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1 Úvod  

E-learning není pouze pojem. V dnešní dob� se jedná o celé odv�tví, a to jak v oblasti 

informa�ních technologií, tak v oblasti pedagogiky. Je to obor, pro který vzniká software, pro 

který jsou školeni lidé, a je to obor, který se vyvíjí. 

Od svých za�átk� v 80. letech minulého století se velmi výrazn� zm�nil. P�vodn� m�ly stroje 

uleh�it testování žák�, avšak s rozší�ením osobních po�íta�� získává e-learning nový rozm�r. 

Vznikají kurzy na CD, díky kterém mohou studenti získávat informace doma u svých 

po�íta��. Teprve internet umožnil využívat e-learning v takovém rozsahu, jak ho vnímáme 

dnes. 

Nejde pouze o elektronické materiály, které jsou student�m zp�ístupn�ny p�es po�íta�ovou 

sí�. Definice dnešního e-learningu jak ji najdeme na webových stránkách Virtuální Ostravské 

univerzity zní: 

„E-learning je forma vzd�lávání využívající multimediální prvky - prezentace a texty s odkazy, 

animované sekvence, video snímky, sdílené pracovní plochy, komunikaci s lektorem 

a spolužáky, testy, elektronické modely proces�, atd. v systému pro �ízení studia.“ [35] 

  

Z definice vyplývá, že se pod pojmem e-learning skrývá spousta r�zn� náro�ných �inností, 

které musí zvládnout jak u�itel, tak i student. Toho využili výrobci softwaru a svými 

programy se snaží více �i mén� uživatel�m e-learningu zjednodušit práci. 

Cílem této diplomové práce je p�edstavit software, který se používá k implementaci 

e-learningu ve vzd�lávání. Bude vybráno n�kolik zástupc� z program� dostupných na trhu, 

tyto programy budou p�edstaveny a bude analyzována náro�nost jejich zavedení i náro�nost 

používání pro b�žné uživatele. 

V teoretické �ásti bude p�edstavena pedagogická teorie e-learningu, budou vysv�tleny 

základní pojmy a nastín�ny možnosti, jak zavést tuto teorii do praxe. V dalším kroku budou 

p�edstaeny nástroje, které mohou pomoci p�i tvorb� kurzu i p�i jeho zp�ístupn�ní. V praktické 

�ásti budou p�edloženy popisy vybraných softwarových variant a doporu�ení plynoucí 

z analýzy softwaru. 
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2 Metodologická východiska  

2.1 Vymezení pojm�

Jak již bylo nazna�eno v úvodu, zvykli jsme si slovem e-learning ozna�ovat velmi širokou 

oblast vzd�lávání, která zahrnuje velmi r�znorodé �innosti. Proto se v tato kapitola bude 

v�novat vymezení pojm� a alespo� základní metodologii, která se využívá p�i zavád�ní  

e-learningu. 

Mohlo by se zdát, že jsou to v zásad� zbyte�n� popsané �ádky. Vždy� na toto téma lze najít 

velké množství informací a� už v publikacích nebo na internetu. Avšak p�i prostudování 

t�chto zdroj�, jsem došla k názoru, že práv� ve vymezení pojm� se auto�i více �i mén� liší 

a ne vždy ozna�ují daným pojmem stejnou skute�nost. 

 E-learning 

V této práci bude jako e-learning ozna�ován studijní materiál �i �innost, která ke své 

realizaci vyžaduje výpo�etní techniku. P�i tomto pohledu na e-learningové materiály je 

možno využít základní d�lení, které ve své bakalá�ské práci využívá i Tomáš Karafiát [4], na 

offline a online e-learning. 

Obrázek 1: Schéma elektronického vzd�lávání 

Offline vzd�lávání nevyžaduje, aby byl po�íta� p�ipojen k síti internet. U�ební materiály jsou 

distribuovány na pam��ových nosi�ích (CD, DVD). I v dob� internetu má tento zp�sob 

uživatel�m co nabídnout, avšak chybí zde možnost �ízení výuky – sledování aktivit 

studujícího. 

Online výuka jednozna�n� vyžaduje zapojení po�íta�e do sít� internet �i intranet. Distribuce 

u�ebních materiál� se d�je prost�ednictvím sí�ových prost�edk�. Online výuka m�že probíhat 

synchronní nebo asynchronní formou.  
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Synchronní vyžaduje neustálé p�ipojení k síti. Komunikace studujícího s tutorem se 

uskute��uje v reálném �ase, ale nikoli na stejném míst� (chat, netmeeting, video konference). 

Výuka se uskute��uje v tzv. virtuální t�íd�. Tento zp�sob výuky a p�edevším komunikace 

s tutorem jsou vázány na dohodnutý termín, a tudíž je tato forma náro�n�jší na konektivitu 

sít�. Na druhou stranu vykazuje vysoké p�ínosy p�i nízké �asové náro�nosti na celkovou dobu 

výuky.  

P�i asynchronním zp�sobu komunikuje studující s tutorem nap�. prost�ednictvím 

po�íta�ového diskusního fóra, pop�. e-mailem, tj. v rozdílném �ase. Po�íta� je v t�chto 

p�ípadech využíván jako �ídicí prost�edek komunikace. Studující mohou využívat fórum nejen 

pro komunikaci s tutorem, ale i mezi sebou. P�i tomto asynchronním zp�sobu se mohou 

studijní materiály p�enášet do po�íta�e a je možné pokra�ovat ve studiu i off-line formou. 

Tato forma je �asov� flexibiln�jší, nenáro�ná na investice, avšak vyžaduje vysokou motivaci 

ze strany student�. 

Jiné d�lení, které uvádí ve své bakalá�ské práci Tomáš Karafiát [4], zohled�uje softwarové 

a hardwarové možnosti, které má poskytovatel kurz�. Op�t je zde vid�t, jak vývoj výpo�etní 

techniky ovlivnil vývoj e-learningu.  

CBT (Computer-Based Training) 

CBT neboli „vzd�lávání za podpory po�íta��“ lze považovat za první úrove� elektronického 

vzd�lávání. Na tuto první úrove� se v�tšinou nahlíží jako na off-line formu e-learningu, kdy 

není k dispozici žádné p�ipojení na sí� a veškeré studijní materiály jsou distribuovány na 

nosi�ích FD, CD, DVD.  

Po�átky této formy vzd�lávání lze umístnit již do 80. let 20. století, ale k plnohodnotnému 

rozvoji došlo až s masovým rozší�ením výpo�etní techniky v 90. letech 20. století. Tišt�né 

studijní opory sloužily pouze jako jednostranný zdroj informací pro studujícího, i když na 

rozdíl od tradi�ních tišt�ných studijních text�, obsahovaly prvky umož�ující ur�itou 

interaktivitu mezi studujícím a studijním materiálem.  
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U CBT je možné využít celé �ady výhod, které nám po�íta�e poskytují. P�edevším je to 

multimediálnost studijního materiálu (text, obrázky, animace, audio a video záznamy), dále 

pak interaktivita mezi po�íta�em a studujícím nebo strukturovanost textu s hypertextovými 

odkazy.  

WBT (Web-Based Training) 

WBT neboli „vzd�lávání za podpory webových technologií“ je druhou úrovní elektronického 

vzd�lávání. Jelikož je tato úrove� el. vzd�lávání založena na podpo�e webu (World Wide Web 

– www), vyžaduje p�ipojení k Internetu. Jedná se tedy o on-line formu e-learningu, kdy 

studijní materiály jsou distribuovány p�es Internet.  

Výhodou takovýchto on-line materiál� je p�edevším to, že k nim lze p�istupovat tém��

kdykoliv a tém�� odkudkoliv. Toto p�ipojení s sebou p�ináší také nové možnosti navázání 

komunikace mezi studentem a tutorem i mezi studenty navzájem. Student p�estává být 

izolován od ostatních ú�astník� vzd�lávacího procesu. Výhodou WBT je také možnost 

aktivních hypertextových odkaz� na tém�� jakékoliv informace, které ke svému studiu student

pot�ebuje.  

Elektronické vzd�lávání p�es LMS 

LMS (Learning Management System) lze p�eložit jako „systém pro �ízení výuky“. Jedná se 

o t�etí a v sou�asné dob� nejdokonalejší úrove� el. vzd�lávání. Studující k takto �ízeným 

kurz�m p�istupují stejným zp�sobem jako u WBT (p�es internetový prohlíže�), jedná se tedy 

o vyšší úrove� vzd�lávání p�es web.  

LMS p�edstavuje komplexní systém pro podporu výuky. P�ináší kvalitn�jší podporu všem 

zú�astn�ným, a to jak student�m na stran� jedné, tak realizátor�m (autor, tutor, manažer, 

administrátor…) na stran� druhé. LMS tvo�í soubor nástroj�, které umož�ují tvorbu, správu 

a užívání kurz� v elektronickém prost�edí. Samoz�ejmostí jsou nástroje pro komunikaci mezi 

studentem a vzd�lavatelem i mezi studujícími navzájem.  

Úst�edním nástrojem LMS je kvalitn� metodicky a multimediáln� zpracovaný distan�ní 

hypertext. Text zpravidla obsahuje množství otázek a úkol�, které studenti plní p�ímo v LMS 
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prost�edí. Odeslané úkoly okamžit� získává tutor, který je hodnotí, p�id�luje kredity, 

komentuje je, rozvíjí diskusi atd. 

V diplomové práci Lenky Kozlíkové [6] se objevují ješt� další pojmy, se kterými se m�žeme 

v oblasti e-learningu setkat: 

TBT (Technology Based Training) 

Výuka na bázi technologií je širší pojem, který zahrnuje i výuku pomocí videoprogram� nebo 

výuku prost�ednictvím rozhlasu �i televize. 

Online výuka 

Tímto pojmem se ozna�uje výuka na bázi internetu, tedy WBT spolu s prvky elektronické 

komunikace. 

Dalším termínem, se kterým se v této problematice m�žeme setkat je Blended learning. 

Tímto termínem je ozna�ován e-learning, který se využívá jako podpora prezen�ního studia a 

p�edpokládá p�i výuce podporu u�itele nebo tutora. 
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2.2 Ú�astníci e-learningu 

Termínem „ú�astníci e-learningu“ jsou ozna�eni všichni akté�i tohoto vzd�lávacího procesu, 

kte�í se podílejí na jeho p�íprav� i následné realizaci [30]. Ú�astníky m�žeme dále �lenit na 

„realiza�ní tým“ e-learningu (administráto�i, manaže�i, vývojoví specialisté, tuto�i) a na 

studující, kte�í kurzy využívají k získávaní znalostí.  

2.2.1 Realiza�ní tým 

Pro tvorbu e-learningových kurz� je pot�eba tým, který zahrnuje minimáln� tyto 

pracovníky [24]:  

• vedoucího projektu, který si sám d�kladn� osvojil všechny aspekty e-learningu, je 

schopný jednat s r�znými typy specialist� (kte�í používají rozdílné pracovní styly) 

a dokáže zajistit od vedení firmy pro e-learning finan�ní prost�edky, 

• odborníka - pedagoga, který dob�e rozumí obsahu výuky i pedagogice distan�ní 

výuky,  

• návrhá�e e-learningu, který ovládá specializované SW systémy pro vedení výuky 

(LMS) a má zkušenosti s výukou pomocí po�íta�ových technologií,  

• programátora, který bude um�t používat autorské nástroje pro tvorbu multimediálních 

výukových produkt�,  

• po�íta�ového grafika, který vypracuje graficky p�itažlivé výukové materiály a www 

stránky,  

• webmastera, který bude zajiš�ovat správu e-learning programu na serveru,  

• administrativn� - organiza�ního pracovníka.  

Tento vý�et p�edstavuje podle Doc. Kv�ton� [24] optimální tým, který zaru�uje tvorbu 

a provoz kvalitních kurz�. Avšak z hlediska financí by mohl být zna�n� náro�ný a snad 

i z toho d�vodu lze nalézt varianty tým�, které mají mén� �len�. 

�lánek Davida Nocara [30] nabízí úsporn�jší �ešení, ve kterém p�ipouští, že není možné, aby 

k vytvo�ení kvalitních kurz� sta�il jediný �lov�k, ale zárove� omezuje vý�et vlastností na t�i 

základní kategorie: pedagogické, technické a kreativní dovednosti, a p�ipouští, aby každý 
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ú�astník využil všech svých znalostí a zapojil se do realizace  

e-learningu v n�kolika r�zných rolích. 

Obrázek 2: Trojúhelník dovedností (Nocar, 2004) 

Dovednosti, které jsou nejblíže vrchol�m trojúhelníku, by m�li vykonávat výhradn�

profesionálové, protože „takto dostanete tu nejlepší práci od lidí, kte�í žijí a dýchají 

pro své téma a tráví sv�j �as se stejn� smýšlejícími osobami“. Sm�rem ke st�edu jsou 

uvedeny obecn�jší a �ídicí dovednosti. [32] 
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Obrázek 3: P�íklad úkol� a specializací v realiza�ním týmu (Kv�to�, 2007) 

2.2.2 Studující v e-learningu 

Aby studující mohl úsp�šn� studovat, p�edpokládáme u n�j, že [30]:  

• je dostate�n� motivovaný, 

• má disciplinovaný p�ístup ke studiu, 

• je schopen samostatn� si organizovat �as na sebevzd�lávání, 

• umí pracovat s PC, internetem a výukovým prost�edím. 

V p�ípad�, že n�která z výše uvedených podmínek u studenta chybí, je kladný výsledek 

vzd�lávání znateln� ohrožen. D�ležitou podmínkou pro studium formou e-learningu není tedy 

jen znalost a zkušenost využívání ICT, ale velkou úlohu hraje motivace a chu� studovat 

netradi�ním zp�sobem.
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2.3 Standardy pro vým�nu obsahu 

Z uživatelského hlediska standardy zaru�ují, aby mohl být vložen libovolný obsah do 

libovolného LMS. To znamená, že LMS musí „rozum�t“ struktu�e obsahu a obsah s LMS 

musí být schopny vzájemné komunikace. LMS spouští požadavek uživatele na obsah 

a p�edává mu standardem definované informace jako nap�. kdo a kdy obsah spouští, data která 

si obsah do LMS v p�edchozím spušt�ní uložil. Obsah naopak p�edává LMS informace 

nap�. o dob� studia, studentem dosažených výsledcích, studentem provedených aktivitách nad 

obsahem (zvolené volby v testových otázkách, navigace po stránkách…). 

Na druhou stranu ale standardy nezaru�í, že obsah p�enesený z jednoho softwarového 

produktu do druhého p�jde opravovat �i jinak m�nit. To si musíme uv�domit p�i nákupu již 

hotových kurz�, nebo p�i po�izování nového výukového systému. 

Standard� existuje velké množství a upravují celou �adu oblastí e-learningu. Krom� standard�

pro vým�nu obsahu, které mají velký význam p�i tvorb� kurz�, bych ráda zmínila i standardy 

pro metadata výukových objekt�, standardy pro vým�nu personálních informací, �i standardy 

pro popis výuky. 

2.3.1 AICC 

Standard AICC vznikl p�vodn� pro letecký pr�mysl a postupn� se rozší�il jako jeden 

z nejpoužívan�jších standard� v e-learningu. Dnešní význam je spíše historický. Protože stále 

existuje velké množství LMS, hotového obsahu i vývojových nástroj�, které standard 

podporují, je p�i po�izování LMS �i vývojového systému stále vhodné vyžadovat  

i podporu AICC. [21] 

• Dle AICC se obsah d�lí na spustitelné jednotky = assignable units, v LMS se též �asto 

nazývají lekce. Je to jednotka z hlediska LMS dále ned�litelná.Tyto spustitelné 

jednotky obsahují v�tšinou ucelený výklad sestávající z �ady stránek, kapitol apod. 

Krom� vlastního obsahu je v nich integrováno ovládání pro navigaci v lekci. 

Spustitelné jednotky lze skládat do kurz�, kurz lze navíc voliteln� �lenit na bloky, 

které mohou být zano�ené ve více úrovních. Mezi lekcemi a bloky v kurzu lze 

definovat logické podmínky pr�chodu na základ� výsledk� studenta v lekcích. 
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• Pro snadné vkládání AICC kurz� do LMS by m�l kurz obsahovat (LMS by m�l být 

schopen importovat) soubory popisující strukturu kurzu, parametry lekcí a podmínky 

pr�chodu. Jedná se o soubory *.au, *.crs,*.cmp,*.cst,*.des a *.pre. 

• Existují r�zné úrovn� podpory standardu AICC. Kvalitní LMS a obsah by m�ly 

vzájemn� komunikovat nejen data o spušt�ní lekce (kdo spustil, �as spušt�ní, doba 

studia, dosažené skóre, bod pokra�ování, ale i interakce uživatele v lekci, tzn. hodnoty 

odpov�dí na testovací otázky uvnit� lekce, doby pobytu na jednotlivých testovacích 

objektech uvnit� lekce apod.) 

• U AICC lze získat certifikaci, že produkt (LMS, obsah) vyhovuje AICC standardu. 

Certifika�ní proces je pom�rn� nákladný a vzhledem k historické povaze standardu ho 

�ada sou�asných výrobc� nemá.  

2.3.2 SCORM 

Standard SCORM je v sou�asnosti nejpoužívan�jším standardem e-learningu. P�ináší 

významn� nový pohled na strukturu obsahu oproti standardu AICC. P�i po�izování LMS, 

vývojového systému �i obsahu je vhodné vyžadovat tento standard a sou�asn� si ov��it, zda je 

skute�n� podporován d�sledn�. [21] 

• Dle SCORM se obsah skládá z u�ebních objekt� = SCO (Shareable Content Object). 

U�ební objekt je jednotka libovolné velikosti, která obsahuje výukovou informaci. 

U�ební objekt se m�že skládat z jiných u�ebních objekt�. U�ební objekt m�že být 

jedna v�ta, obrázek, animace, video, komplexní struktura sestávající z �ady text�

a multimediálních prvk�, i celý kurz. Každý u�ební objekt se skládá z výukového 

obsahu a z popisných dat (meta-dat), která u�ební objekt blíže specifikují (ú�el 

objektu, poznámky, popis, autor, u�ební cíl atd.) a popisují jeho vnit�ní strukturu 
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(skladbu z jiných u�ebních objekt�). Kurz neobsahuje navigaci mezi u�ebními objekty 

z kterých se skládá, tu zprost�edkovává SCORM kompatibilní LMS, který musí mít 

p�ehráva� SCORM kurz� zvaný SCORM RTE. „Rozebíratelnost“ obsahu na libovoln�

velké �ásti, existence popisných dat každé této �ásti v p�edepsané struktu�e a separace 

obsahu a ovládání p�ináší uživatel�m významné zlepšení v oblasti p�izp�sobitelnosti, 

prohledávání, sdílení a znovu využívání obsahu. 

• Pro vložení SCORM kurzu do LMS musí kurz obsahovat soubor imsmanifest.xml, 

který popisuje kurz v�etn� vnit�ní struktury, LMS by m�l být schopen tento soubor 

importovat. 

• „SCORM pohled“ na strukturu kurzu je výrazn� odlišný od „AICC pohledu“, a proto 

p�ed�lat již hotový AICC kurz na SCORM v�tšinou znamená celý kurz redesignovat 

a významn� technicky p�ed�lat. �ada výrobc� kurz� i vývojových nástroj� si to 

usnad�uje tak, že ozna�í celý kurz jako jeden u�ební objekt, který již není uvnit� dále 

d�len na u�ební objekty. To sice neodporuje standardu SCORM, který nic ne�íká 

o velikosti u�ebních objekt�, ale odporuje to základní myšlence d�lení obsahu 

na takové �ásti, aby bylo možné uplat�ovat výhody adaptability, prohledávání 

a sdílení.. 

2.3.3 IMS Question & Test Interoperability (QTI) 

Krom� samotných výukových objekt� existuje ješt� další druh obecn� použitelných dat, která 

má smysl p�i elektronické podpo�e výuky sdílet, vym��ovat apod. Jsou jimi materiály pro 

ov��ování znalostí. Myšlenka využití informa�ních technologií p�i testování znalostí není 

nijak nová - postupy, zjednodušující pedagog�m tvorbu nebo vyhodnocování test�, se již p�ed 

n�kolika lety používaly pom�rn� b�žn�. Šlo však v�tšinou o jednorázová �ešení vytvo�ená 

na míru dané situaci. Teprve s nástupem e-learningu byly vyvinuty skute�n� obecn�

použitelné modely a specifikace. [16] 

Dnes na tomto poli vládne specifikace „IMS Question & Test Interoperability“ (dále jen 

„QTI“). Technicky je specifikace QTI založena na zna�kovacím jazyku XML. Pro validaci 
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XML dat jsou pro každou ze zmín�ných verzí specifikace k dispozici popisy ve formátech 

DTD a XML Schema. 

Realitou je, že díky složitosti QTI dnes pravd�podobn� neexistuje žádný program, který by 

tuto specifikaci pln� podporoval. V naprosté v�tšin� p�ípad� umí nástroje, které deklarují 

kompatibilitu s IMS QTI, vytvá�et �i interpretovat pouze vybranou (v�tší �i menší) 

podmnožinu všech možných typ� otázek. To ale pro praxi není p�íliš omezující faktor 

a specifikace QTI je dnes pro zajišt�ní interoperability využívána �ím dál �ast�ji. 
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3 Analýza sou�asného stavu 

3.1 Historický vývoj elektronického vzd�lávání (e-learningu) 

Historie elektronického vzd�lávání za�ala koncem 19. století, kdy bylo sestrojeno první rádio. 

Asi o 30 let pozd�ji byla vynalezena elektronka, a to vedlo ke vzniku televizoru. Tím byl 

p�enos informace rozší�en o vizuální složku. V 70. letech 20. století za�aly být vyráb�ny 

osobní po�íta�e a v 80. letech již existovala výuka p�es po�íta�. Tím bylo dosaženo maxima 

po stránce multimediální. Maxima po stránce komunikace a p�ístupu k informacím mohlo být 

dosaženo až v letech 90. 20. století, kdy za�ala být budována celosv�tová sí� internet. Pojem 

e-learning se poprvé objevil v roce 1999.  

Ke konci 60. let 20. století již bylo možno pracovat s po�íta�i, ale protože se jednalo 

o obrovské sálové po�íta�e s velmi omezenými možnostmi, tak se jejich využití pro výuku 

p�íliš neujalo. V roce 1971 vyvinula firma Intel první mikroprocesor, což vedlo k možnosti 

výroby mnohem menších po�íta�� (PC). V tomto roce byla poslána první elektronická zpráva  

(e-mail). Malé rozm�ry po�íta�� a nové možnosti p�edevším v oblasti elektronické 

komunikace vedly v 80. letech k za�átk�m rozvoje vzd�lávání prost�ednictvím po�íta�e 

tzv. formou CBT (Computer-Based Training). Univerzita ve Phoenixu byla první, která 

nabízela kompletní studijní program on-line formou, a to v roce 1989.  

V roce 1991 Tim Berners-Lee vyvinul www (World Wide Web). Rozvoj internetu umožnil 

po�átky novodobé formy elektronického vzd�lávání jako tzv. WBT (Web-Based Training). 

Pojem e-learning se objevuje až od roku 1999, kdy za�aly na Internetu vznikat vzd�lávací 

portály, jako je nap�. Click2Learn nebo eCollege. [4] 
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3.2 Problémy se zavád�ním e-learningu 

3.2.1 Klí�ové problémy rozvoje online výuky na univerzitách 

Doc. Kv�to� p�edkládá v materiálu vypracovaném pro konferenci BELCOM ´02 v Praze 

výsledky pr�zkumu názor� 222 expert� z amerických vysokých škol na hlavní problémy 

rozvoje online výuky. Vzhledem k dlouhodob�jším zkušenostem s online vzd�láváním 

v zahrani�í vyzývá ve svém materiálu Doc. Kv�to�, abychom „neobjevovali Ameriku, ale 

u�ili se od ní“[24]. 

Mezi nej�ast�jší problémy pat�í [24] 

1. Školení u�itel�

Návody pro návrh a tvorbu online kurz�, podpora školících st�edisek, školení mladých 

u�itel�, �as na školení v pracovní dob�. 

2. Ocen�ní a podpora u�itel�

U�itelé by mohli být podpo�eni �asovými úlevami v presen�ní výuce, granty, 

stipendijními pobyty, p�ípadn� i dalšími zp�soby.  

3. Vým�na zkušeností a zdroj� pro online výuku mezi u�iteli 

Snaha v online výuce by se m�la zam��it zejména na op�tovné využívání již 

vyvinutých prvk� výukových materiál�, pop�ípad� na vým�nu hotových kurz�.  

4. Strategie, plány a pravidla 

Odpov�d�t na otázku, pro� cht�jí online výuku zavád�t. 

5. Výzkum online výuky 

D�kladné rešerše o sou�asném stavu online výuky a budoucích pravd�podobných 

trendech výuky. Školy mohou ud�lit malé granty u�itel�m, aby zhodnotili své vlastní 

online kurzy. Výsledky výzkumu musí být k dispozici všem u�itel�m školy.  

6. Spolupráce p�i vývoji online softwarových nástroj�

Hledat partnerství se spole�nostmi, které vyvíjejí e-learningové produkty, tyto 

produkty testovat a dávat podn�ty pro vývoj nových výukových SW nástroj�.  

7. Výzkum v oblasti online pedagogiky 

Vývoj a výzkum r�zných pedagogických metod pro e-learning, zejména t�ch, které 

urychlí rozvoj kritického myšleni a vyšších forem spolupráce student�.  
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3.2.2 Problémy spojené s tradi�ním p�ístupem k e-learningu 

Mnoho institucí zavádí e-learning jako lék na všechny problémy ve vzd�lávání, ale p�itom si 

neuv�domují, že se jedná o metodu, která má svá pravidla a omezení. Výsledky, které se 

potom dostaví, jsou �asto nedosta�ující a demotivující pro všechny ú�astníky kurzu. 

P�i zavád�jí e-elearningu je pot�eba uv�domit rozdíly mezi online studiem a klasickou 

výukou. V �lánku „Mixování tradi�ního p�ístupu s novými technikami pro zvýšení efektivity 

v eLearning“ autor [42]  uvádí n�kolik p�í�in, které mohou negativn� ovlivnit pr�b�h kurzu. 

1. Nízká míra zapamatování výuky 

P�í�inou nízké míry zapamatování informací m�že být nevyužitý potenciál  

e-vzd�lávání. Dle výzkum� si studenti zachovají jen velmi krátce informaci kterou 

pouze slyší, uchovají si 40% z informace, kterou slyší a vidí, a uchovají si 75 % 

z informace, kterou slyší i vidí a sou�asn� si ji mohou vyzkoušet (ov��í si ji vlastní 

aktivitou). 

Proto je pot�eba v kurzech nabídnout více než pouze textové soubory (skripta �i 

u�ební text), je vhodné využít simulace, p�íb�hy, hry, interakce se studentem, cokoliv 

co m�že obsah ud�lat poutav�jším než je pouhý text. 

2. Dlouhé kurzy 

Dlouhé kurzy p�inášejí mnoho informací najednou a zahlcují studenta. Proto je vhodné 

kurz rozd�lit do jednotlivých modul�, které se budou zabývat vymezenou tématikou, 

ke které se student bude moci vrátit ve chvíli, kdy ji bude pot�ebovat.

3. Nedostatek interakcí 

Jednou z uvád�ných nevýhod u e-learningu je odosobn�ní výuky, ve skute�nosti se 

jedná pouze o zm�nu zp�sobu komunikace a kvalitní e-kurz by m�l nabízet možnosti 

komunikace a interakce mezi ú�astníky kurzu. 

Bohužel možnosti komunikace nejsou k dispozici p�i offline vzd�lávání a omezenou 

formu nabízí i WBT, avšak LMS už mají ve v�tšin� p�ípad� implementovány diskusní 

fóra, chaty a další možnosti komunikace. 
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Další interakci je možné uskute�nit pomocí online tabulí, videokonferencí �i jiných 

prost�edk�, které internet nabízí. 

4. Limitované nasazení 

Vždy se najde limit, který m�že omezit nasazení kurzu, a� už se jedná o hardwarovou 

p�ekážku, softwarový nedostatek �i prost� nezájem student�. Navíc ne vždy je e-kurz 

tím nejefektivn�jším nástrojem pro p�edání informací a nejlepší volbou. 

3.2.3 Motivace student�

Motivaci definujeme [7] jako souhrn vnit�ních i vn�jších faktor�, které:  

1. vzbuzují, aktivují, dodávají energii lidskému jednání a prožívání,  

2. zam��ují toto jednání a prožívání ur�itým sm�rem,  

3. �ídí jeho pr�b�h, zp�sob dosahování výsledk�,  

4. ovliv�ují též zp�sob reagování jedince na jeho jednání a prožívání, jeho vztahy 

k ostatním lidem a ke sv�tu. 

Na motivaci p�i výuce se podílí [18] 

1. Jednak sám studující (schopnost u�it se, pozitivní sebepojetí x otázka motiva�ní krize 

pro další vzd�lávání) 

2. Samoz�ejm� u�itel (lektor, tutor ..., �adíme sem také vliv klimatu ve t�íd�, a to  

i v e-learningu!) 

3. Spolužáci (velmi intenzivn� studijní skupina a ješt� lépe tým v týmové a projektové 

�innosti) 

4. Rodi�e (i u dosp�lých se jedná o významný faktor, a to ve smyslu rodiny, partnera 

i d�tí atd.) 

5. Servis, management centra s orientací na studenta – klienta (významné u distan�ní 

výuky, dobrý servis vyvolává pocit bezpe�í a dosažitelné pomoci) 

6. Vedoucí a spolupracovníci (povzbuzování, o�ekávání nebo pracovní úkol �i i tlak pro 

udržení pozice, velký vliv má kultura organizace) 

Motivace je student� je d�ležitá u vzd�lávání bez rozdílu v používané metod�. Avšak  

u e-learningu je na ni kladen v�tší d�raz hlavn� z toho d�vodu, že e-learningové kurzy byly 

využívány p�evážn� v dista�ním a podnikovém vzd�lávání, p�i kterém studující „studuje 

proto, že chce“ a p�i ztrát� motivace m�že studium ukon�it. 
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3.3. M��ení efektivity e-learningu 

Existuje �ada studií ukazujících výhody e-learningu. Pat�í sem snížení náklad� na výuku, 

schopnost zasáhnout významn� vyšší po�et student�, zapracovat rozsáhlejší množství 

v�domostí, efektivn�jší �ízení vzd�lávacích proces�. Toto je však t�žko m��itelné. Postupn�

však vzniká metodologie, jak m��it efektivitu e-learningu a jak aplikovat výpo�et návratnosti 

investic i v e-learningu.  

Existuje široce akceptovaná metoda m��ení efektivity školících program�, vyvinutá 

Donaldem L. Kirkpatrickem již v roce 1959 na Wisconsinské univerzit�. Kirkpatrick�v model 

zahrnuje 4 stupn� vyhodnocení: 

Stupe� 1: Reakce – Jak studenti reagují na školení? 

Stupe� 2: Výuka – Kolik se toho nau�ili? 

Stupe� 3: Chování – Jak se zm�nilo jejich chování? 

Stupe� 4: Výsledky – Jaký efekt m�lo školení pro organizaci? 

K t�mto 4 stup��m p�idal jeden z p�edních e-learning a HR konzultant� Jack Phillips pátý 

stupe�: 

Stupe� 5: Návratnost investic – P�evážily výsledky ze školení jeho cenu? 

Kirkpatrickovy 4 stupn� hodnocení jsou již 40 let staré, obstály i v takto dlouhém �asovém 

úseku a jsou široce používány v oblasti vzd�lávání. Po p�idání pátého stupn� se model 

hodnocení �asto nazývá Kirkpatrick�v/Phillips�v model. Neexistuje p�esn� definovaný postup 

vyhodnocování, platí však, že by se m�lo postupovat od stupn� 1 ke stupni 5. [31] 

Návratnost investic m�žeme spo�ítat klasickým matematickým vzorcem, který se b�žn�

používá v ú�etnictví  

RoI = ((Celkové p�íjmy – Náklady)/Náklady) * 100 

Náklady lze snadn�ji vyjád�it v pen�žních jednotkách než p�íjmy, to však podle Jana Pejši 

nevylu�uje použití tohoto vzorce pro výpo�et návratnosti investic do e-learningu. Ve svém 
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�lánku uvádí �ty�i oblasti, ve kterých lze najít snížení náklad� nebo zvýšení p�íjm� p�i využití 

e-learningu [31]:  

- Snížení náklad� efektivním využíváním LMS. Zde lze dosáhnout zna�né úspory na 

administrativ� (20-50%) a výrob� obsahu (až 40%) v porovnání se vzd�láváním bez 

použití LMS. 

- Snížení náklad� p�evedením obsahu na e-learning. �ada studií ukazuje, že se dá oproti 

standardnímu vzd�lávání uspo�it na cestovném a �ase stráveném na cestování, na 

nákladech na lektory opakující výklad, na výrob� tišt�ných materiál�, na u�ebnách 

apod. 

- Zvýšení produktivity. Standardní m��ení produktivity p�edstavuje ur�ení p�íjm� na 

zam�stnance. 

- Nem��itelné výhody. Spokojenost zákazník�, zam�stnanc� apod. Tyto hodnoty lze 

velmi obtížn� m��it a proto i kvantifikovat v RoI analýze. 

Abychom se vyhnuli vysokým a �asto i zbyte�ným náklad�m na zavedení e-learningu, je 

pot�eba v�d�t, jaká metodu pro výuku je nejvhodn�jší. Základní doporu�ení uvádí ve svém 

�lánku Jan Pejša [31]. Podle n�j se p�i výb�ru správné metody se p�ihlíží ke kriteriím jako je 

komplikovanost výuky, stabilita obsahu, struktura obsahu, �asové hledisko, po�ty 

zú�astn�ných a podobnost s realitou. 

Komplikovanost výuky 

Komplikovanost výuky hraje klí�ovou roli p�i ur�ení metody dodávání. Vyu�ujeme-li 

jednoduchá fakta (nap�. jak závisí doba splatnosti hypotéky na výši úroku), lze s úsp�chem 

použít asynchronní výuku pomocí elektronického kurzu, ke kterému student p�istupuje 

individuáln� bez pot�eby interakcí s jinými. Samoz�ejm� v e-kurzu dodržíme zásady 

poutavého a interaktivního výkladu, tzn. použijeme nap�. interaktivní grafické vyjád�ení, ve 

kterém když student bude m�nit dobu splatnosti, bude se automaticky m�nit úrok, apod.  

Vyu�ujeme-li však komplexní problematiku jako je provád�ní syntézy �i aplikovaní 

v�domostí v komplexních situacích, budeme nejspíše pot�ebovat prost�edí umož�ující 

spolupráci a p�edávání zkušeností v reálném �ase. Tomu odpovídá synchronní výuka. [31] 
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Stabilita obsahu 

Vzhledem k náklad�m na výrobu asynchronního elektronického kurzu nebudeme patrn� tuto 

metodu používat na dynamický obsah s krátkou dobou životnosti. Stabilní obsah s dlouhou 

dobou životnosti je vhodný více k asynchronnímu zpracování, naopak nestabilní obsah 

s krátkou dobou životnosti pro synchronní. Je-li obsah nestabilní, ale má dlouhou dobu 

životnosti, je vhodné použít asynchronní obsah,u kterého již p�i výrob� správn�

identifikujeme data nestabilní a integrujeme je do obsahu tak, aby šla dob�e m�nit. To nám 

p�inese výhody asynchronního zpracování jako je jednotná správa obsahu, udržení konstantní 

kvality výuky, �i možnost studia v dob� pot�eby studenta, kombinované s výhodami 

synchronního zpracování, jako je rychlá reakce na zm�nu. [31] 

Struktura obsahu 

Strukturovaný obsah v�tšinou p�edstavuje precizn� definovaná fakta s konkrétními otázkami 

a strukturovanou zp�tnou vazbou. To je vhodné pro asynchronní zpracování. Naopak 

nestrukturovaný obsah v�tšinou souvisí s komplexní situací, kdy studenti aplikují v�domosti 

v konkrétních situacích a jak odpov�di tak zp�tná vazba jsou otev�ené. Zde se více hodí 

synchronní zpracování. [31] 

�asové hledisko 

Pot�ebujete výuku okamžit�? Vytvo�ení asynchronní výuky typicky vyžaduje zdroje a �as, 

takže nebude pro tuto situaci využitelné. Naopak zorganizování synchronní výuky bývá na �as 

mén� náro�né. [31] 

Po�ty zú�astn�ných 

Velké po�ty zú�astn�ných v�tšinou bohat� vykompenzují náklady na výrobu asynchronní 

výuky, zejména bylo-li by s výukou spojeno cestování, �i zabírá-li výuka významný �as. 

Naopak menší po�ty bývají vhodn�jší pro synchronní výuku. [31] 
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Podobnost s realitou 

Výuka by m�la být blízká reálnému životu, v kterém bude student nau�ené v�domosti 

aplikovat. Nap�. u�it n�koho provád�t posloupnost operací na za�ízení je ideální p�ímo na 

tomto za�ízení, stejn� tak vyu�ovat, jak zvládnout rozzlobeného zákazníka, je nejefektivn�jší 

v tém�� identickém simulovaném prost�edí. Volba skute�ného média pro výuku je pak 

v�tšinou kompromisem mezi co nejv�tší blízkostí k reálné situaci a proveditelností. Reálné 

za�ízení nap�. nahradíme virtuálním v po�íta�ovém programu, který zobrazuje na obrazovce 

všechny své indikátory a simuluje p�i nastavení jednotlivých ovládacích prvk� odpovídající 

�innost – tzn. zvolíme asynchronní zpracování. Rozzlobeného zákazníka zase bude asi nejlépe 

simulovat vyu�ující, který bude se studentem komunikovat v reálném �ase, tzn. synchronní 

výuka. [31] 
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3.4 Pr�zkum mezi studenty vysokých a st�edních škol 

Ve spolupráci s portálem vyplnto.cz jsem sestavila dotazník na téma Využívání po�íta�� ve 

vzd�lávání (dostupný na http://vyuzivani-pocitacu-pri-vzdelavani.vyplnto.cz.). Cílem 

pr�zkumu bylo zjistit materiální vybavení domácností a respondent� v oblasti výpo�etní 

techniky a dále jejich názor a zkušenosti s e-learningem.  

Výsledky pr�zkumu byly inspirací pro výb�r produkt�, které jsou hodnoceny v další �ásti této 

práce. Dotazník je k dispozici v p�íloze 2 a zpracované výsledky v p�íloze 3. Zde uvedu pouze 

n�která zajímavá zjišt�ní.  

3.4.1 Výsledky pr�zkumu 

Pr�zkumu se zú�astnilo 198 respondent�, z nichž 85% byly v dob� vypl�ování dotazníku 

studenty. Podrobnou strukturu znázor�uje níže uvedený obrázek. 

Obrázek 4: Struktura respondent� pr�zkumu 
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Všichni z tak�ka dvou set respondent� uvedli, že po�íta� je pro n� d�ležitý. Dosažené 

výsledky m�že ovlivnit skute�nost, že dotazník bylo možné vyplnit pouze na internetu. Je 

možné, že by se p�i klasickém „papírovém“ vypl�ování, ozvalo více respondent�, kte�í 

s po�íta�em nepracují. Uskute�nit pr�zkum takového rozsahu by ale bylo �asov� velmi 

náro�né, a proto jsem zvolila oslovování respondent� pomocí internetu. 

D�ležitost po�íta�� podtrhujete i fakt, že více jak polovina respondent� vlastní sv�j po�íta�

s p�ipojením na internet a dalších 33% odpovídajících žije v domácnosti, kde je více než jeden 

po�íta�. Navíc necelá t�etina respondent� uvedla, že p�ipojení na internet získají „kdykoliv 

a kdekoliv“. To je celkem p�ekvapující možnost využívání výpo�etní techniky a internetu. 

Obrázek 5: Technické vybavení respondent�

O on-line výuce �i e-learningu slyšelo 90% respondent�, ale pouze necelá polovina se s takto 

vedenou výukou setkala. P�evážná �ást zkušeností je s LMS Moodle, který je díky své cen�

(poskytován jako opensource) u nás velmi rozší�en. Objevily se i zkušenosti se systémy 

WebCT, Barborka, eDoceo, E-Lernings, Cisco CCNA, Gopas, net-vyuka.cz  a mnoho dalších.  
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Obrázek 6: Graf - Víš, co je to e-learning? 

Ú�astníci pr�zkumu, kte�í uvedli, že mají zkušenosti s e-learningem se dále vyjad�ovali 

i k dalším otázkám. P�i posuzování své spokojenosti s online výukou 88% (60 lidí) uvedlo, že 

je spokojeno a pouze 8 respondent� se vyjád�ilo negativn�. V rámci pr�zkumu m�li 

odpovídající možnost vyjád�it i sv�j názor. Z množství odpov�dí jsem vybrala: 

• N�kdy je to pou�né,ale záleží na každém, jak to bere. Když se doty�ný nechce nic 

nau�it, nenau�í se to ani z knížek ani z p�ednášek ani z online výuky. 

• Není to špatná v�c, nicmén� osobní kontakt s vyu�ujícím je pro mne mnohem lepší. 

• nezbytný dopln�k výuky ve škole 

• Ob�as pom�že, ale nikdy neuškodí... 

• Online výuka je dobrá, šet�í spoustu �asu, pokud je to formou online-konference je to 

akorát plus. �ist� textová forma online výuky není podle m� to pravé. 

• Pokud je dob�e zpracovaná, tak m�že konkurovat b�žné "nudné" výuce ve škole 

v "pohodlí" domova :-) 

• skv�lá, ale málo využívaná 
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Studenti st�edních škol se bohužel k tomuto tématu nevyjád�ili, ovšem v jejich studijních 

podmínkách je e-learning nasazován pouze jako podpora povinné prezen�ní výuky, a proto 

nemohou využít všech výhod, které e-learning nabízí.  

Avšak to neznamená, že studenti st�edních škol nevyužívají internet k získávání znalostí. Níže 

uvedený graf ukazuje, že i st�edoškolští studenti velmi intenzivn� využívají moderní 

technologie ve vzd�lávání. Nej�ast�ji v se tímto zp�sobem studenti st�edních škol u�í jazyky, 

informatiku a matematiku, ale uplatn�ní nachází i v oborech jako zem�pis, fyzika �i chemie. 

Obrázek 7: Graf - Jaký typ výukových kurz� využíváš? (pouze SŠ) 

Stejné oblasti studia uvedli i ostatní ú�astníci pr�zkumu, tedy vysokoškolští studenti 

a pracující, výrazn� se nezm�nilo ani využívání jednotlivých typ� kurz� – nejoblíben�jší pro 

všechny respondenty jsou voln� p�ístupné kurzy na internetu, dále, vzhledem k množství 

student�, jsou to školní kurzy a následují výuková CD. Komer�ní kurzy využívá pouze 

11 odpovídajících. 

Poslední t�i otázky byly zam��eny na využívání služeb Webu 2.0, a to na internetové stránky 

spole�nosti Google.com, Wikipedia.cz a další stránky, které poskytují informace, rady 

a možnost studijní interakce. Odpov�di jsou typické pro generaci, která se p�evážn� ú�astnila 

pr�zkumu. Žádnou službu Googlu nevyužívají pouze 3 respondenti a s Wikipedií nepracuje 

jenom 9 odpovídajících. 
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Obrázek 8: Využíváš portál Wikipedie? 

Obrázek 9: Které služby na Google.cz využíváš? 

Z dalších webových stránek, které studenti využívají ke sdílení informací a studijních 

materiál�, lze jmenovat nap�íklad: primat.cz, abzslovnik.cz, slovnik-cizich-slov.abz.cz, 

www.acronymsearch.com, referaty.cz, vseborec.cz, citace.com, www.artmuseum.cz, 

www.seminarky.cz, www.maturita.cz, www.navajo.cz, www.cia.gov, www.nasa.gov. Mezi 

dalšími nekonkrétními odpov�	mi se vyskytovaly p�eklada�e a slovníky, diskusní fóra 

a odborné stránky �i elektronické �asopisy, p�ípadn� stránky škol nebo jednotlivých u�itel�. 
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4 Zhodnocení softwarové podpory 

Cílem této práce je nabídnou uživatel�m p�ehled produkt�, které lze používat p�i vytvá�ení 

a provozování e-learningových kurz�. Sou�asná nabídka je velmi široká, a proto se budu 

snažit p�edstavit vždy nejznám�jší produkt z dané oblasti a k n�mu mén� známé a finan�n�

mén� náro�né varianty. 

Produkty budu hodnotit z n�kolika pohled�. Zajímá m� jak se produkt instaluje a udržuje 

(pohled správce), jak se s ním pracuje (pohled uživatele – tv�rce kurzu) a jaký je jeho výstup 

(pohled spot�ebitele – studenta kurzu).   

4.1 Autorské nástroje 

Autorské nástroje nejsou ur�eny pro profesionální spisovatele. Jsou specializovanou formou 

program� ur�enou ke zpracování textu a slouží tak k vytvá�ení e-learningových kurz�.  

Umož�ují prezentovat materiály formou kurz� za použití �ady r�zných médií, jako jsou 

animace, audio a video. Lze s nimi vytvá�et nebo modifikovat již existující interaktivní 

tréninkové kurzy, vytvá�et testy s možností automatického hodnocení a jeho ukládání pro 

pozd�jší pot�eby. [38] 

Podle možností zpracování informací se d�lí do t�í kategorií – základní, st�ední a vysoká. 

Každá úrove� je vhodná k n��emu jinému a nelze doporu�ovat jednu na úkor jiné. Každý 

uživatel si musí uv�domit, jaký výstup požaduje, jak jej bude dál využívat a na jaké úrovni 

jsou jeho technické možnosti a dovednosti. Dnešní nabídka autorských nástroj� je totiž velmi 

široká a každý uživatel si m�že vybrat podle svých pot�eb.  

4.1.1 Základní úrove�

Do této úrovn� pat�í nástroje, kterými m�žeme vytvá�et a editovat jednotlivé prvky kurz�, 

nap�íklad textové opory, prezentace, obrázky, animace nebo webové stránky. Pomocí nástroj�

z této úrovn� m�žeme vytvo�it celý obsah kurzu v�etn� test�, a díky možnostem internetu lze 

vytvo�it plnohodnotný kurz pouze s t�mito nástroji. Je to však náro�né a zbyte�n� složité, 

a proto se v této úrovni zam��íme pouze na zpracování obsahu kurz�. 
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Úprava textu

Asi nejznám�jším nástrojem pro úpravu textových dokument� je Word od Microsoftu.  

Tento program není pot�eba p�edstavovat, a proto k n�mu pouze zmíním, že nejnov�jší verze 

je Word 2007, ve které výrobce zm�nil rozmíst�ní nástrojových lišt, což �ad� uživatel� d�lá 

problémy. Pokud si však na nový systém uživatel zvykne, pochopí, že to m�lo sv�j smysl  

a že práce je efektivn�jší.  

MS Office 

Správce S instalací není problém, podpora je vynikající a vývoj pokra�uje 

Uživatel Uživatelsky p�íjemné prost�edí s množstvím funkcí, verze 2007 se velmi 

liší a p�echod na ní je složitý 

Spot�ebitel  Jedná se o podporovaný formát textových soubor�, navíc existuje i 

Viewer, takže není problém 

Alternativy k tomu nástroji na trhu existují a nalezneme také nástroj, který lze používat 

zadarmo. Je jím Writer z balíku OpenOffice.  Program je kompletn� �esky a to i v�etn�

nápov�dy. OpenOffice za�al používat otev�ený formát dokument� ODF, a nyní podporuje 

jeho aktuální nejnov�jší verzi. Stejn� tak, ale podporuje i stávající formáty .DOC  a nov�

i nové formáty MS Office 2007 (Open XML) s p�íponami: .DOCX. Export do formátu PDF 

zajiš�uje modul, který je nutné doinstalovat, ale který je také zdarma. 

OpenOffice 

Správce Instalace bez problém�, podpora je dostate�ná a vývoj pokra�uje 

Uživatel Uživatelské prost�edí je velmi podobné MS Office 2003. Liší se rozvržení 

n�kterých panel� nástroj�. P�ekvapilo m�, že nabízí pr�vodce pro 

zjednodušení �innosti a velmi p�íjemný je i p�ímý export do PDF 

Spot�ebitel  Dokumenty lze otev�ít i v programech od jiných výrobc�. Malý problém 

je se  zobrazením grafických prvk�. 
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Obrázek 10: OpenOffice.org 

Dalším produktem zdarma je Documents z balíku Lotus Symphony od spole�nosti IBM. 

I tady se do�káte �eského rozhraní a podpory formátu ODF (Open Document Format), ale 

program zárove� dovede komunikovat i s formátem .DOC a podporuje export do formátu 

PDF, což vám zna�n� uleh�í publikování materiál�. 

Lotus Symphony

Správce Problém s instalací �eštiny, anglická verze bez problém�, malé rozší�ení 

mezi uživateli p�ináší i horší p�ístup k informacím 

Uživatel Nezvyklé pracovní prost�edí, okna se otevírají jako záložky, takže je 

práce podobná jako s internetovým prohlíže�em. Malá nabídka funkcí. 

Spot�ebitel  Neznámý a málo rozší�ený formát, je pot�eba využít export do PDF 

Nástroje na úpravu textu lze získat zdarma i v dalších kancelá�ských balících nap�. StarOffice 

nebo OxygenOffice Professional. 

Tvorba prezentací 

Výše uvedené kancelá�ské balíky nabízení i nástroje pro tvorbu prezentací. U Microsoftu je to 

PowerPoint, v balíku OpenOffice se nástroj jmenuje Impress a Lotus nástroj nabízí pod 

jménem Presentations. Op�t platí, že nejvíce dokážete z komer�ním PowerPointem, ale pro 
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tvorbu b�žných prezentací uživateli sta�í i nástroje nabízené zdarma. Navíc jak OpenOffice, 

tak i Lotus Symphony pod podporuje formáty .PPT (OpenOffice i formát .PPTX). 

Obrázek 11: Pracovní plocha OpenOffice Impress 

Tvorba obrázk�

U tvorby a editace obrázk� záleží na rozsahu a požadovaném výsledku. Zvýraznit kroužkem 

místo na map� dokážete i v Malování, které je sou�ástí opera�ního programu Windows, 

pokud ale chcete vytvá�et animace nebo upravovat fotky, �i pracovat s vrstvami obrázku, 

musíte se poohlédnout po n��em šikovn�jším. 

Grafické nástroje nabízí nap�íklad Corel Paint Shop Pro Photo nebo Adobe Photoshop. �esky  

a zadarmo m�žete pracovat díky programu Gimp, pokud vám nevadí anglické pracovní 

prost�edí a nechcete platit za Adobe Photoshop, m�žete zkustit Gimpshop – program, který 

vychází z Gimpu, ale podobá se Photoshopu. 

Gimp 

Správce Instalace bez problém�, pouze lokalizace do �eštiny m�že vyžadovat 

úpravu systémových prom�nných – návod je v �eštin� na fóru na gimp.cz 

Uživatel Nezvyklé pracovní prost�edí, samostatné okna pro nástroje, informace a 

pracovní plochu, vyžaduje trochu cviku, ale jinak se pracuje p�íjemn�  

Spot�ebitel  Program podporuje základní grafické formáty, je tedy na uživateli, aby 

výstup p�izp�sobil spot�ebiteli 



32 

Tvorba webových stránek 

Zkušen�jšímu uživateli bude sta�it textový editor, ale na trhu jsou i tzv. vizuální webové 

editory, které vám umožní tvo�it webové stránky bez znalostí HTML. Microsoft nabízí 

v rámci rozší�eného balí�ku Office aplikaci FrontPage, Adobe nabízí Dreamware, který umí 

generovat i JavaScript. Zdarma a �esky je nap�íklad Easy Editor. 

Easy Editor - http://easyeditor.czweb.org/ 

Vizuální editory jsou k dispozici i u n�kterých administrátorských rozhraní u hostingu, avšak 

ty umí pouze základní funkce. 

Easy Editor 

Správce Problém s instalací, je nutné doinstalovat knihovny a postupovat podle 

FAQ. Vývoj už je ukon�en a podporu poskytují pouze staré webové 

stránky 

Uživatel P�íjemný nástroj pro tvorbu jednoduchých webových stránek. Umož�uje 

stejn� jako FrontPage pracovat v HTML kódu i formátovat stránku p�ímo 

v náhledovém režimu. Pro zjednodušení prezentace webové stránky je 

k dispozici velmi jednoduchý FTP klient. 

Spot�ebitel  Nelze poznat jak byly stránky vytvo�eny, použitelnost stránek je v�cí 

autora ne softwaru. 

Snímání plochy 

P�i tvorb� manuál� nebo p�i pot�eb� zachytit to, co d�je na ploše po�íta�e, velmi pomohou 

nástroje na snímání plochy. Op�t si m�žeme vybírat z kvalitních komer�ních program�, mezi 

které pat�í nap�íklad Captivate od Adobe, nebo z neplacených aplikací, které ovšem umí 

pouze zlomek toho, co ty komer�ní. Zdarma jsou poskytovány nap�íklad Wink nebo Simply 

Capture. 

Adobe Captivate (trial) – 

 https://www.adobe.com/cfusion/tdrc/index.cfm?loc=en_us&product=captivate 

Simply Capture - http://www.slunecnice.cz/sw/simplycapture/ 

Wink - http://www.debugmode.com/wink/ 
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Tvorba pdf dokument�

M�že se stát, že bude pot�eba vytvo�it dokument ve formátu pdf, v takové situaci m�žete 

použít neplacený program PdfCreator, který simuluje tiskárnu a jehož výstupem jsou práv�

pdf dokumenty. Použití je jednoduché a zpracovat lze jakýkoliv objekt, který lze poslat na 

tiskárnu. 

PdfCreator - http://www.stahuj.centrum.cz/podnikani_a_domacnost/ostatni/pdfcreator/ 

4.1.2 St�ední úrove�

Authorware 

Nejkomplexn�jší autorský nástroj pro tvorbu e-learningových aplikací, interaktivních 

katalog� a publikací, populárn� nau�ných elektronických publikací, interaktivních 

vzd�lávacích kurz�, digitálních kiosk� a nejr�zn�jších simulátor�, pat�í do sady nástroj�, 

které poskytuje Adobe. D�íve byl vyvíjen spole�ností Macromedia.  

Pln� podporuje elearningové standardy AICC, SCORM a IMS. Obsahuje Web Player, který 

umož�uje vytvo�enou aplikaci snadno p�enést na internet, intranet a následn� prohlížet ve 

webových prohlíže�ích. Ovládání prost�edí programu je jednoduché a intuitivní. Lze 

importovat prezentace z PowerPointu. Podporuje používání interaktivních animací 

vytvo�ených v programech Adobe Flash nebo Director. 
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Obrázek 12: Authorware 

ToolBook II Instructor 

V ToolBooku lze vyvíjet WBT, CBT, multimediální aplikace, simulace pro software a další 

multimediální obsah. Nástroj kombinuje použití šablon, pomocník� a p�edp�ipravených 

položek. Obsahuje pln� rozvinutý programovací jazyk OpenSricpt. Zahrnuje podporu 

vkládání nap�íklad MS Word i PowerPoint. Vytvo�ené kurzy lze exportovat do dynamických 

webových stránek, umož�uje streamování videa a audia, za�len�ní animace a simulace. Mezi 

podporované standardy pat�í AICC, SCORM, IMS, ADL a IEEE. 
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Obrázek 13: ToolBook II Instructor 

Kontis iPublisher 

iPublisher je vývojový nástroj ur�ený pro koncové uživatele i profesionální vývojá�e, ve 

kterém lze vyvíjet rychle a jednoduše profesionální e-learningové kurzy spl�ující standard 

SCORM, AICC �i Microsoft LRN, fungující v desítkách LMS i samostatn�. Auto�i bez 

znalosti programování �i HTML mohou WYSIWYG vytvá�et multimediální a interaktivní 

kurzy a výukové materiály. Pokro�ilí uživatelé mohou využít rozsáhlé možnosti 

programování událostí, psaní vlastního programového kódu, �i uživatelského rozši�ování 

vlastností a chování objekt�. 

iTutor Publisher umož�uje autor�m zejména [21]:

• definovat strukturu kurzu ze stránek a blok�, 

• drag&drop umís�ovat na stránky �adu objekt� jako jsou texty, HTML, tla�ítka, 

obrázky, animace, videa, �i zvuky, 

• nastavovat u všech objekt� jejich vlastnosti a chování jako jsou rozm�ry, fonty, 

barevnost, reakce na klávesy �i myš…, 

• rozši�ovat objekty o uživatelské vlastnosti, 
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• drag&drop umís�ovat na stránky celé dokumenty jako nap�. MS Word, PowerPoint �i 

Excel, 

• drag&drop tvo�it interaktivní otázky, �i propojovat stránky p�ímo s testy vytvo�enými 

v iTutor Tester, 

• definovat chování a reakce objekt� na �adu událostí, jako jsou nap�. nahrání objektu, 

stisk klávesy, poklepání, �i pohyb myši, s využitím pomocníka bez nutnosti 

programování, 

• psaní vlastního programového kódu v java script s využitím všech funkcionalit tohoto 

jazyka, 

• okamžit� ve WYSISYG prost�edí kontrolovat funkcionalitu kurzu, 

• exportovat SCORM 1.2 kompatibilní kurzy. 

Obrázek 14: iTutor Publisher 

Lectora 

Na webových stránkách http://lectora.cz najdeme informace o dalším nástroji, který pomáhá 

vytvá�et e-learningové kurzy. U programu Lectora nechybí podpora formát� AICC, SCORM 

1.2, webové prezentace, a dokonce m�žeme exportovat i jako offline kurzu na CD. Navíc 

auto�i uvád�jí podporu Rapid learningu, což je možnost importovat materiály vytvo�ené v MS 



37 

PowerPointu a v Lecto�e k nim p�idat testy nebo materiály doplnit kontrolními otázkami 

a multimediálním obsahem. 

Už z webové prezentace je poznat, že Lectora je pln� kompatibilní s LMS eDoceo, ale auto�i 

uvád�jí, že možné ji využívat i s jinými systémy pro �ízení výuky. 

Obrázek 15: Lectora 

Základní popis uživatelského rozhraní aplikace [26]: 

A. Menu pro rychlé vyvolání funkcí, jako jsou import multimediálního obsahu, tvorba návrhu 

nebo vytvo�ení interaktivního eLearningové kurzu, obsahuje Lectora p�ehledný a intuitivní 

systém nabídek a nástrojové lišty s ikonami. 

B. Levá lišta v Lectora zobrazuje organizaci obsahu podle stromové struktury. Lectora 

používá názvosloví jako v knihách, což napomáhá k vytvo�ení a organizaci obsahu do kapitol, 

sekcí a stránek. Tento panel slouží pro vytvo�ení struktury obsahu. 
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C. Možnost jednoduše p�etahovat a spoušt�t nebo kopírovat a vkládat text, obrázky, animace, 

externí dokumenty a schémata na stránky (funkce drag-and-drop).  Všechny objekty mají své 

vlastnosti pro další úpravu jejich vzhledu a funk�nosti. 

D. Import širokou škálu multimediálních objektu v�etn� zvukových a obrazových záznamu, 

flashových animací a dalších. Lectora podporuje všechny b�žné multimediální formáty 

a p�evádí a komprimuje zvukové a obrazové soubory do formátu Flash. 

E. Jednoduché sestavení interaktivní navigace pomocí speciálního menu v Lectora nebo výb�r 

z mnoha p�eddefinovaných a p�edprogramovaných naviga�ních tla�ítek. 

F. Textové odkazy na externí internetové stránky, e-mailové adresy a pro na�tení dokumentu, 

jako jsou soubory PDF. 

G. Vytvá�ení diagram� a jiných grafik pomocí mnoha tvaru a car jako jsou šipky, kruhy, 

�tverce, trojúhelníky, r�znob�žníky, rovnob�žníky a jiné. 

H. Vytvá�ení online test� a kvíz�. 

I. Export do formátu AICC, SCORM 1.2, webové prezentace, offline kurzu na CD 

ProAuthor 

ProAuthor je autorský systém, nástroj pro tvorbu elektronických online kurz� umís�ovaných 

(publikovaných) nap�íklad na serverech pro distan�ní vzd�lávání ve specifickém výstupním 

formátu do prost�edí LMS, �i nástroj pro tvorbu offline multimediálních elektronických 

u�ebnic nebo p�íru�ek realizovaných v�tšinou ve form� CD. P�i tvorb� výukových materiál�

s využitím tohoto systému se uživatel m�že soust�edit na obsah, strukturu a potenciální 

zp�tnou vazbu (nap�. úkoly). Kurz je možno, v p�ípad� pot�eby, umístit i na Web. ProAuthor 

je vytvo�en s ohledem na požadavky kladené na kurzy ur�ené pro distan�ní vzd�lávání (DiV). 

Autorem je Západo�eská Univerzita v Plzni, a proto nejsou žádné jazykové problémy 

v ovládání programu. 
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Obrázek 16: ProAuthor 

Nástroj umož�uje tvorbu kurz� s jazykovou mutací, díky rozd�lení rolí na tv�rce a recenzenta 

zjednodušuje kontrolu kurz� a dopl�ování poznámek. Velmi jednoduše lze doplnit i metadata 

kurzu a p�ípadné pokyny pro práci nejen student�, ale i tutora. Zvláštností programu je 

podpora p�ímého exportu do LMS Eden a Moodle. 

Ramses Course Designer 

RCD2 (Ramses Course Designer 2) je jeden z nejlépe uživatelsky �ešeným editorem  

e-learningových kurz�. RCD2 navazuje na kvalitu a stabilitu p�edchozí verze, p�ichází však 

nejen s novým grafických rozhraním, ale nabízí celou �adu nových a pot�ebných funkcí. 

Offline kurz vysv�tlující ovládání tohoto programu naleznete na p�iloženém CD. 

Co všechno nabízí RCD2 [12]:   

• Vylepšené grafické rozhraní, které uživatel ocení hned p�i první práci s aplikací. 

• Intuitivní ovládání je pro každého velmi d�ležitým faktorem pro plynulou práci. 

S RCD2 není složité se nau�it sžít a ihned s ním za�ít na plno pracovat. 

• Širší možnosti editace textu. 
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• Vylepšenou podporu vkládání základních prvk� jako jsou obrázky, tabulky 

a hypertextové odkazy ocení zejména ti, kte�í od aplikace o�ekávají maximální 

možnosti p�i vytvá�ení e-learningových kurz�. 

• Vkládání nových prvk� jako jsou audio soubory a podpora flash animací d�lá z RCD2 

skute�n� multimediální programovou aplikaci pat�ící v sou�asné dob� mezi absolutní 

špi�ku. 

• Správa test� a testových otázek je nyní jednodušší.  

• Vestav�ný generátor výsledných e-kurz� (podpora standard� SCORM a AICC). 

eXe 

Tato aplikace, která je poskytován zdarma na adrese 

http://mesh.dl.sourceforge.net/project/exe/eXe-1.04/eXe-install-1.04.exe, velmi p�íjemn�

p�ekvapí �eskou lokalizací a p�íjemným uživatelským rozhraním. Práce s ním je opravdu 

jednoduchá a s p�ípadnými problémy poradí �eská nápov�da p�ímo u jednotlivých voleb. 

Bohužel množství nabízených �inností není široké, ale pro tvorbu jednoduchého kurzu 

posta�í.  

Obrázek 17: eXe 
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Chybí podpora importu, ta se ovšem dá vy�ešit nap�. externí webovou stránkou nebo p�ímo 

na�tením obsahu webu do kurzu. Exportovat lze pouze do formátu SCORM 1.2, p�ípadn� do 

formátu webové stránky. 

4.1.3 Vysoká úrove�

Autorské nástroje této úrovn� jsou �asto nabízeny jako moduly LMS. D�vodem je zajišt�ní 

kompatibility mezi obsahem a systém pro �ízení výuky. Podpora standardu SCORM p�ípadn�

AICC by m�la zajistit kompatibilitu i mezi programy jiných výrobc�, avšak ne vždy je toho 

dosaženo stoprocentn�. Krom� podpory kompatibility m�že výrobce nabízet další služby, 

nap�. rychlejší publikování kurzu, efektivn�jší práci �i v�tší využití funkcí nástroje. 

iTutor LCMS 

iTutor LCMS je systém t�ídy LCMS, který kombinuje výkonné nástroje pro vývoj obsahu 

s nástroji pro správu, sdílení a znovu používání výukových objekt�. Sestává z grafického 

rozhraní iTutor Publisher pro intuitivní WYSIWYG tvorbu obsahu a serverovské �ásti iTutor 

CDS (Content Development Server), která zajiš�uje funkce zamykání, verzování, sdílení 

a distribuce obsahu. 

LMS Moodle 

Do této kategorie lze za�adit i Moodle, který krom� �ízení výuky umož�uje i sdílení a tvorbu 

výukových kurz�. Problém u kurz� vytvo�ených p�ímo v Moodlu je p�enositelnost do jiných 

systém�. Ovšem velkou výhodou, kterou uživatelé oce�ují, je cena tohoto nástroje. Moodle je 

k dispozici jako opensource, tedy zadarmo, a navíc je neustále vyvíjen. Díky uživatelské 

komunit� v �R je tém�� celý lokalizovaný do �eštiny a na stránkách komunity se dají najít 

cenné rady. 
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4.2 Web 2.0 

„Web 2.0 je revoluce podnikání v po�íta�ovém pr�myslu zp�sobená p�esunem k chápání 

webu jako platformy a pokus porozum�t pravidl�m vedoucím k úsp�chu na této nové 

platform�. Klí�ovým mezi t�mito pravidly je toto: tvo�te aplikace, které budou díky sí�ovému 

efektu s p�ibývajícím po�tem uživatel� stále lepší. (Což jsem jinde nazval „zap�ažením 

kolektivní inteligence.)“ Tim O'Reilly 

Web 2.0 je webové prost�edí, které se otev�elo uživatel�m, prost�edí, které uživatelé spole�n�

vytvá�í a které díky tomu získává hodnotu. Web 2.0 je dynamický a sociální. Ješt� více nám 

ho p�iblíží zvolání Rosse Mayfielda: „Web 1.0 was commerce. Web 2.0 is people.“ [41] 

Do webu 2.0 pat�í aplikace jako wikipedie, diskuze, sociální sít�, blogy, servery pro sdílení 

dokument� a videa a mnoho dalších. Znakem, který je spojuje, je možnost uživatele m�nit 

jejich obsah. Aktivn� se zapojit a spolupracovat s dalším uživateli. 

Jak se dá web 2.0 použít ke vzd�lávání? Studenti mohou díky n�mu vytvá�et materiály, které 

publikují, získávají zp�tnou vazbu a informace o využití své práce. U�í se spolupráci na 

spole�ných projektech a využívají své znalosti k aktivní �innosti, nebo mohou obohatit své 

vzd�lávání o animace, videa a další multimediální prvky. [41] 

4.2.1 Google.com 

V �lánku E-learning a nástroje Web 2.0 pan Kopecký �íká, že „pokud bychom m�li najít 

n�jakého „lídra“ mezi nástroji Web 2.0, bude to pravd�podobn� server Google.com. … 

Pokud máte zaregistrovaný ú�et na Google, možná jste se již s nástroji Web 2.0 setkali. Pat�í 

mezi n� nap�. Google Docs (sdílení dokument� v reálném �ase), Google Notebook (sdílení 

poznámek v reálném �ase), Google Calendar (sdílení kalendá�e v reálném �ase) a �ada 

dalších“ [22]. Google.com opravdu nabízí �adu zajímavých aplikací, které lze využít ve 

výuce. 
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Google Mapy jsou kompletní mapy sv�ta (geografické, satelitní, terénní, hybridní), které 

umož�ují �adu pokro�ilých funk�ní jako je pohyb na map�, zv�tšování a zmenšování mapy, 

ozna�ování konkrétních bod� na map�, zobrazení uživatelských fotografíí, webových kamer 

nebo zápisk� z Wikipedie. 

Google Earth vám naopak umožní p�elet�t na libovolné místo na Zemi (zem�kouli), zobrazit 

satelitní snímky, mapy, terén, prostorové budovy, galaxie ve vn�jším vesmíru i oceánské 

p�íkopy na mo�ském dn�. Jejím prost�ednictvím m�žete zkoumat podrobný zem�pisný obsah, 

ukládat navštívená místa a sdílet je s ostatními. Navíc umož�uji zobrazovat 3D objekty typu 

budovy, terén apod.  

K zobrazení následujících model� je t�eba mít nainstalovanou aplikaci Google Earth, kterou 

m�žete získat nap�íklad  na adrese http://earth.google.com. Díky široké komunit� uživatel� je 

možné získat zdarma mnoho zajímavých materiál�. [22] 

3D Model Prahy: 

http://bbs.keyhole.com/ubb/ubbthreads.php?ubb=download&Number=188469& 

filename=388674-Prague_for_visitors_ver_1.1.kmz 

Modely evropských m�st (22 m�st 14 stát�) 

http://www.prokopsw.cz/cs/download/3d-cities-in-europe.kmz 

Další zajímavé modely významných sv�tových staveb 

http://services.google.com/earth/kmz/3D_Warehouse.kmz

Google Dokumenty 

Tato služba poskytuje online kancelá�ské �ešení pro tvorbu dokument�. Umož�uje uživatel�m 

vytvá�et, editovat a sdílet dokumenty vytvo�ené bu	 p�ímo na webu nebo nahrané na server 

z uživatelského po�íta�e. Využít lze program pro tvorbu textových dokument�, tabulek v�etn�

výpo�etních funkcí jak jsme zvyklí z Excelu nebo Calcu, a prezentací, které mohou být online 

prezentovány p�ipojeným poslucha��m.  

Další služby Googlu 

Google je p�edevším o vyhledávání informací, a proto další služby, které p�edstavím pat�í 

práv� to této skupiny. Jedná se o služby Scholar a Knihy. „Služba Google Scholar 

p�edstavuje jednoduchý zp�sob uceleného vyhledávání odborné literatury. Z jednoho místa 
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m�žete vyhledávat informace z mnoha obor� a zdroj�: recenzované �lánky, dizerta�ní práce, 

knihy, abstrakty a �lánky, od akademických nakladatelství, odborných spole�ností, archiv�

preprint� a dalších odborných organizací. Služba Google Scholar vám pom�že identifikovat 

ty nejrelevantn�jší zdroje na poli výzkumu.“ [19] Služba Knihy nabízí vyhledávání v databázi 

knih, pokud se na knihu nevztahují autorská práva m�žete si ji stáhnout ve formátu PDF, 

v jiných p�ípadech je k dispozici pouze �áste�ný náhled a odkaz na obchod �i knihovnu, kde 

knihu získáte. 

Zajímavým pomocníkem pro výuku geometrie �i návrhy v 3D je program SketchUp. 

Intuitivní ovládání a jednoduchá nápov�da pomohou v za�átcích a export výsledk� do 

formátu pro tisk �i videosoubor umožní prezentaci vaší práce. 

V p�ípad�, že chcete pomocí Googlu zp�ístupnit svou práci široké ve�ejnosti, m�žete využít 

blog - Blogger, web - Weby nebo on-line fotoalbum - Picasa. Pro videozáznamy m�žete 

využít portál YouTube, který je ve službách Googlu integrovaný. 

Podobnou nabídku služeb nabízí i �eský portál Seznam.cz, ten ovšem nemá tak širokou 

uživatelskou základnu a navíc je zam��en lokáln� - z v�tší �ásti pouze na naši republiku. 

4.2.2 Wikipedie.cz 

„Wikipedie (anglicky a v mnoha dalších jazycích Wikipedia; název vznikl ze slov wiki 

a encyklopedia) je mnohojazy�ná webová encyklopedie se svobodným (otev�eným) obsahem, 

na jejíž tvorb� spolupracují dobrovolní p�isp�vatelé z celého sv�ta. Jejím cílem je tvorba 

a celosv�tové ší�ení voln� p�ístupných encyklopedických informací.“ [32] 

Její nejv�tší p�edností je cena a množství poskytovaných informací. Desetitisíce hesel jsou 

zde p�ístupná zdarma a krom� informací nechybí ani externí odkazy na další webové stránky, 

které se daným problémem zabývají.  

�eská Wikipedie byla vytvo�ena v kv�tnu 2002, do po�átku roku 2004 však p�íliš aktivní 

nebyla; tehdy obsahovala asi tisíc �lánk�. Poté se za�ala rozvíjet: do konce roku se tém��

zp�tinásobila, na konci roku 2005 již m�la p�es dvacet tisíc �lánk�. Hranici 50 000 �lánk�

�eská Wikipedie dosáhla v listopadu 2006. V únoru roku 2010 Wikipedia p�ekro�ila hranici 

150 000 �lánk�. 
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Sama o sob� Wikipedie píše, že je velmi oblíbeným zdrojem referát� pro studenty všech typ�

škol. Podle pr�zkumu Cambridge ji ke studiu využívá celkem 82 procent vysokoškolák�.1

Nej�ast�ji uvád�ným nedostatkem Wikipedie je to, že žádná vydavatelská autorita neru�í za 

správnost obsahu.2  

K d�v�ryhodnosti a kvalit� informací na Wikipedii se ve svém �lánku „Wikipedie – otev�ená 

encyklopedie“ vyjad�uje i Petr Kadlec, jeden ze správc� Wikipedie.cz. Podle n�j je d�ležité si 

uv�domit, že „Wikipedie je všeobecná encyklopedie, není tedy, a ani se nesnaží být, zdrojem 

pro odborníky v daném oboru, snaží se být zdrojem, na který se m�že kdokoli obrátit pro 

získání základního p�ehledu v problematice, která není jeho specializací“ [20]. Vkládání 

p�ísp�vk� má své pravidla a zásady, se kterými by se m�l každý wikipedista seznámit, a jejich 

dodržování kontrolují všichni uživatelé – hlídají se tedy navzájem.  

Vládání nových informací popisuje pan Kadlec na p�íkladu: „Pokud n�který (nej�ast�ji 

neregistrovaný �i nový) uživatel p�idá do Wikipedie nezdrojované �i p�ímo na první pohled 

podez�elé informace, ostatní uživatelé se zpravidla pokusí tyto údaje doplnit �i reformulovat 

tak, aby spl�ovaly zmín�ná pravidla. Pokud k tomu nemají dostatek informací (nebo �asu), 

ale mají dojem, že lze editaci vhodn� upravit, ozna�í �lánek jednou ze specializovaných 

šablon, která ostatní �tená�e upozor�uje, že p�íslušný �lánek je t�eba brát s rezervou. 

Nezdrojované informace m�že libovolný uživatel smazat, je povinností vkladatele doplnit 

pot�ebné zdroje. Kontroverzní témata (krom� t�ch o�ekávatelných, jako nap�. potraty, se na 

�eské Wikipedii takovým tématem možná p�ekvapiv� stal i pravopis) jsou samoz�ejm�

ohniskem mnohých spor�, ale p�edpokládá se, že pravidla (zejména pravidlo NPOV) nakonec 

budou fungovat.“ [20] 

�eská wikipedie je nezajímavá ze sv�tového hlediska, ale o v�tších Wikipediích vyšlo n�kolik 

zajímavých �lánk� a studií. Pan Kadlec ve své �lánku uvádí jako p�íklad �lánek v n�meckém 

�asopise c’T Wikipedia gegen Brockhaus und Encarta, ve kterém byla porovnávána kvalita 

n�mecké Wikipedie s encyklopediemi Brockhaus a Microsoft Encarta – zvít�zila Wikipedie3. 

                                                
1  SUGDEN, Joanna. Half of Cambridge students admit cheating. The Times [online]. 31. 11. 2008 [cit. 2009-12-
6]. Dostupné z www: 
 http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/student/article5054310.ece  

2 Online encyklopedie nejsou jen Wiki lupa.cz , Michal �erný, dostupné z www: 
http://www.lupa.cz/clanky/online-encyklopedie-nejsou-jen-wiki/
3 http://lists.wikimedia.org/pipermail/wikipedia-l/2004-October/017695.html
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A nedávno získal pom�rn� zna�ný ohlas v médiích (i �eských) další pr�zkum kvality 

Wikipedie: v�hlasný v�decký �asopis Nature v prosinci 2005 publikoval studii, která 

porovnávala kvalitu odborných témat v anglické Wikipedii a v on-line encyklopedii 

Encyclopaedia Britannica. Výsledky studie byly pro Wikipedii pom�rn� p�íznivé - v obou 

encyklopediích bylo stejn� závažných chyb  a 162 menších chyb �i zavád�jících vysv�tlení ve 

Wikipedii a 123 v Britannice. 1

Pro podporu výuky m�žeme využít Wikipedie jako prost�edku k získávání informací, ale také 

m�žeme studenty motivovat k rozši�ování této encyklopedie. Ve škole vzniká spousta 

zajímavých seminárních prací na nejr�zn�jší témata, která po odevzdání kon�í v šuplíku. 

Skute�nost, že práce student� bude dále využita m�že zvýšit motivaci student� a snahu 

vytvo�it kvalitní materiál. Navíc se tím m�že alespo� �áste�n� zabránit tvorb� pomocí copy-

paste – okopírování �ásti dokumentu a pouhé vložení do své práce, protože studenti �asto 

využívají informace práv� z Wikipedie. 

Využití wiki prost�edí ve výuce doporu�oval i Ji�í Rambousek (Filozofická fakulta 

Masarykovy univerzity v Brn�) na 6. ro�níku konfernce SCO. Pan Rambousek nejenže 

navrhuje využívání vlastních wiki prost�edí, která jsou poskytována zdarma na webových 

stránkách nebo jako opensource, který si škola m�že nainstalovat na vlastní server, ale 

upozor�uje i potenciál Wikipedie.  

Wiki prost�edí jako možnost sdílení informací doporu�ují i Mgr. Pavel Böhm a Mgr. Jakub 

Jermá� z Univerzity Karlovy v Praze. Jejich p�ísp�vek na konferenci "Alternativní metody 

výuky 2009" se zam��uje na využívání vlastních instalací wiki prost�edí a na ukázky z praxe. 

4.2.3 Online komunikace 

Whiteboard (online tabule) je ozna�ení pro sdílený prostor v prost�edí webu, do kterého 

mohou uživatelé kreslit, psát, vkládat obrázky apod. P�izvaní uživatelé vidí v reálném �ase, co 

autor kreslí, mohou do obrazovky zasahovat, dopl�ovat obrázek apod. V e-learningovém 

kurzu m�žeme tuto „tabuli“ využívat stejn� jako klasickou tabuli ve t�íd�, nap�íklad pokud 

pot�ebujeme student�m n�co vysv�tlit graficky. [22] 

                                                
1http://relax.lidovky.cz/wikipedia-versus-britannica-dg2-/ln-zajimavosti.asp?c=A051216_120500_ln_zabava_lvv 
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ScribLink (http://www.scriblink.com).  

Skrbl (www.skrbl.com) 

Videokonference nebo streamování jsou další zajímavé aktivity, které m�žeme použít pro 

výklad v synchronním kurzu. Pokud nám sta�í pouhá projekce obrazu do webu spojená 

s chatem, ideálním �ešením je portál http://www.livestream.com. Ten totiž umož�uje vytvo�it 

si zdarma sv�j online „televizní kanál“, který lze nasdílet uživatel�m webu. Tak je možné 

nap�íklad realizovat lekci ve t�íd� a obraz v reálném �ase p�enášet na internet. [22] 

Videokonference umož�uje zp�tnou vazbu od poslucha�� a taky vzájemnou diskuzi. Tady je 

ovšem d�ležité si uv�domit, že nutné hardwarové vybavení – webkamera, reproduktor nebo 

sluchátka  a mikrofon, musí mít každý ú�astník konference. V p�ípad�, že nemáme k dispozici 

webkameru, m�žeme použít pouze audio komunikace a využít n�kterého z nástroj� pro 

telefonování p�es internet. 

Poslední možností komunikace je využití chat�, tedy webových stránek, které umož�ují 

synchronní p�edávání zpráv, nebo instantmessager�, což jsou aplikace, které umož�ují 

zasílat psané vzkazy ostatním uživatel�m. Výhodou chatovacích místností je skute�nost, že je 

nemusíte instalovat a v�tšinou sta�í pouze jednoduchá registrace. 

Google nebo Skype 

www.chuppo.com  

www.dialogoo.com

www.tinychat.com 

Tyto aplikace mohou být velmi dobrým pomocníkem p�i realizaci výukových projekt�, které 

p�edpokládají komunikaci s osobou, která je vzdálená nebo �asov� vytížená. P�ípadn� lze 

komunikovat se studenty v jiné škole �i t�íd�. 



48 

4.2.4 Další zajímavé produkty 

Glogster (www.glogster.com) je internetová služba, umož�ující vytvá�et snadno a rychle 

interaktivní plakáty, které mohou kombinovat obraz, zvuk i videosekvence. Lze jej snadno 

využít pro tvorbu interaktivního posteru, který prezentuje konkrétní téma. Velkou výhodou je 

fakt, že uživatel nemusí mít žádné programátorské znalosti a nemusí nic instalovat ve svém 

po�íta�i. Výsledný plakát lze zp�ístupnit p�es URL. [22] 

Generátor slovních mrak�

Slovní mrak je soubor klí�ových slov na obrazovce, která jsou odlišená r�znými zp�soby 

podle své frekvence v zadaném textu (nap�. pomocí barev, velikosti apod). Slovní mrak 

jednoduchým zp�sobem znázor�uje, které klí�ové slovo je jak d�ležité, jak �asto jej uživatel 

používá, jaká je jeho �etnost v jazykovém materiálu. Slovní mraky jsou zajímavé rovn�ž 

esteticky. [22] 

Obrázek 18: Slovní mrak této práce 

Wordle (http://www.wordle.net/)  

Tvorba k�ížovek 

Vyu�ování m�že zpest�it i jednoduchá k�ížovka a pro její snadn�jší vytvo�ení, a p�ípadné 

publikování na webových stránkách, je k dispozici prográmek EclipseCrossWord. Program 

vyžaduje instalaci v PC a je zdarma. 

http://www.eclipsecrossword.com/downloadfull.html 
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Vyplnto.cz 

Webové stránky vyplnto.cz nabízejí možnost vytvo�it a sdílet dotazník na jakékoliv téma. 

P�i dodržení pravidel navíc autor projektu propaguje dotazníky i na svých partnerských 

stránkách. Po dokon�ení pr�zkumu jsou k dotazníku vytvo�eny grafy a dosažené výsledky 

jsou nabídnuty ke shlédnutí.  

Generátory pojmových a mentálních map 

Pojmová mapa je diagram ukázující vztahy (vazby) mezi pojmy. Pojmy jsou spojené 

popsanými spojnicemi a vytvá�ejí hierarchickou strukturu rozv�tvující se sm�rem dol�. 

Vztah mezi pojmy je vyjád�en práv� pomocí popisku vazby, nap�. "zp�sobuje 

vzr�st","p�ispívá k", atd. [22]  

Pojmové mapy m�žeme využívat nap�. p�i  brainstormingu, ale dají se použít i vysv�tlování 

u�ební látky, plánování �i prost� k ut�íd�ní myšlenek. Nejlepší je k vytvá�ení mapy využívat 

papír a pastelky, ovšem v podmínkách, kdy pot�ebujete své myšlenky sdílet �i p�edložit 

ostatním je lépe mít je v digitální podob�. 

http://bubbl.us (http://bubl.us), http://www.inspiration.com/, http://www.mindjet.com/, 

http://cmap.ihmc.us/download/, http://www.mindmeister.com/, http://www.mindomo.com/ a 

další. 

4.2.5 Autorské nástroje on-line 

Jan Wagner ve svém �lánku na portálu rvp.cz ukazuje p�íklady webových stránek z kategorie 

Web 2.0, které mohou pomoci u�itel�m [36]: 

• Jamglue.com http://www.jamglue.com/> – on-line audio editor 

• JayCut.com http://www.jaycut.com/> – on-line video editor 

• Knihovnicka.cz  http://www.knihovnicka.cz/> – on-line nakladatelství, e-shop 

• Linkuj.cz  http://www.linkuj.cz/> – reputa�ní systém 

• Lulu.com  http://www.lulu.com/> – on-line nakladatelství, e-shop, reputa�ní systém 

• MySpace http://www.myspace.com/> – sociální sí�, úložišt�

• Photoshop.com http://www.photoshop.com/> – on-line grafický editor, úložišt�
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• Soundation Studio http://www.soundation.com/> – on-line audio editor 

• Sumo Paint http://www.sumopaint.com/> on-line grafický editor, úložišt�

• TeacherTube http://teachertube.com/> – úložišt� výukových videí, audio nahrávek 

a obrázk�

• Weby Google http://sites.google.com/> – redak�ní systém wiki, úložišt�

• Wikispaces  http://www.wikispaces.com/> – redak�ní systém wiki 

• Windows Live SkyDrive http://skydrive.live.com/> – on-line úložišt� dat 

Pomoc on-line editor� oceníte v p�ípad�, že nemáte možnost instalovat programy na sv�j 

po�íta�, a pro práci vám schází n�který z program�. Proto bych ješt� p�idala nap�íklad již 

zmi�ovaný Google Dokumenty (http://docs.google.com) – on-line kancelá�ský balík, on-line 

pdf editor(http://www.pdfescape.com/), videokonfereci Tinychat (http://tinychat.com), 

neplacený webhosting s podporou php a databází (http://hostuju.cz) a nabídku opensource 

aplikaci na opensourcehosting.cz. 

A existuje i specializovaný software, nap�íklad on-line editor molekul 

(http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/edit/index.html), on-line editory pro CSS, HTML a další 

(http://www.w3schools.com/). Nabídka je opravdu široká a ve v�tšin� p�ípad� sta�í pouze 

rychlá registrace a nástroj je p�ipraven k použití. 
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4.3 Systémy pro �ízení výuky (LMS) 

Systémy pro �ízení výuky p�edstavují pom�rn� nový p�ír�stek do sv�ta softwarových 

technologií. Jejich vznik je úzce svázán s nástupem e-learningu na konci 90. let 20. století. 

Zjednodušen� �e�eno jde totiž o systémy, které e-learning, jako novou formu získávání 

znalostí, v�bec umož�ují realizovat. 

Pro tento typ programových systém� se v závislosti na prost�edí a zvyklostech konkrétní 

komunity používají termíny Learning Management System (LMS), Virtual Learning 

Environment (VLE), Course Management System (CMS), Manager Learning Environment 

(MLE) nebo Learning Support System (LSS) [15]. 

Základní moduly LMS [40]: 

• Evidence a správa žák�  

• Evidence a správa kurz�  

• Správa studijních plán�  

• Evidence hodnocení žák�  

• Testování a p�ezkušování žák�  

• Správa p�ístupových práv  

• Autorské nástroje k vytvá�ení výukových kurz� a objekt�  

• Úložišt� výukového obsahu  

Pro náro�n�jší uživatele (nap�íklad vzd�lávací instituce, které LMS využívají nejen k online 

vzd�lávání) jsou k dispozici i další moduly [21] 

• �ízení a evidence všech typ� výuky od elektronických asynchronních kurz�, p�es 

virtuální u�ebny až po klasickou výuku v u�ebnách, 

• centrální katalog všech vzd�lávacích akcí (elektronické kurzy, virtuální 

t�ídy/videokonference, u�ebny, externí výuka), registra�ní procesy, správa zdroj�

a financí s tím spojená, 

• modelování organizace a kompetencí, evidování dosažených individuálních 

dovedností, 

• zp�ístup�ování vzd�lávacích akcí, sledování aktivit jednotlivých uživatel� od souhrn�

po detaily, reportování všech typ� výukových aktivit spole�n� i jednotliv�, 
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• bohatá sadu synchronních a asynchronních komunika�ních kanálu mezi studenty, 

lektory a manažery vzd�lávání, prost�edky pro zachytávání, vým�nu a sdílení 

informací a znalostí, 

• automatizace vzd�lávacího procesu, schopnost spolupráce s dalšími systémy 

Historie LMS 

Zajímavý a pou�ný je krátký pohled do historie systém� pro �ízení výuky. Analogie bychom 

totiž nalezli i u �ady dalších (nejen softwarových) technologií. Pro po�áte�ní období je 

charakteristický živelný vývoj více �i mén� kvalitních �ešení. Ta byla díky nadšení uživatel�

pro využití informa�ních technologií ve vzd�lávání mnohdy komer�n� velmi úsp�šná. 

Zejména tedy pro jejich autory.  

Dopady využívání zakoupených systém� totiž jen málokdy odpovídaly vynaloženým 

prost�edk�m. Sílící nespokojenost uživatel�, jejichž (mnohdy nereálné) p�edstavy 

a požadavky �asto nebyly napln�ny, vyústila ve z�etelnou krizi e-learningu a ned�v�ru 

k využívání informa�ních technologií pro podporu výuky. Teprve v dnešní dob� m�žeme být 

sv�dky st�ízlivých a seriózních úvah o vhodných zp�sobech nasazení informa�ních 

technologií ve výuce a o technických �ešeních, která by to umož�ovala. [15] 

Aktuální trendy 

Existující systémy pro �ízení výuky jsou �asto uzav�ené monolitické aplikace, jejichž vnit�ní 

struktura je zpravidla dána historickým vývojem. Mnohdy totiž p�vodn� šlo o systémy 

s daleko menším záb�rem, ur�ené nap�. pro podporu výuky v jediném kurzu, ke kterým byla 

další funkcionalita p�idávána až dodate�n�. 

Nutnými d�sledky t�chto skute�ností jsou  

• nemožnost pružn� reagovat na nové nebo specifické požadavky zákazník�,  

• obtížné propojení s okolními systémy,  

• náro�ná údržba.  

Návrhy moderních systém� pro podporu výuky se z tohoto stavu pou�ily a snad všechny mají 

n�kolik spole�ných rys� [15 ]: 
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• Rozd�lení systému do funk�ních komponent s jasnými vzájemnými vazbami. 

• Systém je chápán zejména jako poskytovatel (�asto distribuovaných) služeb s jasn�

definovanými rozhraními, p�i�emž množina služeb není dána pevn� a m�že být podle 

pot�eby m�n�na. V této souvislosti jsou �asto zmi�ovány technologie jako Web 

Services nebo Enterprise Java Beans (d�íve také CORBA a další). 

• Orientace na standardizované, nebo alespo� široce používané, technologie. 

Zna�ná pozornost je v poslední dob� v�nována také adaptivním systém�m pro �ízení výuky, 

neboli systém�m schopným dynamicky výuku p�izp�sobovat pot�ebám a schopnostem 

konkrétního uživatele. 

Jisté formy p�izp�sobení m�žeme najít v už existujících systémech. Pokud by ale 

personalizace m�la být realizována opravdu kvalitn� a d�sledn�, vyžádal by si tento aspekt 

podstatné zásahy do stávajících p�edstav a model�, což prozatím t�mto technologiím brání ve 

v�tším rozší�ení. 

Vztah obsahu, LMS a LCMS 

Podle spole�nosti Kontis s.r.o., která se e-learningem zabývá, by obsah a �ídící systém m�ly 

být d�sledn� odd�leny. Jejich vzájemná interakce by m�la probíhat pouze na základ�

otev�eného e-learningového standardu jako je AICC �i SCORM. LMS by nem�l využívat p�i 

spoušt�ní kurz� jakoukoliv jinou komunikaci s kurzem než jak p�edepisuje standard a ani 

obsah by nem�l k ukládání interakcí studenta �i jakýchkoliv jiných dat využívat jiné rozhraní 

než je definováno standardem e-learning.  

„Dodržení tohoto principu Vám z pohledu vlastníka LMS zaru�í, že ve Vašem LMS budete 

moci provozovat libovolný obsah dodaný t�etí stranou �i vyvinutý v libovolném vývojovém 

systému spl�ující vybraný standard. Z pohledu vlastníka obsahu Vám tento princip zaru�uje, 

že Váš obsah bude funk�ní v libovolném LMS podporujícím zvolený standard“.[21] 

LMS a LCMS jsou také nezávislé systémy, jejichž spojnicí je nej�ast�ji standard SCORM. 

Ten definuje popis a chování u�ebních jednotek obsahu tak, aby LMS byl schopen 

s libovolným obsahem, spl�ujícím standard SCORM, spolupracovat a zprost�edkovávat 
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požadovanou komunikaci pro ukládání výsledk� studia. Zákazníci tak mohou využívat LMS 

a LCMS od r�zných výrobc� a tyto systémy pak spolu správn� spolupracují. 

Avšak sou�asná situace ukazuje, že tyto myšlenky jsou pouze na papí�e (p�ípadn� na 

webových stránkách) a skute�nost je trochu jiná. Vzhledem k tomu, že žijeme ve sv�t�, kdy se 

každý snaží prodat to, co umí, se výrobci snaží udržet si své zákazníky a prodat jim co nejvíce 

svých výrobk�. To vede k tomu, že obsah nelze lehce p�enášet, a� už v d�sledku nedodržení 

standard� �i složit�jšího exportu a importu. 

4.3.1 Komer�ní systémy 

Komer�ních systém� je na trhu velké množství, ale bohužel pro �eské prost�edí jsou 

lokalizovány jen n�které poskytované v�tšinou mezinárodními firmami. Jedná se o komplexní 

vzd�lávací prost�edí, které jsou dopln�na o autorské nástroje od stejného výrobce, což 

zaru�uje komptabilitu obsahu a p�íjemn�jší vytvá�ení kurz�. 

P�edstavitelem takového systému m�že být Acrobat eLearning, který nabízí spole�nost 

Adobe. Tento systém využívá celé �ady program� od Adobe jako autorských nástroj�

a vytvá�í tak multimediální kurzy i virtuální u�ebny. Spole�n� s dalšími produkty, tak 

zajiš�uje kompletní vzd�lávací servis. [10] 

Dalším z komer�ních produkt� je portál od Microsoftu Learning Gateway, do kterého pat�il 

i program Class Server. LMS, který je v portálu integrován, se jmenuje SharePoint Learning 

Kit a zajiš�uje všechny b�žné �innosti. Portál integruje i další produkty od Microsoftu, 

nap�. Microsoft Exchange Server 2007 zajiš�uje komunikaci spolu s Microsoft Office 

Comunications Server 2007, o bezpe�nost portálu se stará Microsft Internet Security and 

Accelaration (ISA) Server a databáze b�ží na Microsoft SQL Server. Krom� podpory 

vlastních nástroj� z kancelá�ského balíku Office podporuje systém i produkty t�etích stran, 

nap�. Adobe. [27] 
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Obrázek 19: Schéma Microsoft Learning Gateway 

WebCT je dalším z komer�ních systém�, který se používá na �eských školách. V nedávné 

dob� se spojil se spole�ností Blackboard, která mu svým LMS �ešením konkurovala hlavn� na 

území USA. Pro naše podmínky je k dispozici �eská verze. 

Obrázek 20: Pracovní plocha WebCT 
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P�i zavád�ní komer�ního LMS je vždy lepší obrátit se na dodavatelskou firmu, která pom�že 

LMS „ušít na míru“. Z nabídky spole�ností vybírám Kontis - http://www.kontis.cz/, eDoceo -

http://www.edoceo.cz - Unifor, http://www.net-university.cz/ - EDEN, http://eden.rentel.cz/

nebo CCA Group – http://cca.cz. 

Spole�nost Kontis nabízí LMS iTutor spolu se stejnojmenným LCMS.  

Platforma iTutor se skládá z následujících modul� [21]:  

• iTutor Student pro jednotný p�ístup všech student� ke svým vzd�lávacím aktivitám 

a nástroj�m pro komunikaci, spolupráci a sdílení v�domostí. 

• iTutor Administrator pro centrální správu, plánování, definování, �ízení 

a vyhodnocování vzd�lávacího procesu a všech jeho ú�astník�.  

• iTutor Lector pro p�ístup lektor� ke svým student�m, vzd�lávacím akcím a nástroj�m 

pro �ízení výuky a komunikace. 

• iTutor Tester pro centralizovanou tvorbu komplexních test� a dotazník�.  

• iTutor Publisher pro rychlou a efektivní tvorbu multimediálního a interaktivního 

obsahu.  

• iTutor Catalog pro tvorbu nabídky vzd�lávání, objednávání a schvalování 

vzd�lávacích akcí všech typ�.  

• iTutor Reporter pro komplexní analyzování a reportování vzd�lávacích aktivit.  

• iTutor Mesenger pro automatizaci vzd�lávacího procesu, rozesílání zpráv 

a monitorování aktivit.  

• iTutor Conference pro tvorbu, organizování a �ízení virtuálních t�íd, videokonferencí 

a dalších typ� synchronní komunikace.  

• iTutor Content Development Server (CDS) pro centralizaci, sdílení a znovu 

používání výukového obsahu.  
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Autorským nástrojem, který je k dispozici k systému eDoceo, je již zmi�ovaná Lectora. 

Systém LMS eDoceo nabízí [17]:  

• �ídící systém LMS eDoceo pro komplexní management vzd�lávání. Zahrnuje 

testovací a certifika�ní server, umož�uje správu personálních dat, prezen�ních kurz�

a nabízí systém nominování na studium kurz� pro prezen�ní školení. Je propojen 

s www.educity.cz. 

• Aplikace Autor pro snadnou tvorbu elektronických vzd�lávacích program�, kurz�

a test�. Program dosahuje standard� b�žných pro tuto oblast, je vícejazy�ný a lze jej 

kdykoliv upravovat a rozši�ovat podle požadavk� a pot�eb zákazníka. 

• Aplikace Lectora pro profesionální tvorbu e-learningových kurz� a multimediálních 

prezentací. Lectora a Powerpoint integrátor – �ešení pro rapid learning s možností 

editace prezentací aplikací Lectora. 

• Aplikace off-line Student pro možnost domácího studia bez p�ipojení k LMS. 

Umož�uje následný dávkový p�enos dat a dosažených studijních výsledk� do LMS 

systému. 

• Aplikace TestManager umož�uje import a export testovacích otázek, �azení do 

kategorií, tvorbu test�, jejich snadnou správu a export do systému eDoceo.

LMS Unifor, který nabízí Net university, se skládá z modul�, které zajiš�ují škálovatelnost 

nabízeného LMS a usnad�ují navržení systému podle požadavk� zákazníka s co nejmenšími 

náklady. Tento LMS si lze vyzkoušet v demo verzi na stránce 

http://lmsunifor.com/index.php/lms-unifor-live/demoverze a obsahuje tyto moduly [33]: 

• Hlavní modul – základ

Obsahuje Interkom (náhrada pošty), obsahový modul (disciplíny, modul, kurz 

a související), systém úkol� (krátké i dlouhé), vstupní stránku s novinkami, novinky, 

osobní stránku studenta i u�itele, tutorskou �ást, studentskou �ást, studium �iditelné 

pomocí úrovní. 

• Modul diskusní fóra

Diskusní fóra napojená na disciplínu i nevázané diskuse. Diskuse se dají chránit 

heslem. 
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• Registra�ní modul

Možnost samovolné registrace uživatele. K dokon�ení registrace je nutný edita�ní 

modul nebo aplikace tutor. 

• Module hledání

Umož�uje fulltextov� prohledávat celou �adu zdroj�. Nap�. kapitoly, knihovnu, zprávy 

apod. Možnost jednoduchého rozší�ení pop�ípad� potla�ení nepot�ebných hledání. 

• Edita�ní modul

Umož�uje editaci a tvorbu t�íd, uživatel�, skupin, tvorbu úkol� apod. Je vyžadován 

tam, kde není aplikace tutor. 

• Nápov�dní videa

Instruktážní videa obsahují popis základních studentských, tutorských 

a administrátorských akcí. Pro verzi Complet jsou umíst�na na jednotlivých stránkách, 

pro ostatní v sekci Nápov�da. 

• Modul knihovna

Modul pro uchování soubor� od student� i tutor�. Umož�uje oprávnit uživatele podle 

skupin, osob, rolí apod. Umož�uje vyv�sit soubory na p�ihlašovací stránku. 

• Modul kalendá�

Modul pro zobrazování událostí v �asové ose. Dopl�ování poznámek i v �ádkovém 

režimu. 

• Testovací modul

Testovací modul umož�uje testování dle pevných i dynamických test�. Umož�uje 

cca 12 typ� otázek. Obsahuje editor, samotný test i vyhodnocovací �ást. 

• Statistický modul

Zobrazování statistiky student� ze stránek tutor�. Umož�uje zobrazit nap�íklad 

p�ehledovou stránku studenta i celé t�ídy. 

• Modul tutoriál� a zkoušek

P�ihláškový systém na prezen�ní formu výuky (tutoriály) a p�ihlášky na zkoušky. 

Tutoriály se d�li na typ vázaný (konkrétní disciplína) a nevázaný, omezitelný pouze 

aplikací Tutor na skupinu. 

• Modul chat

Umož�uje chatování, vytvá�ení místností ve�ejných i chrán�ných. 
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• Modul RSS

Aparát pro použití RSS �te�ek v Uniforu. Nabízí celou �adu událostí v Uniforu v�etn�

jednoduchého rozši�ování 

• Modul anket

Obsahuje editor anket, který umož�uje napojovat ankety do disciplín a uživatelských 

skupin. Výsledky anket lze zobrazovat v grafu. 

• Modul nápov�da

Umož�uje administrátor�m zav�šovat pomocné soubory (jako nap�. instruktážní 

videa) na jednotlivé stránky. 

• Pdf modul

Modul ABCpdf umož�uje export stránek do PDF. Tato komponenta je placená, ale p�i 

spln�ní licen�ních podmínek je možné i použití zdarma. Více na 

http://www.websupergoo.com/products.htm. Export do PDF se týká grafického 

i negrafického obsahu, podporuje živé odkazy, flash videa a velké množství dalších 

nastavení. 

• Aplikace Tutor

Aplikace tutor je desktopová aplikace pro pohodlnou správu dat z Windows. Funguje 

prot�ednictvím Internetu i Intranetu, nabízí více možností a funkcí než edita�ní modul.

Obsahuje nap�íklad p�evodníky wordovských šablon pro text i testy. 

Spole�nost RENTEL a.s. je certifikovaný IBM Business Partner, proto vývoj LMS Eden je 

podporována spole�ností IBM a spole�ností Oracle. V rámci LMS Eden jsou nabízeny tyto 

moduly [13]: 

• eLearningový systém EDEN – vzd�lávací systém s jednoduchou navigací 

a dosažitelností všech studijních aktivit z jednoho místa, podrobným monitoringem 

studijních aktivit, rychlou aktualizací studijních materiál�, integrovanými 

komunika�ními nástroji, možností využití pro kombinovanou formu vzd�lávaní, 

zp�tnovazebními prvky v podob� úkol�, test� a anket. Systém také umož�uje exporty 

do interpersonálních agend, snadný vývoj studijních materiál� bez nárok� na znalosti 

specifických vývojových nástroj� a dále rozsáhlé nástroje pro automatizaci výukových 

proces�. 

• EDEN eBook (elektronická kniha) – vybaven nástroji pro práci s textem, 

fulltextovým vyhledáváním, strukturovanými pohledy dle klí�ových slov 
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a kategorizací studijních materiál�, hypertextovými linky, odkazy na další informa�ní 

zdroje, umož�ující jednoduchou a rychlou aktualizaci studijních text�, testování 

formou autotest� a samoz�ejm� tisk studijních materiál�.  

• EDEN Audit (testovací a zkušební modul) – ur�en pro režim distribuce úkol�, test�

a anket, jejich vyhodnocení a zpracování statistických p�ehled� o vykonaných 

zkouškách. P�ináší snadnou a rychlou aktualizaci testovacích modul�, plnou 

automatizaci procesu zadávání a vyhodnocování test�, �asové ohrani�ení p�ípadn�

opakování jednotlivých test�, umož�uje tvorbu vzor� test� a automatické generování 

testových otázek dle zadaného stupn� obtížnosti. V neposlední �ad� je s výhodou 

využitelný v kombinaci s prezen�ní formou výuky. Tento LMS spolupracuje 

s autorským program ProAuthor, který byl p�edstaven v kapitole o autorských 

nástrojích. 

Podobn� jako Rentel nabízí spíše pro firmy své služby i spole�nost ACC Group, která je 

specialistou na systémovou integraci, dodavatelem profesionálních softwarových �ešení pro 

�ízení vzd�lávání a administrativy pro r�zné typy firem i státní správu. Zmín�na již byla 

s autorským nástrojem Ramses Course Designer 2. 

4.3.2. Systémy poskytované zdarma 

P�i výb�ru zdarma poskytovaných LMS jsem se inspirovala nabídkou na 

opensourcehosting.cz. D�vodem je skute�nost, že tyto programy jsou prov��ené a dostupné 

uživatel�m. U všech testovaných systém� je možnost vyzkoušet si vzorové instalace a navíc 

je k dispozici i návod na instalaci, což velmi uleh�í práci v p�ípad� zájmu o konkrétní systém. 

ATutor 

Spolu s Moodlem tvo�í špi�ku opensource LMS, avšak to je jediné co mají tyto dva systémy 

spole�né. Popisy systému na r�zných webech jsou hodn� podobné a odkazují na velkou 

a komunitu a �eský p�eklad, ani jedno se mi bohužel nepoda�ilo najít. P�i prvním spušt�ní 

m�že systém vypadat dost nep�ehledný a vytvá�ení kurzu složité, p�í�inou je odlišný zp�sob 

práce než nap�íklad v Moodlu. 

P�i tvorb� kurzu nejsou vytvá�eny lekce, ale lze vytvo�it obsah v jednotlivých stránkách a 

modifikovat obsah úvodní stránky kurzu, na které má student p�ístupny všechny další aktivity. 
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Obrázek 21: Pracovní plocha ATutor 

Claroline 

Jednoduchý a elegantní systém, který má podporu �eštiny. P�i vytvá�ení kurzu lze postupovat 

intuitivn� – nabídky jsou srozumitelné a dob�e viditelné. Podporuje tvorbu úkol� i testování, 

ke komunikaci slouží chat nebo fórum, spolupráce se odehrává ve wiki systému.  

Myslím, si že tento systém je zajímavý pro menší projekty v blend learningu, protože nabízí 

funkce, které jsou o�ekávány od LMS systému a díky své jednoduchosti nezat�žuje tv�rce 

kurz� a neklade velké nároky na znalosti systému u student�. 
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Obrázek 22: Pracovní plocha Claroline 

Docebo 

Absence �eštiny odsouván tento LMS systém mimo zájem uživatel� a je to možná škoda. 

Ovládání je trochu netradi�ní, což je zp�sobeno tím, že se jedná o kombinaci LMS 

a redak�ního systému. Používání systému chce trochu zvyku, ale systém zase nabízí možnosti, 

které b�žné LMS nemají.  

Krom� možností redak�ního systému, jsou velmi podrobn� zpracovány uživatelské role, které 

umož�ují rozd�lit uživatele do kategorií podle zp�sobu využívání systému. P�ímo v modulu 

pro e-learning je také široká nabídka �inností, v�etn� podpory SCORM balí�k� a tvorby test�. 

Dokeos 

Jednoduchý, avšak cizojazy�ný systém, který podporuje SCORM i AICC standardy, nabízí 

p�ehlednou pracovní plochu jak pro studenty, tak pro tv�rce kurz�. Zajímavá je nabídka 

jazyk�, která i když nezahrnuje �eštinu, nabízí krom� angli�tiny italštinu, ma	arštinu, 

portugalštinu, holandštinu a indonéštinu. 

Interact 

Interact nabízí tak trochu jiný pohled na tvorbu kurz�, bohužel zase bez �eštiny. Interaktivní 

prvky lze vkládat na kteroukoliv stránku, v�etn� úvodní strany, a nové pracovní plochy, 
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v nabídce nazvané „new space“ – nový prostor, lze �et�zov� tvo�it jednu v druhé. Je to 

netradi�ní pohled, ale m�že p�inést nové možnosti. 

Po p�ijmutí této nové skute�nosti, je ovládání jednoduché a srozumitelné, �emuž napomáhá 

i vhodn� zvolená grafika. 

Obrázek 23: Pracovní plocha Interact 

Moodle 

V sou�asnosti nejpopulárn�jší systém, který je dostupný zdarma. Pro �eskou republiku 

existuje lokalizace i uživatelská komunita, což usnad�uje práci dalším uživatel�m. Systém je 

dostate�n� robustní a výkonný, aby byl využitelný i pro velké organizace. Díky tomu, že je 

Moodle využíván celosv�tov�, vznikají nové a nové moduly a návody jak využívat. 

Obrázek 24: Mapa rozší�ení LMS Moodle ve sv�t� (Moodle.org, 2010) 
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Obrázek 25: Graf registrovaných LMS Moodle ve sv�t� (Moodle.org, 2010) 

Tento systém �lení kurzy do lekcí, tv�rce kurzu si m�že vybrat, zda bude �len�ní podle témat 

nebo podle týdn� a zvolit si m�že i po�et lekcí. Zajímavostí je možnost skrýt lekce nebo jejich 

�ásti p�ed studenty. Systém zajiš�uje jak komunikaci mezi uživateli (chat, fóra, zasílání 

zprav), tak i testování. U test� je možnost vytvo�ení banky otázek a jejich náhodné 

zobrazování v testu i míchání odpov�dí. 

Z nabízených �inností je lze jmenovat vlastní wiki prost�edí, možnost tvorby slovník� �i 

encyklopedií, anket a diskuzních skupin. Zp�tnou vazbu od student� zajiš�uje modul pro 

upload soubor�. Výukový obsah lze vytvá�et p�ímo v programu jako textové nebo HTML 

stránky, prezentovat již vytvo�ené dokumenty v b�žných formátech (doc, ppt, pdf) nebo 

využít SCORM balí�k� z externích autorských nástroj�. 

SiteAtSchool 

Tento systém bych za�adila spíše do kategorie systém� pro �ízení obsahu (content 

management system), avšak do vý�tu opensource LMS jsem jej za�adila proto, že jej lze 

v omezené form� používat pro kurzy a také proto, že je to systém navržený pro školy. 

Umož�uje rozd�lení rolí a následné p�id�lení povolení k získání r�zných obsah�, což 

umož�uje student�m nabídnout kurzy vytvo�ené v externím autorském nástroji.  
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5 Záv�r 

E-learning dnes neznamená drahý multimediální výukový kurz, ani robustní systém pro �ízení 

výuky, který m�že ú�astníky omezovat. E-learning podle m� nejlépe vystihuje definice 

z portálu elearningeuropa.info, která �íká, že e-learning je „aplikace nových multimediálních 

technologií a internetu ke zlepšení kvality vzd�lávání, posílení p�ístupu ke zdroj�m, službám, 

k vým�n� informací a ke spolupráci vzd�lávací komunity“. 

Abychom naplnili tuto definici, je pot�eba se vždy zamyslet, jaký problém ve vzd�lávání 

chceme pomocí e-learningu �ešit a jaké máme možnosti, a� už finan�ní, technické, �i v oblasti 

lidských zdroj�. Ne vždy je vhodné to nejdražší �ešení a mnohdy mén� znamená více. 

Jiný p�ístup si vyžádá realizace distan�ního vzd�lávání, ve kterém je pot�eba mít výukové 

kurzy zpracovány tak, aby student nepot�eboval podporu u�itele. Jiný p�ístup budeme volit p�i 

vytvá�ení e-learningového kurzy pro podporu prezen�ního vysokoškolského studia, které 

po�ítá s tím, že studenti se setkávají s vyu�ujícím, a kurz má sloužit pro rozší�ení znalostí, pro 

testování získaných znalostí nebo jako místo spolupráce. E-learning však proniká i na nižší 

stupn� škol, a proto není neobvyklé, že se využívá i jako podpora st�edoškolské výuky, 

nap�íklad jako místo, pro sdílení výukových materiál� �i pracovní prost�edí pro projekty, 

které jsou realizovány ve výuce. 

Další odlišnosti p�i využití e-learningu pramení z oboru, pro který je kurz vytvá�en. P�ístup 

k teoretickým podklad�m a testování bude z�ejm� spole�né pro v�tšinu obor�, avšak další 

prvky využije každý tv�rce kurzu jinak. V �eštin� pravd�podobn� nebude pot�eba nástroje pro 

snímání plochy po�íta�e, ve výuce cizích jazyk� bude pot�eba spíše slovník než wikipedie, 

v chemii se budou hodit videozáznamy pokus� a fyzik dá p�ednost simulacím.  

P�i tvorb� kurzu bych se držela doporu�ení Hany �ermákové, která vyjád�ila v �lánku  

„E-learning jako dopln�k výuky“ na portálu �eská škola: „Je dobré se ze za�átku držet p�i 

zemi a nevytvá�et p�íliš mnoho aktivit, které vyžadují vaši následnou kontrolu. … Užite�né 

jsou dokumenty s otázkami na opakování, vzorové p�íklady, p�edlohy laboratorních prací, 

seznamy doporu�ené literatury. Jednoduché a studenty vítané je vkládání termín� pro 

odevzdávání prací do kalendá�e.“ [14] 



66 

A� využijete LMS, webovou stránku nebo student�m pouze ve školní síti zprost�edkujete 

výukový kurz, vždy je d�ležité, aby studenti znali prost�edí, ve kterém se budou nacházet 

a um�li ho používat. První kroky jsou obtížné i ve velmi p�ehledné aplikaci a neznalost 

prost�edí m�že ohrozit výsledek student�. Proto nejen u�itel, ale i studenti se musí nau�it 

orientovat v prost�edí e-learningu. 
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Seznam zkratek 

AICC 

vznikl p�vodn� pro letecký pr�mysl a postupn� se rozší�il jako jeden 

z nejpoužívan�jších standard� v e-Learningu. Dnešní význam je spíše historický. 

CBT (Computer-Based Training)  

vzd�lávání za podpory po�íta��

CD (Compact Disc)  

kompaktní disk 

DTD(Document Type Definition) 

jazyk pro popis struktury XML 

DVD (Digital Versatile Disc  nebo Digital Video Disc)  

digitální optický datový 

IMS Question & Test Interoperability 

specifikace, která upravuje vytvá�ení test� v e-learningových prost�edích. Je založena na 

zna�kovacím jazyku XML. 

LCMS (Learning and Communication Management Systém)

profesionální týmové vývojové prost�edí, které umož�uje rychlý vývoj e-learningových 

kurz� spustitelných v LMS desítek výrobc�, �i fungujících samostatn� jak na webu, tak 

v intranetu �i na CD. 

LMS (Learning Management System)

systémy pro �ízení výuky 

SCORM  

je v sou�asnosti nejpoužívan�jším standardem e-Learningu. Roz�le�uje obsah do 
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u�ebních objekt�, ke kterým p�i�azuje metadata a tím umož�uje jejich sdílení. 

TBT (Technology Based Training)  

výuka na bázi technologií

QTI 

viz. IMS Question & Test Interoperability 

WBT ( Web-Based Training)  

vzd�lávání za podpory webových technologií

XML (Extensible Markup Language) 

obecný zna�kovací jazyk, který byl vyvinut a standardizován konsorciem W3C 

XML Schema 

popisuje strukturu XML dokumentu. Je alternativa k jinému popisu struktury XML - 

DTD. 
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P�íloha 1: Dotazník 

Jak hodnotíš svou dovednost pracovat s výpo�etní technikou: 
 profi - díky VT si p�ivyd�lávám 
 relax - VT využívám spíše k hraní her a komunikaci
 informa�ní - VT si uleh�uji získávání informací 
 nezájem - VT mi jenom komplikuje život 

Vybavení tvé domácnosti 
 nemáme po�íta�
 doma máme jeden po�íta�
 doma máme více po�íta��, ale ne každý sv�j 
 mám sv�j po�íta�

P�ipojení na internet 
 nikdy jsem nebyl na internetu 
 p�ipojuji se pouze ve škole 
 p�ipojuji se pouze doma 
 p�ipojuji se doma i ve škole 
 mohu být online kdykoliv a kdekoliv 

Kolik �asu trávíš u po�íta�e? 
 maximum �asu, který mám k dispozici 
 pár hodin denn�
 pár hodin týdn�
 pár hodin m�sí�n�

Víš, co je to e-learning (online vzd�lávání)? 
 nikdy jsem to slovo neslyšel 
 slyšel jsem o tom, ale nikdy jsem ho nepoužíval 
 používáme ho ve škole 
 používám ho pro samostudium 

 S jakým vyukovým systémem jsi pracoval? 

 Jsi spokojený s e-learnigovou výukou? 
  ANO/NE 
 Tv�j vlastní názor na e-learning: 

Máš zkušenost s využíváním výukových kurz� na po�íta�i? 
 výukové CD 
 informa�ní výukové kurzy na internetu (bez hodnocení) 
 hodnocené výukové kurzy na internetu 
 jako podporu p�i výuce ve škole 

 Jaký obor znalostí si získával? (�eský jazyk, fyzika, cizí jazyk...) 

Které služby na Google.cz využíváš? 
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 vyhledáva�
 mail 
 blog 
 dokumenty 
 fotografie 
 mapy 
 jiné 

Využíváš portál Wikipedie.cz? 
 ne 
 ano, ob�as 
 ano, velmi �asto 

Využíváš online programy �i webové stránky, které ti uleh�ují studium? 

V sou�asné dob� jsi: 
 žák na ZŠ 
 student na SŠ 
 student na VŠ 
 pracující 
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P�íloha 2: Výsledky dotazníku 

Metadata pr�zkumu "Využívání po�íta�� p�i vzd�lávání" 

Autor pr�zkumu: Hanka Ne�ádová  

Šet�ení: 10. 02. 2010 - 28. 02. 2010  

Délka pr�zkumu: 432 hod  

Po�et respondent�: 198  

Po�et otázek (max/pr�m�r): 15 / 10.92  

Pr�m�rná doba vypl�ování: 00.03:29 



80 

Odpov�di respondent�

1. Jak hodnotíš svou dovednost pracovat s po�íta�em a internetem? (povinná, seznam - 

práv� jedna) 

Odpov�� Po�et Lokáln� Globáln�

informa�ní - po�íta� mi uleh�uje získávání informací 101 51.01% 51.01% 

profi - díky po�íta�i si p�ivyd�lávám 58 29.29% 29.29% 

relax - po�íta� využívám spíše k hraní her a komunikaci 39 19.7% 19.7% 

2. Jaké je vybavení tvé domácnosti? (povinná, seznam - práv� jedna) 

Odpov�� Po�et Lokáln� Globáln�

vlastní po�íta� s p�ipojením na internet 104 52.53% 52.53% 

více po�íta�� a alespo� jeden je s p�ipojením na internet 65 32.83% 32.83% 

máme jeden po�íta� s p�ipojením na internet 28 14.14% 14.14% 

máme jeden po�íta� bez p�ipojení na internet 1 0.51% 0.51% 
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3. Kdy se p�ipojuješ na internet (povinná, seznam - práv� jedna) 

Odpov�� Po�et Lokáln� Globáln�

p�ipojuji se doma i ve škole 106 53.54% 53.54% 

mohu být online kdykoliv a kdekoliv 61 30.8% 30.8% 

p�ipojuji se pouze doma 31 15.66% 15.66% 
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4. Kolik �asu trávíš u po�íta�e? (nepovinná, seznam - práv� jedna) 

Odpov�� Po�et Lokáln� Globáln�

pár hodin denn� 124 63.59% 62.63% 

maximum �asu, který mám k dispozici 48 24.62% 24.24% 

pár hodin týdn� 22 11.28% 11.11% 

pár hodin m�sí�n� 1 0.51% 0.51% 
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5. Víš, co je to e-learnig (online výuka)? (povinná, seznam - práv� jedna - rozd�lující) 

Odpov�� Po�et Lokáln� Globáln�

slyšel jsem o tom, ale nikdy jsem se s tím nesetkal 100 50.51% 50.51% 

používáme ho ve škole 48 24.24% 24.24% 

používám ho pro samostudium 33 16.67% 16.67% 

nikdy jsem to slovo neslyšel 17 8.59% 8.59% 
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6. S jakým výukovým systémem máš zkušenost? (nepovinná, krátký text) 

Odpov�� Po�et Lokáln� Globáln�

moodle 22 44% 11.11% 

WebCT 1 2% 0.51% 

univerzitní systém edoceo 1 2% 0.51% 

MOODLE, IIS EKF 1 2% 0.51% 

java e-learning, merling.vsb.cz 1 2% 0.51% 

OPF Moodle, VSB Moodle 1 2% 0.51% 

ECDL 1 2% 0.51% 

mylearning.accenture.com 1 2% 0.51% 

CCNA, CCNP, Juniper 1 2% 0.51% 

Barborka, Microsoft E-Lernings,Cisco CCNA 1 2% 0.51% 

seznam.cz 

oracle, cisco

Gopas 

net-vyuka.cz 

1 2% 0.51% 
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ELF - výukový systém FF MUNI 

7. Jsi spokojený s využíváním online výuky? (nepovinná, ano - ne) 

Odpov�� Po�et Lokáln� Globáln�

Ano 60 88.24% 30.3% 

Ne 8 11.76% 4.04% 
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8. Jaký je tv�j vlastní názor na online výuku? (nepovinná, delší text) 

• dobrá možnost, když se chci u�it, když mi to zrovna vyhovuje v pohodlí domova. 

Ovšem také to vyžaduje donutit se k tomu :-) 

• dobrý, nicmén� s p�ednáškou a knížkou se rovnat nem�že 

• dozvídám se nové informace, jednoduše a nemusím nikam chodit 

• E-learning by se m�l využívat intenzivn�ji. Dnes už má tém�� každý k dispozici 

internet. Snižuje �as pro studium (nemusíme absolvovat cestu do školy) a student si 

m�že kdykoli zopakovat d�ležitém momenty z výuky. 

• E-Lerningy od microsoftu a Cisca jsou na hodne dobre urovni. 

• fajn 

• jako dopln�k dobrý 

• je to dobrá pom�cka, ale osobní kontakt s u�itelem nenahradí 

• je to dobrý zp�sob jak plnit školní povinnosti mimo školu (v zahrani�í, ...) 

• je to pokrok 

• Je to pokrokové, ale klasické mi dává mnohem více. 

• je to v�c, která je schopná objasnit problematiku ve škole nepochopenou a rozší�it 

obzory 

• Je to výhodné z hlediska dostupnosti materiál�, nemusím složit� shán�t knížky nebo si 

n�co tisknout.  
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• Když je �lov�k na mol a nezvládl by jít do školy, tak se to hodí. 

• Kladny. :) 

• Nejefektivnejsi zpusob, co znam. Myslim, ze by mel byt ve VS vzdelavani vyuzivan 

vice namisto povinnych seminaru 

• nejlepší možnost pro studenty - dálka�e - jak získat materiály z p�ednášek/ psát 

pr�b�žné testy/procvi�ovat si látku v pr�b�hu semestru, aniž by museli opustit 

domácnost 

• N�kdy je to pou�né,ale záleží na každém, jak to bere. Když se doty�ný nechce nic 

nau�it, nenau�í se to ani z knížek ani z p�ednášek ani z online výuky. 

• Není to špatná v�c, nicmén� osobní kontakt s vyu�ujícím je pro mne mnohem lepší. 

• nezbytny doplnek vyuky ve skole 

• Ob�as pom�že, ale nikdy neuškodí... 

• Online vyuka je dobra, setri spoustu casu, pokud je to formou online-konference je to 

akorat plus. Ciste textova forma online vyuky neni podle me to prave. 

• Pokud je dob�e zpracovaná, tak m�že konkurovat b�žné "nudné" výuce ve škole v 

"pohodlí" domova :-) 

• skv�lá, ale málo využívaná 

• studuji VŠ vpodstat� kombinovan� (mám individuální stud. plán), takže kurzy, kde je 

moodle mi zna�n� usnad�ují život 

• super, když je to dob�e ud�lané 

• Tož ujde to. 

• ur�it� velmi p�ínosné, ušet�í to spoustu �asu a hlavn� umožní snadnou dostupnost 

studijních materiál�

• Ušet�í �as. Jsou zvýhodn�ni ti, co vlastní po�íta� a p�ipojení k internetu doma. Ve 

škole je p�ístup k obojímu, což by m�lo být samoz�ejmé, pokud škola vyžaduje ke 

studiu využívat internet. Jednodušeji se p�edávají informace, tím se uleh�uje studium, 

ale v žádném p�ípad� se nezkvalit�uje! N�kdy m� zaráží, s jakou vervou všichni 

používají ve škole k dorozumívání se internet a potom najednou je elektronická 

podoba neúnosná a �lov�k tiskne 30 barevných stránek, aby m�l u�itel �ím doma topit. 

V tomto p�ípad� mi unikají souvislosti.(Jestli si u�itel myslí, že se alespo� tímto vrátí 

ke klasice bez internetu...je to hloupost.) 

• Velice dobra, pokud je dobre udelana, ale obcas cloveku chybi osobni kontant 

(moznost se lehce na neco zeptat) 
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• výborná, ale nenahradí interakci mezi u�itelem a žákem 

• Zajímavé spest�ení a vhodná pro dálková studia, ale pro prezen�ní bych 

up�ednost�oval využit osobní kontakt. 

• Zase n�jaká novinky, pokrok, dobrá v�c 

• Že by se m�la dále rozši�ovat. 

9. Máš zkušenost s využíváním výukových kurz� na po�íta�i? (povinná, seznam - práv�

jedna - rozd�lující) 

Odpov�� Po�et Lokáln� Globáln�

ne 112 56.57% 56.57% 

ano 86 43.43% 43.43% 

10. Jaký typ výukových kurz� využíváš? (nepovinná, seznam - alespo� jedna) 

Odpov�� Po�et Lokáln� Globáln�

voln� p�ístupné výukové kurzy na internetu 52 61.9% 26.26% 

jako podporu p�i výuce ve škole 43 51.19% 21.72% 

výukové CD 29 34.52% 14.65% 

komer�ní online kurzy 11 13.1% 5.56% 
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výukové CD 6 7.14% 3.03% 

11. Z jakého oboru byly získávané znalosti? (nepovinná, seznam - alespo� jedna) 

Odpov�� Po�et Lokáln� Globáln�

jazyky 45 53.57% 22.73% 

jiné 39 46.43% 19.7% 

informatika 35 41.67% 17.68% 

matematika 18 21.43% 9.09% 

fyzika 10 11.9% 5.05% 

chemie 9 10.71% 4.55% 

zem�pis 8 9.52% 4.04% 

p�írodopis 8 9.52% 4.04% 

nic 1 1.19% 0.51% 
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12. Které služby na Google.cz využíváš? (nepovinná, seznam - alespo� jedna) 

Odpov�� Po�et Lokáln� Globáln�

vyhledáva� 187 96.39% 94.44% 

mapy 123 63.4% 62.12% 

fotografie 106 54.64% 53.54% 

mail 61 31.44% 30.81% 

dokumenty 48 24.74% 24.24% 

jiné 39 20.1% 19.7% 

blog a web 13 6.7% 6.57% 

žádné 3 1.55% 1.52% 
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13. Využíváš portál Wikipedie.cz? (nepovinná, seznam - práv� jedna) 

Odpov�� Po�et Lokáln� Globáln�

ano, ob�as 124 63.92% 62.63% 

ano, velmi �asto 61 31.44% 30.81% 

ne 9 4.64% 4.55% 
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14. Využíváš n�které online programy �i webové stránky, které ti uleh�ují studium?

(nepovinná, delší text) 

• ano, nap�íklad primát.cz 

• Ano, odborné magazíny (science, the economist...) 

• Ano, odborné stránky ur�itých firem pro získání nap�. katalogových hodnot pro �ešení 

problematiky jak do školy,tak i do práce. 

• ano, online p�eklada�e. 

• ano, webové stránky s odbornými �asopisy s veterinární tématikou, zejména 

cizojazy�né (Kanada, USA...) 

• google translator 

• Google, MSDN, studentske fora 

• helpforenglish.cz 

• http://www.pravidla.cz/hledej.php?qr=z 

• internetove slovniky, javadoc, wikipedie, abzslovnik.cz, slovnik-cizich-slov.abz.cz, 

www.acronymsearch.com 

• moodle.vsb.cz 

• nj, stránky školy :D (www.fsv.cvut.cz) www.wikipedia.org vyhledáva� google 

• pouze stranky ucitelu ve skole  

• primat.cz spoluzaci.cz 

• primat.cz, referaty.cz 

• p�eklada� na google, r�zné informce pro studium a p�ípravu bakalá�ské práce, bez 

po�íta�e si to ani nedovedu p�edstavit 

• slovník 

• spoluzaci.cz primat.cz 

• vseborec.cz 

• výuka jazyk� na seznamu, wikipedie 

• vzd�lávací portál naší univerzity 

• wikipedie.org, dictionary.com, sms.cz/slovnik, britannica online, proquest 

• www.artmuseum.cz www.seminarky.cz www.maturita.cz 

• www.jakpsatweb.cz, wikipedia.cz, google.cz, seznam.cz 

• www.maturita.cz 

•  www.msmt.cz, www.czso.cz.... 
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• www.navajo.cz www.cia.gov www.nasa.gov 

15. V sou�asné dob� jsi (povinná, seznam - práv� jedna) 

Odpov�� Po�et Lokáln� Globáln�

student na VŠ 125 63.13% 63.13% 

student na SŠ 42 21.21% 21.21% 

pracující 29 14.65% 14.65% 

žák na ZŠ 2 1.01% 1.01% 
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P�íloha 3: Seznam opensource LMS 

Název produktu Vývoj Jazyk

      

AbulEdu RyXéo FRA 

Acolad 3D University Louis Pasteur FRA 

Digital Ambient ADA per ApprendimentoLinxlab ita 

AnaXagora - LCMS AnaXagora - C R Henri Tudor FRA, eng

Bodington University off Leeds eng 

Bolinos, BolinosMed Bolinos.net multi 

Claroline The University of Louvain multi 

ClassWeb UCLA eng 

THIMBLE StaffordShire University eng 

CourseReader, VirtualU TL-NCE Virtual U multi 

Cybeo AdmiSource - Adele FRA 

DoceboLMS Docebo eng, ita 

Dokeos Dokeos multi 

Duevera, Training manager CRP Consulting FRA 

Eclass.Builder Tulane University eng 

electure electure eng, deu 

Eledge University off Utah eng, esp 

Spirit Comité Ré bucket of Université S FRA 

eTutor Universté of Ottawa eng 

FLE3 University off Art and Design Helsinkimulti 

Freestyle Universitata Muenster eng, deu 

Ganesha Anema Formation eng, FRA

Ilias University of Cologne multi 

Interact Christchurch College off Education eng, esp 

KEWL University off the Western Wraps multi 

Learning Activities System management International Lams multi 

Learnloop 2 IT University in Gothenbourg multi 

LON - WRAPPED Michigan State University - LITE multi 

LRN MIT Sloan, One. Heidelberg multi 

Manhattan Virtual Classroom Western New england College multi 
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Manic University off Massachusetts eng 

mnITS M.Bartholomew eng 

Moodle Moodle Com. multi 

Olat LMS  OLAT multi 

OLMS University off Utah eng 

OpenUSS OpenUSS multi 

Phedre European University pole of Nancy FRA 

Promé thé E Promé project; thé E FRA 

Sakai Sakai Project eng 

Segue Middlebury College eng 

sTeam Universitat Paderborn eng, deu 

TextWeaver San Diego State University eng 

Zdroj: http://www.mc2.cz/lms-opensource
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P�íloha 4: Seznam komer�ních LMS 

Název produktu Vývoj Jazyk

      

a2zshow a2zlnc Eng 

ABC Academy Danish Probe multi 

Academic suite, Commerce suite Blackboard multi 

Active Learning Center Resource Development Company Eng 

Acollab, Aform, Acomm Atutor multi 

Akuter Management System Akuter multi 

Alis The Training Place 
Eng, 

esp 

Alto LMS  Redtray Eng 

Aristoclass Minicom multi 

Arkesis System Arkesis e-learning Fra 

Articulate Knowledge Portal Articulate Eng 

ASAP+ ePath Learning Eng 

Atelier Vivial, Solution Vivial Vivial Learning Fra 

Aulas Tiza y PC
CIP, Centro de Informatica 

Psicopedagogica 
Esp 

Automat, Educap.net, e-pédagogie Elicap Fra 

Biscue LMS Shubiki Corporation jpn

Blackboard Academic Suite Blackboard   

bvLite, bvLMS Brainvisa eng 

Campus Manager, Web Quizz Perspective 123 multi 

Centra  SABA multi 

Chalkboard LCMS Chalk eng 

Classleader Classleader eng, fra

Clix, Lecturnity IMC Advanced Learning Solutions multi 

Content Point Atlantic Link eng 

Cornerstone onDemand Cyber U eng 

Course Liner  Symetrix - Groupe X-PERTeam fra 

D2L Learning Platform Desire2Learn eng 

Dad e-learning platform Dad eng, fra
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Didagora VXCD fra 

Docutek atSchool Docuteck eng 

DOTS - Dynamic Online Training 

Systems
WebRaven eng 

e3learning Artifact-Software eng, fra

Echo Université de Ljubljana - LTFE eng, slv

eCollege college eng 

Ed Strategia eng, fra

eDuc managing, eDuc authoring Concept Formula fra 

EducationDirector, CMS Plus Resultats Direct eng 

Educator uCompass.com eng 

Edugen Maris Technologies eng 

Eedo ForceTen  Eedo multi 

eHRD Total Solution Aenrich Technology chi 

eLab - Elearning Application Builder eLab eng 

Elluminate Live Elluminate eng 

elearning maker. designer e-doceo fra 

e-Learnis Kompetis fra 

Eloquent Eloquent eng 

Embanet Embanet eng 

Emerit Emerit eng, fra

eNable Aesthetics Technologies eng 

enLighten Ennovative eng 

Epistudio, Epilearn LMS ePistema fra 

e-strategik LCMS BMG Multimedia eng, fra

E-teach server E-teach sarl fra 

Eufrates Eufrates eng 

Eurilyre EuriStyle fra 

Eventure LCMS  Eventure Internet eng 

Explora Licef - TéléUniversité du Québec fra 

F@D system Infogroup - Didaxis multimedia ita 

FirstClass Opentext Corporation multi 

Flex training, Flex authoring Flex Training eng 
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Formare PT Inovaçao por 

FormezVoo FormezVoo fra 

FourPoint LDS FourPoint multi 

Fronter LMS  Fronter eng, nor

Gale Learnsoft eng 

Generation21 LS  Generation 21 multi 

Geomaestro Geolearning eng 

Global Learning Platform Global Learning Systems eng 

Global LMS, Streammaker Clinetech kor 

Haiku LMS Haiku eng 

HarvestRoad Hive HarvestRoad multi 

Hyperwave elearning Suite Hyperwave multi 

LearnLinc 5 6Linc multi 

iLMS, e-book Infotop kor 

Integrated e-learning platform Cognitivity eng 

Instruct, Connect Mentorware eng 

Intralearn e-learning Intralearn multi 

Inspired LMS  Inspired e-Learning eng 

Intuition - Totem  Speedernet fra 

i-qBox Complete e-Learning Solution Comartis multi 

iTutor LCMS  Kontis Learning multi 

IZIO, Campus Spectrum, ElearnGate Learning Technology partners eng 

Janison LMS Janison eng 

Jenzabar LMS Jenzabar eng 

Kallidus LMS e2train eng 

KMx , KMx entreprise Knowledge management Solutions eng 

Knowledge Attitude SmartCanal fra 

Knowledge LMS Knowledge Anywhere eng 

KnowledgeOne LMS LeadingWay eng 

KnowledgePresenter Training Partner eng 

KoTrain Mindwise Media eng 

L5 Learning Delivery System Digital Think eng 

LearnExact Giunti Labs eng, ita
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Lecando LCMS Lecando eng, fra

Lectora, Course Mill Trivantis eng 

LEO LMS Young Digital Poland eng, pol

Librix Maritz Learning eng 

Lite Animedia fra 

Luvit LMS Luvit swe 

MediaPlus Pro Editions ENI multi 

MeetingOne MeetingOne multi 

Meridian KSI Meridian Knowledge Systems Inc eng 

mgen trainer mGen eng 

MindCooker Onyx Intuigo eng 

Mindflash Mindlash eng 

MindOnSite Integral Coaching multi 

Mohive EPS Mohive eng, nor

Nautikos, xPression Odyssey Learning Systems multi 

Nebo, Pinnacle Learnframe eng 

Net Tutor II NRI Learning Network jpn

NetOp School, Predelo Addjust Technologies multi 

Nuvvo eLearning Service Savvica eng 

On Demand Personal Navigator Global Knowledge Network multi 

On-Demand Learning Suite Knowledge Planet eng 

Online Manager, Online Agora Online Formapro fra 

Open Portal Illico Télématique eng, fra

Oracle Learning Management Oracle multi 

Outstart Evolution LCMS Outsart eng 

Pedagogue System Pedagogue Solutions eng 

PictureTalk Picture Talk eng 

PlaNet Manager PlaNet Software eng 

Plateau LMS Plateau Systems multi 

Progression LMS  I-Progress eng, fra

Qmind LCMS  360 Training eng 

QuarksUp e-Learning Manager e-Learning Manager fra 

React LMS Telide fra 
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Scolastance Infostance fra 

Serf F. T. Hofstetter eng 

Shadow net Workspace University of Missouri eng 

Sigal Technomedia eng, fra

Simplicit-e Campus virtuel  Simplicit-e fra 

SkillPort Skillsoft multi 

SmartBuilder SudenlySmart eng 

SmartE Elearning Design eng, fra

Snap!Studio, SimStudio Percepsys eng 

SouthRock LMS TalentT2 eng 

Speechi Speechi eng, fra

Sumatra System 3 ST&C Software Tools and Consulting multi 

SurfContact SurfDesign fra 

SurfWizu SavoirWeb fra 

SyberWorks Training Center Syber Works eng 

Syfadis Syfadis multi 

Syntrio LMS  Syntrio eng 

Tactic LMS Edu Performance eng, fra

TBK tracker, Toolbook  Platte Canyon eng 

TCManager SoftDeCC eng, deu

Teds LMS TEDS eng 

Tegrity Campus, WebLearner Tegrity eng 

Telje, Serpolet A6 –Mediaguide multi 

The Learning Management System WorldWide Interactive Network eng 

The Learning Manager The Learning Manager Company multi 

TMS Enterprise Knowledge Portal TMS multi 

Toolbook,  Sumtotal multi 

TopClass e-Learning Suite WBT Systems multi 

T-prof Humeng International eng, fra

Training Department Training Department.com eng 

Training Office Novasys eng, fra

Training Wizard Gyrus Systems eng 

Trifus Zelos  Trifus eng 
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TutorEnterprise  TutorPro eng 

Tutor CMS TutorObjects fra 

Umind Umindsoft eng, fra

uPerform RWD eng 

Vcampus VCampus eng 

VCB, Dazzler Max, Learner Web Maxit Corp. eng 

Virtual Campus Atnova multi 

Virtual School Management System  Mentor Enterprise eng 

Vuepoint Learning System Vuepoint multi 

WBT Server 4System multi 

WBT Manager Integrity e-learning multi 

Web-4M JDH Technologies eng 

WebCT WebCT Inc. multi 

Webex Training Center Webex multi 

Webmentor LMS Avilar eng 

Webworkzone, eMeeting Sitescape multi 

Whizzdom LMS Whizzdom NV dut, eng

Workplace Collaborative Learning IBM eng 

Zdroj: http://www.mc2.cz/komercne-LMS
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P�íloha 5: P�ehled nástroj� pro tvorbu softwarových simulací 

Zdroj: www.fi.muni.cz/~xdrasil/studium/techreports/Authoring.pdf
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P�íloha 6: P�ehled nástroj� pro tvorbu test�

Zdroj: www.fi.muni.cz/~xdrasil/studium/techreports/Authoring.pdf
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P�íloha 7: P�ehled nástroj� pro tvorbu výukových materiál�
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Zdroj: www.fi.muni.cz/~xdrasil/studium/techreports/Authoring.pdf
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P�íloha 8: CD 


