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1. Úvod 
 
Tato bakalářská práce reprezentuje téma, jehož hlavní náplní je pomoci lidem, kteří 

pracují a zároveň se chtějí neustále zdokonalovat. Nemusí to však být pouze lidé, kteří 

pracují, ale i studenti, kteří studují na více školách a dostavit se osobně na výuku může 

být pro ně problematické. Tím tématem je e-learning ve vzdělávání dospělých. Hlavním 

důvodem pro výběr tohoto tématu byla osobní zkušenost s e-learningem v roli studenta. 

Sám jsem e-learning vyzkoušel jak na střední škole, tak i v rámci odborného školení 

společnosti Volksbank CZ. Elektronické vzdělávání pokládám za rychlý a efektivní 

způsob výuky. Navíc informace, které elektronické kurzy poskytují, považuji za lépe 

zapamatovatelné především díky jejich interaktivnosti. Druhým kritériem bylo to, že 

oblast e-learningu je relativně stále mladá. V současnosti ji využívají nejen vzdělávací 

instituce jako jsou různé školy, ale i organizace podnikající v soukromém sektoru, jenž 

e-learning využívají jako prostředek pro školení a vzdělávání svých zaměstnanců. Tuto 

možnost upřednostňují zejména z finančních a časových důvodů, jelikož klasické 

školení je pro danou organizaci o mnoho nákladnější. Před 10 či 20 lety by takové 

vzdělávání pomocí počítačů bylo prakticky nemyslitelné. 

 

Cílem práce je seznámení se s teoretickými poznatky o e-learnigu, ale okrajově i 

distančního, respektive celoživotního vzdělávání. Nelze vidět e-learning jen jako pojem, 

který říká, že e-learning je to nejlepší, co v současnosti existuje. Mnozí lidé mohou o e-

learningu znát nějakou obecnou teorii, ale už neví, jak se takový kurz tvoří, co je s tím 

všechno spojeno apod. Právě tyto věci by měly být v této práci nastíněny. Hlavním 

cílem je poznat různé systémy pro řízení výuky, jak jsou vytvořeny, který je nejlepší pro 

případnou organizaci, jenž by chtěla e-learning realizovat apod. Každá organizace má 

své vlastní specifické požadavky na takový systém či je limitována finanční stránkou, 

popř. dalšími faktory.  Za doplňkový cíl by se dal označit popis jednotlivých e-

learningových kurzů, které se nacházejí na Ústavu informačních studií a knihovnictví 

v Praze. Z důvodu možného použití pro další studenty oboru Informační a znalostní 

management.  

 

Práce se skládá ze tří hlavních částí: obecná teorie e-learningu – jeho historie, 

současnost, ale např. i jeho formy či trendy. Zde je zmíněna i problematika 
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celoživotního vzdělávání, což je vlastně jeden z „viníků“ takového nástupu e-learningu, 

který lze v několika posledních letech vidět. V druhé části je z teoretického hlediska 

rozebrán elektronický kurz – kdo se na něm podílí, jak dochází k jeho vzniku včetně 

všeho, co je k tomu třeba a dále jak se tvoří texty pro takový kurz. V poslední kapitole 

jsou porovnány tři asi nejvíce používané systémy pro řízení výuky v ČR. Součástí je i 

popis kurzu bibliopedagogiky na ÚISK. Na tyto kurzy je nahlíženo z několika hledisek: 

možnosti komunikace, produktivita práce, administrativa, nástroje pro distribuci a 

tvorby kurzů, hardware/software. Bakalářská práce je členěna tak, aby od svého úvodu 

pokrývala co nejvíce možných informací z problematiky a ty se postupně přibližovaly 

k řešeným otázkám. Důvodem bylo to, aby se čtenář v textu neztratil, aby věděl, co je 

vlastně řešeno. 

 

Hlavními zdroji jsou knihy autorů, kteří se problematikou e-learningu či distančního 

vzdělávání dlouhodobě zabývají jako jsou např. David Nocar, Helena Zlámalová či jiní. 

Shodou okolností pochází knihy hlavně ze dvou univerzit a to z Ostravské univerzity a 

Univerzity Palackého v Olomouci. Avšak, aby někdo nepoukazoval, že zdroji jsou 

pouze knihy a nezpochybňoval, že tyto knihy nemusejí být aktuální, tak je samozřejmě 

využito i online zdrojů.  

 
Při psaní práce se žádné větší problémy nevyskytly. Menší problémy nastaly až při 

získávání informací o jednotlivých systémech, kdy bohužel to, co bylo slibováno na 

webových prezentacích, nebylo přístupné. Proto byly potřebné informace dohledány na 

jiných webech, anebo zjištěny nebyly vůbec. Další problém vznikl při pokusu o popsání 

jednotlivých kurzů na ÚISK. Na ÚISK je využíván systém moodle, který sice umožňuje 

se připojit hostům, ale bohužel pro hosty byl otevřený pouze jediný kurz a to 

bibliopedagogika, což je velká škoda. 
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2.  Distanční vzdělávání v e-learningovém prostředí 
 
 
V dnešním globálním světě hraje vzdělávání dospělých, nebo-li celoživotní vzdělávání, 

velkou roli. Dnešní ekonomiky jsou založené na tržním principu, díky čemuž je kladen 

důraz na konkurenceschopnost. Jestliže si chce člověk udržet svoji cenu na trhu práce a 

neztrácet ji, musí se neustále vzdělávat, jinak bude pohlcen trhem a jeho ekonomická 

situace se bude postupně zhoršovat. Celoživotní vzdělávání představuje veškeré učební 

činnosti realizované během života s cílem zlepšit znalosti, dovednosti a kompetence z 

osobního, společenského a pracovního hlediska. [15] 

 

EU chce z Evropy vytvořit nejkonkurenceschopnější ekonomiku na světě založenou na 

znalostní společnosti a proto se v rámci své Lisabonské strategie snaží podporovat 

celoživotní vzdělávání. Nejhůře si v tomto ohledu vedou nové členské země a jižní státy 

původní patnáctky. Politika celoživotního vzdělávání v EU není založena na 

harmonizaci zákonů, ale na procesech, které probíhají na základě strategií a plánů 

zaměřených na mladé, vzdělávání, zaměstnanosti, sociálního začleňování a politiku 

výzkumu.  

 

Hlavní témata celoživotního vzdělávání dle Evropské komise: 

 

• Oceňování a uznávání výsledků učení: uznávání diplomů a certifikátů v oblasti 

formálního vzdělávání i neformálního vzdělávání ve všech sektorech. 

• Časové a finanční investice do učení: navýšení investic a posílení cíleného 

financování, společně s mechanismy pro podporu soukromých investic. 

• Podpora a stimulace učení v zaměstnání, včetně malých a středních podniků (MSP). 

• Informace a poradenství: zajištění snadného přístupu ke kvalitním informacím a 

poradenství o vzdělávacích příležitostech napříč Evropou. [15] 

 

Aktuálně běží program celoživotního vzdělávání na léta 2007-2013, který nahradil 

dřívější programy Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci a Grundtvig. Celkové výdaje 

na toto období se předpokládají ve výši 6,97 miliard eur. 
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V roce 2008 vstoupil v platnost Evropský kvalifikační rámec (EQF), jehož hlavním 

cílem je vyřešení otázky dosaženého vzdělání a odborných znalostí z různých národních 

systémů. Opírá se celkem o 8 pilířů – od povinné docházky až po nejvyšší úroveň 

akademického vzdělání. [15] 

 

Celoživotní vzdělávání se dělí na tři základní části: 

 

Formální učení realizují vzdělávací instituce, které jsou součástí hlavního vzdělávacího 

systému. Výsledkem je získání dokladů o dosaženém stupni a oboru vzdělání. 

 

Neformální učení probíhá paralelně vedle hlavního vzdělávacího systému, výsledkem 

není získání dokladu o dosaženém vzdělání. Může však být dosaženo neformálního 

dokladu, např. potvrzení, osvědčení apod. Tento typ organizují různé instituce (podniky, 

hudební, jazykové školy atd.). 

 

Informální u čení by se dalo vyjádřit jako neorganizované,  nesystematické učení, které 

vychází z každodenního života. Nejde o záměrné učení, jedinec jej může realizovat, 

aniž by si to uvědomoval. Dochází k němu doma, v práci, na cestách, v divadle, s přáteli 

atd. Informální učení v sobě skrývá velký potenciál, mohlo by se stát zdrojem inovací 

metod vyučování a učení. [13] 

 

2.1.  Historie DiV 
 

Za první krůček v životě distančního vzdělávání lze považovat polovinu 19. století, 

počátek vědecko – technické revoluce, kdy vznikaly první vzdělávací programy na 

dálku pro dospělé.  

 

Celkem existují 3 vývojové fáze distančního vzdělávání. Jsou pojmenovány dle 

klíčového nástroje, který sloužil nebo slouží ke zprostředkování vzdělávacího obsahu. 

Tyto fáze nelze od sebe jednoznačně oddělit, naopak jejich jednotlivé vlastnosti se 

prolínají. Jdou ale diferencovat z časového hlediska. [13] 
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Obrázek č. 1 - Vývoj Div 

Zdroj: NOCAR, David. E-learning v distančním vzdělávání.  

 

FÁZE č. 1: Poštovní DiV (30. – 90. léta 19. století) 

 

Tato fáze souvisí s rozvojem poštovních služeb - základem distančního vzdělávání se 

stala poštovní známka. V této době docházelo k popularizaci vzdělávání, byl kladen 

větší důraz na výuku cizích jazyků. Možnost studovat se nabízela všem, ne pouze 

vybraným společenským vrstvám. 

 

Prvním kurzem na dálku se stal korespondenční kurz těsnopisu, který byl vytvořen 

britským pedagogem Isaacem Pitmanem v roce 1837. Tento způsob výuky se osvědčil a 

tak vznikaly další. V roce 1856 byl založen institut Toussaint a Langenescheidt, jenž se 

zaměřil na korespondenční výuku cizích jazyků. Ve Francii byla v roce 1881 založena 

korespondenční společnost L`école chez soi, která využívá principy korespondenčního 

vzdělávání dodnes.  

 

Podstata tohoto vzdělávání spočívá v dodávání studijních materiálů do domu 

prostřednictvím pošty. Studující si sám určuje tempo své výuky a je si za ni i sám 

zodpovědný. Značnou nevýhodou však bylo to, že pošta nebyla schopna zprostředkovat 

dostatečně rychlou zpětnou vazbu, což bylo nevhodné jak ze strany lektora, tak i 

studenta a proto studenti upouštěli od tohoto způsobu vzdělávání se. [13] 

 

Poštovní 
(1. fáze) 

Multimediální 
(2. fáze) 

 

Internetová 
(3. fáze) 
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FÁZE č. 2: Multimediální DiV (90. léta 19. stol. – 90. léta 20. stol.) 

 

Zde již do vzdělávacího procesu vstupují média. Tím prvním bylo rádio, vynalezl ho  

italský fyzik Barches Guglielm Marconi v roce 1895. Za nedlouho poté vznikly první 

vzdělávací a populárně naučné pořady. V roce 1921, jako první vzdělávací instituce 

vůbec, získala Univerzita v Salt Lake City licenci na vysílání. Později se přidaly další 

univerzity v USA. V Evropě začíná vysílat vzdělávací pořady Radio Luxemburg v roce 

1926. 

 

Ve stejné době se prosazuje kinematografie – názorný nástroj pro výuku. K výuce 

cizích jazyků byly využívány i gramofonové desky. 

 

Později začíná využívání televizního vysílání jako prostředku vzdělávacího procesu. 

V roce 1937 spustila Univerzita v Iowě první televizní kurzy. Dalším krůčkem bylo 

video, které umožňovalo nezávislost na aktuálním vysílání. Docházelo k postupnému 

zdokonalování – šíření vysílání prostřednictvím kabelu a satelitu. V 80. letech vzniká ve 

Francii stanice „La Cinquieme – televize znalostí a vědění“. 

 

V této době bylo využíváno i tradiční formy distančního vzdělávání (korespondence). 

Bylo však doplněno přiloženými audio či video nahrávkami. Studenti mohli své 

studium na dálku rozšiřovat o rozhlasové či televizní vysílání. Zvýšila se také 

komunikace mezi lektorem a studentem a to díky telefonu. [13] 

 

FÁZE č. 3: Internetové  DiV (90. léta 20. stol. – současnost) 

 

S touto etapou souvisí vývoj počítače, základem se stalo vyvinutí prvního 

mikroprocesoru od firmy Intel. 

 

V roce 1989 vytvořil Tim Berners Lee World Wide Web (WWW). Tímto započala nová 

etapa v distančním vzdělávání. Bylo možné využít počítač a zároveň počítačovou síť 

pro realizaci e-learningu. Nabízejí se nové možnosti pro distribuci obsahu, ale také i 

komunikace. Lze komunikovat nejen písemně, nýbrž i přenášet zvuk či obraz. Je 

zvýšena interakce mezi lektorem a studentem. Čímž se objevuje možnost snadnější 
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komunikace studentů mezi sebou. Síť se stává nosičem a komunikátorem zároveň. 

Tradiční poštovní služby jsou však využívány nadále. [13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 – Vývoj médií 

Zdroj: NOCAR, David. E-learning v distančním vzdělávání.  

 

2.2.  DiV v současnosti 
 

V současnosti se v oblasti distančního vzdělávání uplatňují tzv. otevřené univerzity, 

což jsou instituce, které se zabývají distančním studiem v rámci celoživotního 

vzdělávání. První myšlenka otevřené univerzity vznikla v 60. letech ve Velké Británii. 

Jako sídlo této instituce bylo vybráno město Milton Keynes, které leží mezi největšími 

britskými univerzitami – Oxford, Cambridge a Londýn. Postupně se otevřené univerzity 

dostaly do celého světa, nachází se v západní Evropě, Americe i Asii, kde se staly velice 

oblíbenou formou vzdělávání. [17]  

 

V následující tabulce jsou uvedeny nejvýznamnější otevřené univerzity na starém 

kontinentě. 

 

Tabulka č. 1 - Otevřené univerzity 

Název univerzity Stát Město 
Open University Velká Británie Milton Keynes 
Open Universiteit Nederland Nizozemí Heerlen 
Fernuniversität Německo Hagen 

internet 

3. televize 

2. rozhlas 

1. pošta 

4. počítač 
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Zdroj: Současné distanční univerzity v Evropě [online]. Dostupný z: 

(www.csvs.cz/struktura/ncdiv/openuniv.rtf). 

  

V teoretických odhadech se uvádí, že distanční univerzita se může „uživit“ v takovém 

prostoru, kde žije minimálně 10 milionů obyvatel (stát či určitá skupina států, kde 

neexistují jazykové bariéry). Klasickou otevřenou univerzitu si mohou dovolit pouze 

ekonomicky vyspělé země. A proto ty méně ekonomicky silné volí variantu distančního 

vzdělávání při tradičních univerzitách s prezenční formou výuky. Tento způsob je 

realizován i v České republice. [17] 

 

2.3.  Pojmy vztahující se k DiV a e-learningu 
 

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Distanční vzdělávání lze chápat z různých pohledů, a proto pro lepší pochopení je nutné 

zmínit několik definicí od různých autorů. U problematiky DiV se objevují pojmy, které 

s ním úzce souvisí a slouží pro pochopení DiV jako celku. 

  

Definice distančního vzdělávání dle Nocara:  

„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.“ [9] 

 

Distanční vzdělávání dle Zlámalové:  

„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 

Jutland Open University Dánsko Kodaň 
CNED Francie Poitiers (ústředí) 
Universidade Aberta Portugalsko Lisabon 
UNED Španělsko Madrid 
FinnishVirtual Open University Finsko Helsinki 

Hellenic Open University Řecko Athény 
Open University of Israel Izrael Tel Aviv 
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pokroky a hodnotit studijní výsledky. Aktuálním didaktickým prvkem distančního studia 

je e-learning.“ [17] 

 

Náhled na distanční vzdělávání podle Šindlerové:  

„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.“ [13]  

 

Distanční učení (distance learning) je proces samostatného učení, kdy je studující 

vybaven speciálními studijními oporami a vlastní proces učení probíhá zcela dle jeho 

osobních možností a schopností, nezávisle na vzdělávací instituci. 

 

Pojem distanční výuka (distance teaching) zahrnuje vlastní přípravu učení a výběr 

metod a technik, kterými je podporováno samostatné učení. 

 

Tutor (poradce) je pedagogický pracovník, který se stará o skupinu studujících 

v určitém studijním modulu. Vede semináře, konzultuje studium se studujícími, hodnotí 

písemné úkoly a závěrečné práce. Je to nejbližší pomocník pro studenta. 

 

Souvisejícím pojmem k tutorovi je tutorial , nebo-li setkání studujících daného modulu 

za účasti tutora. Dochází zde k diskuzím nad probíranou látkou, ověřování znalostí 

apod. 

 

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

 

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. 

 

Distanční balík je soubor všech studijních materiálů potřebných ke studiu. Tyto 

materiály jsou poskytnuty vzdělávací institucí, jedná se o studijní texty, audio a 

videokazety atd. 
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Virtuální univerzitou  se rozumí server se softwarovým prostředkem poskytující 

mnohostrannou podporu výuky. Distribuuje materiály prostřednictvím internetu nebo 

intranetu. [17] 

 

E-LEARNING 

 

Stejně jako distanční vzdělávání, tak i e-learning lze chápat různě – zejména pak střet 

amerického a evropského vnímání. Američané e-learningem rozumí veškeré vzdělávání 

pomocí elektronických médií, zatímco Evropané si představují vzdělávání převážně 

prostřednictvím internetu. 

 

Definice amerického pojetí e-learningu: 

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

internetu, intranetu, CD-ROM atd.“ [9] 

 

Definice od Elliota Masieho: 

„E-learning je nástroj využívající síťové technologie k vytváření, distribuci, výběru, 

administraci a neustálé aktualizaci vzdělávacích materiálů.“ [9] 

 

E-learning dle Evropské komise: 

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

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

spolupráci.“ [9] 

 

Learning Management System (LMS) nebo-li systém pro řízení výuky je komplexní 

softwarový produkt pro výuku a školení v prostředí internetu. [14] 

 

V rámci LMS jsou softwarové systémy určeny pro:  

� řízení kurzů (Course Management Systems, CMS)  

� tvorbu obsahu studia (Learning Content Management Systems, LCMS)  

� řízení podnikového vzdělávání (Enterprise Learning Management Systems, ELMS) 

[12] 
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Systémy pro řízení studia kurzů (CMS) poskytují:  

� soubor vzdělávacích nástrojů, usnadňujících učení, komunikaci a spolupráci  

� soubor podpůrných nástrojů, pomáhajících v procesu správy a vedení kurzu [12] 

 

Systémy pro tvorbu obsahu studia (LCMS) obsahují i některé charakteristiky a funkce 

CMS. Jsou určeny pro management obsahu kurzů. LCMS sestavují obsah kurzu z 

výukových modulů, uložených v databázové knihovně znovupoužitelných výukových 

modulů.  

 

Systémy pro řízení podnikového vzdělávání (ELMS) směřují k integraci LMS, LCMS, 

virtuální třídy a dalších nástrojů. LMS v nich tvoří pouze jednu složku, která nemusí být 

rozhodující (klíčovou složkou je většinou LCMS). [12] 

 

Příklady některých LMS: 

 

BlackBoard (USA)  http://www.blackboard.com 

Kark (Norsko)   http://kark.uib.no 

Moodle (ČR)   http://moodle.cz/ 

TopClass (Irsko)  http://www.wbtsystems.com 

Virtual-U (Kanada)  http://www.vlei.com  

 

2.4.  Formy e-learningu 
 

Off-line  výuka je charakteristická tím, že při ní není potřeba být připojený k síti 

internet. Studijní materiály jsou distribuovány pomocí různých paměťových nosičů jako 

je CD-ROM, DVD-ROM či v dnešní době asi nejčastěji používaný flash disk. Tento 

druh elektronického vzdělávání je na ústupu, jelikož připojení k internetu je stále jak 

cenově, tak i technicky dostupnější. [9] 

 

U on-line výuky je bezpodmínečně vyžadováno připojení k internetu či intranetu. Pro 

distribuci učebních materiálů se používají síťové prostředky. On-line výuka se dělí na 

synchronní a asynchronní formu výuky. Synchronní ke svému fungování potřebuje 

neustálé připojení k síti. Komunikace mezi studentem a tutorem probíhá v reálném 
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místě, ale ne na stejném místě (telefonický hovor, chat, ...). Nevýhodou synchronní 

formy výuky je náročnost na konektivitu sítě, jelikož musí být dohodnut přesný termín 

mezi tutorem a studujícím. Naopak výhodou je ta skutečnost, že z této formy 

komunikace plynou vysoké přínosy při nízké časové náročnosti. Asynchronní způsob 

komunikace je typický tím, že není potřeba trvalého připojení k síti. Tutor je v kontaktu 

se studujícím např. pomocí diskusního fóra, e-mailu atd. Při asynchronní formě existuje 

možnost stáhnout si studijní materiály k sobě do počítače a na něm v klidu studovat. 

Tento způsob je výhodný zejména pro studenty, co jsou připojeni např. pomocí 

modemu a musí platit za jednotku připojení. Asynchronní způsob je časově flexibilnější, 

avšak vyžaduje vysokou míru motivace ze strany studentů. [9]    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3 – Formy e-learningu 

Zdroj: NOCAR, David. E-learning v distančním vzdělávání.  

 

2.5.  Výhody a nevýhody e-learningu 
 

Dle Telnarové by se dalo říci, že většina základních výhod a nevýhod e-learningu je 

úzce propojena s klady a zápory distančního vzdělávání. [14] 

 

Výhody DiV:  

� místní, věková a sociální dostupnost studia, 

� možnost být zároveň ekonomicky aktivním, 

� individualizace studia, 

� možnost využít interaktivních postupů při studiu, 

off-line výuka on-line výuka 

e-learning 

asynchronní synchronní 
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� servis pro studenty – konzultace, poradenství, distribuce st. matriálů atd. [14] 

 

Nevýhody DiV: 

� vyšší cena kurzů, 

� vyšší cena na pořízení st. pomůcek, 

� izolovanost studentů od svých kolegů a zároveň od pedagogů. [14] 

 

VÝHODY E-LEARNINGU 

 

Vyšší efektivnost výuky 

Toto je asi největší výhoda e-learningu, neboť vyjadřuje to, co se od nového prvku ve 

výuce očekává. Největším přínosem e-learningu je flexibilita a ta je charakteristická 

strukturováním informací a dat do malých přehledných modulů, z nichž se jednotlivé 

kurzy skládají. Výsledkem je skladba modulů dle přání a požadavků studujících. [9] 

 

Aktuálnost informací 

Připojení k internetu nabízí neustálý přiliv nových a aktuálních informací a materiálů. 

Tímto je prakticky zajištěna okamžitá změna ve studijních textech, což u běžných 

vyučovacích materiálů nelze. [9] 

 

Nezávislost na místě 

K samotné výuce, studijním materiálům či informacím se přistupuje z jakéhokoliv místa 

na světě, jedinou podmínkou je přístup ke komunikačnímu médiu. [9] 

 

Nezávislost na čase 

Materiály, z nichž probíhá výuka, jsou přístupné 24 hodin denně 7 dní v týdnu. To je 

výhoda pro ekonomicky aktivní, kteří se nemusejí přizpůsobovat rozvrhu, tak jak je to 

běžné, ale sami si volí tempo své výuky dle svých časových možností. Jedinou výjimku 

tvoří termíny stanovené tutorem, ty se musejí dodržovat. [9] 

 

Zapamatovatelnost informací 

E-learning je charakteristický svou interaktivností, čímž je zajištěno lepší zapamatování 

informací, jelikož člověk při studiu používá více smyslů. Studující dostává informace 

po malých dávkách. Díky kombinaci těchto dvou vlastností (interaktivnost, menší st. 
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dávky) je zajištěn rychlejší postup ve výuce studenta. Ten má v případě jakýchkoliv 

problémů možnost položit dotaz svému tutorovi nebo se na něj zeptat svých kolegů. [9]    

 

Náklady na vzdělávání 

Tato výhoda je dána tím, že u e-learningu neexistují náklady na distribuci studijních 

materiálů. Dalšími náklady, které odpadají, jsou náklady na dopravu studentů do školy, 

na ubytování, stravování atd. Naopak dochází k eliminaci ušlého zisku a času 

v důsledku ekonomické aktivity studujících. [9] 

 

Objektivní možnosti testování 

Protože e-learning probíhá na počítačích je zaručena objektivita při testování znalostí, 

výsledky nejdou ovlivnit subjektivním vlivy. [9] 

 

Odstranění bariér pro zdravotně postižené 

Jedná se o to, že e-learningový způsob výuky umožňuje vzdělávat se lidem s různými 

zdravotními postiženími, kteří by se jinak nemohli účastnit procesu vzdělávání se. [9] 

 

NEVÝHODY E-LEARNINGU 

 

Náročná tvorba kurzů 

Tvorba kurzů pro e-learning není vůbec žádná jednoduchá záležitost. Vzdělávací 

instituce musí prostřednictvím kvalifikovaných odborníků (hardware, software) vytvořit 

kvalitní studijní materiály. [9] 

 

Závislost na funkčnosti  ICT 

Student, který se vzdělává pomocí e-learningu, je závislý na přístupu k počítači, ale 

zároveň i na přístupu k internetu. Pokud je obojí zajištěno i tak nemá student vyhráno. 

K tomu, aby mohl studovat je zapotřebí funkčnost počítače a bezproblémové připojení 

k internetu. Jestliže dochází k poruchám jednoho z těchto prostředků může být 

vzdělávací proces velice negativně ovlivněn. [9] 
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Zkušenosti studenta s využíváním ICT 

Předpokladem pro studium e-learningové formy výuky je zvládnutí základních znalostí 

s využíváním výpočetní techniky. Není-li tento předpoklad splněn, je zapotřebí jej 

dosáhnout, např. školením SIPVZ, ECDL, apod. [9] 

 

Nevhodnost pro určité typy studentů 

E-learning není vhodný pro každého, protože zde jsou vysoké požadavky na uživatele 

(motivace, zvládnutí počítače atd.). I přesto, že je e-learningový způsob výuky 

doporučován pro zdravotně postižené, nemohou jej využívat všichni. Přináší prospěch 

pouze pro určitou skupinu zdravotně postižených, např. pohybově postižených. Bohužel 

se nehodí pro zrakově či sluchově postižené. Další nevhodnou skupinou jsou senioři. 

Někteří z nich odmítají učit se novým věcem, jiní nejsou zase schopni naučit se ovládat 

nové technologie. [9] 

 

Nevhodnost pro určité typy kurzů 

E-learning se nehodí tam, kde je využití informačních technologií spíše na obtíž než 

nějaká výhoda. Takovými předměty mohou být např. komunikační nebo vyjadřovací 

schopnosti, kde je potřeba živého lektora. Nejvhodnější by v takovém případě bylo 

použití blended learningu (e-learning spojený s prezenční formou výuky). Student si 

teorii může nastudovat pomocí e-learningu a poté v prezenční výuce se věnovat 

praktickým dovednostem. [9] 

 

Nekompatibilita 

Kurz nemusí být kompatibilní s různými systémy. Příčinou je nedodržování standardů a 

jednotnosti LMS ze strany vzdělávací organizace. [9] 

 

2.6.  Trendy v e-learningu 
 

Dne 5. března 2008 se konal v hotelu Olympik v Praze již 8. ročník konference            

E-learning fórum. Zúčastnilo se jí více než 100 zástupců z různých škol, institucí a 

firem. Akce se konala v rámci Března měsíce Internetu. Byly na ní diskutovány novinky 

na domácím poli elektronického vzdělávání. Mezi ně se řadí: 
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Rapid e-learning 

Jedná se o e-learningovou aplikaci, která byla vytvořena rychle a jednoduše. Není u ní 

kladen důraz na multimediálnost či grafickou stránku, ale na rychlost. Vychází z toho, 

že by byly předem připraveny autorské šablony, díky nimž by se tvůrci nemuseli starat 

o naprogramování rozhraní. Pouze by doplnili obsah přednášek a případné zkoušky. 

Velkou výhodou je úspora nákladů, času, minimalizace zdrojů a zrychlený přenos 

informací. 

 

Cílem rapid e-learningu není tradiční e-learning nahradit, pouze stát se jakýmsi 

doplňkem k němu. Tvůrci se snaží, aby byl rapid e-learning prostředkem k transferu 

informací a jejich porozumění. Oproti tomu klasický e-learning má za svůj hlavní cíl 

osvojit si nové vědomosti z určité problematiky. Z toho by se dalo odvodit, že rapid by 

se měl používat na průběžné opakování znalostí nebo např. k rychlému proškolení 

zaměstnanců. Autory této koncepce jsou Dana a Ludvík Egerovi z ekonomické fakulty 

Západočeské univerzity v Plzni. [11] 

 

Mozaika 

Mluvčím tohoto projektu byl Milan Černoch ze společnosti Tangram, která stojí za 

vývojem. Doslovný název projektu je pak „Mozaika profesního vzdělání“. Hlavní 

myšlenkou je poskytnout otevřený e-learningový systém, jež bude nabízet širokou škálu 

různých kurzů, které budou moci být upravovány, doplňovány či jinak rozšiřovány. 

Celkově je zatím připraveno 21 kurzů, patří mezi ně např. každodenní psychologie, 

telemarketing nebo nástroje IT. Tyto kurzy se dělí do šesti tématických oblastí, např. 

komunikační dovednosti, osobní rozvoj nebo firemní procesy. 

 

Mozaika klade důraz na hravost a barevnost, průvodcem po Mozaice je animovaná 

postavička, která látku obohacuje o krátké tipy či doplňující příklady. Současně 

s Mozaikou existuje i internetový portál „Fórum“, který je jakousi „vstupní bránou“ do 

světa Mozaiky. Dalšími službami jsou „knihovna“ (seznam literatury včetně anotací), 

databáze pojmů, diskusní fóra atd. [11] 
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Obrázek č. 4 – Mozaika profesionálního vzdělávání 

Zdroj: RYLICH, Jan. Také E-learning se vyvijí. [online]. Dostupný z: 

http://www.lupa.cz/clanky/konference-o-e-learningu/. 

 

Online learning 

Online learning nebo-li o-learning je studium v reálném čase s živým lektorem – jde 

realizovat i distanční nebo elektronickou formou – zatímco e-learning je formou 

samostudia. K tomu, aby o-learning správně fungoval, je zapotřebí počítač s připojením 

na internet a pak nějaký mikrofon se sluchátky, popř. webkamera. Sdružení CELN 

prostřednictvím Hany Urbanové prezentovalo aplikaci OLE, ta se soustředí na výuku 

jazyka. Jedná se o reálné online řešení, které nevyžaduje instalaci žádného speciálního 

softwaru. Aplikace nabízí sdílení dokumentů, nebo využívání různých interaktivních 

nástrojů. Výuka může probíhat individuálně, anebo ve skupině až šesti studujících. 

 

V souvislosti s online learningem padl název Eliška, což je portál určený pro sluchově 

postižené. Ve spojitosti s touto problematikou Alexandr Zvonek představil kurzy, které 

jsou založeny na online komunikaci s lektorem znakového jazyka. Ten studenty 

pozoruje a testuje, zda správně chápou všechny souvislosti. Tyto kurzy jsou přístupné 

na e-learningovém portálu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. [11] 
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Obrázek č. 5 - E-learningová sekce na MUNI 

Zdroj: RYLICH, Jan. Také E-learning se vyvijí. [online]. Dostupný z: 

http://www.lupa.cz/clanky/konference-o-e-learningu/. 

 

E-LEARNING 2.0 

 

Tato koncepce e-learningu vychází z webu 2.0, který by se dal charakterizovat tím, že 

z pasivních uživatelů webu se stali aktivní spolutvůrci informačního prostředí, podílející 

se na jeho kvalitě a rozšířenosti. Mezi základní vlastnosti webu 2.0 patří např.: 

jednoduchá uživatelská a aplikační rozhraní, využití na různých přístrojích či spolupráce 

uživatelů. 

 

Ve spojitosti e-learningu a webu 2.0 se mluví o tom, že by se systémy pro podporu 

výuky měly konstruovat jako snadno rozšiřitelné sady vzájemně spolupracujících 

jednoduchých služeb. Pro takové systémy by pak nebyl žádný problém napojit se na 

libovolný internetový informační zdroj. Další věcí jež byla zmíněna ve spojitosti s         

e-learningem 2.0 je to, že by se studenti zapojili do přípravy a vedení kurzu. Ve zkratce 

by se jednalo o to, že pokud by student např. nalezl nějakou chybu v textu, mohl by ji 

on sám opravit. Dnes je situace taková, že studující musí kontaktovat pedagoga, aby 

danou chybu opravil. [2] 
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3. E-learningový kurz 
 
Základem pro vzdělávání je existence studijního kurzu a tak jak je tomu i v prezenční 

výuce, tak i v e-learningu je to základní kámen studia. E-learningový studijní kurz by se 

dal charakterizovat třemi složkami: 

� vzdělávací obsah studijních materiálů  

� elektronická distribuce vzdělávacího obsahu  

� elektronická správa e-kurzů. [16] 

Prakticky ve všem, co dnes člověk dělá, se uplatňují určité standardy. Stejně je tomu i 

v oblasti elektronických kurzů. Standardy garantují možnost přenášení a použití 

softwarových produktů od různých firem. Také se snaží o vzájemnou a efektivní 

spolupráci mezi jednotlivými kurzy a systémem pro řízení studia. Výsledkem této práce 

je soubor doporučení SCORM (Sharable Content Object Reference Model). SCORM je 

soubor klíčových specifikací a standardů pro prvky související s e-learningem. Cílem 

těchto standardů je omezit opakovanou tvorbu studijních materiálů a usnadnit přenos již 

hotových elektronických kurzů do řídicích systému studia.  

Efektivita e-leaningového kurzu spočívá v několika bodech a těmi jsou: 

� spojení výhod prezenční a elektronické výhody tak, aby bylo vzdělávání co 

nejefektivnější; 

� metody a technologie jsou vhodné pro stanovené cíle; 

� je realizována interakce studujících a zpětná vazba od tutora; 

� vzdělávací instituce vytvoří podmínky pro úspěšné absolvování. [16] 

 

3.1.  Účastníci e-learningu 
 
Stejně jako v běžné výuce, kde jsou žáci a ti mají svého učitele, který jim pomáhá a 

radí. A všichni dohromady mají svého ředitele. Tak v prostředí e-learningu se pod žáky 

skrývají e-studující, úlohu učitele pro ně plní tutor, jenž je jejich pomocníkem, rádcem 

apod. Roli  ředitele zastupuje e-manažer. 
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3.1.1. E-studující 
 

E-studující je člověk, který se chce věnovat studiu, avšak z různých důvodů nemůže Ať 

už musí pracovat, starat se o rodinu či má jiné povinnosti, které mu berou tak potřebný 

čas k prezenční výuce. Skupina těchto e-studujících se nazývá virtuální třídou. Tu tvoří 

jedinci, kteří se od sebe odlišují věkem, vzděláním, praxí a dalšími vlastnostmi. Ke 

každému z nich musí tutor přistupovat individuálně. 

 

 

 

  

 

   
 

   

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6 – Virtuální třída 

Zdroj: NOCAR, David. E-learning v distančním vzdělávání.  

 

Proto, aby studující úspěšně dokončil své studium v e-learningovém prostředí, musí 

splňovat několik vlastností a těmi jsou: 

 

Samostatnost při řízení studia  

Studující si je sám zodpovědný např. za to, jestli kurz vůbec vyhovuje jeho potřebám, 

zda má dostatečné vstupní znalosti, jaké má v daném oboru mezery apod. Tyto případné 

nedostatky by měly být odhaleny ve vstupní testu znalostí před zahájením kurzu, popř. 

by měl dostat doporučení, kde potřebné chybějící informace získat. [5]  

Student doma 

Student na 
pracovišti 

Lektor 
Vzdělávací 

server 

Student 
kdekoliv 
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Samostudium 

Studující by měl vědět, jakým je studijním typem či jaký studijní styl mu nejvíce 

vyhovuje. Na základě tohoto by pak tvůrce kurzu měl připravit odpovídající testy a 

připravit kurz tak, aby co nejvíce vyhovoval studujícím s odlišnými styly učení. Dále 

není vhodné, aby studující pouze plnil zadané úkoly či testy, musí si znalosti osvojit, 

jelikož je po něm požadováno získané znalosti uplatnit v praxi. [5] 

 

Spolupráce s tutorem a kolegy 

V prostředí e-learningu se komunikace liší od komunikace v běžné třídě, kde se používá 

hlas či řeč těla. V e-learningu probíhá sdělování informací pomocí e-mailu, chatu, 

elektronické konference či jiných moderních komunikačních prostředků. Hlavním 

předpokladem je zde schopnost ovládat počítač a umět psát na klávesnici. [5] 

 

Další tipy pro úspěšné absolvování e-learningového kurzu, např.: 

 

Podpora okolí 

Před zahájením studia by si měl student zajistit podporu svých kolegů, rodiny či vedení 

firmy. Ti všichni by měli mít pochopení pro zdánlivě nekonečnou práci s počítačem. 

Pro samotného studujícího je to důležité z toho hlediska, že cítí podporu, kterou se mu 

snaží tito lidé nabízet jako je např. pomoc s úkoly v zaměstnání, hlídání dětí atd.  Pokud 

by mu naopak dělali potíže při jeho studiu, existuje docela veliký předpoklad toho, že 

by kurz nedokončil. [5] 

 

Seznámení se sylabem 

Studující by si měl sylabus důkladně přečíst než se do kurzu přihlásí, jelikož obsahuje  

informace jako jsou popis kurzu, cíle studia, časová náročnost, způsoby hodnocení atd. 

[5]  
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Tabulka č. 2 – Test předpokladů pro studium e-learningu 

 

Zdroj: NOCAR, David. E-learning v distančním vzdělávání.  

 

Čím více kladných odpovědí, tím větší existují předpoklady pro studium e-learningovou 

formou.  

 

3.1.2. Tutor 
 

Turor je jakýsi učitel (průvodce studiem), musí mít k výkonu své profese patřičnou 

kvalifikaci , není nezbytné, aby byl vysokoškolsky vzdělaný, měl by však rozumět 

problémům, kterými se zabývá  kurz. Většinou je tutory třeba vyškolit. Dále by pak měl 

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

používat. Musí také umět názorně vysvětlit probíranou látku na praktickém příkladě. 

 

Otevřenost a zaujetí pro věc jsou důležitou součástí základních vlastností tutora. Tutor 

by měl vytvořit přátelské a příjemné prostředí tak, aby nedocházelo ke konfliktům 

uvnitř skupiny, ať už mezi studenty nebo mezi ním a studenty. Dále by pak v případě 

potřeby měl poskytnout studujícím radu, pomoc či je umět motivovat. [5] 

 

Dalším předpokladem je dobrá komunikace a empatie. Komunikace probíhá 

prostřednictvím moderních komunikačních prostředků. Tutor tyto prostředky musí bez 

 ANO NE 
Máte v zaměstnání či doma přístup k internetu ?   
Máte na studium čas alespoň 5 hodin týdně ?   
Myslíte, že kvalitní výuka může probíhat i bez lektora ?   
Dokážete se motivovat ?   
Jste zodpovědní – odevzdáváte zadané úkoly včas ?   
Čtete rádi ?   
Vyhovuje Vám komunikace písemnou formou ?   
Zúčastňujete se rádi diskuzí ?   
Jste zastánci kritického myšlení ?   
Uvědomujete si nutnost celoživotního vzdělávání ?   
Umíte pracovat s PC – máte alespoň základní znalosti softwaru, umíte 
pracovat s internetem ? 

  

Nedělá vám problém studovat v denní době ?   
Celkem   
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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] 

 

Hlavní činnosti tutora 

Aby tutor mohl správně vykonávat všechny své činnosti v prostředí e-learningu, což 

jsou informování, poradenství, průvodcovství, tutorování a konzultování, musí plnit 

několik rolí: 

 

Technickou 

Tutor musí pro své studenty zajistit takové klima, aby se mohli bez problémů věnovat 

svému studiu a nemuseli se zaobírat pro ně nepotřebnými drobnostmi. Pokud by se 

objevila nějaká technická potíž ze strany studujícího (např. problém se softwarem), tutor 

ji musí být schopen vyřešit. Toto se nevztahuje na vážnější technické nedostatky, např. 

nefunkčnost serveru apod. – takové poruchy opravuje správce sítě či jiný pověřený 

zaměstnanec.  

 
Řídicí 

Tutor musí být také dobrý řídícím pracovníkem, může se starat o administrativní 

stránku vedeného kurzu, vést statistiky apod. Při komunikaci se studujícími by měl 

používat demokratický styl řízení, vysvětlit jim, že plnění úkolu je v jejich vlastním 

zájmu. Jestliže by se tutor choval autokraticky, mohlo by to znamenat ztrátu studentů 

v jeho důvěru, špatnou komunikaci mezi studenty a tutorem či tutorovi ublížit při 

hodnocení jeho práce studenty. 

 

Role učitele 

Další rolí, kterou by měl naplňovat, je role učitele. Studentům by měl být plně 

k dispozici v případě různých otázek k probírané látce, ke každému přistupovat 

individuálně a být jakýmsi průvodcem, který jim bude pomáhat a radit. [9] 
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Na konci kurzu mohou studenti ohodnotit tutora. Toto hodnocení je důležité pro 

vzdělávací instituci – např. může zjistit jak jsou studenti spokojeni s prací tutora, což je 

pro tuto instituci důležité z hlediska obnovení smlouvy s tutorem na další období. 

Druhým, pro koho je to podstatné, je samotný tutor. Výsledky hodnocení mu slouží jako 

prostředek sebereflexe, může zjistit, kde má mezery a ty postupem času odstranit. 

Příklad takového hodnocení se nachází v příloze č. 1. 

 

3.1.3. E-manažer 
 

E-manažer nemá až takový vliv na jednotlivé kurzy, má spíše na starosti úkoly 

související s chodem vzdělávací instituce. Mezi jeho hlavní činnosti patří kontrola 

kvality elektronického vzdělávání, vypočítání nákladů na zavedení a provoz                  

e-learningu, hodnocení efektivity e-learningu, návrh výukových cílů atd. 

 

E-manažer spolupracuje s dalšími členy v e-learningovém týmu. Pokud je v tomto týmu 

nějaký specialista, který má předpoklady lépe zvládat určitou činnost manažera, může ji 

provádět právě tento specialista a naopak pokud je e-manažer např. dobrý IT odborník, 

může se podílet na vývoji e-learningové aplikace. [5] 

 

3.2.  Tvorba e-learningového kurzu 
 
Pod e-learningovým kurzem je chápána multimediální počítačová aplikace, která se 

skládá z textů, animací, simulací a různých grafických pomůcek, popř. audiovizuálních 

doplňků. Většinou se aplikace ovládá pomocí hypertextových odkazů. Každý kurz by 

měl být nejprve vyvinut jako testovací verze, která se postupně dolaďuje před 

konečným vypuštěním do světa. 

 

Při tvorbě kurzu je důležité uvědomit si pro jaký typ lidí se kurz vytváří. Určitě je 

rozdíl, pokud je kurz vytvářen pro mladé lidi, kteří ještě studují či mají krátce po škole, 

nebo pro seniory, kteří jsou zase zvyklí na jiný styl učení. U mladší generace můžou 

návrháři využít ve větší míře moderní prvky atd. U seniorů musí grafik např. nastavit 

větší velikost u písma. Jinak samotný vývoj kurzu má několik fází: 
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1. Analýza – jde zejména o identifikaci budoucích uživatelů kurzu, definice 

hlavních cílů navrhovaného kurzu. 

2. Návrh – vytvoření programu, výběr interaktivních prvků, obsahu apod. 

3. Vývoj – design programu, samotné programování, testování. 

4. Realizace – propagace elektronického kurzu, výběr vhodných tutorů, 

shromáždění podkladů pro management. 

5. Hodnocení – sledování využití programu, jeho efektivita, návratnost nákladů 

vložených do projektu. [1] 

3.2.1. Příprava kurzu 
 

Před samotnou tvorbou kurzu by vzdělávací instituce měla zvážit, jestli pro ní není 

výhodnější nějaký stávající kurz, který probíhá prezenční formou výuky, převést do 

elektronické podoby. Další možností je koupě již hotového kurzu od jiné vzdělávací 

instituce, ať už v ČR nebo v zahraničí. Poslední variantou je vytvoření zcela nového a 

vlastního elektronického kurzu. 

 

U první možnosti by se měli sledovat autoři, kteří budou přepracovávat studijní 

materiály, protože autoři původních tištěných studijních materiálů mohou mít problémy 

s tím, že se jejich časem osvědčené texty mají transformovat do nové podoby. U koupě 

již existujícího kurzu se musí sledovat zejména finanční stránka. Jestli se vůbec 

ekonomicky vyplatí takový kurz pořizovat. [17] 

 

Vývoj elektronického kurzu není žádná lehká záležitost, a proto se na něm musí podílet 

řada odborníků: 

� vedoucí projektu, 

� odborník na danou problematiku, 

� návrhář kurzu, 

� autor obsahu, 

� programátor, 

� grafik, 

� jazykový korektor, 

� kritický čtenář, 

� oponent. [1] 
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3.2.2. Multimediálnost elektronického kurzu 
 

Multimediálnost je dána několika multimediálními prvky, mezi něž se řadí ovládání 

programu, zobrazení, hypertext a také obsahové informace. 

 

Ovládání programu 

Musí být jednoduché, aby zbytečně nezatěžovala studujícího. Základní ovládací panel 

by měl být neustále k dispozici, tedy na každé stránce. [7] 

 

Zobrazení 

Uspořádání by mělo být intuitivní, to znamená logo vlevo, menu nahoře nebo vlevo, 

text vpravo. Ostré barvy nejsou příliš vhodné. Věty by neměly být příliš dlouhé a 

zobrazení textu by nemělo být přes celou obrazovku, takové čtení velice rychle 

studujícího unaví. [7] 

 

Hypertext 

Autoři kurzu mohou použít odkazování na určitý problém přímo v textu a tím i ulehčit 

studujícímu orientaci v daném tématu. Hypertextové odkazy musejí být v textu tak, aby 

příliš nevyčnívaly, vhodné je např. označit je modrou barvou. [7] 

 

Obsahové informace 

 

Textová informace 

Tato informace se dělí na klasickou, tedy vizuální, kdy je na obrazovce viditelný text. 

Druhým typem je auditivní nebo-li zvuková, to znamená, že text se předčítá a je 

slyšitelný. Textová informace by měla být srozumitelná, čehož se dosáhne pomocí 

krátkých vět. [7] 

 

Obrazová informace 

Používá se v  textu, pokud je snaha usnadnit pomocí obrázku pochopení problému. 

Rozdělují se na statické a dynamické. Statické jsou veškeré obrázky, fotografie, grafy, 

schémata apod. Druhou skupinou jsou dynamické obrazové informace, sem se řadí 

animace či simulace. Dá se říci, že toto je jedna z nejlepších možností pro pochopení 

obsahu. [7] 
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Zvukové informace a hudba 

Při použití hudby si musí autoři dát pozor na autorský zákon, mohou použít pouze 

takovou hudbu, jejíž tvůrce je minimálně 70 let mrtvý a proto je hojně využívána 

klasická hudba. [7] 

3.2.3. Postup ověřování kvality el. kurzu 
 

Celkově existují 3 etapy pro ověření kvality e-learningového programu. První etapa je 

ještě v období tvorby aplikace. Jde o tzv. testování. Druhá fáze hodnocení kvality je 

prostřednictvím recenzí z různých oblastí, které se podílejí na vývoji. Poslední část 

ověřování probíhá na reprezentativním vzorku studujících z cílové skupiny.  

 

V první etapě se ještě nedodělaný program předloží cca 5 beta testerům, kteří mají za 

úkol učit se jako běžní studující, ale zároveň mají zapisovat odpovědi k jednotlivým 

úlohám, čas potřebný pro jejich splnění atd. Tady tímto se zjišťuje náročnost programu, 

která se může ještě upravit.  

 

Druhá fáze je prostřednictvím několika recenzí: 

� Odborná recenze poukazuje na to, zda jsou texty dostačující z odborného hlediska. 

� Pedagogická recenze se zaměřuje na to, zda jsou respektovány zásady pro tvorbu 

distančního vzdělávání, souvislosti mezi teorií a praxí atd. 

� Jazyková recenze klade důraz na srozumitelnost, poutavost textu, je zde provedena 

korekce gramatických a stylistických chyb, 

� Výtvarná recenze posuzuje grafickou stránku – výběr barev a jejich kontrast, 

animace, písmo, obrázky, formální úprava apod. [7] 

 

Třetí část testování kvality e-learningového programu zahrnuje odzkoušení programu na 

malém vzorku studujících. Těm by před samotným spuštěním aplikace měl být zadán 

vstupní test. Poté jsou od studentů vybrány záznamy o studiu a průběhu učení. Po 

skončení vzdělávacího programu by měla skupina studentů vyplnit výstupní test. 

Později (cca 2 – 3 měsíce) by měli být studenti testováni na to, zda si pamatují 

informace získané z elektronického vzdělávání pomocí referenčního testu.  
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Jak vstupní test, výstupní tak i referenční testy obsahují stejné položky, z čehož se zjistí, 

jestli došlo k navýšení vědomostí studentů. [7] 

 

Tabulka č. 3 – Fáze ověřování e-learningového kurzu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: MECHLOVÁ, Erika. Tvorba e-learningových kurzů pro technické obory.  

 

3.3.  Elektronické studijní texty 
 

Elektronické studijní texty se zcela odlišují od běžných studijních materiálů. Musí být 

koncipovány tak, aby byly dostatečně srozumitelné, jasné, přehledné, vhodné po 

grafické stránce a zejména přiměřená zpětná vazba.  

 

Při kompozici elektronických studijních materiálů se musí dbát na: 

� vstupní znalosti studujících, 

� logickou strukturu textu a to, aby jednotlivé kapitoly nebyly příliš dlouhé, aby se 

daly nastudovat v celku, 

� úvod kapitol – měly by být definovány dílčí cíle, 

� usměrňování studia prostřednictvím Průvodce studiem, 

� jednotnou „šablonu“ u kapitol – jde o zachování stejné nebo podobné struktury u 

všech kapitol, 

� text, aby byl v krátkých odstavcích, které vyjadřují pouze jednu myšlenku. 

� grafické pomocníky jako jsou obrázky, fotografie apod. [9] 

 

 

Fáze ověřování kvality e-
learnitového programu 

Doba fáze Řešitelé 
fáze 

Účastníci etapy 

Beta verze   1. měsíc autoři beta testeři 
Recenze 3. měsíc odborní 

experti 
recenzenti 

Konečná verze 6. měsíc výzkumné 
pracoviště 

reprezentativní 
vzorek studentů 

Používání programu několik 
roků 
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PRŮVODCE STUDIEM A STUDIJNÍ NÁVOD 

 

Průvodce studiem 

Průvodce studiem podává informace o obsahu kurzu a jeho rozčlenění do jednotlivých 

částí. Obsahuje krátké resumé o každé kapitole, její náročnost apod. Dále jsou v něm 

kontakty na administrátory, tutory, vzdělávací instituci apod. Průvodce studiem může 

sloužit i jako informační podklad pro případné další studium. 

 

Studijní návod 

Studijní návod by měl pomoci studentům zejména rozpoznat své vlastní vlastnosti a 

schopnosti mezi něž řadíme: 

� sebekritický postoj k vlastní osobě – ocenění svých znalostí; 

� stanovení dílčích cílů, které pomáhají k dosažení konečných cílů; 

� vypracování si individuálního studijního plánu; 

� rozvoj kritického a analytického myšlení; 

� práci s informacemi – vědět kde, jak je získat, umět je třídit a posuzovat. [17] 

 

PŘEVOD TEXTŮ  

 

Texty se dělí dle několika kategorií, např. dle struktury, formy, multimediálnosti atd. 

Z tohoto lze pak odvodit pět základních modulů: 

 

a) Základní: jde o převedení jednoduchého textu bez jakýchkoliv úprav. Jedná se 

o základní prezentaci s obsahem, s využitím obrázků nebo grafů. 

b) Základní – distanční: text je upraven ve spolupráci s autorem do takové 

podoby, aby mohl být použit v distančním vzdělávání. Ani zde nejsou využity 

jakékoliv animace či interaktivní prostředky. 

c) Rozšířený: jedná se  o předstupeň grafickému zobrazení. Používá se u 

prezentací, kde je již vyžadováno pokročilejší grafické zpracování. 

d) Grafický : má v sobě obrázky, animace. Grafická složka zde tvoří velmi 

podstatnou část studijního materiálu. 

e) Interaktivní : plně interaktivní studijní text, který obsahuje obrázky, animace, 

simulace – prakticky veškeré interaktivní prvky. Bohužel je však velice náročný 

na tvorbu a tím pádem i nákladný z hlediska financí. [9] 



36 

 
 
 

 
  

 

 

 

Obrázek č. 7 – Stupně převodu textu do elektronické podoby 

 

STRUKTURA STUDIJNÍCH TEXT Ů 

 

Správná struktura studijních textů je důležitá, protože autoři těchto textů chtějí, aby šly 

lehce spravovat, přesouvat či vytvářet z nich nové texty. Studijní materiály lze chápat ze 

dvou pohledů. Jedním je obsahová část a tou druhou je formální stránka (vzhled, 

struktura apod.).  

 

Jestliže autoři používají několik informačních zdrojů, pak je vhodné, aby autoři text 

uspořádali chronologicky za sebou, tzv. aby měl hlavu a patu. Samotná struktura je pak 

převážně dána cílovými studenty, mírou vstupních informací a také cíly, kterých má být 

dosaženo. [10] 

 

Pravidla strukturace: 

� členitost textu, dávkování informací 

� sdělení prostřednictvím nadpisů, titulů apod. 

� jedna obrazovka = jedna myšlenka 

� jednoduché věty a kratší odstavce 

� poměr cizích slov k obecným 1:4 

  

Existují celkem tři způsoby členění textu pro elektronické kurzy: 

 

Hierarchický p řístup – k určitému tématu se studenti dostanou pomocí hierarchie. Na 

titulní stránce vyberou téma, po vybrání tohoto tématu se zobrazí podnabídka, z té 

vyberou přesnější  okruh. Takto mohou pokračovat až do nalezení požadovaného 

obsahu. 

Interaktivní 

Grafický 

Rozšířený 

Základní-distanční 

Základní 
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Sekvenční přístup – na stránce jsou umístěny odkazy na stránky s obsahem, tento 

přístup je vhodný pro dlouhé texty a výukové materiály. 

 

Hypertextová pavučina - v textu jsou umístěny odkazy na další stránky, záleží pak na 

samotném uživateli, zda těchto odkazů využije. [1] 

 

Všechny tyto přístupy lze kombinovat. Pro základní strukturu kurzů se používá 

hierarchický přístup. U stránek, které lze logicky propojit pomocí odkazů, je 

nejvhodnější využít sekvenční přístup. Hypertexty mají největší uplatnění u rejstříků a 

stránek, které odkazují na stránky s podobným obsahem. 
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4. Případové studie 

4.1.  Learning Management Systems 
 
Leaning management systems nebo-li systémy pro řízení výuky jsou tím hlavním 

prostředkem e-learnigu. Mají na starosti administrativu a organizaci výuky. Jejich 

hlavním úkolem je podpora nástrojů pro komunikaci a řízení výuky jakou jsou diskusní 

fóra, nástěnky, chaty apod. Dále studentům zpřístupňují studijní materiály a výukový 

obsah, většinou online, ale u některých systémů je možný i offline přístup. Pokud chce 

v současnosti systém ručit za svoji kvalitu, musí splňovat mezinárodní standardy pro    

e-learning jako jsou např. SCORM (zaručují soulad mezi různými LMS) nebo AICC 

(říká, jak má fungovat výměna výukových materiálů apod.). 

 

Mezi běžné úkoly LMS patří např.: 

� evidence a správa žáků 

� evidence a správa kurzů 

� správa studijních plánů 

� evidence hodnocení žáků  

� testování a přezkušování žáků 

� úložiště výukového obsahu 

Na celém světě existuje řada systémů, mohou mít národní či celosvětový charakter, 

nebo můžou být zaměřeny na veřejný či soukromý sektor. Ale i přesto, že některý 

systém je primárně určen pro komerční účely, může být využit i ve státní sféře a 

naopak. [3] 

 

4.1.1. Moodle 
 
Pod moodlem si lze přestavit virtuální školu stejně jako normální školu se vším, co k ní 

patří. Poněkud složitější a formální definice říká: Moodle je softwarový balík pro tvorbu 

e-learningových kurzů, které jsou šířeny prostřednictvím internetu. Má mnoho 

možností, neslouží pouze k publikování studijních materiálů v různých formátech, ale i 

např. k založení diskusního fóra, hodnocení a ukládání elektronických úkolů, vytváření 

testů či správě tříd. 
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Poprvé spatřil moodle světlo světa 20. srpna 2002, kdy jeho autor Martin Dougiamas 

zveřejnil verzi 1.0. Její použití bylo zaměřeno hlavně na menší třídy na vysokých 

školách. 

 

Moodle je projekt, který se neustále vyvíjí pod vedením svého „otce“ Martina 

Dougiamase. Je založen na základě sociálně konstruktivního přístupu ke vzdělávání. 

Slovo moodle je pak zkratkou pro Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment (modulární objektově orientované dynamické vzdělávací prostředí). 

 

Moodle je software, který je poskytován  zdarma jako Open Source spadající pod 

veřejnou licenci GNU. To znamená, že je sice moodle chráněn autorským zákonem, 

avšak poskytuje svým uživatelům svobodu. Existuje několik podmínek pro možnosti 

kopírování, používaní a upravování: 

 

� poskytování zdroje ostatním zdarma, 

� neupravování ani upravování údajů o licencích a autorských právech, 

� uplatnění stejných licenčních podmínek i u všech odvozených produktů. [8]  

 

S moodlem lze pracovat na operačních systémech Unix, Linux, Windows, MAC OS X, 

Netware, ale i všech ostatních, kde funguje PHP. 

 
V současnosti je moodle hojně využíván nejen na vysokých školách a univerzitách, ale i 

středními, základními školami, neziskovými organizacemi, soukromými firmami, 

nezávislými učiteli – a dokonce i rodiči, kteří své potomky vyučují doma v soukromí. 

Součástí projektu moodle je i webová stránka www.moodle.org, kde uživatelé naleznou 

veškeré potřebné informace. Probíhá zde mezi nimi diskuze, díky níž si mohou pomoci 

při problémech či nějakým způsobem spolupracovat.  

 

Přehled některých vybraných údajů o moodlu (aktuálnost leden 2009): 

 

Počet registrovaných webů (sítí)  51 905 

Počet zemí:    208 

Počet kurzů    2 728 526 

Počet uživatelů   29 665 356 
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Počet tutorů    1 869 442 

 

Na celém světě pak existuje celkem 433 webů, jejichž počet uživatelů moodlu přesahuje 

10 000. Webové stránky www.moodle.org mají nejvíce uživatelů s 53 kurzy a počtem 

644 687 uživatelů. Největší množství kurzů nabízí vzdělávací web ATANEA – Campus 

Virtual de la UPC s 21 948 kurzy a 70 474 uživateli. [8] 

 
 

 
Obrázek č. 8 - Moodle 

Zdroj: Moodle na VŠB – TU Ostrava [online]. Dostupný z: http://moodle.vsb.cz/vyuka/. 

 
 

4.1.2. iTutor 
 
iTutor je další systém pro řízení studia. iTutorovská architektura je založena na 

kompatibilnosti s centrální databází a jednotnou bezpečnostní infrastrukturou, která 

umožňuje řídit a organizovat vzdělávací proces. Ten v sobě zahrnuje samostatné 

studium elektronických kurzů a materiálů a synchronní vzdělávání nejen ve virtuálních 

třídách, ale i v klasických učebnách. 

 

Prostředí iTutora se vyznačuje jednotností a konzistentností, ve kterém se uživatel 

pohybuje intuitivně. Může s ostatními sdílet své vědomosti, komunikovat s nimi atd. 
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Díky modulární architektuře lze i dodatečně přidávat jednotlivé kurzy dle požadavků 

organizace.  

 
Výhodou iTutoru je podpora všech druhů studia – asynchronní samostudium, virtuální 

synchronní výuka, ale i klasická výuka na učebnách. Díky čemuž může být prakticky 

využit ve všech oblastech tak, aby bylo dosaženo požadovaného vzdělávacího cíle. Je to 

otevřený systém, jenž podporuje standardy SCORM či AICC, díky čemuž do 

elektronického kurzu implementovat i různé věci z jiných LMS. 

 

iTutor se skládá z několika modulů: 

 

� iTutor Student – jak sám název napovídá je určen pro studenty 

� iTutor Administrator  – určen pro osoby, které organizují, plánují, řídí a 

vyhodnocují studium 

� iTutor Lektor  – nabízí tutorům (lektorům) přístup ke všem informacím, které 

potřebují 

� iTutor Tester – tento modul slouží pro tvorbu testů 

� iTutor Publisher  –  modul je určen pro tvůrce studijních textů 

� iTutor Catalog – slouží studentům a tutorům k prohlížení všech dostupných kurzů 

� iTutor Reporter  – určeno zejména pro manažery a administrátory k analýze a 

získání informací o kurzu 

� iTutor Messanger – používá se k posílání informativních e-mailů studentům, 

tutorům apod. 

� iTutor Conference – zahrnuje tvorbu, organizování a řízení virtuálních tříd, 

videokonferencí atd. 

� iTutor Content Development Server – umožňuje shromažďovat výukové 

materiály do jednoho místa, tím ulehčuje jejich správu [4] 

 
V podnikatelské oblasti v ČR bylo dodáno více jak 300 000 licencí iTutor. A tímto se 

řadí na pomyslnou první příčku – cca 70 % trhu. Dalším úspěchem iTutoru je získání 

Křišťálového disku za nejlepší produkt v oblasti vzdělávání na veletrhu Invex. Mezi 

nejvýznamnější organizace, které využívají iTutor patří např.: Česká národní banka, 

ČEZ, Ministerstvo obrany ČR či T-Mobile a mnoho jiných. [4] 
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Obrázek č. 9 – iTutor Reporter 

Zdroj: iTutor Reporter [online]. Dostupný z: http://www.e-

learn.cz/produkty_itutor.asp?menu=produkty&submenu=ridici&subsubmenu=itutor. 

 

4.1.3. eDoceo 
 
Historie systému eDoceo se píše od roku 1999, kdy se společnost Trank solutions začala 

zabývat myšlenkou řídicího systému pro vzdělávání. První verze systému byla 

představena na veletrhu INVEX v roce 2000 pod názvem e-výuka, ta byla vyvíjena ve 

spolupráci se společností IBM. V současnosti je používaná již třetí verze tohoto systému 

pod názvem eDoceo. 

 

LMS eDoceo je určen pro správu jak elektronických vzdělávacích programů, tak i 

prezenčních, které jsou realizovány klasickou výukou. Provoz systému je možný po 

internetu, ale i firemním intranetu. Dále také umožňuje testovat, vyhodnocovat, sledovat 

výsledky studia a certifikovat absolventy. Výhodou eDocea je možnost propojení na 

personální databáze či na tzv. HR moduly. Což personalistovi umožňuje mít přehled o 

schopnostech a dovednostech zaměstnanců, řízení nominací a registrací na vzdělávací 

aktivity, seznamování nových zaměstnanců s firemními pravidly a mnoho dalšího. 

 

Systém je vyvinut v českém jazyce, ale má i svoji anglickou a slovenskou mutaci. 

Splňuje mezinárodní e-learningové standardy a normy pro vývoj kurzů – AICC, 
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SCORM, IMS. Doplňkem pro LMS eDoceo jsou aplikace Autor a Off-line Student. 

Autor je určen pro vývojáře kurzů, kde mohou vytvářet testy či strukturu kurzu. Off-line 

student nabízí studium pro uživatele, kteří nemohou být nepřetržitě připojeni. Tyto dvě 

aplikace jsou v současnosti distribuovány jako Open Source. [6] 

 

LMS eDoceo se skládá z několika částí a to dle toho pro koho jsou určeny: 

� student, 

� manažer,  

� administrátor, 

� tutor, 

� pedagog. 

Se systémem eDoceo lze pracovat na operačních systémech Unix, Linux, AIX, MS 

Windows, AS400 a SunSolaris. Pro práci s daty využívá XML a databázových prostředí 

jako jsou Microsoft SQL server, Oracle, IBM DB2 a jiné. Uživatelům pro práci se 

systémem stačí běžný internetový prohlížeč. Provozování systému je možné na jednom, 

ale i několika serverech. Záleží na celkové složitosti architektury, ta jde ověřit ve 

zkušebním provozu systému – včetně zatížení komunikačních linek.  

LMS eDoceo je využíván různými společnostmi z různých oborů. Mezi největší 

partnery patří ČSA – zde je cílem získání kvalitní technické a funkční specifikace 

parametrů budoucího systému elektronického vzdělávání v ČSA. Dalším významným 

partnerem je Škoda Auto, kde je eDoceo využíván pro vzdělávání zaměstnanců, tak i 

pro přidružené učiliště a vysokou školu. Jinou vysokou školou, která využívá tento 

LMS je např. Univerzita Pardubice. Celkově využívá systém eDoceo více jak 80 

organizací. [6] 
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Obrázek č.  10 – Učební pomůcka LMS eDoceo 

Zdroj: Využití LMS eDoceo v distanční formě navazujícího magisterského studia 

Podniková ekonomika a management. [online]. Dostupný z: 

http://nb.vse.cz/~KUBALEK/odborne/prispevky_na_konferencich/17_2004_0609.htm. 

 

4.1.4. Srovnání LMS 
 
Tyto tři uvedené systémy pro řízení výuky jsou asi nejčastěji používanými produkty 

v této oblasti v ČR. Pokud by nějaká instituce, ať už vzdělávací či z jiného oboru, 

přemýšlela o zavedení některého z těchto LMS, mohlo by jí pomoci jejich porovnání. 

Systémy budou porovnávány z několika hledisek a to dle jejich komunikačních 

možností, efektivity práce, administrativy, distribuce, tvorby kurzů a technické 

náročnosti. 
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KOMUNIKACE 

 MOODLE verze 1.9 iTutor eDoceo 
Diskuze Diskuze mohou být 

prohlíženy 
dle data, tématu či 
autora. Zahrnují  
kontrolu pravopisu. 
Student může povolit či 
zakázat,co mu má být 
zasíláno na e-mail. 
Můžou odebírat na své 
e-maily denní 
zpravodajství z těchto  
diskuzí. Studenti mohou 
využívat RSS kanály. 

Diskuze jsou standardní  
nebo moderované. 
Mohou se přiřadit  
vytvořeným skupinám  
nebo kurzům. Existuje  
možnost na ně vytvářet  
náhledy a exportovat  
je např. do Excelu. 

Diskuze jsou 
standardní. Lze je 
filtrovat dle data, 
předmětu, autora či 
textu daného příspěvku, 
může být privátní pouze 
mezi několika uživateli. 

Přenos  
souborů 

Studenti mohou při 
odesílání využít tzv. 
drop boxů (rozbalovací 
nabídky). 

Soubory lze sdílet v  
rámci konference. 

----- 

E-mail Studenti mohou využít 
adresáře. Mohou si e-
maily přeposílat na  
externí e-mail. 

Plně funkční včetně  
zasílání příloh. 

Uživatel musí mít 
externí e-mail. 

Real-
time 
chat 

Neomezený počet 
diskuzí, ale omezený 
počet místností. 
Studenti 
mohou vytvářet 
místnosti. Moderátoři 
mohou vyhodit 
studenty z místnosti. 
Obsah diskuzí se 
archivuje. 

Text se může zazname- 
návat. Řízení chatu se 
dá předat. 
 

Chat je možný v rámci 
virtuální třídy. Je 
řízený. 

 

 

EFEKTIVITA PRÁCE 

 MOODLE verze 1.9 iTutor eDoceo 
Kalendář Studenti i učitelé 

mohou vidět veškeré 
události v kalendáři ve 
svém profilu. 

Přehled o úkolech, 
které student již splnil 
a ty, které ne. 

Jsou zde tzv. 
skupinové 
harmonogramy, které 
ukazují případnou 
událost té skupiny, do 
které uživatel patří. 

Vyhledávání 
v kurzu 

Studenti mohou 
vyhledávat 
v diskuzích dle témat, 
chat nebo setkání 
virtuální třídy. 

Možnost prohledat, 
jak studijní materiály, 
tak i  
metadata. 

Studenti mohou 
vyhledávat 
v diskuzích. 
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Nápověda Systém obsahuje 
nápovědu, jak systém 
používat. Dále 
nápovědu pro 
jakýkoliv  
nástroj. 

Pouze stručná 
nápověda způsobuje 
špatnou orientaci 
v systému. 

Pouze několik 
nejčastějších otázek + 
formulář pro položení 
dotazu na IT technika 
či na oddělení 
vzdělávání. 

Práce off-
line 

----- Ano. Pouze v rámci aplikace 
Offline Student. 

 

 

ADMINISTRATIVA 

 

 

 MOODLE  verze 1.9 iTutor eDoceo 
Autentifikace Na základě 

uživatelského jména a 
hesla. Možnost 
využití protokolu 
Kerberos. 
Systém podporuje 
Shibboleth a Central 
Authentication 
System. 
Administrátor může 
do kurzů vpustit 
hosty. 

Použití uživatelského 
jména a hesla. Možné  
využití např. databázi  
SQL. 
 

Pomocí uživatelského 
jména, hesla a 
organizace, z které se 
uživatel přihlašuje. 
Po 30 dnech se heslo 
musí obnovovat. 

Autorizace 
kurzů 

Práva pro přístup jsou  
nastavena dle 
příslušnosti ke 
skupině: 
administrátoři, tutoři, 
studenti, hosti. 
Studenti, ale i tutoři 
mohou mít v různých 
kurzech různé role. 

Rozdělení kurzů je dle 
kategorií. Studentovi 
nebo skupině může být  
přidělen kurz dle této 
kategorie. Tutor je pak 
přidělen k určitému  
kurzu. 

Uživatel se do kurzů 
může dostat dle 
skupiny do niž patří, 
ale i samostatně 
pokud má kurz 
přístupný. Studenti, 
ale i tutoři mohou mít 
v různých kurzech 
různé role. 

Hosting Moodle je zdarma, ale 
nepovinné služby jsou 
poskytovány 
moodlovskými 
partnery. 
 

Zahrnuje: správu 
systému,monitoring, 
zálohování, podporu, 
update. 
 

Zahrnuje: analytické 
a konzultační služby, 
instalaci a 
konfiguraci, školení, 
podpora. 

Registrace Studenti se mohou 
registrovat sami 
nebo je do kurzů 
mohou přidělovat 
tutoři. 

Student se může 
registrovat sám, ale 
tutor to musí schválit 
nebo jej může do  
kurzu přihlásit tutor. 

Studenti se mohou 
registrovat sami. 
Administrátor může 
do kurzu přiřadit 
jednoho uživatele, ale 
i celou skupinu. 
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NÁSTROJE PRO DISTRIBUCI KURZ Ů 

 MOODLE  verze 1.9 iTutor eDoceo 
Testy 
a 
jejich 
řízení 

Otázky: 
� možnost opakované 

volby 
� více odpovědí 
� číselné odpovědí 
� doplňování textů 
� esej 
� matematické 

vzorce 
� atd. 
Otázky mohou 
obsahovat 
multimediální soubory. 
Časové limity na testy, 
přístup pouze 
z povolených IP adres. 
Tvorba archívu otázek 
pro další použití. 

Otázky: 
� možnost 

opakované volby 
� více odpovědí 
� číselné odpovědí 
� doplňování textů 
� křížovka 
Odezva na správnou či 
špatnou odpověď. 
Vytváření zkušebních 
otázek. Otázky mohou 
obsahovat HTML 
soubory nebo obrázky. 
Tvorba archívu otázek 
pro další použití. 

Tvorba testů je v rámci 
aplikace Autor, která je 
poskytována zdarma 
jako Open Source. 
Otázky: 
� možnost 

opakované volby 
� více odpovědí 
� doplňování textů 
� otevřené odpovědi 
� výběr z obrázků 
Lze otázku doplnit 
nějakým obrázkem či 
multimediálním 
souborem. 

Hodnocení Lze známkovat 
automaticky online. 
Různé bodové 
hodnocení u 
jednotlivých otázek. 
Hodnocení: procenta, 
písmena, (ne)prošel. 
Možnost ihned zapsat 
do indexu i offline 
úkoly.  
 

Tutor může 
známkovat, ale i jen 
prohlížet. Otázkám 
přiřazovat 
různé bodové 
ohodnocení. Činnost 
studenta lze zobrazit 
dle jeho aktivity 
v kurzech nebo 
lekcích. 

U otázek je možnost 
různého bodového 
hodnocení. Hodnocení: 
body, procenta, 
(ne)prošel. 

Řízení 
kurzu 

K určitému datu 
mohou tutoři připojit 
určitou událost. 

Části kurzu mohou 
studentovi být 
zpřístupněny až po 
splnění  podmínek 
(prekvizity). 

Části kurzu mohou 
studentovi být 
zpřístupněny až po 
splnění  podmínek 
(prekvizity). 

Sledování 
studentů 

Administrátoři (tutoři) 
mohou vidět odkud se 
student naposledy 
přihlásil, 
počet přihlášení, časy. 
K čemu  přistoupili. 
Psát si ke studentům 
poznámky, vidět jejich 
aktivitu v kurzech 
apod.  

Administrátoři (tutoři) 
mohou vidět počet 
přihlášení, časy, kdy se 
studenti přihlásili. 
K čemu přistoupili. 
Tyto data poté 
analyzovat, tisknout. 
Také lze vést jakousi 
třídní knihu o přístupu 
do virtuální třídy. 
 

Administrátoři mohou 
vidět odkud a kdy se 
studenti přihlásili. 
K čemu přistoupili. 
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NÁSTROJE PRO TVORBU KURZŮ 

 
 
HARDWARE/SOFTWARE 

 MOODLE  verze 1.9 iTutor eDoceo 
Sdílení 
obsahu 

Tutoři sdílejí obsah 
s ostatními tutory a 
studenty 
prostřednictvím 
centrálního úložiště. 

Studijní materiály jsou  
uloženy v centrálním  
úložišti. 

Studijní materiály jsou  
uloženy v centrálním  
úložišti. 

Šablony Systém umožňuje 
použití šablony 
stávajícího kurzu 
k vytvoření nového 
kurzu. Obsah kurzu 
může být nahrán přes 
WebDAV. 

Systém umožňuje 
použití šablony 
stávajícího kurzu 
k vytvoření nového 
kurzu. 

Aplikace Autor 
umožňuje použití  
šablony stávajícího 
kurzu k vytvoření 
nového kurzu. 

Nástroje 
pro  
tvorbu 

Tutoři mohou 
organizovat výukový 
obsah, tak aby byl  
znovu použitelný. Dále 
jej mohou rozdělit do 
sekvencí. 

Tutoři vytváří diskuze, 
testy, lekce atd., 
organizují výukové 
sekvence a vytváří 
mezi nimi vztahy 
(úkoly atd.). 

Tutoři vytvářejí testy, 
úkoly atd. v aplikaci 
Autor. Ty jsou znovu 
použitelné. 
Administrátoři mají na 
starosti tvorbu diskuzí 
atd. 

Standardy Systém splňuje tyto 
standardy: 
� AICC 
� IMS Content 

Packaging 1.1.3 
� IMS Content 

Packaging 1.1.4 
� IMS QTI 1.2.1 
� IMS Enterprise 1.1 
� SCORM 1.2 
� SCORM 1.3 

Systém splňuje tyto 
standardy: 
� AICC 
� SCORM 1.2 

Systém splňuje tyto 
standardy: 
� AICC 
� IMS 
� SCORM  
 

 MOODLE  verze 1.9 iTutor eDoceo 
Prohlížeč Podpora HTML 3 a 

vyšší. Podpora CSS 
IE 5.5 SP1 / 6 a vyšší IE 5.5 a vyšší, Mozilla 

Netscape 6.2 a vyšší 
Databáze ORACLE 

MS SQL Server 
MySQL 
PostgreSQL 

ORACLE 
MS SQL Server 
 

ORACLE  
MS SQL Server 
MySQL 
IBM DB2 
 

UNIX 
Server 

Ano, včetně Linuxu. Ano, včetně Linuxu. Ano, včetně Linuxu 
(AIXu). 

Windows 
Serveru 

Ano. Ano. Ano. 
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Pozn.: Informace o moodlu byly zjištěny na portálu EDUTOOLS, informace o 

aplikacích iTutor a eDoceo byly zjištěny z přístupných demoverzí a volně přístupných 

informací na webu. 

 
 

4.2.  E-learning na ÚISK 

 

Proč e-learning na Ústavu informačních studií a knihovnictví na FF UK v Praze ? 

Jelikož lidé z tohoto ústavu velmi blízce spolupracují s detašovaným pracovištěm VŠB-

TU Ostrava ve Valašském Meziříčí. Konkrétně se to týká oboru Informační a znalostní 

management. Studenti tohoto oboru mohou využít některé elektronické kurzy na ÚISK 

jako doplněk své běžné výuky ve Valašském Meziříčí. Samozřejmě, že tyto kurzy 

nemusejí využít jen studenti, ale i pedagogové.  

 
 

4.2.1. Bibliopedagogika 

 

Nebo-li úloha informačních institucí ve vzdělávání. Tento kurz se zaměřuje zejména na 

vymezení samotného pojmu bibliopedagogiky, proces čtení či úlohy, které s ním 

souvisejí, informační gramotnost nebo informační vzdělávání. Nedílnou součástí je i 

určitá míra praxe, především pak v letním semestru. Garantem kurzu je PhDr. Lidmila 

Vášová, délka kurzu je 2 semestry, skládá se jak z přednášek, tak i seminářů. Studenti 

pro úspěšné absolvování musejí splnit zápočet i zkoušku. Ve Valašském Meziříčí by 

tento kurz mohl být využit v rámci předmětu Knihovnictví a bibliografie.  

 
Před samotným zahájením kurzu bibliopedagogika si studenti mohou zjistit veškeré 

potřebné informace v Osnově kurzu a literatuře – stručně shrnuje obsah kurzu a seznam 

doporučené literatury ke studiu. Jako příjemný doplněk může sloužit diskuze pro 

studující, která jim umožňuje rozebírat zrovna probíranou látku apod.  

 

Kurz je tématicky rozložen do 10 částí, kterými jsou: 

1. Vymezení předmětu bibliopedagogiky 

2. Proces čtení 

3. Psychologie čtenáře 
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4. Pedagogika čtenáře 

5. Informační gramotnost 

6. Informační vzdělávání a jeho význam 

7. Vzdělávací úloha knihoven 

8. Funkční systém informačního vzdělávání 

9. Domácí a zahraniční aktivity v oblasti informačního vzdělávání 

10. Čtenářské výzkumy 

 

Téma č. 1 pojednává o vztahu bibliopedagogiky k hraničním disciplínám jako jsou 

sociologie, pedagogika atd. Oblast č. 2 se zabývá procesem čtení, pozorností při čtení 

anebo např. čtenářskými návyky. Další část se zaměřuje na osobnost čtenáře, jeho zájem 

či vlivem četby na něho. Téma č. 4 se věnuje učení a vyučování, charakteristice 

věkových stupňů, specifikaci učení dospělých apod. Každý z těchto čtyř okruhů je 

shrnut ve svém vlastním souboru. Tyto soubory jsou typu pdf, což jsou soubory, které 

jsou univerzální a lze s nimi pracovat na jakémkoliv hardware či software. Obsah textů 

je formátován pomocí odrážek a číslování, které zaručují studujícím dostatečnou 

přehlednost. Téma č. 5 Informační gramotnost je již o mnoho náročnější. Klade důraz 

na samotný pojem, souvislost mezi informační gramotností a veřejnou politikou. Zde 

mají studenti k dispozici celkem čtyři pdf soubory a jednu prezentaci, které jim mohou 

napomoci při studiu této části kurzu. Bohužel pro studenty tyto pdf soubory nejsou již 

tak přehledně členěny, jsou pojaty spíše jako běžný text v knížce. Další téma informační 

vzdělávání a jeho význam zkoumá souvislosti mezi inf. vzděláváním a gramotností, 

různé formy informačního vzdělávání a změny, které přicházejí v důsledku rozvoje inf. 

společnosti. K této problematice jsou určeny dva pdf soubory, které jsou pojaty stejně 

jako v 5. tématu. Sedmá část je zaměřena na knihovny a to zejména na veřejné, školní a 

vysokoškolské knihovny a na jejich úlohu v rámci celoživotního vzdělávání. Informace 

jsou podány především ve formě prezentací, ale i pdf souborů. Osmý „díl“ 

bibliopedagogiky  pojednává o roli knihovníka jako učitele, metodice inf. vzdělávání 

apod. Studenti mohou využít dva pdf soubory, přičemž jeden je seznam bibliografie 

k danému problému. Předposlední část se zmiňuje o aktuálních tématech a aktivitách 

v oblasti inf. vzdělávání. Součástí jsou kromě prezentace či pdf souborů i případové 

studie o vybraných knihovnách, které měly vypracovat studenti tohoto kurzu. Poslední 

téma čtenářský výzkum obsahuje metodiku četby a vývoj čtenářských výzkumů. 

Studentům se nabízí jedno pdf s potřebnými informacemi. 
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Toto vše je obsahem zimního semestru tohoto kurzu. V letním semestru se kurz 

zaměřuje na praktickou část, kde probíhají diskuze na daná témata či různé exkurze 

apod.  

 

 
Obrázek č. 12 – Kurz bibliopedagogiky na ÚISK 

Zdroj: Úvod do bibliopedagogiky [online]. Dostupný z: 

http://195.113.44.16/moodle/course/view.php?id=8. 

 

Samozřejmě, že na moodlu ÚISK je více kurzů než jen bibliopedagogika. Daly by se 

využít zejména v předmětu Knihovnictví a bibliografie. Jsou jimi např. Katalogizační 

pravidla AACCR2, Identifikační popis atd. Jako zajímavý kurz se jeví Sociální 

komunikace – ve Valašském Meziříčí by se dal využít v předmětech Sociální 

komunikace, Komunikační techniky a technologie, okrajově možná v předmětu 

Marketing. Bohužel k těmto kurzům není možný přístup v roli hosta. Mohou je využívat 

pouze studenti a pedagogové ÚISK. 
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5. Závěr 
 
Bakalářská práce e-learning ve vzdělávání dospělých pojednává obecně o e-learningu a 

všem podstatném, co s ním souvisí. E-learning stojí za tím, že nastala menší revoluce 

v oblasti vzdělávání. Lidé, kteří pracují a chtějí studovat nebo je prostě zajímá jen 

nějaká oblast a chtějí se o ní něco dozvědět, tak e-learning využívají. Je to pro ně 

pohodlný způsob vzdělávání se. Z klidu svého domova mohou získávat nové poznatky 

z různých oblastí lidské činnosti. V současné době však již  není klasický e-learning 

jediným prostředkem pro online vzdělávání. Mezi širokou veřejností se uplatňují i jiná 

řešení jako jsou např. blogy či systémy wiki. Naopak na akademické půdě se v důsledku 

cenové i technické dostupnosti počítačů a internetu elektronické kurzy prudce rozvíjejí a 

vysokým školám umožňují lepší spojení se studenty, kteří nestudují běžnou formou 

výuky.  

 

Z historie vyplývá, že e-learning není pouze vzdělávání se pomocí internetu či počítačů, 

ale i prostřednictvím různých nosičů jako jsou např. VHS kazety, audio CD a mnohé 

další. V současnosti jsou nejvíce používány systémy pro řízení výuky, některé z nich 

jsou zde i porovnány. Ze srovnání lze vyvodit vhodnost srovnávaných systémů pro 

konkrétní organizace, např. výhodou moodlu je to, že je distribuován zdarma jako Open 

Source. Další výhodou pro moodle může být to, že to není český produkt a je rozšířen 

prakticky po celém světě. Tyto vlastnosti by mu mohli, zaručit rychlejší vývoj oproti 

jeho konkurentům. Ostatní dva systémy jsou placené a české. Dalo by se říci, že je to 

jejich nevýhoda, ale např. pro českou firmu, která chce být neustále v kontaktu se 

společností a tvůrci, kteří stojí za daným LMS, je to dobrá volba.  

 

Jak bylo nastíněno i v této bakalářské práci, i e-learning se neustále vyvíjí, odborníci se 

jej pokoušejí zefektivnit (např. Rapid Learning) nebo dochází k jeho inovaci 

v souvislosti s webem 2.0. Z toho je zřejmé, že určitě bude existovat snaha jeho dalšího 

vývoje a může to dospět až do takové podoby, kdy e-learning plně nahradí běžnou 

výuku, kromě těch oblastí, kde je lidská interakce žádoucí, jako jsou komunikační 

dovednosti apod. Možná dojde k vytvoření určitých elektronických certifikátů, které 

nahradí dnešní vysvědčení, diplomy apod. a  budou prokazovat, že studenti absolvovali 

určitý stupeň vzdělání. To všechno je otázka budoucnosti a nikdo neví, co bude – třeba 

bude e-learning nahrazen jiným lepším a efektivnějším způsobem výuky. 
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Příloha č. 1 
 
HODNOCENÍ TUTORA 
 
Kurz: 

Tutor: 

 
Z nabízených možností vždy zakroužkujte to, co nejvíce vypovídá o Vašem tutorovi. 
Můžete zakroužkovat pouze jednu položku. 
 
1. Pomoc s individuálním studijním plánem 
 

a) výborná 
b) dobrá 
c) s mírnými problémy 
d) prakticky žádná 

 
2. Pomoc se studijními problémy 
 

a) všechny problémy ochotně vyřešil 
b) něco se nepodařilo vyřešit 
c) někdy nebyl ochotný řešit 
d) problémy neřešil 

 
3. Obsahová znalost kurzu 
 

a) výborná 
b) dobrá 
c) spíše nedostačující 
d) prakticky žádná 

 
4. Komunikační dovednosti 
 

a) výborné 
b) dobré 
c) spíše nedostačující 
d) prakticky žádné 

 
5. Dodržování harmonogramu 
 

a) harmonogram vždy dodržen 
b) někdy se vyskytly problémy s dodržením 
c) spíše se harmonogram nedodržoval 
d) harmonogram prakticky neexistoval 
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6. Odpověď na žádost o pomoc 
 

a) okamžitá 
b) s mírným zpožděním (do 2 dnů) 
c) s velkým zpožděním 
d) žádná 

 
7. Organizace tutoriálů 
 

a) výborná 
b) dobrá 
c) spíše nedostačující 
d) nedostatečná 

 
8. Průběh tutoriál ů 
 

a) výborné 
b) dobré 
c) spíše nedostačující 
d) nedostatečné 

 
9. Míra spolehlivosti tutora 
 

a) vždy spolehlivý 
b) spíše spolehlivý 
c) spíše nespolehlivý 
d) vůbec nespolehlivý 

 
10. Schopnost diskutovat se studenty 
 

e) výborná 
f) dobrá 
g) spíše nedostačující 
h) nedostatečná 

 
 
 
Děkujeme za pravdivé vyplnění dotazníku, jeho prostřednictvím se snažíme neustále 

zdokonalovat naše tutory, aby co nejlépe odpovídali potřebám našich zákazníků. 

Vyplnění tohoto dotazníku může pomoci i Vám při případném dalším využití našich 

služeb. S přáním v osobním i profesním životě se s Vámi loučíme. 

 


