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ANOTACE 

V diplomové práci se zabývám CMS – systémy pro správu obsahu a jednotlivými 

vzdělávacími modely. Hlavní zaměření práce je na jednu z možností e-learningového 

vzdělávání. Konkrétně je práce zaměřena na rubin.vsb.cz, což je výukový portál Vysoké 

školy báňské – Technické Univerzity Ostrava, Hornicko-geologické fakulty. Přesněji 

řečeno, v diplomové práce se zabývám analýzou výukového portálu, návrhem nových 

možností a jejich implementací, vytvoření nového kurzu s použitím nově zvolených nebo 

doposud nevyužívaných prvků výukového portálu. 

 

Klíčová slova: Moodle, E-learning, CMS, LMS 

 

SUMMARY 
The thesis is focus on CMS – content manager system and The particular 

educational models. The thesis is mainly aimed on the  one of the possibilities                          

of the e-learning education. Concreatly It targets the Rubin.vsb.cz, which is educational 

portal of VŠB- Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology.                  

The thesis analyses the educational portal, the draft of the new possibilities and their 

implementations, creating a new course that use new elected and un-used items                   

of the  educational portal. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 
CMS Countent Management System (Systém pro správu obsahu) 

FRVŠ Fond rozvoje vysokých škol 

HGF Hornicko geologická fakulta 

HTML HyperText Markup Language, značkovací jazyk pro hypertext 

LAMS Learning aktivity Management Systém (Systém pro řízení 

  výukových aktivit)  

LMS Learning Management System (Systém pro řízení výuky) 

MySQL Databázový systém 

PHP Hypertext Preprocessor (původně Personal Home Pag), 

 skriptovací programovací jazyk, využívá se při tvorbě  

 webových aplikací 

RSS Rich Site Summary (XML formát pro distribuci obsahu web.  

 stránek) 

VŠB – TU Ostrava Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
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1 Úvod 

Ve vzdělávacím procesu se člověk nachází od začátku až do konce svého života. 

Zejména v dnešní době, která je charakterizována rychle se měnícím obchodním 

a technologickým prostředím, klade pochopitelně neustále nové a nové nároky na všechny 

pracovníky každé organizace a firmy. V konkurenčním prostředí uspěje proto jen takový 

podnik, který kromě dalších konkurenčních výhod získává i výhodu vzdělaných a neustále 

se zdokonalujících pracovníků na všech stupních. Samozřejmostí je, že čas a náklady 

vynaložené na vzdělávání se musejí odrazit odpovídajícím způsobem ve výsledcích. 

Vzdělání by nám mělo pomáhat orientovat se v současném složitém světě, přispívá 

k utváření našich vlastních názorů a postojů na základě získaných informací. [4]  

Cílem vzdělávání tudíž není jen něco se naučit, ale něco se naučit a také to umět 

používat v praxi. 

 Vzdělávací proces zahrnuje velmi pestrou škálu výchovných a vzdělávacích 

strategií. Pro kvalitnější a efektnější využití vzdělávacího procesu se používají různé pestré 

metody výuky. Komunikační dovednosti a schopnost spolupráce se rozvíjí pomocí různých 

komunikačních platforem. Názornost výuky umožňuje rychlejší osvojení poznatků                       

a dostupnost studijních materiálů hraje klíčovou roli v samostudiu. 

 

Využívání technologií ve vzdělávání se datuje do poloviny dvacátého století, kdy 

začíná akcelerující rozmach analogových a později digitálních prostředků pro zobrazení, 

zaznamenání a přenos údajů. Mezi první technologické prvky začleněné do výuky patří 

televizní okruhy a stroje pro vyhodnocování testů. 

Stále významnějším faktorem ve vzdělání jsou počítače, jednak jako prostředek  

pro vzdělávání online (typ dálkového studia) a také e-learningu (elektronického studia).  

Je to způsob, který umožňuje studentům snadněji studovat a studijní materiály jsou 

lehce dostupné přes internet a nebo CD-ROM (např. přes WebQuest) a participovat                   

v mnohých interaktivních online studijních aktivitách. 



Bc. Hana Jelenová: Implementace nových prvku do výukového portálu Rubin  

2009 2/54
 

Od počítačové revoluce v šedesátých letech docházelo k nárůstu využívání 

výpočetní techniky během procesu výuky.  

Následuje několik dlouhých let teoretických statí, návrhů, ukázkových projektů                   

a implementací, které se zpravidla váží na renomované technické univerzity nebo firmy            

z oblasti výpočetní techniky. 
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2 Popis Content management system 

Content management system – ve volném překladu znamená systém pro správu 

obsahu. Jedná se o systém umožňující správu internetové aplikace bez nutnosti kontaktovat 

internetovou agenturu. 

Content management system je v podstatě administrátorské rozhraní, ve kterém lze 

upravovat internetovou prezentaci.  Úpravami rozumíme například přidávání nebo ubírání 

libovolné položky v menu, vkládaní vlastní novinky, aktuality popř. vkládání fotografie            

do fotogalerie. Můžeme kompletně vytvářet, mazat  nebo editovat obsah prezentace, tedy 

veškeré články, aniž bychom byli zasvěceni do problematiky tvorby internetových stránek.  

Dalo by se říci, že zahrnuje kompletní životní cyklus stránky na webu,                        

od poskytnutí jednoduchých nástrojů pro vytváření obsahu webu (on-line html editory), 

přes publikování na webu, až po archivaci. 

Na trhu s CMS programy existuje, jak řada programů nabízených jako svobodný 

software, tak i komerčních řešení. CMS můžeme členit dle řady kritérií, například podle 

rozsahu řešení, vývojového prostředí které bylo použito nebo podle cílové skupiny. 

Nejjednodušší CMS jsou naprogramovány v JavaScriptu, řada CMS používá PHP 

(většinou v kombinaci s databázovým systémem MySQL, ale i bez jakékoliv databáze), 

oblíbená je  i Java a další jazyky.  

Z toho vyplývá, že systémy pro správu obsahu může používat kdokoli, kdo 

publikuje na internetu: jedinec, firma, škola, stát a další instituce. 

Z důvodu zaměření této diplomové práce, se dále budu CMS systémy převážně 

zabývat jen z pohledu školy a možnostmi zlepšení výuky. 

2.1 Vlastnosti CMS 

Vlastnosti CMS se skládají ze čtyř základních funkcí. 

Funkce CMS: 

 Vytváření obsahu, 

 správa obsahu, 

 publikování, 

 prezentace. 
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2.1.1. Vytváření obsahu 

Hlavní součástí CMS, z pohledu vytváření obsahu, je jednoduché prostředí 

podobné textovému editoru Word. To poskytuje technologií nezatížené prostředí             

pro vytváření a aktualizaci obsahu, aniž byste potřebovali jakékoliv znalosti o HTML 

(jazyk, kterým jsou napsány webové stránky). 

CMS dovoluje rovněž spravovat strukturu webových stránek. To znamená, kde se 

stránky objeví, kam vedou odkazy z nich a jak jsou mezi sebou provázány. Mnoho CMS 

systémů poskytuje jednoduchý způsob změny struktury stránek, bez narušení odkazů mezi 

jednotlivými stránkami. 

Naštěstí většina CMS systémů dnes již poskytuje on-line prostředí pro tvorbu 

obsahu, tím se ještě více zjednodušuje implementace CMS do prostředí dané instituce          

a umožňuje aktualizace obsahu na dálku (díky internetu odkudkoliv na světě). 

Právě tyto nástroje jsou klíčem úspěchu CMS systémů. Prostřednictvím jednoduché 

údržby může být obsah vytvářen přímo uvnitř instituce. To znamená, že zatím co se někdo 

věnuje marketingovým aspektům stránek (reklamní texty, odborné články, propagační 

materiály), jiný může udržovat aktuální katalog služeb (což bývá spíše rutinní práce). 

2.1.2 Správa obsahu 

Když je stránka vytvořena, uloží se v centrálním úložišti CMS systému. Zde je 

uložen veškerý obsah společně se všemi souvisejícími údaji. 

Centrální úložiště má celou řadu výhod: 

 Zaznamenávání vývoje stránek a udržování informací typu: jaké změny nastaly             

a kdo je provedl, 

 jistotu, že každý uživatel může měnit pouze stránky, ke kterým má mít přístup, 

 propojení se stávajícími informačními systémy a zdroji, 

 hlavní výhoda spočívá v tom, že CMS umožňují rozsáhlou podporu workflow 

procesů, 
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 v každém kroku řídí CMS status stránky, upozorňuje uživatele systému na potřebné 

kroky a zobrazuje úlohy tam, kde je potřeba. 

 Díky tomu více autorů může řídit obsah stránek při zachování přísné kontroly              

nad kvalitou, správností a soudržností webu. Pravidla pro workflow přináší pořádek           

do chaosu při manuálním způsobu zpracování informací. 

2.1.3 Publikace 

Když už se obsah stránek dostane do centrálního úložiště, může být publikován           

na stránkách a tedy na celém internetu. 

CMS systémy poskytují výkonné prostředky, které umožňují, aby na veškerý 

zobrazovaný obsah byl použit stejný vzhled. Tím dokonce může být stejný obsah zobrazen 

na různých webových stránkách. 

Samozřejmostí bývá, že každý web má jiný vzhled, proto CMS oddělují obsah            

od vzhledu a ten aplikují nezávisle na obsahu. To umožňuje autorům soustředit se  a obsah              

a vzhled nechat na CMS. 

CMS zcela automatizují zveřejňování obsahu Vašich stránek. 

2.1.4 Prezentace 

Content Managment System dokáže poskytnout celou řadu nástrojů pro zlepšení 

kvality a efektivnosti stránek samotných. 

Příkladem může být, že CMS dokáže vytvořit přehled o navigaci stránek (sitemap) 

přímo z obsahu webu. 

Také zajišťuje podporu pro nejrůznější prohlížeče nebo návštěvníky s omezenou 

schopností vnímání (zrakově postižení). CMS mohou udělat web dynamický a interaktivní 

a tím zvýšit dopad stránek. 
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2.2 Výhody CMS 
 Jednoduchý proces vytváření obsahu, 

 kratší čas pro vytváření a změny obsahu, 

 větší celistvost obsahu, 

 zlepšení navigace webu, 

 zvýšení pružnosti stránek, 

 podpora decentralizovaného vytváření obsahu, 

 zvýšená bezpečnost, 

 snížení duplikací obsahu, 

 větší možnosti růstu (firmy i webu), 

 snížení celkových nákladů, 

 nemusíte při každé změně kontaktovat tvůrce Vašeho webu, 

 veškeré změny jste schopni si udělat sami, 

 obrovská úspora času, 

 vždy aktuální internetová prezentace, 

 možnost pružné reakce na jakoukoli změnu. 

2.3 Prototypové modely vzdělávání  

a) Transfer znalostí (Výuka I)  

Výukový model, podle kterého jsou studentovy znalosti založeny                             

na vědomostech a zkušenostech, získanými od svého učitele. Učitelé vědí, co studenti 

potřebují k tomu, aby se něčemu naučili. A mají zodpovědnost za to, aby si student 

předané znalosti co nejsnadněji zapamatoval. Předané znalosti jsou znalosti abstrahované 

na základě speciální přípravy či výcviku (tzv. didaktická příprava) tak, že studenti jsou 

schopni obsah pojmout nejen rychle, ale i dlouhodobě zapamatovat. Tento model má určitá 

pojítka a vazby na dnes již zastaralou výukovou teorii behaviourismu. 

 

 

 



Bc. Hana Jelenová: Implementace nových prvku do výukového portálu Rubin  

2009 7/54
 

 

b) Získání, kompilování a hromadění znalostí (Výuka II)  

Výukový model předpokládající, že studium je aktivní proces, ve kterém student 

náležitě rozplánuje, reviduje a rozmýšlí. Student sám je jeho aktivní entitou a jeho či její 

vlastní aktivita je oporou nebo dokonce i nezbytnou podmínkou studijního procesu.  

Při Výuce I momentální studijní činnost vykonávána studentem není kontrolována. 

Vyučující nemá zájem ani na ni dohlížet. Důležité jsou pouze dosažené výsledky. Opakem 

je potom Výuka II, kde je celý studijní proces se všemi svými meziobdobími, těžkostmi              

a provizorními výsledky pod dohledem vyučujícího.  

Při Výuce I studenti v zásadě získají buď správnou anebo špatnou zpětnou vazbu, 

zatímco ve Výuce II se učitelé snaží jednak pomoci při odstraňování nesprávného způsobu 

osvojování látky a chybných studijních postojů a též asistovat v reflektivním procesu tak, 

aby si student vybudoval konzistentní mentální model v dané oblasti předmětu. Výuka II   

je blízká kognitivismu.  

 

c) Rozvíjení, vytváření a budování znalostí (Výuka III)  

Dle modelu Výuky II jsou všechny problémy a úkoly prezentovány učitelem.               

Ale chceme-li naučit studenty, jak být učitelům partnerem, jak vynalézat nové věci či jak 

produkovat a generovat nové poznatky, je nezbytné zajistit speciální studijní prostředí.             

Je třeba vytvořit podnětné prostředí, které je dostatečně komplikované, nejisté, nestabilní                

a specifické tak, aby v něm staré klasické znalosti nebo řešení přestaly fungovat. [7] 

Prioritou modelu Výuka III je, že se učitelé i studenti musí stejnou měrou zapojit   

do řešení situace, ve kterých výsledek není předurčen. Učitelé i studenti musí společně 

zvládat právě vzniklé aktuální situace. Jediným rozdílem mezi učitelem a studentem                

je pouze v množství získaných zkušeností a metaznalostí při posuzování komplexních 

situací ve prospěch učitele.  

Výuka III má silné vazby na konstruktivismus.  
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2.3.1 V rámci CMS rozlišujeme pět typů výuky  

Na základě uvedeného pedagogického přístupu jsme zvolili 5 hlavních typů CMS. 

a) „čistý” CMS  

Jedná se o klasický typ CMS, který se na trhu objevil jako první. Je charakterizován 

pracovním tokem mezi jednotlivými typy přístupových práv (authoring). Prototypově 

děláme rozdíl mezi šéfredaktory (kteří zodpovídají za vše), koeditory (kteří zodpovídají            

za určité oblasti, např. editor pro obchodní činnost) a autory (kteří pouze píšou články,    

ale nemají právo je publikovat na webové stránce bez kontroly editorů.) 

Z administrativního hlediska bychom měli rozlišovat vedoucího editora (který zodpovídá 

za kategorie a skriptovací funkčnost CMS) od grafického editora (který navrhuje šablony). 

[7] 

Z pedagogického hlediska, můžeme tato přístupová práva (authoring) dělit mezi 

jednotlivé pedagogické funkce, např. učitel, asistent, zahraniční lektor pro obsahy a dále 

vedoucí katedry a administrátor pro organizační otázky.  

Osoba, pro kterou jsou obsahy určeny (čtenář), je v našem případě posluchač nebo 

student.  

Tento typ CMS představuje dle našeho chápání výukový model založený                 

na transferu znalostí (Výuka I).  

 

Mezi příklady tohoto typu CMS patří: 

 Mamboserver: http://www.mamboserver.com, 

 OpenSMS: http://opernsms.org, 

 Plone: http://plone.org, 

 Typo3: http://typo3.org, 

 ZMS: http://www.zms-publishing.com. 

 

b) Weblogové systémy pro správu obsahu  

Weblog je webová stránka obsahující různé příspěvky nebo jiné typy informací, 

které jsou obvykle sestupně chronologicky uspořádané, tzn. nejčerstvější příspěvek nahoře 

a nejstarší dole, atp.  
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Toto chronologické uspořádání umožňuje weblogy využívat coby diskusní nástroj  

v rámci individuálního reflektivního procesu. Ve vzdělávacím kontextu existují dvě 

důležité funkce: 

 TrackBack – sdělovací mechanismus, který umožňuje autorům přiřadit svůj 

odkaz k právě probíhající diskusi na internetu [7] 

 Syndikace obsahu – metoda využívaní autory ke společnému sdílení svých 

obsahů. Je to specificky zadaný formát (RSS kanál = Rich Site Summary 

nebo Really Simple Syndication), do kterého se mohou přihlásit i další 

autoři. Proto je tudíž možné převádět texty z uživatelské stránky na svou 

vlastní webovou stránku [7] 

 

Weblogy je možné chápat jako diskusní nástroje, které mají schopnost uplatnit 

diskusi po celém světě. 

V tomto smyslu jsou weblogy téměř dokonalým partnerem pro Výuku II,                

ale mohou být využívány též pro Výuku I (např. jako tradiční CMS) nebo dokonce ještě 

lépe pro Výuku III. Díky svému víceúčelovému využití jsou weblogy často označovány           

za nástroje Swiss Army.  

 

Příklady weblogů:  

 Blogger: http://www.blogger.com/start, 

 Manila: http://manila.userland.com a Rádio: http://radio.userland.com/, 

 Movable Type: http://www.movabletype.org, 

 pMacine: http://www.pmachine.com, 

 TypePad: http://www.typepad.com. 

 

c) Kolaborativní CMS (C-CMS nebo Groupware) 

Základem těchto systémů je společný rozvoj a spravování společně sdílených 

zdrojů. Je to druh chráněné interakce v rámci jedné specifické skupiny. Komunikace 

s širokou veřejností neexistuje, pokud jsou tyto interakce cílené. 
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Kolaborativní činnost, která zajišťuje členům jedné skupiny se učit, aniž by se 

stanovil záměr se specifickým studijním cílem. 

Členové pracovních skupin přistupují k aplikaci rovnocenně, bez ohledů           

na diferencování přístupových práv (authoring) systému.  

V naší teoretické struktuře je tento typ CMS nejvhodnější pro Výuku III.  

 

Mezi příklady této kategorie patří:  

 BSCW: http://bscw.fit.fraunhofer.de/ a http://www.bscw.de/, 

 Convea: http://www.convea.com/, 

 EGroupware: http://www.egroupware.org/, 

 IMB Lotus Notes: http://www-306.ibm.com/software/lotus/, 

 PhpGroupware: http://www.phpgroupware.org/. 

 

d) Systémy C3MS (Content-Community-Collaboration Management Systems)  

Tento typ CMS nabízí (virtuálním) komunitám možnost rozvíjet doménové 

specifické obsahy.  

Tento typ systému pracuje na základě kolaborativního mechanismu a velkého 

množství specializovaných informací (např. kdo je online, vyhodnocování, průzkumy, 

posudky, kritiky, citace atd.). Mají maximální orientaci na danou komunitu. 

C3MS  fungují jednak jako klasické CMS nebo jako kolaborativní weblogy. 

Kombinace všech příspěvků na jedné webové stránce umožňuje využívat C3MS k tvorbě 

doménového specifického archívu. 

 

Model Výuky III je dokonalou partií pro systém C3MS. Může být také snadno 

využíván i pro jiné výukové metody a to především z důvodu možného přepínání mezi 

různými moduly.  

 

Příklady C3MS:  

 PhpNuke: http://phpnuke.org/, 

 PostNuke: http://www.postnuke.com/. 
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e) Wiki Systémy  

Wiki systémy jsou pravým opakem systémů CMS – tzn. že nevyžadují diferenciaci 

přístupových práv (authoring). Podstatu Wiki systému vyjadřuje následující věta: kdokoli 

může změnit cokoli! Za tímto jednoduchým přístupem se skrývá – v termínech teoretické 

struktury - naplnění ideálu Habermase o obecně orientované struktuře komunikace.  

CMS-Wiki je skupinou aplikací (WikiWebs), využívajících pro svůj publikační 

systém speciální poznámkový jazyk (WikiWords). Jednoduché rozhraní je jeden 

z podstatných důvodů jejich rychlého a širokého rozšíření. 

Wiki systémy jsou stejně jako Groupware kolaborativním softwarem, kde však 

pojem spolupráce dosahuje svého maxima. Wiki systémy ignorují pojem specifické cílové 

skupiny (každý na světě má právo spolupracovat), jakož i jasně definovaný právní systém 

(každý může napsat, doplnit, korigovat, editovat a dokonce zrušit kterýkoli článek!). Nikdo 

již není vlastníkem článku, který začal psát. [7] 

Systémy Wiki jsou řazeny do sféry Výuky III, která rozhodně není, výukou 

účelovou. Všechny instalace Wiki jsou buď založeny na různých programovacích 

jazycích nebo mají rozdílné schopnosti modifikující tak původní Wiki.  

Příklady Wiki:  

 Wiki: http://c2.com/cgi-bin/wikyi (původní Wiki), 

 Twiki: http://twiki.org (pro podnikatelské účely), 

 Swiki: http://minnow.cc.gatech.edu/swiki (založený na programovacím systému 

Squeak), 

 Zwiki: http://www.zwiki.ogr/FrontPage (založený na Zope), 

 JSPWiki: http://www.jspwiki.org/Wiki.jsp (založený na Java Server Pages). 

 

Souhrn kapitoly  

Nástrojů, které mohou být použity jako kladivo, existuje mnoho, ale pouze jeden 

typ nástroje je specializovaný na jeden specializovaný úkon, například na zatlučení hřebíků 

do zdi. V závislosti na velikosti hřebíků a materiálu zdi použijeme pouze jednu speciální 

řadu kladívek. V následujícím schématu s výukovou spirálou jsme pro každou 

požadovanou aktivitu zařadili ten nejvhodnější podpůrný nástroj. [7] 
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2.4 Další typy CMS systému 

Příklady jiných CMS systému než je Moodle. 

2.4.1 Drupal 

Systésm pro správu obsahu původně napsal Dries Buytaert. Tento systém umožňuje 

tvorbu internetových časopisů, blogů, internetových obchodů a jiných komplexních 

systémů. Je naprogramován v jazyce PHP. Oficiálně podporovanými databázemi                    

v Drupalu jsou relační databáze MySQL a PostgreSQL. Nová verze bude obsahovat 

podporu dalších databází včetně Oracle. Drupal je postaven modulárním způsobem a jeho 

předností je přehlednost kódu a otevřenost API. Moduly, které jsou k dispozici                        

na stránkách Drupalu rozšiřují jeho funkčnost do oblastí, jako jsou komerce a vzdělávání.  

2.4.2 Joomla! 

Joomla! je svobodný open-source CMS, sloužící pro účely publikování informací                  

na internetu a intranetu. Je napsána v jazyce PHP a využívá databázi MySQL. Joomla! 

podporuje caching, indexaci stránek, RSS, tisknutelné verze stránek, zobrazování novinek, 

blogy, diskusní fóra, hlasování, kalendář, vyhledávání v rámci webserveru, lokalizace                  

a vícejazyčné verze. 

Název joomla je anglický fonetický přepis svahilského slova „jumla“, které 

znamená „všichni dohromady“ nebo „v celku“. Vyslovuje se „džumla“. Název byl vybrán 

jako závazek vývojářského týmu a komunity k tomuto projektu. První verze projektu 

Joomla! (Joomla! 1.0.0) byla vydána 16. září, 2005. Tato verze byla identická s produktem 

Mambo 4.5.2.3, byly pouze opraveny některé bezpečnostní chyby. Ve vývojovém plánu 

bude podle vývojářů Joomla! 2.0 kompletně přepsána do jazyka PHP 5. Joomla!                  

Je licencována pod GNU General Public License. 

2.4.3 Nucleus CMS 

Nucleus CMS je open-source redakční a publikační systém. Nucleus CMS 

usnadňuje s minimální znalostí tvorby webových stránek vytvořit blog nebo rovnou 

komplexní redakční systém pro rozsáhlý web zdarma. Jediné požadavky systému jsou 
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skriptovací jazyk PHP a databáze MySQL, které systém využívá. K dispozici je i český 

překlad. 

Původním autorem systému je Wouter Demuynck. 

2.4.4 OpenCms 

OpenCms je open-source content management system založený na Javě a XML.            

Je distribuován společností Alkacon Software pod licencí LGPL. Jedná se o jednu                  

z nejmocnějších CMS s řadou pokročilých funkcí.  

Historie OpenCms se traduje do roku 1999, kdy byl uvolněn předchůdce MhtCms, 

který však nebyl šířen jako open-source. První open-source verze byla uvolněna                    

na veletrhu CeBIT v roce 2000. OpenCms pro funkčnost potřebuje webový kontejner jako 

například Apache Tomcat. 

2.4.5 phpRS 

PhpRS je redakční systém vytvořený v PHP a založený na MySQL – autor                  

Jiří Lukáš. Systém také umožňuje víceuživatelský režim, kdy se rozlišují typy uživatelů                

a jejich přístupová práva. Ta lze přidělit také k jednotlivým modulům. Pro články můžeme 

zvolit zobrazovací šablony, rubriku, typ článku, autora, datum vydání, související články, 

přidělenou anketu apod.  

2.4.6 Plone 

Plone je svobodný software, který funguje jako systém pro správu obsahu. Plone se 

používá zejména pro vytváření intranetových a extranetových řešení, groupware                  

a webových portálů. 

Plone využívá služeb objektové infrastruktury Zope, která je stejně jako Plone 

napsána v jazyce Python. 

Mezi přednosti systému Plone je jeho rozšiřitelnost. Dodatečné funkcionality               

se k němu přidávají pomocí standardizovaných „Produktů“.  

Držitelem práv duševního vlastnictví k Plone je Plone Foundation.  
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2.4.6 United - Nuke 

United-Nuke je velmi oblíbený, bezplatný, svobodný a také otevřený systém, 

sloužící k vytváření dynamických webových stránek používající serverový skriptovací 

jazyk PHP a podporující širokou škálu databázových systémů, jako MySQL, DB2, 

PostgreSQL, MSSQL, Microsoft Access přes ODBC a SQLite. 
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3 Analýza možnosti použitelných na rubin.vsb.cz 

V analýze se zabývám popisem portálu rubin.vsb.cz, jeho prvky, vazbami mezi 

jednotlivými prvky a funkcemi. 

3.1 rubin.vsb.cz 

Rubin.vsb.cz jsou internetové stránky, které slouží pro výuku zejména studentům 

VŠB – TU Ostrava fakulty Hornicko – geologické. 

Tyto stránky vznikli za podpory FRVŠ, což je Fond rozvoje vysokých škol. 

Projekty FRVŠ mají přispívat k dokončení úkolů v oblasti tvůrčího rozvoje činností 

vysokých škol. 

To vše musí probíhat v souladu s dlouhodobým záměrem dané vysoké školy. 

Rubin je portálem VŠB – TU Ostrava, který spravuje a má nastarost                           

Ing. Jan Gottfried, Ph.D. a z detašovaného pracoviště Most Ing. František Kružík. 

Portál vznikl v roce 2006 a postupně se upravuje a zdokonaluje. 

Hlavním důvodem vzniku bylo usnadnění přístupu ke studijním materiálům, nejen 

pro studenty kombinovaného (dálkového) studia, ale i pro studenty denního (prezenčního) 

studia. Vytvoření tohoto studijního portálu mělo vést také ke zkvalitnění výuky. 

Jak již bylo řečeno, na rubinu.vsb.cz by se měli nacházet studijní materiály              

pro dané kurzy (vyučované předměty na HGF VŠB – TU Ostrava). 

3.2 Prvky systému 

Systém rubin.vsb.cz se skládá z následujících prvků: 

 Správce systému, 

 tutor, 

 student HGF, 

 ostatní uživatelé. 
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3.2.1 Správce systému 

Správce systému je osoba, která má následující povinnosti a kompetence: 

- Je zodpovědný za chod portálu, 

- přiděluje přístupové práva uživatelům, 

- aktualizuje portál, 

- zakládá nové kurzy, 

- eviduje obsah stránek a jejich historii, 

- zodpovědnost za kvalitu stránek, 

- zajišťuje antivirovou ochranu. 

3.2.2 Tutor 

Hlavní charakteristiky, vystihující tento prvek systémů jsou následující: 

- Zadává a aktualizuje studijní materiály ve svých kurzech, 

- vkládá internetové odkazy vztahující se k výuce, 

- zadává testy a úkoly pro studenty, 

- vybírá, kontroluje a hodnotí testy a úkoly, 

- vkládá vyhodnocení testů a úkolů. 

3.2.3 Student HGF 

Student HGF je typ prvku, kterému je vzdělávací portál určen a může v něm 

vykonávat tyto činnosti: 

- Prohlíží si výukový portál, 

- stahuje studijní materiál, 

- vyzvedává si a odevzdává zadané testy a úkoly, 

- diskuze k probíhající výuce (fórum), 

- možnost zadávaní zajímavých internetových odkazů. 

3.2.4 Ostatní uživatelé 

- Jsou ostatní studenti a zaměstnanci VŠB-TU Ostrava, kteří nejsou studenti HGF          

a potřebují získat některé studijní materiály z tohoto portálu, mají možnost přihlásit 

se do kurzů jako „host“, pokud to přístupová práva dovolí. 
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3.3 Vazby mezi prvky systému 

Na následujícím obr. 1 jsou znázorněny jednotlivé vazby mezi výše již zmíněnými 

prvky systému  rubin.vsb.cz 

Tutor
Studenti
   HGF

Správce

 Ostatní
uživatelé

11

44
22
1b1b 1b1b

33

1a1a 1a1a55

 
Obr. 1 – Blokové schéma vazeb a prvků 

 

Legenda obr. 1 

1 přidělení práv 

1a obecné přidělení práv (přihlášení do systému) 

1b 
konkrétní přidělení práv (vymezení toho co daný uživatel, může v konkrétním kurzu 

dělat a ke kterým materiálům má přístup) 

2 poskytnutí studijních materiálů, zadání úkolů a testů 

3 možnost nahlédnutí do studijních materiálů 

4 odevzdání splněných úkolů a vyplněných testů 

5 požadavky tutora na správce systému 

 

3.4 Funkce systému 

Všeobecně má Moodle velké množství funkcí (modulů a ty se skládají z činností, 

bloků a filtrů). Každá další verze přináší nové funkce či zdokonalené funkce stávající. 

Nebo naopak se odebírají ty funkce Moodlu, které se neosvědčily. 

Každá funkce má svou oblíbenost. Z té potom vyplývá i rozsah výužívání dané 

funkce. 
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V našem konkrétním případě se oblíbenost jednotlivých modulů ve výukovém 

portálu má následovně: 

Název Činnosti počet použití 
Anketa 5 
Chat 10 
Databáze 0 
Fórum 86 
LAMS 0 
Popisek 12 
Poznámky 0 
Průzkum 0 
Přednáška 0 
SCORM/AICC 1 
Slovník 0 
Studijní materiál 418 
Test 36 
Wiki 1 
Workshop 6 
Úkol 50 
Tabulka 1 - Používanost modulů „Činnosti“ 

 

V následujícím obr. 2 je znázorněná využívanost modulů „Činností“.                   

Pro přehlednost, jsou pouze uvedeny moduly „Činností“, které mají alespoň jedno použití.  

Moduly "ČINNOSTI"

1%2%14%
2%

0%

66%

6%

0%

1%
8%

Anketa

Chat

Fórum

Popisek

SCORM/AICC

Studijní materiál

Test

Wiki

Workshop

Úkol

 

Obr. 2 – Používanost modulů „Činnosti“  

Z obr. 2 i tabulky 1 můžeme jednoznačně říci, že největší rozsah používání má 

modul zvaný studijní materiál. Následuje modul Fórum a třetím nejvíce využívaným 

modulem je Úkol. 
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Zato bychom v obr. 2 marně hledali moduly Databáze, LAMS, Poznámky, 

Průzkum, Přednáška, Slovník. 

Název Bloky počet použití 
Globální vyhledávání 2 
HTML text 1 
Heslo ze slovníku 0 
Hlavní menu 1 
Kalendář 6 
Kalkulace půjčky 0 
Kurzy 60 
Mentees 0 
Nadcházející události 60 
Nedávná činnost 59 
Nálepky blogu 2 
Odkazy na oddíly 0 
Osoby 60 
Popis stránek/kurzu 3 
Poslední novinky 60 
Přihlásit se 1 
Připojení uživatelé 2 
Společné činnosti 0 
Správa 61 
Správa stránek 1 
Síťové servery 0 
Upravit záložky 0 
Vzdálené RSS zdroje 0 
Výsledky testu 1 
Zprávy 0 
Činnosti 60 

Tabulka 2 –  Používanost modulů „Bloky“  

 

O využívání modulů „Bloky“ je graficky znázorněno v obr. 3. Opět pro větší 

přehlednost jsou z grafického znázornění vypuštěny moduly, které nejsou používány 

vůbec. Proto v tomto grafu nemůžeme najít „Bloky“ podporující Heslo ze slovníků, 

Kalkulaci půjčky, Mentees, Nástroje blogu, Odkazy na oddíly, Společné činnosti, Síťové 

servery, Upravit záložky, Vzdálené RSS zdroje a Zprávy. 

Na rozdíl od modulů „Činností“ jsou tyto moduly používaný více stejnoměrně.  

Přesto se používanost „Bloků“ dá rozdělit na více využívané – jako např.: Kurzy, 

Osoby, nebo Správa… A méně volené „Bloky“, ke kterým patří Kalendář, Přihlášení, 

Popis stránek/kurzu, Hlavní menu a další. 
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Obr. 3 – Používanost modulů „Bloky“ 

 

Ve všech funkcích Rubínu se objevuje jedno a totéž riziko, které spočívá 

v nefunkčnosti a nedostupnosti internetu. Protože se toto riziko nachází u všech funkcí, 

proto nebude dále, v podrobnější analýze, zmiňovaná.  

Výše použitá data, které vycházely ze statistických údajů zveřejněných na portálu 

rubin.vsb.cz jsou z předešlého roku. Aktualizace těchto dat nebyla možná, jelikož                

při vývoji tohoto vzdělávacího portálu, data dále nebyla zveřejněná. 

 

3.4.1 Nabídka kurzů 

Seznam všech studijních kurzů dostupných na výukovém portálu rubin.vsb.cz. 

Kurzy jsou setříděny podle studijních oborů, do kterých patří. S ubíhající dobou,                

po kterou se tento vzdělávací portál používá, se také neustálé zvyšuje počet nabízených 

kurzů. 

Ke dni, kdy byla diplomová práce vytvořena, vzdělávací portál nabízel dostupnost 

kurzů z několika oblastí HGF. 
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Konkrétní počet dostupných z daných oblastí HGF, je zobrazen v následujícím 

přehledu:  

 Hornicko-geologická fakulta 

o 512 – Detašované pracoviště Most 8 kurzů 

o 545 – Institut ekonomiky a řízení systémů  

- Oddělení automatizace v hornictví 27 kurzů  

- Oddělení ekonomiky a řízení v oblasti surovin 18 kurzů 

o 542 – Institut hornického inženýrství a bezpečnosti  4 kurzy 

712 – Katedra jazyků  1 kurz 

Kyushu University Fukuoka  

ITB Bandung  

Návod k použití RUBIN 3 kurzy 

 

Kromě kurzů spadajících přímo pod Hornicko-geologickou fakultu, zde najdeme              

i jeden kurz z katedry jazyků a tři kurzy zabývající se prvky systému Rubin a jejich 

činnostmi.  

 

Riziko: 

- Nedostupnost kurzů, tzn. kurz je chráněný před zápisem, nebo možnost zapsat se 

do něj vypršela, 

- nepřidělení přístupových práv. 

Omezení: 

- Neúplná nabídka kurzů, tz. že v Rubinu se nenacházejí všechny kurzy, odpovídající 

všem oborům vyučujících na HGF. 

3.4.2 Studijní materiály 

Zdroje informací pro studenty a ostatní uživatelé portálu. Slouží k rozšiřování 

znalostí studentů a ostatních uživatelů. 

- Jakýkoliv soubor (Word, Excel, PowerPoint, Flash, zvukový soubor, pdf atd.), 

- odkazy na internet, 

- textové stránky přímo v Moodlu. 
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Díky stále větší oblíbenosti a zájmu využívání vzdělávacího portálu rubin.vsb.cz, se 

také rozšiřuje množství dostupných studijních materiálu. Studijní materiál si studenti 

můžou stahovat, kopírovat. A dále šířit mezi sebou, pokud to přístupová práva dovolují. 

Studijní materiály je bezpochyby nejvíce využívaná funkce, ze všech funkcí 

které jsou na rubinu.vsb.cz k dispozici. 

Riziko: 

- Nedostupnost internetu 

o malá rychlost připojení, 

o výpadek sítě, 

o nefunkční (porucha) síťové karty, 

o přetíženost serveru. 

Omezení: 

- Staré informace, 

- technicky zaostalý počítač, 

- doba stahovaní souboru. 

3.4.3 Diskuze, fóra 

Komunikace mezi účastníky daného kurzu. Přesněji řečeno, komunikace se 

odehrává mezi: 

- student X tutor (oboustranná komunikace), 

- student X student. 

V rámci komunikace mohou studenti i pedagogové vždy daný kurz zhodnotit. 

Hlavním přínosem jsou připomínky k tomu, co by se v konkrétním kurzu mohlo zlepšit. 

Nebo přímo návrhy pro odstranění nedostatků. 

 Pokud jsou dané uskutečnitelné a přínosné, mohou se posléze zavést i v dalších 

kurzech vzdělávacího portálu. 

V rámci diskuze si mohou účastnící komunikace dále přeposílat přílohy. 

Omezení: 

- Nedostupnost některých formátů souboru, ve kterých jsou příspěvky uloženy. 



Bc. Hana Jelenová: Implementace nových prvku do výukového portálu Rubin  

2009 23/54
 

3.4.4 Testy 

Umožňuje učiteli vytvářet a zadávat testy, které slouží k prověření znalostí 

studentů. Dle zvoleného typu testu si dále pedagog prověří správné pochopení učiva. 

Na základě takto získaných informací může posléze učitel změnit způsob výuky. 

Také se může dozvědět, jak náročné pro studenty probírané učivo je, či zda může zacházet 

více do detailů, popř. zda jsou studenti schopni danou látku naučit se sami samostudiem.  

Testy mohou být typu, např.: 

o Výběr z několika možností, 

o pravda/nepravda, 

o tvořená odpověď, 

o krátká tvořená odpověď, 

o přiřazování, 

o numerická úloha, 

o doplňovací úloha. 

Riziko: 

- Nezhotovení testu včas učitelem, 

- nesprávné vložení testu do systému. 

Omezení: 

- Neprobrání studijní látky včas, aby daný test mohl být napsán. 

3.4.5 Plán výuky 

Vymezení jednotlivých témat každého týdne semestru. Je to konkrétní časové 

rozdělení semestru. Tj. vytýčení přednášek, úkolů, testů podle konkrétního kalendáře,              

či podle okruhů – záleží, jak to vyučujícímu daného kurzu více vyhovuje. 

Podle plnění vytýčeného plánu studenti dostávají některé studijní materiály 

k samostudiu anebo mohou být z nedostatku času, z výuky vypuštěny.  

Riziko: 

- Nepředvídatelná situace (odjez pedagoga na služební cestu, atd.), 

- špatné časové rozdělení výukového plánu. 
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Omezení: 

- Nedostatek času (plán výuky nemusí být dodržen díky mimořádným akcím školy, 

nebo nemoci vyučujícího, popř. způsobené kalendářními svátky. 

3.4.6 Databáze 

Souhrn všech nashromážděných dat v systému. 

- jakýkoliv formát dat. 

Riziko: 

- Nemusí fungovat, 

- špatné vložení dat do systému, 

- virové napadení systému. 

Omezení: 

- Technicky zastaralý počítač, 

- php: určitá verze, 

- SQL: určitá příští verze. 

 

3.4.7 Novinky 

Informace uživatelům kurzů. Tato funkce zajišťuje uživatelům vzdělávacího 

portálu rubin.vsb.cz rychlý přehled všeho nového. To znamená informace o nově 

přidaných věcech, nebo změněných stávajících. 

Prakticky to znamená, že nás novinky upozorňují např. na aktualizaci studijních 

materiálů, přidání nových odkazů, zadaní nových projektů, apod. 

Riziko: 

- Nečtení vložených novinek. 

Omezení: 

- Zpoždění vložení novinky. 
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3.4.8 Úkol 

Funkce sloužící učitelům, k vytváření a zadávání úkolů pro studenty. A následné 

hodnocení vytvořených prací.  

Studentské práce mohou být zadávány a tvořeny v libovolném formátu jako                   

je např. Word, Excel, PowerPoint, Flash, zvukový soubor, pdf, atd. 

Typy studentských prací: 

o Eseje, 

o referáty, 

o projekty, 

o prezentace, 

o atd. 

Omezení: 

- Staré informace, 

- doba stahovaní souboru. 

3.4.9 Workshop 

Slouží pro vypracování zadaných úkolů, sběr studentských prací a vzájemné 

hodnocení prací. Kromě hodnocení samotných prací workshop umožňuje hodnotit                 

i kvalitu a způsob samotného hodnocení. 

Riziko: 

- Nedostupnost internetu, 

- malá rychlost připojení, 

- výpadek sítě, 

- přetížení serveru. 

Omezení: 

- Technicky zastaralý počítač. 
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3.4.10 Doporučená literatura 

Informace o dalších možných zdrojích studijních materiálů. Neinformovanost                

o možných studijních zdrojích může způsobit ztrátu času, kterou by jinak student mohl 

věnovat samotnému studiu. 

Naopak uveřejněním vhodných studijních zdrojů, přináší více času na lepší 

prostudování daného studijního materiálu. 

Zdroji studijních materiálů mohou být, např.: 

o Knihy, 

o skripta, 

o časopisy, 

o odkazy na internet. 

Riziko: 

- Malé množství dostupných materiálů. 

Omezení: 

- Staré informace, 

- krátká doba na prostudování materiálů. 

3.4.11 Kalendář 

Znázorňuje přehled všech událostí a akcí v daném kurzu. 

- Globální události, 

- skupinové události, 

- události kurzu, 

- osobní události. 

Riziko: 

- Špatně zadané datum události. 
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3.5 Diagram rubin.vsb.cz 

V diagramu jsou znázorněny všechny možné funkce a prvky systému, a vztahy 
mezi nimi. 
 

 
Obr. 4 – Diagram rubin.vsb.cz  
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Ve výše uvedeném diagramu můžeme vidět tři prvky systému: Správce, Tutora               

a Studenta. Jako nejvyšší prvek systému můžeme označit Správce. Tento prvek systému 

má nastarost celou databázi systému. Správce přiděluje práva ostatním prvkům v systému, 

spravuje a aktualizuje systém, řeší problémy systému. 

Tutor je hierarchicky druhý prvek v systému. Tutor má přístup do všech funkcí, 

které mu zpřístupní Správce. Správce může být Tutorem požádán o vytvoření nových 

funkcí, které pro svou činnost potřebuje. 

Třetím prvkem systému je Student. Funkce systému mají Studentovi usnadnit 

studium a přístup k informacím. 

V diagramu můžeme vidět zadávaní kurzů Tutorem do nabídky kurzů,                        

ze kterých si Student posléze vybírá konkrétní kurz nebo kurzy. Dále Tutor přidává nové 

informace do novinek určených ke čtení Studentovi, a zhotovuje plán výuky. 

Tutor zadává studijní materiály, které si Student má možnost stahovat. Vymýšlí           

a připravuje přednášku. Součástí přednášky jsou také studijní materiály. Do studijních  

materiálů zahrnujeme i doporučenou literaturu. 

Diskuse, fórum je funkce systému, která má usnadňovat komunikaci mezi prvky 

Tutorem a Studentem. 

V diagramu je dále vidět i vztah pro ověření pochopení probraného učiva                 

na základě psaní testů a plnění úkolů Studentem, které vymýšlí, zadává a hodnotí Tutor. 

Jako úložiště odevzdaných úkolů Studentem a místem pro vyzvednutí Tutorem 

slouží funkce workshop. V této funkcí může prvek Student hodnotit práci od jiného 

Studenta v systému. 
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4 Návrh nových možností na rubin.vsb.cz 

Pro návrh a použití nových možností na výukovém portálu jsem vycházela 

z analýzy uvedené v předešlé kapitole. Novými možnostmi nemusejí nutně bytí jen nové            

a doposud nepoužité prvky (moduly), ale i prvky již vložené na výukový portál 

rubin.vsb.cz, avšak nepoužívané. 

Velkým přínosem pro studenty by mohlo být používání již známých modulů 

Přenáška a Slovník, které bohužel zatím nejsou využívány vůbec. 

Z doposud neexistujících modulů v tomto výukovém portálu jsem z velké množství 

nabídky na internetových stránkách http://moodle.org a po konzultaci se správcem systému 

rozhodla použít moduly Netpublish a Practical. 

4.1 Přednáška 

Přednáška v Moodle není chápana jako klasická přednáška, jak si ji vykládáme 

v našem školství. Přednáška, tak jak ji chápeme v našem školství se v Moodlu nachází jako 

standardní studijní materiál v běžných formátech Word, Pdf, PowerPoint. 

Představuje zajímavý a interaktivní režim výuky. Moodle přednáška je složená 

z určitého počtu stránek. Na konci každé stránky se potom nachází otázka a možnost 

několika odpovědí. 

Podle své odpovědi student buď postupuje k další stránce, nebo se vrací                  

ke stránce předcházející. Průchod přednáškou může být lineární nebo libovolně větvený               

v závislosti na povaze prezentovaného materiálu. Stránky podávají vlastní obsah přednášky 

a jsou obvykle zakončeny otázkou.  

Otázka v modulu Přednáška může být různého typu. Typ otázky si volí Tutor kurzu 

podle vlastního uvážení. Každá přednáška může být vytvořena z jednoho typu otázek           

a nebo kombinací jednotlivých typů. 
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Možné typy otázek jsou: 

o Úloha s výběrem odpovědí, 

o pravda/nepravda, 

o krátká tvořená odpověď, 

o numerická úloha, 

o přiřazování, 

o dlouhá tvořená odpověď. 

Ke každé otázce je obvykle připojena sada odpovědí. Ke každé odpovědi                      

je přiřazen krátký text, tzv. komentář, který se zobrazí, jestliže student danou odpověď 

zvolí. K odpovědi je také přiřazen skok. Skok může být relativní (tato stránka, následující 

stránka), nebo absolutní (konkrétní stránka nebo konec přednášky).  

Přednáška má dále navigační posloupnost. To je pořadí, ve kterém jednotlivé 

stránky vidí student. Je definováno skoky nastavenými u jednotlivých odpovědí                    

a od lineární posloupnosti se může značně lišit. Učitel má možnost navigační posloupnost 

kontrolovat a upravovat. 

Tutor kurzu dále může dovolit studentovi sledovat průběžně získané body, a tím 

studentovi umožňuje ověřovat si správnost svých odpovědí. 

Význam přednášky spočívá v jednoduchém ověření pochopení probrané studijní 

látky.  

4.2 Slovník 

Slovník je modul umožňující účastníkům kurzu vytvářet a průběžně spravovat 

seznam definic, na stejném principu jako funguje klasický slovník. 

Hesla (výrazy) lze vyhledávat a zobrazovat v mnoha různých formátech.  

Formáty slovníku: 

 Encyklopedie, 

 prostý slovníkový styl, 

 seznam položek,   
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 souvislý bez autora,  

 úplný bez autora,   

 úplný včetně autora,   

 ČKD.   

Jednotlivé typy formátů jsou pro přehlednost uvedeny v příloze této diplomové 

práce. 

Další funkci, kterou tento modul nabízí, je možnost přenášení hesla – z jednoho 

slovníku do druhého (hlavního) – v rámci jednoho kurzu. Konkrétněji řečeno, pro každý 

týden nebo tématické uspořádaní – podle toho, jaké uspořádání kurzu je zvoleno – můžeme 

mít vytvořen slovník s konkrétními definicemi a pojmy. A tyto jednotlivé slovníky             

(v Rubinu označené jako vedlejší) můžeme spojit do jednoho slovníku (tzv. hlavního), kde 

se potom zobrazují všechny definice a pojmy použité v celém kurzu.  

Automaticky tvořící se odkaz na heslo ve slovníku je další funkce, kterou slovník 

nabízí. Odkaz se vytvoří pokaždé, když se konkrétní výraz (heslo) objeví v kterémkoliv 

textu celého kurzu. 

Nespornou výhodou slovníku je, že pokud potřebujeme nutně najít vysvětlení 

nějakého pojmu, a nevíme přesně, ve které studijním materiálu se nachází, stačí nám 

otevřít slovník, zadat počáteční písmeno a pojem se nám během chvilky najde.                   

A nemusíme pracně procházet všechny přednášky a hledat si ho sami. 

4.3 Practical 

Jednoduchý modul, skládající se z nástrojů, dovolující vyučujícímu zavést nebo 

vytvořit řadu seznamů (tabulek, programů), do kterých se studenti musí zaregistrovat.            

Je užitečné pro dokončení školní (univerzitní) praxe. [19] 

 

Typ: Activity modul 

Vyžaduje: Moodle 1.8 nebo později 

Stav: Třetích stran 

Správce (autor): Tania Patricia Perez López 



Bc. Hana Jelenová: Implementace nových prvku do výukového portálu Rubin  

2009 32/54
 

4.4 Netpublish 

Netpublish je modul, který dovoluje uživatelům jednotně vytvořit multi-stránkový 

online dokument, jako je časopis nebo noviny, který může být vydán externě                

např. uživatelům, kteří nejsou v moodle. [18] 

 

Typ: Activity modul 

Vyžaduje: Moodle 1.5 nebo později 

Stav: Třetích stran 

Správce (autor): Janne Mikkonen 
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5 Implementace zvolených prvků 

Musíme mít fungující webový server s fungujícím PHP protokolem a fungující 

databázový server SQL.  

Nové moduly, doposud nenacházející se v portálu rubin.vsb.cz, implementujeme 

tím, že si nejprve zvolený modul stáhneme z http://moodle.org do počítače. Potom je 

rozbalíme do příslušného adresáře Mod, Block nebo Question  – dle potřeby. Administrace 

v kurzu potom proběhne otevřením příslušného okna a následným povolením. 

Veškeré úpravy se dějí v zapnutém režimu úprav. V tomto režimu je možné se 

přepínat do všech možných rolí uživatelů, kteří do výukového portálu můžou, aniž bychom 

se z tohoto režimu museli vypnout. 

5.1 Přednáška 

Modul Přednáška není nutné na výukovém portálu rubin.vsb.cz nikterak 

implementovat. Již je v základní nabídce tohoto portálu. Nachází se v části zvaná „Plán 

výuky“, v rozbalovací liště „Přidat činnost“. Je ho pouze potřeba uvést v provoz.              

Po jejím zprovoznění se odkaz na seznam všech přednášek nachází v panelu „Činnosti“. 

Funkčnost přednášky zajistíme tak, že dodáme data do stávajícího formuláře. Ten 

má následující charakter. 

 
Obr. 5 – Schéma nastavení přednášky 1 
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Posloupnost přednáškou se dá volit pod každou odpovědí. Tehdy má autor 

přednášky má možnost studenta poslat na pole s další otázkou anebo ho ponechá,                    

při špatné odpovědi, na otázce stejné. To je spojeno s tím, kolikrát má student možnost 

odpovědět na jednu otázku – opět se nastavuje v nastavení přednášky. 

Další možnost je poslat studenta na konec přednášky, popřípadě ho nechat 

přesunout na jakoukoli stránku vedenou v přednášce. 

 

 
Obr. 6 – Schéma nastavení přednášky 2 

V tomto konkrétním případě, jsem přednášku v Moodlovké podobě využila spíše 

jako testovací formu, která by se dala přirovnat k běžným testům. Učební text, který               

je obvykle v tomto typu přednášky zobrazen, před položením kontrolní otázky, jsem 

rozhodla k přednášce připojit formou vloženého souboru. Tento soubor se studijním 

materiálem se studentovi zobrazí ve vyskakovacím oknu, pokud si tento materiál vyvolá 

klepnutím na příslušný odkaz. 

5.2 Slovník 

Slovník je modul, který se nachází ve standardní verzi jakéhokoli Moodlu. Stejně 

jako modul Přednáška, se i Slovník nachází v „Plánu výuky“ v nabídce „Přidat činnost…“ 

a po jeho uvedení do provozu, se seznam všech Slovníků nachází v panelu „Činnosti“. 
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Aktivaci modulu Slovníku provedeme jeho vybráním a vyplněním nastavení tohoto 

modulu.  Nastavení modulu Slovník zobrazeno na obr. 7 a obr. 8. 

 
Obr. 7 – Nastavení modulu Slovník 1 

 

 
Obr. 8 – Nastavení modulu Slovník 2 
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Po nastavení vlastností už jen vkládáme hesla a jejich definice. Ty se potom 

zobrazují prostřednictvím předem nadefinovaných vlastností. 

Pokud se nám tyto vlastnosti později přestanou tutorovi kurzu líbit, může je kdykoli 

změnit. 

5.4 Practical 

V důsledku problémů, které způsobily neúspěšnou implementaci tohoto modulu            

do e-lerningového portálu HGF, jsem byla nucena tento modul nahradit modulem novým.  

Nově vybraným modulem se stal modul Kniha. 

5.5 Netpublish 

Modul Netpublish se do zkušebního Moodlu na mém osobním počítači 

naimplementovat podařilo, ale při zjišťování možností tohoto prvku se objevily chyby. 

Tyto chyby vyvolaly nesprávné chování tohoto modulu a znemožnily jeho vyzkoušení.  

Proto byl modul vyřazen z dalších možností jeho zprovoznění a nahrazen modulem Wiki. 

5.6 Kniha 

Kniha je jednoduchý vícestránkový studijní materiál. Dříve než se pustím                

do podrobnějšího popisu tohoto modulu, určitě stojí za zmínku, že autorem Knihy je český 

programátor Petr Škoda. 

 

Typ: Activity modul 

Vyžaduje: Moodle 1.6 nebo později 

Stav: Třetích stran 

Správce (autor): Petr Škoda  

 

Použití modulu Kniha je pro tvůrce kurzu velmi jednoduché. Při použití tohoto 

modulu, který v Moodlu nebo v našem případě v Rubinu najdeme mezi moduly               

pro „Přidat studijní materiál…“. 
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5.7 Wiki 

Wiki je modul umožňující kolektivně vytvářet dokumenty za použití jednoduchého 

značkovacího jazyka a internetového prohlížeče. 

"Wiki wiki" znamená v havajštině "velmi rychlý". Rychlost vytváření                         

a aktualizování stránek je jedním z určujících aspektů technologie wiki. Obyčejně platí,           

že aktualizace jsou automaticky přijaty a zveřejněny bez dalšího schvalování. 

Většina instalací wiki je přístupná veřejnosti, nebo alespoň všem, kdo mají přístup 

k serveru, na kterém wiki běží. [20] 

Modul Wiki v Moodlu umožňuje účastníkům kurzu společně vytvářet webové 

stránky – zakládat je a rozšiřovat a měnit jejich obsah. Starší verze stránek se nikdy 

nemažou a mohou být v případě potřeby obnoveny. [20] 

Podobně jako moduly Přednáška a Slovník tak i Wiki se stala součástí standardní 

verze Moodlu. Jejich podobnost spočívá i v uvedení do provozu, a to velmi jednoduchým 

způsobem, že si jí najdeme v nabídce „Přidat činnost…“. Dále se tyto moduly shodují,      

že po uvedení v provoz, se Wiki objeví také v panelu „Činnosti“.  

Aktivace Wiki se potom provede po zadání našich požadavků v nastavení.  

 
Obr. 9 – Nastavení modulu Wiki 
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6 Vytvoření kurzu s důrazem na implementaci nových 
prvků 

Nově vytvořený kurz výukového portálu Rubin VŠB – TU Ostrava HGF vznikl  

pro Institut ekonomiky a systémů řízení, oddělení automatizace v hornictví, a nazývá se 

Automatizace ve vodním hospodářství. 

Dříve než se budu dále zabývat popisem vzniku nového kurzu, musím poznamenat, 

že všechny „nové“ možnosti pro studijní kurz, než byly nahrány a zprovozněny                        

ve výukovém portálu rubin.vsb.cz, byly nejprve vyzkoušeny v Moodlu, který pro tento 

účel vznikl a byl instalován na mém osobním počítači. Tento zkušební Moodle není              

pro ostatní uživatele internetu zpřístupněn.  

Tento kurz, s přihlédnutím na přístupová práva, založil správce systému                       

Ing. Jan Gottfreid, Ph.D. Založení kurzu v tomto případě se rovná založení prázdné nové 

kostry kurzu, kterou jsem následně naplnila studijním materiálem, zprovoznila některé 

doposud nevyužité moduly a implementovala nové. 

Kurz vznikal pod pracovním názvem Jelenová a studentům nebyl k dispozici. 

 

 
Obr. 10 – Úvodní stránka prázdného kurzu 1 
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Obr. 11 – Úvodní stránka prázdného kurzu 2 

6.1 Vkládání Studijního materiálu 

Vkládání studijního materiálů – tedy možných studijních textů a materiálů                

ve formě Word či Pdf, nebo ve formě prezentací – PowerPoint, a dalších – se 

nejjednodušeji do systému vloží přes nabídku přidat studijní materiál. 

 
Obr. 12 – Přidat studijní materiál 



Bc. Hana Jelenová: Implementace nových prvku do výukového portálu Rubin  

2009 40/54
 

Zvolíme tedy tuto možnost, rozbalí se nám rolovací lišta a v ní vybereme položku 

Odkaz na soubor nebo web. Po zvolení této položky se nám objeví nastaveni tohoto 

studijního materiálu. Nejdůležitější položka je názvem daného materiálu, která má i status 

povinně vyplněné položky. 

Pro přidání nějakého souboru z počítače, DVD, CD, Flashdisku nebo jiné 

mechaniky zvolíme možnost Vyberte nebo nahrajte soubor… potom vložit soubor              

→ procházet a vyberu odkud a co chci vložit, po vybrání souboru → vložit tento soubor. 

Tím soubor vložíme do databáze souboru v Rubinu. Vybereme zaškrtnutím soubor, který 

chceme vložit do patřičného týdne a dáme možnost vybrat. 

Všechny studijní materiály, kromě rozčlenění v plánu výuky, se nacházejí                      

i v panelu Činnosti pod Studijními materiály, anebo v panelu Správa v Souborech. 

Implementací nového modulu Kniha, se nám rozšířila nabídka „Přidání studijního 

materiálu“ i o tuto vybranou možnost prezentace studijního materiálu. 

6.2 Vkládání Činností 

Vkládání činností – jako jsou například Anketa, Chat, Fórum, Slovník nebo 

Přednáška se přidávají podobným způsobem jako studijní materiály. Po zvolení konkrétní 

činnosti, kterou chceme přidat, se u každé postupuje individuálně. Obecně platí,                   

že po zvolení přidávané činnosti si nejprve upřesníme nastavení vybraného modulu. 

 
Obr. 13 – Přidat činnost 
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V této diplomové práci, jsem pro rozšíření kurzu zvolila přidat činnost Přednáška, 

Slovník a Wiki.  

6.3 Použití doposud nevyužívaných modulů 

V této kapitole se zabývám moduly, které už ve výukovém portálu rubin.vsb.cz 

byly nainstalovány, ale nebyly používány. 

6.3.1 Přednáška 

Průběh přednáškou vypadá následovně. Po zvolení konkrétní přednášky, se nám         

na obrazovce objeví následující zobrazení, viz Obr. 14.   

V horní části přednášky se studentovi zobrazuje průběžný počet získaných bodů, 

které při průchodu přednáškou zatím získal. Pokud to tutor v přístupových právech dovolí. 

Hlavní část patří zadání otázky a posléze možné odpovědi, jako v tomto konkrétním 

případě.  Počet odpovědí může být libovolný, podle toho jak si to tutor nastaví.  

 
Obr. 14 – Průběh přednáškou 1 

 
Obr. 15 – Průběh přenáškou 2 
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Poté zvolíme pokračovat a dostaneme se na další stránku přednášky s novou 

otázkou. Na další stránku by se studenti, v tomto případě, dostali i v při špatné odpovědi. 

Všechno záleží na tom, jak je nastaven průběh přednášky. Toto nastavení má plně 

v rukou autor kurzu (přednášky). 

6.3.2 Slovník 

Pokud je Slovník v systému nahrán a uveden v provoz je jeho používání naprosto 

jednoduché. 

Když student potřebuje využít Slovníku, má možnost pracovat s jedním velkým 

slovníkem, který je určený pro celý konkrétní kurz, anebo si může zvolit tzv. vedlejší 

Slovník, vztahující se ke každému jednotlivému týdnu, nebo okruhu výuky. Toto rozdělení 

záleží na Tutorovi kurzu. 

Po zvolení konkrétního typu Slovníku je nabídnuto studentovi několik možností          

při vyhledávání „neznámých“ pojmů. 

Jedna z možností je napsaní hledaného pojmu do Fulltextového vyhledavače               

a nechat systém, aby daný pojem našel sám. 

Dalšími možnostmi jsou nechat si jednotlivé pojmy vytisknout na obrazovku podle: 

 Abecedy 

 kategorie, 

 data, 

 autora. 

 

Tyto možnosti jsou závislé i na zvoleném typu vkládání od Tutora. V této práci jsou 

všechny pojmy řazeny ve slovníku podle abecedy. 

6.3.3 Wiki 

Modul Wiki v portálu rubin.vsb.cz má vlastnosti jakákoliv „encyklopedie“                   

na internetu. Studenti do tohoto modulu mohou vkládat nalezené informace týkající se 

probírané látky, a nebo informace sloužící k rozšíření vědomostí spojené s probíraným 

studijním materiálem.  
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Za pravdivost informací vložených do Wiki na rubin.vsb.cz, nikdo neručí, stejně 

jak je tomu na encyklopediích volně dostupných na internetu, např. Wikipedie.cz 

 

Práce s Wiki 

Při práci s Wiki si nejprve založíme nové stránky. Tyto nové stránky musíme 

pojmenovat. Pojmenování se provádí buď pomocí „Wiki slov“                                       

např. WikiAutomatizaceVodníhoHospodářství nebo že název uzavřeme do hranatých 

závorek např.: [Wiki Automatizace vodního hospodářství]. Když jsme stránku 

pojmenovali, a uložili, tak se za textem označeným jako název stránky zobrazí otazník „?“. 

Pokud na tento „?“ klikneme, dostaneme se tak do režimu úprav pro danou stránku. Zde 

můžeme vložit náš text, obrázek a máme novou stránku wiki. 

Wiki je modul umožňující návštěvníkům portálu rubin.vsb.cz informace číst, 

upravovat, vkládat odkazy či zobrazit historii. 

Vytvořené stránky je možné prohledávat a sestavovat jejich seznamy podle různých 

kritérií. 

Tyto kritéria slouží studentům pro rychlejší orientaci ve Wiki a jsou označeny jako 

„Wiki odkazy“, které nabízejí tyto možnosti prohledávání stránek: 

 Mapu stránek – pomocí odrážek,  

 obsah stánek, 

 nejnovější stránky – zobrazení naposledy vytvořených stránek, 

 nejnavštěvovanější stránky,  

 nejčastěji upravované stránky, 

 aktualizované stránky, 

 sirotčí stránky – stránky, na které ještě nevede žádný odkaz, 

 žádné stránky – odkazy na stránky, které ještě nebyly vytvořeny, 

 „wiki odkazy“ nabízejí i možnost Exportovat stránky a to buď do stáhnutelného 

archívu „zip“ a nebo do jakéhokoli vytvořeného adresáře existujícím na portálu 

rubin.vsb.cz daného kurzu. 

Obsah stránek můžete formátovat buď pomocí formátovacích značek Wiki, nebo 

pomocí značek HTML – pokud je tato možnost aktivována. 
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Pomocí Wiki značek můžeme snadno upravit: 

 Formátování textu dosáhneme tím, že upravovaný text napíšeme mezi příslušné 

znaky v příslušném počtu, např.: 

- zvětšený textu => ##text## (text napíšeme mezi dvě dvojice křížků) 

- tučný text => **text** (text napíšeme mezi dvě dvojice hvězdiček) 

- zdrůzazněný text => ''text'' (text napíšeme mezi dvěma jednoduchými 

uvozovkami) 

- zmenšený text  => µµtextµµ (text napíšeme mezi dvě dvojice tohoto symbolu 

µµ) 

- strojové písmo => ==text== (text napíšeme mezi dvě dvojice rovnítek) 

 

 pro různě veliké Nadpisy použijeme různý počet vykřičníků „!“ 

- malý nadpis, použijte na začátku řádku vykřičník ! 

- středně velký nadpis použijte dva vykřičníky !! 

- velké nadpisy tři vykřičníky !!! 

 

 Odstavce v textu oddělujeme prázdnými řádky, pro zalomení řádku se používají tři 

znaky procenta %%%; a odsazení textu dosáhneme tím, že na začátek řádku 

vložíme mezer nebo tabulátor. 

 

 Obrázky na wiki stránky můžeme vložit dvěma způsoby 

- zapsáním jeho absolutní internetové adresy do hranatých závorek,                      

např. [http://www.example.com/pics/image.png] 

- nebo použitím funkce Vkládání obrázků 

 

 Tabulky pomocí znaků vytvoříme tak, že každou buňku stačí uzavřít z každé 

strany jedním svislítkem „|“. Prázdné buňky prohlížeče obvykle vynechávají. 

 

 Hypertextové odkazy vytváříme, když do textu umístíme WikiSlovo nebo 

konkrétní text umístíme do hranatých závorek. Automaticky hypertextový odkaz, 

na kt. bude možné jen kliknout, vytvoříme, když do textu stránky uvedeme platnou 

internetovou adresu začínající http://. 
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Chceme-li zabránit vzniku hypertextovému odkazu z WikiSlova, internetové adresy 

či jiného textu napsaného v hranatých závorkách, stačí když před ně napíšeme 

vykřičník „!“ nebo vlnovku (tildu) „~“. 

- !BezOdkazu, ~BezOdkazu 

- ![bez odkazu], !!http://example.com 

 

 Seznamy číslované vytvoříme tak, že na začátku řádku napíšeme znak #. Položka 

seznamu odsazená a začínající odrážkou nám vznikne stejným způsobem,                

jen použijeme hvězdičku *. 

 

Pomocí Správy wiki stránek může autor příspěvku dále měnit nastavení, odstranit 

nebo pročisti stránky, či hromadně vrátit všechny provedené změny. 

Možnost nastavení na wiki stránkách, spočívá v přiřazení stránkám jejich příznaky. 

Příznaky umožňují měnit typ a nebo chování stránek. Na portálu rubin.vsb.cz máme                 

na výběr, použít následující příznaky: 

Příznak Popis 

TXT Stránka obsahuje text. 

BIN Stránka obsahuje binární data. 

OFF Stránka není dostupná. 

HTM 
Povolit pro tuto stránku používání značek HTML (přednostně se 

uplatňuje obecné nastavení wiki). 

RO Pouze pro čtení (Read Only). 

WR Stránku lze upravovat (Writable). 
Tabulka 3 – Popis příznaků 

 

Stránky Wiki nabízejí studentům i tzv. „Fulltextové prohledávání“. Toto 

vyhledávání probíhá jen na portálu rubin.vsb.cz a ještě pouze v daném kurzu. 

Modul Wiki je podle mého mínění dobrým doplněním studijního materiálu a může 

dobře sloužit i při rozšiřování vědomostního okruhu v dané problematice. Pokud vezmeme 

v potaz, že příslušné Wiki stránky vznikají jen pro daný, konkrétní kurz. 
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Jedinou nevýhodu tohoto modulu vidím v tom, že studenti čerpající vědomosti 

z těchto vytvořených stránek, nemají stoprocentní záruku pravdivosti publikovaných 

informací. 

6.4 Použití nově přidaných modulů 

V této části se zabývám modulem, který se na portálu rubin.vsb.cz nenacházel. 

6.4.1 Kniha 

Při zprovoznění studijního materiálu v podobě knihy se nejprve musí nastavit 

obecné nastavení. Toto obecné nastavení zahrnuje název a souhrn o čem kniha pojednává. 

Dále může tutor nastavit, jak bude vypadat číslování kapitol: 

 Žádné, 

 čísla, 

 odrážky, 

 odsazené. 

Obecné nastavení umožňuje i zakázaní tisku, nebo používání uživatelských nadpisů 

(nadpisy jsou zobrazeny pouze v obsahu knihy). 

Kromě „Obecných nastavení“ modul obsahuje i „Společná nastavení“. Tyto 

nastavení neobsahují žádné povinné pole a proto je dále nerozebírám. 

V momentě kdy se rozhodneme studijní materiál prezentovat formou modulu 

Kniha, si ušetříme práci s vkládáním jednotlivých souborů s potřebným studijním 

materiálem, v různých formách jako např.: Word, Pdf, PowerPoint či Excel a další. 

V rámci použití Knihy studijní materiál jednoduše nakopírujeme do předem daných 

polí, které nám modul sám nabízí. 

Jako studijní materiál můžeme vytvořit Knihu jednu, nebo více. Záleží pouze             

na tom, jakým způsobem si rozvrhneme probíranou látku… 

Zda je pro nás (pro vyučujícího) výhodnější vytvořit jednu knihu, ve které bude 

obsažen všechen studijní materiál, dělený podle jednotlivých kapitol s možností použití 

podkapitol pro zvláštní případy. Nebo druhá možnost pro každou studijní látku vytvořit 
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knihu novou, která bude mít vždy jen jednu kapitolu, popřípadě kapitol více – 

z ohledem na složitost probíraného učiva.  

Zvolená možnost prezentace by se měla určitě podrobit přehlednosti a snadnému 

způsobu pochopení probíraného učiva.  

Učivo v tomto modulu si potom studenti mohou stáhnout a uložit do svého počítače 

v nějaké „balené“ formě – rar, zip nebo si ho mohou zkopírovat do Wordu, Pdf nebo jiného 

zvoleného formátu. Další možnost, kterou modul Kniha nabízí, je vytištění tohoto 

studijního materiálu. Tisknout můžeme celou knihu nebo jednotlivé kapitoly. Záleží            

na studentově potřebě. Ukládat a tisknout Knihu může student jen tehdy pokud, to tutor 

kurzu dovolí. 

Na mě tento modul působí hodně pozitivně. Pokud je správně proveden, studenti 

v něm najdou všechen studijní materiál, který je seřazen či rozdělen podle jednotlivých 

kapitol. Takže pro oko to působí velice esteticky. 

Nevýhodu tohoto modulu ovšem shledávám v tom, že pro pozdější použití                 

a úpravu si musí student daný materiál stáhnout a nebo kopírovat (Word, atd.). Na druhou 

stranu tato úprava se dá provést několika kliknutími a nezabere mnoho času. 
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7 Závěr 

V diplomové práci jsem se zabývala CMS – systémy pro správu obsahu. V rámci 

naplnění této části diplomové práce, jsou popsané jednotlivé vzdělávací modely.  

Hlavní zaměření práce bylo na jednu z možností e-learningového vzdělávání. 

Konkrétně na rubin.vsb.cz, a jeho analýzou.  

Při analýze byly popsány prvky a funkce systému rubinu.vsb.cz. V případě prvků 

systému byly zjištěny a popsány jejich vazby mezi sebou, a byl vytvořen diagram 

znázorňující strukturu portálu. V analýze byl dále proveden popis jednotlivých funkcí 

systémů a zjištění jejich využívání. Používanost jednotlivých funkcí byla znázorněna            

i v grafické podobě. 

Další části práce bylo navrhnout nové možností a jejich implementací. Návrh 

nových možností byl v průběhu práce přesněji konkretizován. V důsledku nevyužívání 

všech možných modulů, které jsou součástí standardního Moodlu, se jako návrh použili 

dva z těchto nevyužívaných modulů: Přednáška a Slovník. Jejich implementace                     

a zprovoznění nebylo nikterak náročné. Nejvíce času, při zavádění těchto modulů, zabralo 

až jejich naplňování daty, které proběhlo v etapě vytváření nového kurzu s důrazem            

na použití nově vybraných modulů. 

Oproti tomu návrh úplně nových a doposud v portálu neviděných možností 

proběhl z velkého množství možných modulů dostupných na http://moodle.org, v části 

Modules and plugins. Z tohoto množství potom, na základě konzultací se správcem 

systému, byly vybrány dva moduly: Netpublish a Practical. Implementace těchto modulů 

už byla problematičtější. Než se nově vybraný modul nahrál do rubin.vsb.cz, byl 

vyzkoušen v Moodlu, který pro tento účel vznikl a byl instalován na mém osobním 

počítači. Na základě problémů při implementaci modulu Practical – nedostupnost potřebné 

databázové tabulky, byl nahrazen modulem Kniha (Book). Nově zvolený modul, byl 

nahrán bez problémů. 

Poslední část diplomové práce se zabývala vytvořením nového kurzu s použitím 

nově zvolených nebo doposud nevyužívaných prvků výukového portálu. 
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Po vytvoření nového kurzu Automatizace ve vodním hospodářství a jeho naplnění, 

zprovoznění některých nevyužitých modulů a přidání vybraných nových modulů, mohu 

tuto diplomovou práci uzavřít se zkušenostmi: 

Modul Přednáška, v prezenční formě studia a kombinované, nemá v podstatě 

význam, jelikož je blíže a lépe zastoupen přednáškou klasickou. Přednáškou přednášenou 

vyučujícím s možností používat studijní materiál dostupný na portálu rubin.vsb.cz. Tento 

studijní materiál se potom stává pomocným materiálem k výkladu přednášejícího. Dále má 

student možnost, při klasicky probíhající přednášce, položit vyučujícímu dotaz v případě 

neporozumění učiva. Přednáška v Moodlovském pojetí se vyplatí především těm 

studentům, kteří nemají šanci setkat se s vyučujícím a prověřit si pochopení probrané 

učební látky. Tudíž to značí, že po přečtení tématu přednášky, si student ověří správné 

pochopení učiva na několika otázkách. Na základě jejich zodpovězení se může dostat dál, 

na následující kapitolu. V opačném případě si danou kapitolu musí zopakovat, přečíst 

znovu. 

Slovník je modul, který se doposud v kurzech také nepoužíval. Dal by se přirovnat 

k seznamu pojmů, který někteří autoři kurzu uvádějí na počátku, ve svých studijních 

materiálech. Tedy pokud se tak stane. V případě, když se tak nestane, musí si studenti dané 

pojmy hledat v textu studijních materiálu nebo zjišťovat z jiných zdrojů. Vytvoření 

slovníku je celkem časově náročné. Jak už bylo v textu diplomové práce řečeno, slovník 

slouží k uspořádání pojmů (hesel) podle abecedy, což zapříčiňuje snadnost jejich 

vyhledávání a také jejich přehlednost. 

Jak se ukázalo, modul Kniha je další možnost prezentace studijního materiálu. 

Zobrazení studijního materiálu tímto způsobem na mě působí ucelenější formou. A také 

přechod mezi jednotlivými okruhy je plynulejší, student nemusí postupně otevírat 

jednotlivé dokumenty. Knih může být v portálu vytvořeno libovolné množství. Praktické 

vytvoření konkrétní knihy je potom časově náročné podle množství obsahujících dat. 

Data do knihy můžeme dostat buď přímým psaním textu anebo kopírováním textu 

z jiných zdrojů. Vkládání do obrázků do modulu kniha je problematičtější. Nejprve si daný 

konkrétní obrázek musíme nahrát do databáze systému (portálu) a teprve potom ho 

můžeme nahrát do textového editoru. 
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Posledním modulem, kterým jsem se v této práci měla zabývat, byl modul 

Netpublish. Jeho nahrání do zkušební verze Moodlu proběhla bez jakýchkoli komplikací.           

Ty se ale objevily záhy, když jsem se rozhodla tento modul vyzkoušet. Při uvedení 

Netpublish v provoz, se začaly objevovat chyby a systém nepracoval tak, jak měl. Proto           

se i tento modul nahradil modulem novým.  

Náhradní variantou, kterou se v této práci zabývám, se stal modul Wiki.  

Wiki, stejně jako moduly Přednáška a Slovník, se již nacházejí v základní nabídce 

Moodlu (portálu rubin.vsb.cz). A podobně jako Přednáška a Slovník, čekal pouze                      

na uvedení v provoz.  

Modul Wiki je postaven na principu běžných internetových encyklopedií. Rozdíl 

spočívá v tom, že tyto wiki stránky jsou pouze určeny studentům konkrétního kurzu. Také 

zde studenti a návštěvnici kurzu mají možnost vkládat své příspěvky k probíranému učivu, 

získané na internetu, skript, knih či jiných zdrojů.  

Studenti používající tento modul, z něj mohou získat další vědomosti a znalosti               

ke konkrétnímu studijnímu materiálu a získat i rozšířit vědomosti z dané problematiky, 

kterou právě ve škole probírají. Jak už bylo výše zmíněno, jediný a celkem závažný 

problém vidím ve věrohodnosti těchto informací. Nepravdivost může způsobit citování 

špatného materiálu, nebo špatné opsání získaných informací ze zdrojů jako jsou skripta, 

knihy, či časopisy… S Wiki modulem se dá pracovat velice snadno. Přesto ti studenti, kteří 

by s jeho naplněním měli potíže, mohou využít nápovědu, podle níž si s vkládáním textu, 

obrázků  a odkazů lehce poradí. 

Obecně se dá říci, že Moodle v dnešní době nabízí velké množství modulů lišící se 

od sebe mnohdy jen způsobem zobrazení jednotlivých informací a časovou náročností              

na jejich zprovoznění. Příkladem je zobrazení vypracovaného studijního materiálu pouhým 

vkládáním v určitém formátu do portálu přes nabídku „Přidat studijní materiál…“, kde si 

tutor vybere možnost „Odkaz na soubor nebo web“ anebo vytvářením modulu Kniha. 

Pokud studijní materiál zahrnuje i obrázky je nutnost tyto obrázky nahrát do systému 

zvlášť, a potom je teprve můžeme ze systému vložit na místo v modulu Kniha, kde 

chceme, aby se zobrazovaly. 

Je tedy možno konstatovat, že je pouze na tutorovi kurzu, kterou formu prezentace 

studijního materiálu zvolí. 
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