMů, DVD-ROMů nebo disket. Tento způsob vzdělávání je 

v současné době využíván především pro domácí přípravu studentů, kteří pracují 

s danými výukovými programy nebo ve spojení s prezenční formou vzdělávání. Popří-

padě kombinace spojení prezenční výuky a e-learningové multimediální podpory – 

blended learning, čili smíšeného vzdělávání.  

Na následujícím obrázku č. 25 je názorně ukázáno členění jednotlivých forem  

e-learningu, jak jsem ho popsal v této části mé práce. 

 

 

   Obr. 25  Základní formy e-learningu 
 

 

5.4 Tutor 

 Označení tutor se v e-learningu vžilo pro osobu, která dohlíží na činnost  

e-learningových studujících. Tuto jejich činnost patřičně usměrňuje a také ji řídí. Záro-

veň má za úkol dosažené znalosti a dovednosti studujících hodnotit. Osoba tutora za-

stupuje ve virtuálním kurzu roli vyu čujícího v klasické prezenční výuce. Metodicky 
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zpracovává distanční studium, řídí diskuse, komunikuje se studujícími a také vede pre-

zentační tutoriály (prezentační setkání studujících a tutorů). 

 V distančním vzdělávání realizovaném v podobě e-learningu nedochází ke klasic-

kému přednášení, tutor přímo neučí, ale snaží se různými prostředky podporovat studu-

jící při jejich studiu. Tutoři také vedou pracovní tutoriály, jejímž cílem je vyjasnit např. 

otázky související se studijním textem. Nedílnou snahou tutora by mělo být vedení stu-

dujícího tak, aby si pokud možno na svůj dotaz, nejasnost či nepřesnost odpověděl svý-

mi vlastními silami. Tudíž tutor okamžitě nepředkládá studentům výsledky řešení, ale 

snaží se vést studující k vlastní iniciativě, vlastní analýze a následnému řešení. 

Charakteristické úlohy tutora jsou: 

� Pomoc studujícím při zpracování individuálního studijního plánu, zhodnoce-

ní jeho studijní motivace, vstupních znalostí a studijních předpokladů; 

� Pomoc při řešení studijních problémů studujících, které vznikají během stu-

dia, taktéž spolurozhoduje o úpravách studijního plánu studujících; 

� Konzultace, které se týkají obsahové stránky učiva. Tutor také zabezpečuje 

komunikační kanály mezi autory distančního textu a samotnými studujícími; 

� Tutor opravuje a hodnotí samostatné práce studujících; 

� Provádí celkové hodnocení výsledků studia jednotlivých studentů a dosažené 

výsledky sděluje studujícím; 

� Tutor taktéž transferuje evaluace (hodnocení kurzu – např. pomocí dotazní-

ků) zodpovědným manažerům studia. [1] 

 

5.5 Tvorba elektronického obsahu distančního textu 

 Při tvorbě elektronického obsahu (e-contentu) distančního textu je vhodné dodr-

žovat určité důležité zásady. Dodržování těchto zásad je základním předpokladem pro-

to, aby distanční text byl dostatečně kvalitní a splnil podmínky pro dobrou  

e-learningovou výuku. Tvorba e-learningového obsahu by neměla být pouze záležitostí 

převedením textu z papírové do digitální podoby naskenováním textového dokumentu 

do formátů jpg, bmp, pdf…, či pomocí technologie OCR.  

 Pokud má být elektronický distanční text využíván k řízenému samostudiu, měl 

by mít takové vlastnosti, které by studujícího povzbuzovaly, přesvědčovaly ho a také 

svým způsobem aktivně motivovaly. Takový text musí působit interaktivně přímo 

s daným vzdělávacím obsahem. Účelem je, aby student nebyl pouze pasivním pozoro-

vatelem, ale byl aktivně vtažen do vzdělávacího procesu. 
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 Kvalitní distanční elektronické texty by měly být zpracovávány specifickým di-

dakticko-metodologickým způsobem. Tvorbu metodického materiálu je možné rozdělit 

do dvou fází. Na fázi, kdy autor-odborník  tvoří distanční text podle předem stanove-

ných požadavků, a na fázi, kdy metodik distančního vzdělávání provede výslednou 

metodickou úpravu textu. Tuto druhou fázi může také zastoupit sám zkušený autor 

-odborník. 

 Při tvorbě distančního textu bychom si měli položit několik důležitých otázek. 

Jednou ze základních otázek je „Pro koho má být text určen“? Je velký rozdíl, jestli 

z našeho vytvořeného textu bude studovat mladý student, který má dostatek času, ener-

gie a jeho schopnost učit se je na biologickém vrcholu. Nebo na straně druhé, bude text 

používat člověk středního a pokročilejšího věku, který je značně pracovně vytížen, má 

rodinné povinnosti a pociťuje nedostatek času. Toto jsou velmi důležité aspekty, které 

by autor neměl podceňovat, ale akceptovat je již v samém úvodu psaní textů  

a přizpůsobit jim koncepci jednotlivých částí. 

Druhou velmi důležitou otázku je třeba si položit v souvislosti „Co chceme vzdě-

lávaného naučit“?  To znamená určit si konkrétní cíle. Stanovit si, které cíle jsou pod-

statné a které cíle můžeme považovat za doplňující. Z textu by mělo být vždy jasné, co 

se po studujících požaduje. V praxi to vyžaduje oddělit informace s důležitým obsahem 

od méně důležitých informací.  

 Další otázkou, kterou bychom si neměli zapomenout položit je „Co vlastně stu-

dující před začátkem studia umí“? Ve spojitosti s touto otázkou bychom měli umět 

definovat vstupní znalosti, které jsou důležité pro to, abychom ve vytvářeném textu 

mohli navázat na dosavadní znalosti studujících. To vše by mělo směřovat k tomu, aby 

distanční texty pro řízené samostudium e-learningového vzdělávání efektivně motivova-

ly, usměrňovaly, aktivizovaly a povzbuzovaly studující při dosahování co možná nej-

lepších výsledků při jejich studiu.  

 

5.6 Tvorba e-learningového kurzu 

Při vytváření e-learningového kurzu můžeme využít již osvědčené postupy či mo-

dely pro tvorbu našeho kurzu. Dnes běžně využívaným modelem je například tzv. 

ADDIE  strategie. Tento model je rozšířen v celé Evropské unii. Model ADDIE  obsahu-

je pět základních etap, jak je patrno z jeho názvu.  

� První etapa Analysis – tato etapa obsahuje vstupní analýzu cílové skupiny, 

tvorbu vzdělávacího modelu a analýzu vzdělávacích forem obsahu;  



 

 

33 

 

� Druhá etapa Design – v této etapě je pozornost zaměřena na návrh kurzu, na 

strukturu budoucího kurzu, na jeho multimedialitu a interaktivitu; 

� Třetí etapa Development – zde je činnost směřována na vývoj kurzu dle sta-

noveného scénáře tzv. workplan; 

� Čtvrtá etapa Implementation – v průběhu této etapy dochází k zavádění 

vzdělávacího postupu do samotného vzdělávacího prostředí; 

� Pátá etapa Evaluation – obsahem této etapy je vytvoření průběžné  

a závěrečné evaluace. Jedná se o vytvoření vyhodnocovacích testů, které ma-

jí za úkol zjistit kvalitu kurzu, tutorské a manažerské práce a celkového prů-

běhu kurzu. [1] 

Níže uvedený obrázek č. 26 schématicky znázorňuje jednotlivé etapy strategie 

ADDIE  s funkcí zpětné vazby, která je realizována na základě vyhodnocování evaluač-

ních listů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Obr. 26  Schéma modelu ADDIE strategie 

 

 

E-learningový obsah vzdělávacího kurzu bývá obvykle hierarchicky strukturali-

zován do podoby standardizovaných jednotek. Tyto jednotky se skládají z modulů  

a disciplín. Moduly jsou vlastně soubory disciplín (témat), které jsou studentům před-

kládány ke studiu. Moduly mohou tvořit různé úrovně např. pro začátečníky či pokroči-

lé nebo mohou být zaměřené na určitý druh učiva jako je modul technologický, modul 

pedagogický atd. Při vývoji modulárního kurzu je dobré držet se pravidla, které nám 

říká, že nejmenší vzdělávací jednotka (disciplína) by měla být co možná nejvíce využi-

telná i v jiných modulech či kurzech. 

 

A D D I E 

zpětná vazba – vyhodnocení evaluačních 
listů 
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5.7 Návrh výukového textu pro distanční vzdělávání ve výpočetní 
  technice 
  

Justiční akademie ve svém vzdělávacím systému doposud nemá zakomponovanou 

e-learningovou podobu vzdělávání.  

Domnívám se, že tuto formu distančního vzdělávání by bylo možné s úspěchem 

využívat takřka v celém spektru vzdělávání zajišťovaném Justiční akademií. Zvláště 

vhodnou oblastí pro e-learning vidím okruh výpočetní techniky. 

V této části e-learningového vzdělávání bych se chtěl proto zaměřit na vytvoření 

vlastního návrhu distančního textu pro vzdělávání ve výpočetní technice. Texty jsem 

koncipoval formou jednotlivých cvičení, která jsou obsahově zaměřena pro začátečníky, 

kteří mají pouze minimální znalosti práce s výpočetní technikou. 

 Cvičení se skládají z jednotlivých úkolů, které jsou setříděny podle náročnosti od 

nejlehčího úkolu směrem k úkolům složitějším. V následujícím cvičení jsou vždy zařa-

zeny úkoly na opakování a procvičení předchozí problematiky. Tímto by mělo být do-

saženo efektu, který zaručuje, že student při samostudiu nebude příliš tápat, bude praco-

vat systémem od jednoduchého ke složitějšímu a jednotlivé úkoly bude schopen zpra-

covat vlastními silami.  

 Na závěr celého bloku cvičení je zařazena vždy odlehčující část, která má za úkol 

pobavit studujícího a povzbudit ho do další části plnění předkládaných úkolů. Tato od-

lehčující část je tvořena soubory s relaxační hudbou a jednoduchými motivačními kví-

zy, které by měly sloužit k uvolnění, či rozvinutí postřehu a logického myšlení. Soubory 

je vhodné spustit pouze tehdy, pokud jsou splněny všechny úkoly daného cvičení. 

 Distanční texty – cvičení jsem navrhl pro offline e-learning, kdy studující nepo-

třebuje připojení k žádné počítačové síti a využívá ke studiu pouze CD-ROMu , na kte-

rém jsou vytvořena jednotlivá cvičení. Není proto nutné žádné nákladné vybavení vý-

početní technikou. Studující si vystačí pouze se standardně vybaveným osobním počíta-

čem určeným pouze pro kancelářské práce, který je vybaven, dnes již bezpochyby běž-

nou mechanikou CD-ROM. 

 Cvičení jsou určena pro samostudium dané problematiky, která má za úkol se-

známit, naučit a procvičit určitý stupeň studované látky. Při této formě samostudia je 

důležité vytvořit si určité motivační stimuly, které budou studujícího svým způsobem 

motivovat k učení, jelikož v tomto způsobu studia není zastoupen prvek tutora. Tudíž 

studující nejsou v podstatě nikým fyzicky vedeni ani nikým řízeni.  
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 Studující má tak možnost si zvolit vlastní individuální tempo samostudia, což ně-

kdy může vytvořit kontraproduktivní efekt. Je vhodné si proto vytvořit vlastní studijní 

plán a pokud možno dodržovat vytvořený harmonogram studia. 

 Po absolvování všech částí cvičení – celého bloku, by měl studující získat základ-

ní znalosti v oblasti práce s výpočetní technikou jako jsou: práce se složkami, kopírová-

ní a vkládání obsahu, práce s textem, jeho úprava a formátování, vytvoření jednoduché 

tabulky a pohyb v tabulkovém editoru či namalovat jednoduchý obrázek v programu 

malování atd. 

 Jsem si vědom, že vytvoření kvalitních distančních textů není jednoduchá záleži-

tost. Schopnost umět předat obsahovou náplň učiva studujícím není dána každému. Pro-

to by se měl na vytváření distančních textů podílet tým odborníků, kteří mají s danou 

problematikou hojné zkušenosti a budou tak zárukou kvalitně odvedené práce.  

Z těchto důvodů zde předkládám na následujících stránkách pouze návrh 

distančních textů – cvičení pro samostudium, která mají za úkol posloužit jako zá-

kladní vodítko pro eventuální celkové zpracování kvalifikovaným týmem odborníků. 

V příloze č. 7 představuji k nahlédnutí grafickou podobu návrhu úvodní stránky  

e-learningového kurzu, která obsahuje základní menu, pomocí kterého je možné volit 

mezi jednotlivými cvičeními, jejichž návrhy uvádím níže v mé bakalářské práci. Menu 

taktéž obsahuje volbu přepnutí do struktury CD-ROMu viz příloha č. 8., kde se nachá-

zejí složky VÝUKA, OBRÁZKY, RELAX se soubory viz příloha č. 9, které jsou sou-

částí řešení některých cvičení. V příloze č. 10 uvádím ukázku souboru ze složky 

RELAX, která je prezentována vědomostním kvízem, jehož účelem je jednoduchou 

formou prověřit si své znalosti. 



 

 

36 

 

 

Cvičení 1a 

Účel: seznámit studujícího se základy práce s textovým 
editorem Microsoft Word (XP 2002) 
Cíl:  umět vyhledat dokument podle přípony, řadit do-
kumenty, kopírovat a upravovat text, vkládat obrázek  

1 Ve složce Dokumenty vytvořte Novou složku, která ponese název Vašeho   
příjmení 

2 Vyhledejte všechny dokumenty vytvořené ve Wordu mající příponu .doc – 
dokumenty naleznete na CD-ROMu ve složce Výuka 

3 Tyto soubory seřaďte podle data a vyberte 2 nejstarší soubory (dokumenty) 

4 Tyto 2 soubory překopírujte do složky Dokumenty, do Vámi vytvořené  
složky/Vaše příjmení 

5 Ze složky Dokumenty/Vaše příjmení otevřete textový dokument s názvem 
Judikatura EU (tento dokument jste si zkopírovali v bodě 4) 

6 Vyberte poslední větu a překopírujte ji do nového dokumentu ve Wordu 

7 V tomto novém dokumentu tuto vloženou větu zarovnejte na střed a barvu 
písma změňte na červenou a velikost nastavte na 21 

8 Soubor uložte pod názvem Věta do složky Dokumenty 

9 V Dokumentech si vytvořte Novou složku s názvem Soukromé 

10 Na CD-ROMu otevřete složku s názvem Obrázky a vyberte libovolný  
obrázek a uložte si jej do složky Soukromé, kterou jste si vytvořili v bodě 9 

11 Obrázek vložte do dokumentu s názvem Věta, který jste si vytvořili  
v bodě 8 a dokument uložte pod názvem Věta s obrázkem 

12 
V dokumentu s názvem Etika  – najdete ho opět na CD-ROMu ve složce 
Výuka, orámujte třetí odstavec (Etika však nesouvisí jenom s úctou…)  
červeně a použijte šířku čáry 3 body 

13 Takto upravený dokument opět uložte do Dokumentů pod názvem Červený   
odstavec 

14 Pokud máte splněno, můžete si přehrát soubory s relaxační hudbou nebo si   
vyplnit vědomostní kvíz – soubory naleznete na CD-ROMu ve složce Relax 
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Cvičení 1b 
částečné opakování 

Účel: procvičit a upevnit znalosti z předchozího cviče-
ní 1a 
Cíl:  umět vyhledat dokumenty vytvořené ve Wordu, 
řadit dokumenty, kopírovat a upravovat text, používat 
náhled 

1 Ve složce Dokumenty vytvořte Novou složku, která ponese název Vašeho 
příjmení (pokud již není vytvořena z předchozího cvičení) 

2 Vyhledejte všechny dokumenty ve Wordu na CD-ROMu, které se nacházejí 
ve složce Výuka 

3 Tyto soubory seřaďte podle velikosti a vyberte nejmenší a největší soubor 

4 Tyto 2 soubory překopírujte do složky, která nese název Vašeho příjmení 

5 Spusťte si program Word a napište libovolný text na téma včerejší zážitek 

6 Soubor uložte pod názvem Včerejší zážitek do složky Dokumenty 

7 Otevřete soubor Včerejší zážitek a vyberte poslední větu z vašeho textu  
a překopírujte ji do nového dokumentu ve Wordu 

8 V tomto novém dokumentu tuto vámi vloženou větu zarovnejte na střed a 
barvu písma změňte na červenou a velikost písma na 21 

9 Vyberte celý červený text pomocí kláves Ctrl+A a změňte jej na kurzívu, 
velikost písma 12 a automatickou barvu (černou) 

10 
Vyberte první řádek, tím že dáte kurzor na jeho začátek, stisknete klávesu 
Shift a klepnete na konec prvního řádku. Takto vybraný text zvýrazněte žlu-
tou barvou 

11 Takto upravený dokument si prohlédněte prostřednictvím ikony Náhled 

12 V tomto Náhledu přejděte do režimu Celá obrazovka 

13 Zavřete náhled a dokument uložte 

14 Pokud máte splněno, můžete si přehrát soubory s relaxační hudbou nebo si 
vyplnit vědomostní kvíz – soubory naleznete na CD-ROMu ve složce Relax 
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Cvičení 2a 

Účel: seznámit studujícího se základy práce v progra-
mu Malování 
Cíl:  umět vytvořit obrazec, úpravy obrazce – barevná 
výplň, vložení obrazce do Wordu  

1 Klepněte na nabídku Start a vyberte v příslušenství program Malování 

2 Pomocí nástroje Obdélník vytvořte libovolně velký obdélníkový obrazec 

3 Takto vytvořený obdélník vyplňte pomocí některého z nástrojů červenou 
barvou 

4 Vyberte nástroj, který je vhodný pro vytváření elipsy či kruhu 

5 Na libovolném místě vedle červeného obdélníku vytvořte elipsu dle vlastní-
ho uvážení 

6 Elipsu vyplňte modrou barvou 

7 Pomocí nástroje Guma, vygumujte červený obdélník a ponechte pouze  
modrou elipsu 

8 V nabídce Soubor vyberte náhled a elipsu si prohlédněte v tomto režimu 

9 Zavřete náhled 

10 Takto vytvořený obrázek uložte ve formátu JPEG do složky Dokumenty / 
Obrázky pod názvem Elipsa 

11 Otevřete si nový dokument ve Wordu a vložte do něj vámi vytvořený obrá-
zek, který máte uložený pod názvem Elipsa 

12 
Klepněte levým tlačítkem myši na vložený obrázek a pomocí nabídky  
Formát  / Ohraničení a stínování proveďte ohraničení obrázku okolo, vyberte 
šířku čáry 3 body 

13 Takto ohraničený obrázek (modrou elipsu) uložte v tomto dokumentu vytvo-
řeném ve Wordu pod názvem Modrá elipsa do složky Dokumenty 

14 Pokud máte splněno, můžete si přehrát soubory s relaxační hudbou nebo si   
vyplnit vědomostní kvíz – soubory naleznete na CD-ROMu ve složce Relax 
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Cvičení 2b 
částečné opakování 

Účel: procvičit a upevnit znalosti z předchozího cviče-
ní 2a 
Cíl:  umět vytvořit obrazec, úpravy obrazce, nastavení 
obrázku jako tapetu plochy počítače 

1 Otevřete program Malování 

2 Vytvořte libovolně velký barevný obdélník 

3 Pomocí nástroje Výběr vyberte vytvořený obdélník 

4 V nabídce Obrázek vyberte příkaz Roztáhnout či zkosit, vyberte Vodorovně 
a upravte na 30 stupňů 

5 Obrázek uložte ve formátu GIF do složky Dokumenty pod názvem Zkosený 
obdélník 

6 Opět otevřete program Malování 

7 V nabídce Soubor zvolte příkaz Otevřít a vyberte jakýkoli obrázek dle  
vašeho uvážení 

8 Tento obrázek použijeme jako tapetu na plochu pozadí vašeho počítače 

9 Obrázek nejprve uložte ve formátu BMP do složky Dokumenty / Obrázky  
pod názvem Moje tapeta 

10 V nabídce Soubor vyberte příkaz Nastavit jako tapetu uprostřed 

11 Minimalizujte okno programu Malování a prohlédněte si vytvořené pozadí 
vašeho monitoru 

12 Přejděte zpět do Malování a otevřete znovu nabídku Soubor a vyberte příkaz  
Nastavit tapetu vedle sebe 

13 Tapetu si opět prohlédněte a program Malování zavřete 

14 Pokud máte splněno, můžete si přehrát soubory s relaxační hudbou nebo si 
vyplnit vědomostní kvíz – soubory naleznete na CD-ROMu ve složce Relax 
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Cvičení 3a 

Účel: seznámit studujícího se základy práce v progra-
mu Microsoft Excel (XP 2002) 
Cíl:  umět pracovat s buňkami, vytvoření a následná 
úprava tabulky, použití funkce AutoSum 

1 V nabídce Start vyberte Programy a otevřete dokument Microsoft Excel 

2 Klepněte do buňky A2 a vepište slovo Měsíc a stiskněte klávesu Enter 

3 Doplňte stejným způsobem slova jako v bodě 2, do následujících buněk:  
B2: Prodej, C2: Náklady, D2: Součet 

4 Vyberte buňku D2 a přepište slovo Součet na Zisk a stiskněte Enter 

5 Do buňky A3 napište slovo Ledna a stiskněte klávesu Esc (Escape) – umíte 
vymazat text v buňce 

6 
Do následujících buněk vepište tyto údaje: do buňky A3: Leden, A4: Únor, 
A5: Březen, do buňky B3: 120, B4: 195, B5: 130, do buňky C3: 115,  
C4: 100, C5: 125 

7 Do buňky D3 doplňte číslici 5, do D4: 95, do D5: 105 

8 Do buňky A6 zapište slovo Celkem a stiskněte klávesu Enter 

9 
Vyberte buňky A2 až D6 (klepněte do buňky A2, zmáčkněte Shift a součas-
ně klepněte do buňky D6 - vybraná část by měla zmodrat), takto vybranou 
tabulku orámujte pomocí příkazu Všechna ohraničení 

10 Proveďte celkové součty jednotlivých položek (Prodej, Náklady, Zisk)  
pomocí nástroje AutoSum 

11 Vyberte buňky A6, B6, C6, D6 a vybraný text a číslice zvýrazněte tučně  
a červenou barvou 

12 Do buňky A1 vepište text První čtvrtletí a upravte jej tučně 

13 
Vyberte buňky A1, B1, C1, D1 použijte příkaz Sloučit a zarovnat na střed, 
takto upravenou tabulku uložte do složky Dokumenty pod názvem Prodej   
první čtvrtletí a tabulku zavřete 

14 Pokud máte splněno, můžete si přehrát soubory s relaxační hudbou nebo si 
vyplnit vědomostní kvíz – soubory naleznete na CD-ROMu ve složce Relax 
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Cvičení 3b 
částečné opakování 

Účel: procvičit a upevnit znalosti z předchozího cviče-
ní 3a 
Cíl:  umět pracovat s buňkami, práce s tabulkou, použití 
nabídky Formát 

1 Otevřete dokument vytvořený v Excelu ze složky Dokumenty, který má ná-
zev Prodej první čtvrtletí 

2 Klepněte do buňky A7 a vepište slovo Předpoklad a zmáčkněte Esc 

3 Klepněte do prvního řádku, který tvoří sloučené buňky A1, B1, C1, D1  
a vyplňte jej žlutou barvou 

4 V buňce A3 změňte měsíc Leden na Duben, v A4 Únor na Květen,  
v A5 Březen na Červen 

5 V buňce B3 změňte hodnotu na 100, v buňce B5 na hodnotu 300 

6 V buňce C4 změňte hodnotu na 150, v buňce C5 na 130 

7 V buňce D3 změňte hodnotu na 10, v buňce D5 na 80 

8 Takto upravenou tabulku uložte pomocí příkazu Uložit jako do Dokumentů 
pod názvem Prodej druhé čtvrtletí 

9 Tabulku zavřete 

10 Otevřete složku Dokumenty a přesvědčte se, že soubor Prodej druhé čtvrtletí 
je zde opravu uložen 

11 Otevřete soubor Prodej druhé čtvrtletí 

12 Vyberte buňky B3 až D6, v nabídce Formát vyberte nabídku Buňky, vyberte 
Měna, Symbol Kč a v poli Desetinná místa zadejte 1, klepněte na OK 

13 Tabulku uložte a zavřete 

14 Pokud máte splněno, můžete si přehrát soubory s relaxační hudbou nebo si 
vyplnit vědomostní kvíz – soubory naleznete na CD-ROMu ve složce Relax 
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Cvičení 4a 

Účel: seznámit studujícího s tvorbou odrážek v texto-
vém editoru a vytvoření jednoduché tabulky v pro-
gramu Microsoft Word (XP 2002) 
Cíl:  umět používat různé druhy odrážek, získat základ-
ní dovednosti v tvorbě tabulky v editoru Word  

1 Otevřete nový, prázdný dokument ve Wordu 

2 Napište pod sebe jednotlivé dny v týdnu (pondělí až neděle) 

3 Tyto dny (pondělí až neděle) vyberte pomocí myši, vyhledejte na liště ná-
strojů ikonu Odrážky a kliknutím odrážky aktivujte 

4 Pomocí nabídky Formát – Odrážky a číslování, vyberte a změňte styl odrá-
žek dle vlastního uvážení a potvrďte volbu tlačítkem OK 

5 Pomocí myši vyberte všechny dny s odrážkami a odrážky zrušte klepnutím 
na ikonu odrážky 

6 Ponechte vybrané všechny dny (pondělí až neděle), vyhledejte na panelů 
nástrojů ikonu Vložit tabulku, kliknutím ji použijte 

7 Vzniklou tabulku ponechte vybranou (začerněnou), nalezněte ikonu Tabulky 
a ohraničení a aktivujte ji 

8 Vyberte ikonu Rozdělit buňky tabulky 

9 Vyberte počet sloupců 2 a počet řádků 7, vypněte nabídku Před rozdělením 
sloučit buňky a volbu potvrďte OK 

10 Do takto vzniklé tabulky vepište do druhého sloupce do jednotlivých řádků 
posloupně: 7 hodin, 5 hodin, 8 hodin, 12 hodin, 3 hodiny, 2 hodiny, 0 hodin 

11 Vyberte celou tabulku klepnutím na symbol křížek v levém horním rohu 
tabulky 

12 Použijte ikonu Tabulky a ohraničení a zarovnejte text v buňkách na střed 

13 Upravenou tabulku si prohlédněte a uložte pod názvem Tabulka ve Wordu 

14 Pokud máte splněno, můžete si přehrát soubory s relaxační hudbou nebo si 
vyplnit vědomostní kvíz – soubory naleznete na CD-ROMu ve složce Relax 
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Cvičení 4b 
částečné opakování 

Účel: procvičit a upevnit znalosti z předchozího cviče-
ní 4a 
Cíl:  umět používat různé druhy odrážek, získat základ-
ní dovednosti v tvorbě tabulky v editoru Word  

1 Otevřete soubor vytvořený ve Wordu s názvem Tabulka ve Wordu, který jste 
si vytvořili a uložili v předcházejícím cvičení 4a 

2 Vyberte všechny údaje v tabulce a zarovnejte je doleva 

3 Ponechte zarovnané údaje vybrané a vytvořte jim odrážky 

4 Jelikož Vám tyto odrážky nevyhovují, vytvoříme si odrážky vlastní. Ponech-
te vybrané všechny údaje v tabulce 

5 V nabídce Formát vyberte Odrážky a číslování, dále vyberte tlačítko Vlastní 
a dále vyberte tlačítko Znak 

6 Vyberte symbol telefonu a potvrďte OK, odrážky ve Vaší tabulce mají nyní 
podobu telefonu 

7 Klepněte myší mimo vybranou tabulku do volného prostoru okna a tabulku 
si prohlédněte 

8 Klepněte do levého horního rohu tabulky označeného křížkem a tabulku opět 
celou vyberte 

9 Vyberte nabídku Tabulka a dále vyberte Automatický formát tabulky 

10 Prohlédněte si jednotlivé styly tabulek a následně vyberte z nabídky stylů 
Moderní tabulka a použijte ji 

11 Klepněte myší do volného prostoru okna pod vytvořenou tabulku a ujistěte 
se, že kurzor se nachází těsně pod posledním řádkem tabulky 

12 Vyhledejte ikonu Vložit řádky, aktivujte ji a vložte 1 řádek 

13 Z tohoto posledního řádku odstraňte odrážku se symbolem telefonu a soubor 
uložte pod názvem Telefonní hovory 

14 Pokud máte splněno, můžete si přehrát soubory s relaxační hudbou nebo si 
vyplnit vědomostní kvíz – soubory naleznete na CD-ROMu ve složce Relax 
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6. Závěrečné zhodnocení a návrh na budoucí vývoj 

 Bakalářská práce, kterou předkládám, má za cíl přiblížit systém vzdělávání 

v justici České republiky v souvislostech vyplývajících ze začlenění našeho soudnictví 

do evropských struktur.  

Tento vzdělávací systém zaměřený na specifickou profesní skupinu soudců a stát-

ních zástupců se začal formovat po roce 1989 a vyústil ve vytvoření nové vzdělávací 

instituce Justiční akademie se sídlem ve Stráži pod Ralskem. 

 Práce je zaměřena na rozbor let 2004 až 2005, který představuje jeden školní rok 

činnosti akademie. Snahou bylo zachytit problematiku začlenění Justiční akademie do 

evropského systému vzdělávání, přiblížit aktivity spojené s programem PHARE „Celo-

životního vzdělávání v Justici“. Poskytnout náhled do problematiky systemizace, 

ozřejmit přehled a strukturu činností jednotlivých kateder a podpůrných oddělení Jus-

tiční akademie. 

 Mojí snahou bylo zaznamenat uceleně vymezenou část období činnosti Justiční 

akademie ve Stráži pod Ralskem a poskytnout náhled do této vzdělávací problematiky 

v resortu ministerstva spravedlnosti. Celou práci jsem se snažil doprovodit autentickými 

fotografiemi, které mají za cíl vizuálně přiblížit vzdělávací aktivity a dění v Justiční 

akademii ve Stráži pod Ralskem v období let 2004 až 2005. 

 V bakalářské práci se také zabývám progresivní formou e-learningového vzdělá-

vání. Uvádím její základní specifika, výhody a nevýhody, tvorbu distančních textů  

a zásady vytváření e-learningových kurzů. Nedílnou součástí je i upozornění na ekono-

mickou a finanční stránku této problematiky vzdělávání.  

V rámci mé bakalářské práce jsem také vytvořil návrh na sadu e-learningových 

cvičení pro offline formu samostudia. 

 V této bezesporu zajímavé a moderní formě e-learningového vzdělávání vidím 

budoucnost podpůrné výuky, kterou je možné s úspěchem rozvinout i ve vzdělávacích 

programech Justiční akademie. Vzdělávání formou e-learningu je dle mého názoru 

vhodné zejména pro realizaci výuky zaměřené na výpočetní techniku.  

Ve spojitosti s tímto typem výuky, by mohlo být přínosem aplikovat do stávající-

ho systému vzdělávání v justici offline formu e-lerningové výuky, a to nejen pro oblast 

výpočetní techniky, ale například i ve vzdělávání se v cizích jazycích. 

Formou e-learningového vzdělávání je možné dosáhnut jednak nemalých finanč-

ních úspor, ale také by bylo dosaženo rozšíření spektra možností volby způsobu zapoje-

ní se do vzdělávacího procesu. 
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Příloha 1   Organizační schéma Justiční akademie ve Stráži pod Ralskem 
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Ediční  
a dokumentační 

středisko,  
knihovna, archiv 

 
Evropské justiční 

informační 
 středisko 

Vedoucí sekce 
správy  

a hospodářských 
činností  

Ekonomické 
oddělení 

Správa a údržba 
budov, hotelová 

ubytovna 

Autodoprava  
a zásobování 
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Příloha 2   Hodnotící list strukturovaného pohovoru  

 

Uchazeč o právní/justiční čekatelství  
 
Jméno, příjmení: 
 
Datum narození: 

 
 
Datum pohovoru: 
 
Hodnotitel: 
 

Soubor otázek: 
 

Okruhy otázek počet bodů 

důvod studia PF   

důvod výběru povolání   

ambice v zaměstnání   

zájem o specializaci   

názor na problematiku v justici (soudy, státní zastupitelství)   

představa o systému a organizaci justice   

mimoprofesní zájmy   

kulturně společenský přehled   

schopnost komunikace, vyjadřovací schopnosti   

celkový dojem, vzhled a vystupování   

součet bodů   

 

Poznámky hodnotitele: 

 

 a)      0  -   99 bodů  nedoporučuje se 

 b)  100  - 199 bodů doporučuje se s výhradami 

 c)  200  - 250 bodů  doporučuje se  

 

Součet bodů všech členů komise: 

 

 

Podpis hodnotitele: 
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Příloha 3   Grafická podoba webových stránek Justiční akademie
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Příloha 4   Přihláška k účasti na semináři 

 

 

Titul   Datum narození  

Jméno  

  Příjmení   

Pracoviště  

Pracovní zařazení  

E-mail  

Telefon, fax  

Jiný kontakt  

 Název vzdělávací akce Datum konání 
  

 
 
1. Žádám o zajištění ubytování: 
 ano   ne   
2.   Žádám o zajištění stravování: 
 ano   ne  
3. Využiji společnou dopravu tam: 
 ano   ne  
4.  Využiji společnou dopravu zpět: 
  ano   ne  
 
5. Informace o konání semináře mám:  

 ze stránek www.justice.cz  
 od zaměstnavatele  
 od kolegyň a kolegů 
 získané jiným způsobem: …………………………………………………………… 

 
6. Další požadavky: 
 
7. Od tohoto semináře očekávám: 
 
    

PŘÍPADNOU ZMĚNU POŽADAVKŮ SDĚLTEPŘÍPADNOU ZMĚNU POŽADAVKŮ SDĚLTEPŘÍPADNOU ZMĚNU POŽADAVKŮ SDĚLTEPŘÍPADNOU ZMĚNU POŽADAVKŮ SDĚLTE,,,, PROSÍ PROSÍ PROSÍ PROSÍMMMM,,,, ORG. PRACOVNICI ORG. PRACOVNICI ORG. PRACOVNICI ORG. PRACOVNICI    

....................... TEL.: .................... FAX: .................. 

E-MAIL: ...............................................  

 
Podpis přihlášeného: 
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Příloha 5   Ukázka části Plánu vzdělávání Justiční akademie 

 

Civilní soudnictví 

 

Téma: Seminář k o.s.ř.  s  vyhodnocením novely z roku 2000 spolu  
s novelou z. č. 555/2004 Sb. 
 

Lektor: JUDr. František Ištvánek – NS ČR 
 
Rozsah: 3 dny 
 
Cílová skupina: soudci působící na prvním stupni 
 
Organizační členění: 1 běh   05. 09. – 07. 09. 2005 
 
Počet účastníků: 100 
 
Místo konání: Stráž pod Ralskem 
 
 
Téma: Seminář pro začínající soudce v agendě E 

 
Lektor: JUDr. Martina Kasíková – OS Praha 2 
 
Rozsah: 1 den 
 
Cílová skupina: soudci začínající s agendou E 
 
Organizační členění: 1 běh   15. 09. 2005 
 
Počet účastníků: 90 
 
Místo konání: Praha 
 
 
Téma: Výkon rozhodnutí se zaměřením na notářské zápisy dle § 71a 

a násl. notářského řádu 
 
Lektor: JUDr. Eva Dlouhá – KS Praha 

 
Rozsah: 1 den 
 
Cílová skupina: soudci působící na exekučním úseku, exekutoři a notáři 
 
Organizační členění: 1 běh   21. 09. 2005 
 
Počet účastníků: 100 
 
Místo konání:  Praha 
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Příloha 6   Titulní stránka Bulletinu Justi ční akademie 
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Příloha 7   Grafická podoba úvodní stránky e-learningového kurzu 
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Příloha 8   Struktura uspořádání složek e-learningového kurzu na CD-ROMu 
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Příloha 9   Uspořádání souborů ve složce VÝUKA 
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Příloha 10   Ukázka vědomostního kvízu ze složky RELAX 
 
 
 

 
V Ě D O M O S T N Í  K V Í Z 

 
 
Otázka 1  
Po kolika minutách neaktivity je aktivní okno nahrazeno uvítací obrazovkou, ve kterém je 
znovu nutno zadat heslo, pro zamezení přístupu k počítači nepovolanou osobou? 
 
Vyberte jednu možnost 
 
a  10 minut 
 
b  15 minut 
 
c   5 minut 
 
d  20 minut 

 
Otázka 2 
Jakou operací nejrychleji spustíte zástupce programu na ploše? 
 
Vyberte jednu možnost 
 
a  Poklepáním levým tlačítkem myši 
 
b  Klepnutím levým tlačítkem myši 
 
c   Klepnutím pravým tlačítkem myši 
 
d  Poklepáním pravým tlačítkem myši 

 
Otázka 3 
Jaká jsou nejběžnější vstupní zařízení pro ovládání počítače? 
 
Vyberte jednu či více možností 
 
a  Tiskárny 
 
b  Pevný disk 
 
c  Myš 
 
d  Monitor 
 
e  Klávesnice 
 

Vyhodnocení: (1a, 2a, 3c,e) 


