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Anotace 

Cílem diplomové práce je na základě analýzy podnikových informačních potřeb 

navrhnout vhodné řešení e-learningového vzdělávacího systému. Problematice firemního 

vzdělávání, se zaměřením na počítačovou podporu, je věnována teoretická část práce. V 

praktické části je zhodnocen současný stav podnikového vzdělávání v organizaci a jsou 

definovány podmínky, vedoucí ke zlepšení firemního vzdělávání. Na základě 

multikriteriálního porovnání nejrozšířenějších, bezplatných e-learningových systémů, byl 

vybrán a implementován systém Moodle, jehoţ vlastnosti nejvíce korespondují s 

poţadavky organizace. Grafická podoba systému byla upravena s ohledem na vizuální styl 

firmy a byl vytvořen pilotní e-learningový kurz, se zaměřením na jednu profesní skupinu 

zaměstnanců. 
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Summary 

The aim of this thesis is to propose suitable solutions for e-learning educational system 

on the basis of analyses of corporate information needs. The theoretical part of the thesis is 

devoted to the issues of corporate training, focusing on computer support. In the practical 

part there is evaluated the current state of corporate training in the organization and are 

defined the conditions for improving the corporate learning system. The system Moodle 

was chosen and implemented on the basis of multicriterial comparison of the most widely 

used free e-learning systems because its properties most correspond to the requirements of 

the organizations. The graphic design of the system was modified with respect to the visual 

style of the company and there was established a pilot e-learning course focusing on one 

professional employee group. 
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Seznam použitých zkratek 

AICC (Aviation Industry Computer-Based Training Committee), mezinárodní 

asociace vyvíjející standardy pro interoperabilitu počítačových školení 

ATTLS (Attitudes Towards Thinking and Learning Survey), průzkum postojů k 

přemýšlení a vzdělávání 

AVI    (Audio Video Interleave), audio, video formát 

BMP (Windows Bitmap), obrazový formát, se ztrátovou kompresí i bez ztrátové 

komprese 

COLLES (Constructivist On-Line Learning Environment Survey), průzkumu 

činorodého prostředí pro on-line studium 

CSS (Cascading Style Sheets), jazyk pro popis způsobu zobrazení stránek 

napsaných v jazycích HTML, XHTML nebo XML 

DDR    (Double Data Rate), typ počítačové paměti 

DOC    (Document), formát textových dokumentů Microsoft Word 

EXE    (Executable), formát spustitelných souborů 

FLV    (Flash Video), formát video souborů 

GIF    (Graphics Interchange Format), obrazový formát, bez ztrátové komprese 

HTML (HyperText Markup Language), značkovací jazyk pro vytváření stránek 

v systému World Wide Web 

IIS     (Internet Information Server), internetová informační sluţba, webový server 

IMS konsorcium zabývající se standardy ukládání e-learningového obsahu 

JPG    (Joint Photographic Group), obrazový formát, se ztrátovou kompresí 

JRE (Java Runtime Environment), prostředí pro běh programů napsaných 

v jazyce Java 

LAMS (Learning Activity Management Systém), systém pro navrhování, 

spravování a dodávání online učebních aktivit 



  

LCMS (Learning Content Management System), systém pro řízení výuky a tvorbu 

obsahu 

LMS    (Learning Management System), systém pro řízení výuky 

MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), e-learningový 

systém 

MP3    (Moving Pictures Experts Group Layer 3), formát audio souborů  

MySQL   (My Structured Query Language), relační databázový systém 

SCORM (Sharable Content Object Reference Model), referenční model sdíleného 

obsahu 

SŢDC s. o.  Správa ţelezniční dopravní cesty státní organizace 

OLAT    (Online Learning And Training), e-learningový systém 

PDA    (Personal Digital Assistant), kapesní počítač 

PDF    (Portable Document Format), formát textových dokumentů 

PHP    (Hypertext Preprocessor), skriptovací programovací jazyk 

PNG    (Portable Network Graphics), obrazový formát, bez ztrátové komprese 

PPS (PowerPoint Slideshow), přípona souborů Microsoft PowerPoint, pro 

přehrávání prezentací 

PPT (Presentation PowerPoint), přípona souborů Microsoft PowerPoint, pro 

tvorbu prezentací 

RMTP    (Real Time Messaging Protocol), protokol pro streamování audia, videa 

RTF    (Rich Text Format), formát textových souborů, nezávislý na platformě 

SQL (Structured Query Language), strukturovaný dotazovací jazyk pro práci 

s daty v relačních databázích 

SWF     (Shockwave Flash), obrazový, vektorový formát 

TXT    (Text), formát textových souborů, uchovávající prostý text 

URL (Uniform Resource Locator) řetězec znaků, definující doménovou adresu 

serveru 



  

W3C (World Wide Web Consortium), konsorcium vyvíjející standardy pro World 

Wide Web 

WAV (Waveform Audio File Format), formát audio souborů 

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), soubor pravidel pro tvorbu 

bezbariérového webu 

WMV (Windows Media Video), formát video souborů 

WWW   (World Wide Web), soustava propojených hypertextových dokumentů 

WYSIWYG (What You See Is What You Get), uţivatelsky přívětivý editor webových 

stránek 

XHTML (Extensible Hypertext Mark up Langure), rozšiřitelný značkovací jazyk pro 

vytváření stránek v systému World Wide Web 

ZIP (Zigzag Inline Package), souborový kompresní formát 
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1 ÚVOD, CÍL PRÁCE 

Klíčem k dosaţení úspěchu v současném společensko-ekonomickém prostředí je pro 

firmy přístup k rozvoji potenciálu svých zaměstnanců. Lidský kapitál je tím nejcennějším, 

co kaţdý podnik vlastní, čím disponuje a představuje významný faktor ovlivňující 

prosperitu organizace. Je tvořen zaměstnanci podniku, jejich vrozenými i získanými 

znalostmi, dovednostmi a schopnostmi. Jednou z moţností, jak podpořit rozvoj těchto 

vlastností, zajišťujících schopnost přizpůsobování se zaměstnanců změnám uvnitř i vně 

organizace, je systém podnikového vzdělávání. Základní úlohou systému podnikového 

vzdělávání je umoţnit zaměstnancům rozšíření rozsahu teoretických poznatků, získání 

specifických dovedností pro práci na konkrétní pozici a vytváření podmínek pro realizaci 

osobního rozvoje pracovníků. V kontextu naplňování podnikové strategie je hlavním 

úkolem podnikového vzdělávání připravit zaměstnance tak, aby se zvýšila jejich schopnost 

efektivního dosaţení poţadovaných cílů, čímţ se zvýší také konkurenceschopnost a 

prosperita podniku. 

Jestliţe je vzdělávání v rámci konkurenčního prostředí podniku předpokladem úspěchu, 

pak pouţívání informačních technologií je v dnešní době nezbytnou podmínkou existence 

jakékoliv firmy. Moderní technologie se promítají do všech procesů v rámci organizace, 

podnikové vzdělávání není výjimkou. E-learning, díky rozvoji internetových technologií, 

přináší výhody v podobě sníţení nákladů a času na vzdělávání, coţ jsou významné důvody 

k zavádění e-learningových systémů v rámci podnikového vzdělávání.     

Cílem diplomové práce je na základě analýzy podnikových informačních potřeb 

navrhnout vhodné řešení e-learningového vzdělávacího systému. Práce je členěna na 

úvodní teoretickou část, věnující se firemnímu vzdělávání a počítačové podpoře vzdělávání 

a navazující část praktickou, ve které je navrţeno vhodné řešení e-learningového systému. 

V rámci jednotlivých kapitol je vytvořen pilotní e-learningový kurz, upraven vzhled 

systému, v souladu s poţadavky na jednotný vizuální styl a navrţený e-learningový systém 

je instalován na firemní server. V závěrečné kapitole je provedeno shrnutí dílčích postupů, 

uplatňovaných během návrhu e-learningového systému. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Vzdělávání a formování pracovních schopností se v dnešní společnosti stává 

celoţivotním procesem. Základním rysem úspěšnosti je schopnost reagovat na změny, stále 

častěji se objevující nové poznatky a rychle se rozvíjející moderní technologie. Poţadavky 

na znalosti a dovednosti zaměstnanců se neustále zvyšují. Významným faktorem určujícím 

jak kvalitu procesu, tak i přístup samotných zaměstnanců ke vzdělávání, je volba jeho 

formy. Tato kapitola se věnuje hlavním pojmům z oblasti vzdělávání zaměstnanců a e-

learningu, jako zvolené formě, která má přispět ke zlepšení systému vzdělávání 

zaměstnanců v rámci podniku. 

2.1 Podnikové vzdělávání 

Vzdělávání představuje získávání a formování určité struktury všeobecných znalostí, 

dovedností a sociálních vlastností, které umoţňují člověku fungovat ve společnosti a jsou 

nezbytným základem pro získání a rozvíjení speciálních pracovních schopností i dalších 

sociálních vlastností v procesu odborného vzdělávání a rozvoje lidí.  

Podnikové vzdělávání je proces organizovaný podnikem. Zahrnuje jak vzdělávání v 

podniku, tak i vzdělávání mimo podnik nebo přímo na pracovišti. Účelem není jen 

předávání poznatků, ale i vytváření podmínek pro seberealizaci, jako nejúčinnějšího 

motivačního nástroje, přičemţ dochází ke sjednocování osobních a podnikových cílů. 

Zajišťuje, aby pracovníci podniku měli znalosti a dovednosti potřebné k vykonávání práce 

nejen v současnosti, ale i v budoucnosti, aktualizuje jejich technické a technologické 

znalosti v souladu s technickým rozvojem a zvyšuje jejich spokojenost a vazbu na podnik. 

2.1.1 Cíle podnikového vzdělávání 

V rámci systému podnikového vzdělávání dochází ke sjednocování osobních a 

firemních cílů. Cílem rozumíme představu toho, čeho se má vzdělávací činností dosáhnout. 

Dle určených cílů volíme obsah a metody vzdělávání. Mezi hlavní cíle podnikového 

vzdělávání patří: 

 Rozvinout schopnosti a dovednosti pracovníků, zlepšit jejich výkon a umoţnit tak 

další rozvoj organizace. 
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 Umoţnit zaměstnancům profesní růst a rozvoj tak, aby budoucí potřeba lidských 

zdrojů mohla být uspokojena z vnitřních zdrojů organizace. 

 Sníţit dobu potřebnou k zácviku nových zaměstnanců a pracovníků převáděných na 

jiná pracovní místa.  

 Dosaţení změn v myšlení a chování zaměstnanců. 

 Poskytnout podmínky pro seberealizaci zaměstnanců. 

2.1.2 Podmínky pro efektivní vzdělávání 

Má-li být vzdělávání účelné, musí být splněny tyto podmínky: 

 Zaměstnanci musí být motivování se vzdělávat. Měli by si být vědomi, ţe 

současnou úroveň znalostí a dovedností je moţno zlepšit tak, aby vykonávali 

pracovní úkoly ke své vlastní spokojenosti a prospěchu firmy.  

 Pro vzdělávané musí být stanoveny měřítka výkonu. Jasně definované normy a cíle, 

které je moţné pouţít k posouzení dosaţeného pokroku.  

 Vzdělávaní potřebují vedení. Musejí být správně orientovány a potřebují odezvu na 

dosaţené výsledky. Vnitřně motivovaní jedinci si mohou zabezpečit zpětnou vazbu 

sami, ale vţdy by měl být k dispozici motivující vzdělavatel.  

 Vzdělávající se osoby musejí mít pocit uspokojení ze svého vzdělávání. V případě, 

ţe učení uspokojuje jednu nebo více jejich potřeb, jsou schopny se učit a vzdělávat i 

za komplikovaných podmínek.  

 U vzdělávaných musí docházet k posilování vědomí správného chování. Osoby 

vyţadují vědět, ţe správně pracují. Je nutné, aby rozsáhlejší vzdělávací programy 

byly vhodně strukturovány a bylo tak umoţněno průběţné vyhodnocování pokroků. 

 Na absorbování znalostí a dovedností je třeba poskytnout přiměřený čas. Učení 

vyţaduje čas na přizpůsobení se, rozmyšlení a prověření si nových myšlenek a 

postupů i na akceptování toho, co se člověk učí.  

 Učení je aktivní, nikoliv pasivní proces. Učící se osoby musí být aktivně 

propojovány, nejen do práce se vzdělavatelem, ale i mezi spoluúčastníky vzdělávání. 

 Je třeba pouţít vhodné metody. Vzdělavatelé mají široké spektrum nástrojů 

vzdělávání a vzdělávacích materiálů. Musejí je pouţívat v souladu s potřebami 

práce, pracovního místa, jedince i skupiny.  



Bc. Václav Záveský: E-learningový systém na podporu podnikového vzdělávání 

2011 4 

2.1.3 Metody vzdělávání 

Metody vzdělávání jsou důleţitým nástrojem zajišťujícím vzdělávací proces. Výběr a 

pouţití vhodné metody by měly odráţet individuální potřeby zaměstnanců a poţadavky 

podniku, měly by ale také reagovat na současné celosvětové trendy technického a 

ekonomického vývoje. Existuje celá řada vyzkoušených a efektivních metod vzdělávání. 

Kaţdá z metod má své výhody i nevýhody a stupeň její účinnosti závisí na zvolených 

cílech, dovednostech vzdělavatele a motivaci vzdělávaného. Různost metod a jejich 

kombinace zvyšuje motivaci vzdělávaných k efektivnějšímu učení. Metody můţeme 

rozdělit podle místa pouţití do tří skupin, uvádím pouze nejznámější: 

 Metody vzdělávání na pracovišti: 

Coaching je metoda zaloţena na vztahu dvou lidí a vyuţívá se k rozvoji individuálních 

dovedností a schopností jedince. Jedná se o dlouhodobější instruování, vysvětlování, 

podněcování a periodickou kontrolu pracovníka ze strany nadřízeného či vzdělavatele. 

Instruktáž při výkonu práce je nejčastěji vyuţívanou metodou. Jde v podstatě o 

nejjednodušší způsob zácviku nového, popřípadě nezkušeného zaměstnance. Je to metoda, 

při níţ se školenému říká a ukazuje, jak mají dělat svou práci a ihned si to také můţeš 

školený sám vyzkoušet. Metoda umoţňuje rychlý zácvik a vytváří dobré vztahy spolupráce 

mezi pracovníky a nadřízeným. Pracovní porady, během kterých se pracovníci setkávají s 

problémy a fakty týkajících se nejen jejich vlastního pracoviště, ale i celé organizace. 

Mohou si tak navzájem vyměnit zkušenosti, názory a zaujímat tak postoje k problémům.  

 Metody vzdělávání mimo pracoviště: 

Přednáška, která je obvykle zaměřená na zprostředkování faktických informací či 

teoretických znalostí. Výhodou je rychlost přenosu informace a nenáročnost na vybavení. 

Můţe být také spojená s diskuzí. Diskuze má za cíl přimět účastníky, aby se aktivně 

zapojili do učení. Má umoţnit lidem, aby pochopili jiné názory, rozvíjet schopnost 

sebevyjádření. Cílem školitele je vést a usměrňovat uvaţování a myšlení skupiny. 

Brainstorming, při kterém je skupina účastníků vyzvána, aby kaţdý ze skupiny navrhl 

určitý způsob řešení daného problému. Po předloţení všech návrhů se uspořádá diskuse a 

hledá se společně optimální návrh či kombinace návrhů. 
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 Metody vzdělávání používané na pracovišti i mimo pracoviště: 

Projekty, které mají školení pracovníci zpracovat, často na základě obecných pokynů 

svého školitele. Projekty se mohou zaměřovat na prozkoumání nějakého problému 

podnikové politiky nebo provozního problému. Videokonference umoţňuje účastníkům na 

dvou nebo více místech v reálném čase audiovizuální komunikaci a podílet se tak aktivně 

na řešení daných úkolů. E-learning vyuţívá ke vzdělávání prostředky informačních a 

komunikačních technologií. Z dlouhodobého hlediska patří k nejprogresivnějším metodám 

vzdělávání a má vysoký potenciál přispět k přesunutí odpovědnosti za vzdělávání a rozvoj 

ze zaměstnavatele na zaměstnance.  

2.1.4 Přístupy k realizaci vzdělávání v podniku 

 Vzdělávání a profesní rozvoj v rámci organizace by měly vycházet z jasně 

formulované strategie a politiky zdělávání a rozvoje zaměstnanců.  Často ale podniky 

přistupují ke vzdělávání nesystematicky, nahodile nebo pouze v situacích, kdy je 

vzdělávání podmíněno legislativou. Podle jejich postojů organizace rozlišujeme tři 

základní přístupy k vzdělávání: 

 Organizace bez strategie. Vzdělávání zaměstnanců nepatří mezi strategické 

priority organizací, vzděláváním se buď nezabývají vůbec, nebo jen zcela ojediněle. 

Dávají přednost přijímání kvalifikovaných pracovníků.  

 Nesystematická koncepce vzdělávání. Stejně jako u první skupiny chybí 

dlouhodobější horizont vzdělávání reprezentovaný strategií rozvoje lidských zdrojů. 

Vzdělávání je náhodné a zaměřuje se na pokrytí momentálních potřeb. U těchto 

podniků se tak vzdělávání omezuje na vstupní školení a udrţování kvalifikace.  

 Systematické vzdělávání zaměstnanců. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců jsou 

součástí firemní strategie a je jim věnována trvalá pozornost. Charakteristickým 

znakem je neustálé, systematické hledání optimálních variant vzdělávání, jejich 

realizace a vyhodnocování. 
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2.2 Cyklus systematického vzdělávání 

Nejefektivnějším procesem rozvoje pracovníků v organizaci je dobře organizované 

systematické vzdělávání.  Jde o neustále opakující se cyklus, který vychází ze zásad 

podnikové vzdělávací politiky, sleduje cíle podnikové strategie vzdělávání a opírá se o 

organizační a institucionální předpoklady vzdělávání.  

Systematické vzdělávání pracovníků přináší jak pro zaměstnance, tak pro podnik řadu 

výhod. Soustavně zlepšuje kvalifikaci i osobnostní charakteristiku zaměstnanců, neustále 

podniku dodává odborně připravené pracovníky, bez často náročného vyhledávání na trhu 

práce, umoţňuje neustálé zdokonalování firemních vzdělávacích procesů. Systematické 

vzdělávání přispívá k zlepšování pracovního výkonu výrazněji neţ jiné způsoby 

vzdělávání. 

Podnikové vzdělávání není krátkodobou záleţitostí, efektivně realizované vzdělávání 

představuje dlouhodobý proces, který je tvořen čtyřmi fázemi [10]: 

 identifikace potřeb a definování cílů vzdělávání,  

 plánování vzdělávání, 

 realizace vzdělávacího procesu, 

 hodnocení výsledků vzdělávání. 

 

Obrázek 1: Cyklus systematického vzdělávání 
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2.2.1 Identifikace a analýza potřeb vzdělávání 

Analýza vzdělávacích potřeb spočívá ve shromaţďování informací o současném stavu 

znalostí, schopností a dovedností pracovníků, o výkonnosti jednotlivců, týmů a podniku, a 

hlavně v porovnání zjištěných údajů s poţadovanou úrovní. Výsledkem této analýzy je pak 

zjištění výkonnostních mezer, které je moţně odstranit vzděláním. 

Identifikace potřeb dává odpověď na otázky [10]:  

 Je výkonnost v předmětných dovednostech skutečně nezbytná?  

 Je zaměstnanec skutečně odměňován za ovládání těchto dovedností? 

 Podporuje ve skutečnosti management požadované chování? 

 Jaké další bariéry výkonnosti ještě existují? 

Při analýze a identifikaci potřeb postupujeme strukturovaně tak, ţe se postupně 

zaměřujeme na údaje týkající se celé organizace, jednotlivých pracovních míst a 

jednotlivých pracovníků. Potřebné údaje můţeme zjistit čtyřmi základními metodami, 

které se vyuţívají pro analýzu potřeb vzdělávání. 

 Jedná se o Analýzu podnikových a personálních plánů, která objasňuje dovednosti a 

schopnosti potřebné pro organizaci v budoucnu a také počty lidí, kteří těmito schopnostmi 

a dovednostmi momentálně disponují. Úkolem Analýzy pracovních míst je zjištění 

obsahu práce, norem výkonu, potřebných schopností a znalostí vztahujících se k dané 

pracovní pozici. Výsledkem analýzy pracovního místa by měl být popis a specifikace 

pracovního místa. Analýza hodnocení pracovního výkonu prověřuje moţnosti zlepšování 

pracovního výkonu v návaznosti na vzdělávací programy. Důraz je především kladen na 

soustavný a trvalý rozvoj. Metoda šetření o vzdělání, shromaţďuje veškeré informace 

získané jinými metodami analýzy. Jejím účelem je poskytnout úplnou základnu pro 

vytvoření strategie vzdělávání a pro její další realizaci. 

2.2.2 Plánování vzdělávání 

Výstupem fáze identifikace potřeb vzdělávání je vypracovaný návrh vzdělávacího 

programu, coţ představuje proces přípravy učebních osnov a materiálů splňujících 

poţadavky vzdělávání a rozvoje. Navrţený plán vzdělávání by měl obsahovat odpovědi na 

následující otázky [7]: 

 Jaké vzdělávání? (co je obsahem)  
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 Komu? (jednotlivci, skupiny, kritéria výběru účastníků) 

 Jakým způsobem? (při výkonu práce, mimo pracoviště, metody vzdělávání) 

 Kým? (interní či externí vzdělavatelé) 

 Kdy? (termín, časový plán) 

 Kde? (místo konání, zajištění stravování, dopravy) 

 Za jakou cenu? (náklady) 

 Jak se budou hodnotit výsledky? (kdo bude hodnotit, metody) 

Během procesu plánování dochází k určování potřeb a analýze účastníků. Stanovují se 

cíle vzdělávacího projektu, u dlouhodobých programů se stanovují i dílčí cíle. Cíle slouţí 

jak měřítko dosahovaných výsledků. Dalším krokem je zpracování jednotlivých etap 

projektu vzdělávání, realizace ve formě úkolů a stanovení témat. Určuje se způsob, jakým 

bude vzdělávání probíhat. Při výběru vhodných metod se musí brát v úvahu také mnoţství 

účastníků, specifické podmínky v rámci organizace a priority podniku. Zdokonalování, je 

částí procesu tvorby vzdělávacího plánu, v níţ jde o průběţné hodnocení jednotlivých etap 

vzdělávacího programu vzhledem ke stanoveným cílům. Jsou hledány moţnosti zlepšení 

celého procesu vzdělávání za vyuţití vhodných technik a hodnotících modelů pro měření 

přínosů vzdělávacího projektu.  

2.2.3 Realizace vzdělávacího procesu 

V této etapě je moţné začít s realizací konkrétních vzdělávacích aktivit v souladu s 

plánem vzdělávání. Identifikace potřeb umoţňuje objevit oblasti, ve kterých je potřeba 

vzdělávání realizovat. Samotná realizace pak probíhá ve třech fázích. 

Ve fázi přípravy je nutné zajistit organizaci kurzu, učební materiály a pomůcky, je 

vhodné seznámit účastníky s podobou, obsahem a cílem kurzu ještě před jeho začátkem. 

Do organizačního zajištění pak řadíme všechny činnosti jako zajištění ubytování, dopravy, 

stravování, apod. Vlastní realizace vzdělávací akce začíná jeho zahájením, kde dojde 

k opětovnému seznámení účastníků s programem a cílem vzdělávání. V průběhu akce je 

pak potřeba neustále monitorovat reakce účastníků a v případě nutnosti přizpůsobit tempo 

a rytmus vzdělávací aktivity. V samotném výcviku se věnuje prostor opakování nebo 

znovu uvědomování získaných poznatků. Bezprostředně po absolvování kurzu je většina 
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absolventů motivována k tomu, aby si získané a nabyté znalosti ověřila v praxi, proto je 

moţné podpořit transfer znalostí například zadáním úkolu, který zhodnotí přínos kurzu.  

2.2.4 Vyhodnocení výsledků vzdělávání  

Základním problémem vyhodnocování výsledků vzdělávání je stanovení kritérií 

vyhodnocování. Protoţe kvalifikaci a vzdělávání je těţké kvantifikovat a jejich úroveň 

nebo velikost změny jdou zjistit pouze nepřímo. Proto je značná rozmanitost kritérií a 

postupů pro vyhodnocování vzdělávání. Armstrong uvádí vyhodnocování vzdělávání ve 

čtyřech úrovních [2].  

První z nich je úroveň reakce, ve které se zkoumají reakce účastníků na vzdělávání a 

jejich spokojenost. Je vhodné postupovat podle navrhovaných kroků pro hodnocení reakcí, 

podněcovat účastníky, aby vyjádřili své připomínky a návrhy, zajistit odpovědi od všech 

účastníků a posoudit jejich reakce.  V rámci úrovně hodnocení poznatků, se zjišťuje, do 

jaké míry došlo ke splnění cílů vzdělávání. Je nutné zjistit, kolik znalostí a dovedností si 

účastníci osvojili nebo zlepšili a jak se změnili jejich postoje. Úroveň hodnocení chování 

zkoumá, jak se po návratu pracovníků ze vzdělávání změnilo jejich chování, jak uplatňují 

nabyté znalosti a dovednosti při výkonu práce. Poslední úrovní je hodnocení výsledků, 

kde bychom měli být schopni posoudit prospěšnost vzdělání z hlediska jeho nákladů. 

Cílem je zjistit, jak vzdělávací programy pomohly změnit výkon organizace oproti jeho 

předchozímu stavu. To znamená, ţe hodnocení musí být zaloţeno na zkoumání stavu 

organizace před a po procesu vzdělávání. 

2.3 Počítačová podpora vzdělávání 

Počítače vstupují do procesu vzdělávání na sklonku minulého století. Vzhledem k 

dynamickému vývoji informačních a komunikačních technologií vznikají v rámci 

vzdělávacího procesu zcela nové příleţitosti, které mohou firmy vyuţívat v rámci 

podnikového vzdělávání zaměstnanců. Jednou z těchto příleţitostí je e-learning, neboli 

počítačová podpora vzdělávání. Přesné vymezení pojmu e-learning není jednoduché, 

nabízejí se dvě základní pojetí.  

První z nich vychází z amerického prostředí, kde se elektronická podpora výuky 

objevuje v masivním měřítku jiţ dávno před rozvojem internetu a souvisí s pojmem 
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Technologiemi podporovaná výuka (Technology-based Learning), která zahrnuje veškerou 

výuku vyuţívající technologie, jako je televize, rozhlas, počítače atd. V současné době je 

pro takovou výuku v americkém prostředí pouţíváno souhrnné označení E-learning, 

přičemţ studium za podpory informačních a komunikačních technologií, je jen jednou 

z jeho součástí a je označováno jako Web-based learning. 

Naproti tomu v Evropě je  e-learning chápán jako vyuţívání nových multimediálních 

technologií a internetu ke zlepšení kvality vzdělání ulehčením přístupu ke zdrojům a 

sluţbám, stejně jako podporování vzájemné spolupráce a výměny znalostí, dovedností, 

informací [8]. Z mého pohledu nejlépe pojem vystihuje definice: „e-learning je vzdělávací 

proces, využívající informační a komunikační technologie“ [3]. 

Způsobů, jak e-learning definovat je nepřeberné mnoţství, coţ je důkazem prudkého 

rozvoje tohoto odvětví. Kaţdá definice reflektuje určitý vývojový stupeň e-learningu, 

stejně jako jednotlivá národní specifika, ve kterých se e-learningové vzdělávání rozvíjí. 

Proto je v současné době nemoţné povaţovat jakoukoliv definici za jedinou správnou, 

obsahující všechny charakteristiky elektronického vzdělávání. 

2.3.1 Formy elektronického vzdělávání 

E-learning existuje v několika různých formách. Podle způsobu vyuţití informačních a 

komunikačních technologií rozlišujeme off-line a on-line formu elektronického vzdělávání, 

jak je znázorněno na obrázku 2. 

 

Obrázek 2: Formy e-learningu 
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Off-line e-learning je charakteristický tím, ţe při něm není potřeba připojení k síti 

internet. Studijní materiály jsou distribuovány pomocí různých paměťových nosičů jako je 

CD, DVD či v dnešní době asi nejčastěji pouţívaný flash disk. Tento druh elektronického 

vzdělávání je na ústupu, jelikoţ připojení k internetu je stále jak cenově, tak i technicky 

dostupnější.  

On-line e-learning je podmíněn připojením k internetu či lokální síti. Pro distribuci 

učebních materiálů se pouţívají síťové prostředky. On-line výuka můţe probíhat 

asynchronní nebo synchronní formu výuky. 

Synchronní výuka probíhá v reálném čase, ve kterém všichni účastníci současně 

přijímají předávané zkušenosti. Patří sem například výuka v učebně, kdy všichni účastníci 

včetně lektora jsou ve stejném čase a místě, či virtuální třídy, kde se mohou účastníci v 

jednom čase pomocí synchronních technologií setkat a reagovat, i kdyţ jsou na různých 

místech. 

Asynchronní výuka je v podstatě samostudium, kdy student naplňuje svou vzdělávací 

potřebu v čase, nezávisle na vyučujícím. Spoléhá na předem přesně formulovaný plán, 

který studenta vede bez nutnosti komunikace s vyučujícím v reálném čase. Příkladem této 

formy výuky jsou různé multimediální materiály přístupné pomocí internetu, dále pak 

diskusní fóra a korespondence, nebo nejrůznější interaktivní výukové programy. 

Asynchronní výuka přináší mnoho výhod, jako jsou například jednoduchá distribuce, 

snadná správa a standardizace, která se opírá především o fakt, ţe vzdělávací obsah je 

spravován z jednoho místa a není tolik závislý na kvalitě vyučujících. Umoţňuje všem 

svým aktérům svobodně si řídit čas a rozhodovat o tom, kterou dobu se budou vzdělávání 

věnovat. 

2.3.2 LMS versus LCMS 

Learning Management System, zkráceně LMS, je systém pro řízení výuky, tedy 

aplikace řešící administrativu, organizaci výuky, dokumentaci, sledování a poskytování 

přehledů činnosti v rámci e-learningu. Drtivou většinu LMS tvoří web-based aplikace, tedy 

aplikace dostupné pouze s pomocí webového prohlíţeče. 

LMS v sobě integruje zpravidla nejrůznější on-line nástroje pro komunikaci a řízení 

studia. Zároveň zpřístupňuje studentům výukový obsah online, v některých případech i 
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offline. Konkrétních produktů je v dnešní době k dispozici celá řada, od jednoduchých, 

přes nejrůznější LMS z akademické sféry aţ po rozsáhlé a sloţité aplikace. Řada LMS je 

šířených i jako open-source software. K hlavním funkcím LMS patří: 

 správa uţivatelů, procesu registrace, uţivatelských rolí, přístupových práv, 

 evidence a správa kalendáře a interního systému událostí, 

 správa katalogu kurzů a studijních plánů, 

 úloţiště výukového obsahu umoţňující znovupouţití výukových objektů, 

 moduly pro testování a zkoušení studentů, 

 evidence hodnocení studentů, 

 nástroje pro komunikaci. 

Mezi běţné, ale nikoliv nezbytně nutné administrativní nástroje LMS se řadí široká 

škála moţností zálohování, automatizovaných úkonů, lokalizačních nastavení nebo 

například nastavení grafických témat. Platí, ţe všechny funkce administrace musí být 

dostupné prostřednictvím intuitivního rozhraní, nevyţaduje tedy specifické znalosti v 

oblasti vývoje software.  

Learning Content Management System (LCMS ) se více zaměřuje na samotnou 

tvorbu, ukládání a opakované pouţívání výukového obsahu. Zatímco úkolem LMS je 

doručit výukový obsah jeho konzumentovi, LCMS se soustřeďuje hlavně na vznik a 

seskupovaní obsahu a jeho součástí. Na rozdíl od LMS vyţaduje LCMS podporu týmové 

spolupráce při procesu tvorby. U rozsáhlých, většinou komerčních LMS je moţné 

pozorovat trend integrace LMS a LCMS. LCMS typicky podporuje následující funkce: 

 návrh a publikování obsahově bohatých materiálů, 

 podpora práce s různými typy multimedií, 

 aplikace výukových strategií e-learningu, 

 prostředky pro deklaraci reakcí na aktivity uţivatele,  

 správa a znovupouţití obsahu, sdílení,  

 dekompozice a kompozice obsahu na výukové objekty. 

V souvislosti s LMS a LCMS je nutné zmínit se o přenosu obsahu mezi jednotlivými 

systémy. Protoţe proprietální formáty nejsou zcela jistě správným řešením pro přenos 

obsahu, byla definována sada standardů a specifikací s názvem Sharable Content Object 

Reference Model (SCORM), která jasně definuje pravidla komunikace mezi obsahem 
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kurzu a hostujícím běhovým prostředím, které poskytuje LMS. Umoţňuje tedy, abychom 

obsah vytvořený v souladu s tímto standardem provozovali na libovolné SCORM 

kompatibilní platformě. 

2.3.3 Výhody a nevýhody e-learningu 

Stejně jako jiné formy vzdělávání, má e-learning má své výhody a nevýhody. Mezi 

hlavní výhody patří: 

 flexibilita a pohodlnost – studenti nejsou limitováni prostorovými ani časovými 

aspekty, mohou studovat v domácím prostředí a v době, která jim nejvíce vyhovuje;  

 dostupnost – studentovi stačí jen počítač s konektivitou do internetu; nemusí se tak 

stěhovat, způsob výuky je čistě distanční;  

 přístup k informačním zdrojům – vyučující si můţe dovolit vynechat např. 

teoretické a bibliografické partie studia a můţe se věnovat více detailům probírané 

studijní látky, resp. se věnovat více problematice praktického uplatnění teoretických 

poznatků;  

 věková dostupnost – nízké zastoupení prezenční výuky umoţňuje studovat 

ekonomicky činným lidem i starším studentům;  

 modulárnost – kurz lze postavit na klíč a to podle úrovně vstupních znalostí 

studentů, podle jejich poţadavků, podle poţadavků vyučujících, podle profilace 

absolventů ap.; 

 individualizace – vede k osobitému rozlišení podle tempa studia, k různému pořadí 

procházení jednotlivých aktivit, umoţňuje vytvořit si domácí příjemné a stimulující 

studijní prostředí, moţnost zvolení vyhovující denní doby;  

 individuální tempo – student postupuje kurzem podle svého tempa, k jednotlivým 

částem se můţe kdykoli vracet. Pokud to kurz umoţňuje, můţe si volit obsah 

vzdělávání;  

 alternativy studijních opor – volba mezi více typy studijních opor a to podle 

oblíbenosti (texty, zvukové záznamy, video, animace, obrázky, virtuální prostředí);  

 efektivita – je srovnatelná s prezenční formou;  

 šetření cestovních výdajů a času – studenta neabsolvuje cestou z domova do 

vzdělávací instituce;  
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 samostudium – studium v e-learningových kurzech předpokládá i jistý vliv 

zodpovědnosti za samotné studium, coţ se můţe pozitivně projevovat na celém 

procesu vzdělávání;  

 interaktivita – multimediální texty v sobě obsahují prvky, které stimulují 

interaktivitu. Dochází tak k aktivizaci studenta k další činnosti  

 komunikační možnosti – studenti mají moţnost komunikovat pomocí IT 

technologií (e-mail, chat, ICQ, Skype, diskusní fóra, videokonference).  

 anonymita studentů – student není rušen prostředím, svými spoluţáky, ale také 

např. doplňujícími otázkami vyučujícího. V LMS se zpravidla kaţdý uţivatel 

autentizuje na základě jména a hesla, anonymní uţivatelé pak mají omezená 

přístupová práva;  

 statistiky – pomocí elektronickému systému je moţné sledovat aktivity studentů, 

jejich angaţovanost v diskusních fórech, procenta úspěšnosti v testovacích 

agendách, počty přístupů a průchodů jednotlivými částmi e-learningového kurzu;  

 spolupráce studentů – tvoří si studijní materiály, přidávají a doplňují komentáře. 

Diskusní fóra se posléze stávají bohatým zdrojem informací;  

 snižování nákladů – počáteční náklady na tvorbu kurzů jsou vysoké, v průběhu 

doby jsou zanedbatelné (aktualizace dokumentů, testů), zjednodušení 

administrativy;  

 snížené nároky na prostorové kapacity – díky redukci kontaktního způsobu 

výuky lze dosáhnout úspor v oblasti prostorových kapacit, nájmů aj. V celkovém 

důsledku je však čas strávený při výuce stejný jako při klasické výuce.  

K hlavním nevýhodám se řadí:  

 dostupnost informačních technologií – domníváme se, ţe se jedná o nejčastější 

přeceňování. Technické zázemí je důleţité, nicméně e-learning je zejména 

vzdělávání a hlavním cílem je vzdělávání studenta; 

 technické problémy na straně studenta – sám je není schopen vyřešit;  

 nedostatečná nebo slabá motivace studenta – mnohdy zmiňováno jako největší 

nevýhoda. Studenti bez motivace často nejsou schopni studium dokončit;  

 závislost na technologickém zabezpečení – minimální nutností je připojení k 

internetu, přístup zajišťuje prohlíţeč www stránek. Dalším faktorem je rychlosti 

připojení k internetu a s tím související finanční náklady za připojení;  
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 náročnost na tvorbu obsahu – nutnost konverze materiálů mezi jednotlivými 

formáty k zajištění maximální kompatibility, 

 potlačení přímé komunikace mezi lidmi – ztráta osobního kontaktu. 

E-learning bohuţel není univerzálním nástrojem pro vzdělávání, přes všechny své 

výhody v podobě sníţení nákladů na vzdělávání, časové a místní nezávislosti, je stále 

limitován především omezeními v dostupnosti technického vybavení a počítačové 

gramotnosti účastníků. V přístupu k e-learningu dochází ke zřetelnému posunu od chápání 

informačních technologií jako určujícího prvku, který zcela promění charakter učení, 

k chápání technologií jako prostředku, nové platformy pro pedagogiku. Vývoj v oblasti e-

learningu ukazuje, ţe nejlepším způsobem, jak vyuţít všechna pozitiva a omezit negativa 

e-learningu, je systém elektronického vzdělávání v kombinaci s „obvyklým“ způsobem 

výuky. 
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3 ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU FIRMY 

V této kapitole na základě zjištěných potřeb a porovnání dostupných e-learningových 

systémů zvolím vhodné řešení, které umoţní zlepšení stavu firemního vzdělávání. U 

vybraného e-learningového systému provedu rozbor jeho hlavních částí a uţivatelských 

rolí, upravím vizuální styl stránek a vytvořím e-learningový kurz se zaměřením na profesní 

skupinu elektromontér pevných a trakčních zařízení, v rámci organizační jednotky Správa 

elektrotechniky a energetiky.   

3.1 Charakteristika podniku  

Správa dopravní cesty Ústí nad Labem je výkonnou jednotkou státní organizace Správa 

ţelezniční dopravní cesty (SŢDC s. o.), která vznikla v roce 2003 na základě zákona o 

transformaci Českých drah. Základním předmětem činnosti Správy dopravní cesty je 

zajišťovat provozuschopnost ţelezniční dopravní cesty na vymezeném území. Jedná se 

zejména o tyto úkoly: 

 Správa a údrţba majetku SŢDC s. o., údrţba ţelezniční dopravní cesty včetně jejího 

zařízení a dalšího majetku svěřeného SŢDC s. o. do správy na základě smluvních 

ujednání. 

 Vykonávání dohledu a kontroly stavu spravovaného dlouhodobého majetku. Jedná 

se o ţelezniční svršek a spodek, stavby ţelezničního spodku, tunely, mosty a stavby 

mostům podobné ve správě SŢDC s. o., sdělovací a zabezpečovací zařízení a 

zařízení elektrotechniky, včetně napájecích soustav pro distribuční rozvody, 

napájecí soustavy pro elektrickou trakci a technologii dispečerské řídící techniky. 

Vykonávání správy přidruţených inţenýrských sítí a bytového fondu. 

 Nakládání s majetkem, zajišťování komerčního vyuţití dlouhodobého majetku. 

V současné době Správa dopravní cesty zaměstnává více neţ 600 pracovníků s různou 

věkovou, profesní a vzdělanostní strukturou. Firemní vzdělávání je přitom určeno 

zaměstnancům na všech úrovních od zaměstnanců v provozu přes vedoucí a technické 

pracovníky aţ po vrcholový management. Organizační struktura Správy dopravní cesty je 

patrná z obrázku 3. 
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Obrázek 3: Organizační struktura Správy dopravní cesty 
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   Správa dopravní cesty zajišťuje provozuschopnost dráhy v Ústeckém regionu a její 

organizační jednotky se nacházejí na celém území kraje. Geografická rozlehlost 

spravovaného území je významným faktorem, ovlivňujícím mimo jiné, právě způsob 

vzdělávání v rámci organizace. Vedení podniku si uvědomuje důleţitost vzdělávání na 

všech úrovních podnikové hierarchie a jeho vlivu na zlepšení pracovního výkonu. 

Rozhodlo se hledat cesty ke  zlepšení situace v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje 

zaměstnanců a přispět tak k rozvoji potenciálu celé organizace. 

3.1.1 Zhodnocení současného stavu vzdělávání ve firmě 

Snaha o změnu systému vzdělávání vzešla od vedení firmy, které se rozhodlo účastnit 

prostřednictvím svých zástupců ústních zkoušek v rámci odborných školení na úrovni 

jednotlivých správ. Zástupci vedení byli překvapeni tím, ţe přes deklarované znalosti 

ověřené písemným testem, je skutečná míra odborných znalosti velmi nízká. Pověřilo mě, 

jako pracovníka technického oddělení, které spolu s personálním oddělením zodpovídá za 

vzdělávání, zhodnocením současného stavu a návrhem moţných řešení, jak zlepšit úroveň 

firemního vzdělávání. 

Z interních směrnic podniku vyplývá, ţe za organizaci vzdělávání odpovídá personální 

oddělení. Personální manaţer vytváří kaţdému zaměstnanci vzdělávací plán, ze kterého je 

patrné, v jakých časových intervalech a kterých povinných i nepovinných školení se 

zúčastní. Úkolem personálního manaţera je také navrhovat další moţné vzdělávací 

programy a vybírat externí firmy, zajišťující školení především v oblasti software. 

Zákonem povinná bezpečnostní a zdravotní školení pořádá Středisko regionálního 

vzdělávání Českých drah. Třetí skupinu tvoří školení k získání, udrţování a prohlubování 

odborné způsobilosti zaměstnanců. Tato školení jsou pořádána pracovníky technického 

oddělení, kteří rozhodují o obsahu jednotlivých odborných školení. Současný systém 

podnikového vzdělávání je z hlediska způsobu zajištění jednotlivých školení znázorněný 

na obrázku 4.  

Skrytým problémem systému podnikového vzdělávání jsou nevyjasněné kompetence 

technického oddělení. Jak jsem se zmínil v úvodu, vedení firmy není spokojeno s úrovní 

odborných znalostí zaměstnanců a za příčinu tohoto stavu označilo nízkou kvalitu školení 

pořádaného technickým oddělením. Pracovníci technického oddělení se hájí tím, ţe úroveň 

školení je nastavena tak, aby zaměstnanci školení úspěšně absolvovali a mohli podle svého 
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zařazení vykonávat pracovní činnost. Zjistil jsem, ţe v rámci organizace není stanoveno, 

kdo zodpovídá za úroveň odborného vzdělávání. Personální manaţer nemá znalosti 

potřebné k tomu, aby stanovil úroveň a obsah odborných školení a pracovníci technického 

oddělení poukazují na to, ţe přes nespokojenost vedení se znalostmi pracovníků, je to 

právě vedení firmy, které neformálně vyţaduje „hladký“ průběh školení.  

 

Obrázek 4: Současná struktura podnikového vzdělávání 

Závaţným nedostatkem, ovlivňujícím úroveň vzdělávání v organizaci je kvalita a 

mnoţství výukového materiálu distribuovaného zaměstnancům. Z rozhovoru, který jsem 

uskutečnil se  zástupci organizačních jednotek, vyplynulo, ţe ačkoliv mají zaměstnanci 

povinnost rozvíjet své odborné znalosti, organizace jim neposkytuje téměř ţádný výukový 

materiál a rozvoj znalostí je závislý především na osobní iniciativě pracovníků. 



Bc. Václav Záveský: E-learningový systém na podporu podnikového vzdělávání 

2011 20 

Zaměstnanci provozních středisek si stěţují, ţe nemají přístup k odborným normám, které 

jsou uloţeny na technickém oddělení. Pracovníci technického oddělení poukazují na to, ţe 

vedení firmy nechce investovat do multilicencí, které by umoţnily šíření norem do 

provozních středisek. Charakter výukových materiálů je tak omezen na rozesílání 

okopírovaných článků z odborných časopisů, coţ se zajisté nedá povaţovat ze strany 

organizace za podporu v oblasti vzdělávání zaměstnanců. 

Je tedy zřejmé, ţe řešení problémů v systému firemního vzdělávání nebude jednoduché. 

Vedení není spokojeno s odbornými znalostmi provozních zaměstnanců, kteří si naopak 

stěţují na přístup vedení k jejich vzdělávání. Za hrubý nedostatek  povaţuji neexistující 

motivační prvky v systému firemního vzdělávání, které by zajistily snahu zaměstnanců o 

zlepšování odborné způsobilosti. 

3.1.2 Podmínky nutné ke zlepšení podnikového vzdělávání 

Na základě zhodnocení současného stavu podnikového vzdělávání, jsem dospěl k 

závěru, ţe především v oblasti vzdělávání, která je zajišťována interními pracovníky 

organizace jsou nutné změny, umoţňující zvýšit efektivitu vzdělávacího systému a rozvíjet 

odborné znalosti zaměstnanců. 

 Prvním krokem, nezbytným ke zlepšení situace, je určení odpovědnosti za úroveň 

vzdělávání. Doporučuji, aby za úroveň odborných školení odpovídalo technické 

oddělení, které předloţí kaţdým rokem vedení podniku ke schválení aktualizovaný 

obsah školení spolu s kontrolními otázkami.  

 Je-li stanovena odpovědnost za úroveň vzdělávání, je moţné měřit jeho efektivitu. 

Organizace doposud nesledovala míru dosaţených odborných znalostí zaměstnanců. 

Je nezbytné vytvořit pracovníky technického oddělení systém hodnocení, který 

umoţní objektivní porovnání dosaţených znalostí.  Úkolem personálního oddělení 

bude evidovat dosaţené výsledky v rámci školení a na jejich základě poskytovat 

přehledy technickému oddělení a vedení podniku o efektivitě vzdělávání a 

profesním rozvoji jednotlivých zaměstnanců.  

 Vyhodnocení spokojenosti pracovníků s kvalitou vzdělávání je dalším krokem 

k identifikaci poţadovaných změn. Proto navrhuji, aby v závěru školení 

zaměstnanci vyplnili anonymní dotazník zaměřený na hodnocení obsahové kvality, 

lektorské úrovně a organizačního zajištění školení. 
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 Zaměstnance je třeba motivovat. Nejúčinnější formou motivace je bezesporu 

finanční ohodnocení a zavedení variabilní sloţky osobního ohodnocení, dle mého 

názoru změní přístup pracovníků ke vzdělávání.  

 Za největší problém povaţuji nespokojenost těch zaměstnanců, kteří mají zájem se 

vzdělávat, ovšem nemají k dispozici dostatek kvalitních výukových materiálů a 

odborných textů. Řešením tohoto problému je implementace e-learningového 

systému, který zajistí přístup zaměstnanců k materiálům a poskytne jim časovou a 

místní nezávislost, která je důleţitá z hlediska zmiňované územní rozlehlosti 

organizace. 

Výše zmíněné podmínky, vedoucí ke zlepšení stavu podnikového vzdělávání, chápu 

jako dílčí kroky komplexního řešení daného problému. Není tedy moţné implementovat 

pouze některé změny s očekáváním, ţe se úroveň podnikového vzdělávání zlepší. Vedení 

organizace deklarovalo, ţe se zasadí o realizaci změn v systému firemního vzdělávání a 

zajímalo se především o moţnosti elektronického vzdělávání, jeho funkce a náklady 

spojené se zavedením e-learningu. Jelikoţ mám zkušenosti s tvorbou www stránek, navrhl 

jsem, ţe vytvořím e-learningový systém a zajistím jeho správu. Chtěl bych zdůraznit, ţe 

úkolem navrhovaného vzdělávacího systému není nahradit klasická školení, má slouţit 

pouze jako doplněk školení vedených formou přednášek a k přípravě zaměstnanců na 

vykonání odborné zkoušky.  

3.2 Porovnání a výběr e-learningového systému 

Vzhledem ke způsobu vyuţívání e-learningového systému v organizaci a poţadavkům 

na nízké náklady spojené se zavedením a správou LCMS, jsem porovnával výhradně 

bezplatně dostupné výukové systémy, co nejvíce rozšířené, s největší komunitou uţivatelů 

a vývojářů, která je do budoucna předpokladem pro zlepšování stávajících vlastností a 

rozvoj nových funkcí těchto systémů.  

3.2.1 ATutor 

ATutor je první LCMS dodrţující pravidla pro tvorbu bezbariérového webu specifikace 

WCAG 1.0. Obsahuje autorský nástroj hodnotící pomocí webových sluţeb přístupnost 

publikovaných materiálů a je plně slučitelný se standardy pro přenos obsahu SCORM. Je 
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vhodný pro vzdělávání tělesně a zrakově postiţených. Všechny vizuální prvky, jak je 

patrné z obrázku 5, mají alternativní textové popisy a program je moţné ovládat pouze 

prostřednictvím klávesnice. Tyto funkce umoţňují bezproblémový přístup k ATutoru 

pomocí PDA a mobilních telefonů. Zajímavou vlastností je vytváření asistentů, 

nestandardních uţivatelských rolí, kterým mohou lektoři přiřazovat určitá oprávnění, 

například omezený dohled nad kurzy. 

Klady: 

 jednoduchá instalace, 

 moţnost instalovat aktualizace přímo z webového prohlíţeče, 

 plná podpora standardů pro přístup a přenos obsahu, 

 vytváření slovníku pojmů, 

 rozšířené moţnosti přidělování rolí. 

Zápory: 

 nekvalitní český překlad, 

 nelze vyhledávat v příspěvcích diskusního fóra, 

 není moţné přidávat další moduly, 

 v testech lze odpovídat pouze ano/ne nebo vybírat jednu z moţností. 

 

Obrázek 5: LCMS ATutor 
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3.2.2 Claroline 

Tato e-learningová platforma je pouţívána ve 101 zemích světa a je k dispozici ve více 

neţ 30 jazykových mutacích. V české verzi se bohuţel objevují chyby v překladu. Je 

navrţen v souladu se základními pedagogickými principy rozšířenými o přidanou hodnotu, 

kterou nabízejí moderní technologie v oblasti vzdělávání. Claroline má silnou komunitu 

vývojářů, kteří se zaměřují zejména na stabilitu kódu a rozvoj funkcí v souladu s potřebami 

uţivatele. Hlavním zájmem vývojářů nebylo vytvořit velké mnoţství nových funkcí, ale 

soustředit se na několik nástrojů respektujících pedagogické zásady a vytvářet jednoduché, 

uţivatelsky přívětivé rozhraní, znázorněné na obrázku 6.  

Klady: 

 moţnost instalace doplňků, 

 uţivatelsky jednoduché ovládání, 

 kvalitní on-line dokumentace. 

Zápory: 

 chyby v českém překladu, 

 slabá podpora multimediálního obsahu, 

 méně intuitivní administrace. 

 

Obrázek 6: LCMS Claroline 
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3.2.3 Moodle 

Moodle je zkratka pro modulární objektově orientované dynamické prostředí pro výuku 

(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Jeho první verze vznikla 

v roce 2002. Moodle je ţivím projektem, neustále jsou vyvíjeny další verze obohacené o 

nové prvky a nabízející lepší výkon i větší škálovatelnost. Celosvětový počet instalací 

systému jiţ dnes přesahuje 30 000 v téměř 200 zemích. Systém byl lokalizován do více neţ 

80 jazyků. 

Důleţitou součástí projektu je webová stránka moodle.org, která slouţí jako zdroj 

informací, místo pro diskuzi a spolupráci uţivatelů, mezi něţ patří správci systémů, 

pedagogové, vědci, a samozřejmě vývojáři [11]. V České republice je velmi oblíbený, 

prostřednictvím portálu moodle.cz je k dispozici demo systému, dokumentace a široká 

uţivatelská podpora za strany české a slovenské komunity.  

Moodle nabízí širokou paletu motivů, které jsou součástí instalačního balíčku, ale také 

moţnost vytváření vlastních layoutů, dodávajících stránkám různorodost (obrázek 7). 

Jedná se o velmi robustní systém, patrně o nejvyspělejší open-source CLMS řešení, 

obsahující všechny potřebné nástroje pro správu a vytváření kurzů, administraci uţivatelů a 

umoţňující další rozšíření o velké mnoţství doplňkových modulů.  

Klady: 

 česká mutace, 

 široká paleta modulů a činností, 

 velké mnoţství doplňků, 

 kvalitní dokumentace a tutoriály, 

 moţnost změny vzhledu, 

 zabezpečení systému, 

 podpora ze strany uţivatelů. 

Zápory: 

 z důvodu robustnosti náročnější na tvůrce kurzu, 

 sloţitější nastavení pokročilých funkcí systému, 

 malá podpora multimedií v základní instalaci. 
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Obrázek 7: LCMS Moodle 

3.2.4 Dokeos 

Dokeos v sobě implementuje mix klasických vzdělávacích metod a nástrojů 

vyuţívajících sociálně-konstruktivistických přístupů, jako jsou blogy, fóra, chat a výměna 

souborů. Největší známá instalace systému na univerzitě v Ghentu, má v současné době 

přes 28600 aktivních uţivatelů a 3600 výukových kurzů. Jedná se o velmi kvalitní e-

learningový systém, jehoţ největší předností je příjemné uţivatelské rozhraní 

s jednoduchou obsluhou (obrázek 8). Dokeos plně podporuje standardy pro přenos obsahu 

SCORM a standardy webové validity W3C.  

Klady: 

 uţivatelská přívětivost, 

 zaměření na multimediální obsah, 

 podpora SCORM. 

Zápory: 

 chybí český překlad, 

 u nás malá rozšířenost platformy, 

 sloţitější nastavení systému. 
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Obrázek 8: LCMS Dokeos 

3.2.5 OLAT 

Vývoj OLATu byl zahájen v roce 1999 na univerzitě v Curychu. Je orientovaný 

zejména na oblast školství a vzdělávací programy se zaměřením na práci ve skupinových 

projektech. OLAT je k dispozici v českém jazyce, s postačujícím mnoţstvím on-line 

dokumentace. Hlavním rysem tohoto e-learningového systému jsou nízké nároky na 

uţivatele, které se však projevují v menším počtu nabízených funkcí v porovnání 

s ostatními LCMS. Prostředí programu je znázorněno na obrázku 9. 

Klady: 

 jednoduchá instalace, 

 dokumentace v českém jazyce, 

 moţnost změny vzhledu, 

Zápory: 

 omezená administrace testů, 

 nedostatečné sledování činností uţivatelů, 

 malá podpora multimédií, 

 malá rozšířenost systému. 
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Obrázek 9: LCMS OLAT 

3.2.6 Multikriteriální hodnocení vybraných LCMS 

Pro výběr nejvhodnějšího z výše uvedených e-learningových systémů jsem pouţil 

jednu z metod multikriteriální analýzy. Jedná se o metodu váţeného součtu, která je 

zaloţena na výpočtu agregované funkce uţitku pro kaţdou variantu. Její funkční hodnoty 

leţí v intervalu od 0 do 1, čím je hodnota vyšší, tím je varianta výhodnější. Pro 

agregovanou funkci uţitku platí vztah: 

ij

n

i

ij uvau 



1

)(  

aj… hodnocené varianty  

uij… dílčí uţitky kritérií 

vi… váhy kritérií 

Hodnoty vah, určující významnost kritérií při stanovení nejvhodnější varianty, jsem 

stanovil pomocí kvantitativního párového srovnávání, známého také jako Saatyho metoda. 

Hodnotící kritéria se uspořádají do Saatyho matice (S) s prvky sij, které určují kolikrát je 

jedno kritérium významnější neţ druhé. 

j

i
ij

k

k
s   
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sij… prvky Saatyho matice 

ki… kritéria v řádcích 

kj… kritéria v sloupcích 

K vyjádření velikosti preferencí se u Saatyho metody pouţívá bodová stupnice: 

1… kritéria mají stejný význam 

3… ki je slabě významnější neţ kj 

5… ki je silně významnější neţ kj 

7… ki je velmi silně významnější neţ kj 

9… ki je absolutně významnější neţ kj  

Sudé bodové ohodnocení se pouţívá k jemnějšímu rozlišení preferencí. Pro výpočet vah 

kritérií platí vztah: 

 



 






















n

i

nn

j

ij

nn
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1

1

1

1

1

 

sij… prvky Saatyho matice 

Párová porovnání kritérií spolu s vypočtenými vahami jsou znázorněny v tabulce 1.  

Tabulka 1: párová porovnání a váhy kritérií 
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Dílčí uţitky jednotlivých kritérií jsou patrné z tabulky 2 a stanoví se podle vztahu:  

ii

iij

ij
dh

dk
u




  

kij… hodnota kritéria, pro kterou se určuje dílčí uţitek 

dij… nejhorší hodnota i-tého kritéria 

hij… nejlepší hodnota i-tého kritéria 

Tabulka 2: multikriteriální analýza LCMS 

 

 

Z tabulky je patrné, ţe nejvyšší hodnoty agregované funkce uţitku u(ai) dosáhl LCMS 

Moodle. Systém Dokeos doplatil především na absenci českého překladu, jinak se jedná o 

velmi kvalitní vzdělávací systém. Za nejméně vhodný LCMS z testovaných systémů lze 

povaţovat systém ATutor s minimální moţností následného rozšíření o doplňkové moduly 
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a v porovnání s ostatními systémy také malou podporou ze strany uţivatelů a vývojářů. Na 

základě výsledků multikriteriání analýzy jsem dospěl k závěru, ţe vlastnosti LCMS 

Moodle nejvíce korespondují se stanovenými poţadavky na podnikový vzdělávací systém.  

3.3 E-learningový systém Moodle 

Hlavním účelem systému Moodle je vytváření obsahu kurzů, zajištění jeho správy, 

údrţby a opětovného pouţívání. Neméně důleţitou funkcí Moodle je zprostředkování 

komunikace, a tím i vzájemné spolupráce mezi jednotlivými uţivateli. K tomu, aby bylo 

moţné z klientského počítače k Moodle přistupovat, je třeba mít nainstalovaný webový 

prohlíţeč a připojení k internetu, případně místní síti, jedná-li se o lokální instalaci. 

Prostředí programu je přehledné, intuitivní a uţivatelsky nenáročné. Skládá se 

z hlavičky, navigační lišty a tří rámců (Obrázek 10). Prostřední rámec slouţí k předávání 

nejdůleţitějších informací, zobrazení přehledu a náplně kurzů. Uspořádání krajních rámců 

je volitelné. Nejčastěji obsahují nástroje pro sledování činností a účastníků kurzu, přehledy 

o dostupných kurzech, novinkách, nadcházejících událostech, a také nástroje pro vytváření 

kurzů a správu systému.  

 

Obrázek 10: prostředí systému Moodle 
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3.3.1 Uživatelské role 

Vytváření a úpravu obsahu je moţné charakterizovat jako týmový proces, na kterém se 

spolupodílejí účastníci kurzu, v závislosti na přidělené roli. Role a jejich pravomoci jsou 

nástrojem, jehoţ pomocí se určuje, co který uţivatel bude moci vykonávat v rámci daného 

kontextu neboli úrovně z hlediska struktury stránek.  

 

Obrázek 11: kontexty v systému Moodle 

V různých kontextech, znázorněných na obrázku 11, můţe být uţivateli přiřazena 

rozdílná role. Uţivatel má odlišným způsobem definovanou roli v kurzu, ve kterém učí od 

role v kurzu, v němţ je povaţován za studenta. Moodle verze 1.9 pouţívá sedm typů 

uţivatelských rolí: 

 Správce zajišťuje nastavení a správu systému. Spravuje uţivatelské účty, řídí 

zakládání kurzů, přiděluje pravomoci ostatním uţivatelům a dohlíţí na správnou 

funkcionalitu systému. 

 Tvůrce kurzu zakládá nové kurzy, naplňuje obsah studijními materiály, přidává 

jednotlivé moduly činnosti a také v těchto kurzech učí. Tvůrce nemá moţnost 

v rámci kurzů přidělovat uţivatelům role. 

 Učitel kurzy vytváří a spravuje. V rámci kurzu přiděluje uţivatelům role, řadí je do 

skupin a hodnotí jejich dosaţené výsledky.  
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 Učitel bez práva upravovat můţe v kurzu učit, má moţnost známkovat účastníky, 

nemůţe však kurzy vytvářet. 

 Student se účastní kurzů, vkládá do systému vypracované úkoly, přispívá do 

diskusních fór a odebírá z nich příspěvky. Student má přehled o dostupných 

kurzech, účastnících kurzů a o svých dosaţených výsledcích. 

 Host disponuje jen minimálními právy a není-li mu správcem nebo učitelem 

povolen vstup do kurzu, můţe host pouze nahlíţet na seznam kurzů, úkolů nebo číst 

příspěvky v diskusích, bez moţnosti vkládání příspěvků.  

 Registrovaný uživatel je role automaticky přiřazená na úrovni systémového 

kontextu kaţdému uţivateli po dokončení procesu registrace. Role registrovaného 

uţivatele umoţňuje účastníkům přispívat do blogů, posílat zprávy uţivatelům a 

editovat vlastní profil. 

Kaţdá z těchto rolí má tedy prostřednictvím oprávnění předem nakonfigurované 

pravomoci. Oprávnění můţe nabývat čtyř hodnot. První z nich je hodnota „nenastaveno“, 

obvykle jde o výchozí nastavení. Jedná se o neutrální nastavení, které znamená, ţe se 

pouţije oprávnění uţivateli aktuálně přidělené. Jestliţe je uţivateli přiřazena role a pro 

některou z jejích pravomocí je pouţito toto nastavení, bude u této pravomoci pouţito 

oprávnění, které bylo uţivateli přiděleno v nadřazených kontextech. Pokud není uţivateli 

povoleno pravomoc uţívat v ţádném nadřazeném kontextu, nebude příslušnou pravomocí 

disponovat. 

 Hodnotou „povolit“ je přiznána daná pravomoc uţivatelům, jimţ je přiřazena role 

obsahující toto nastavení. Oprávnění platí v kontextu, v němţ byla role přiřazena, a dále ve 

všech "niţších" kontextech.  

Volbou hodnoty „nepovolit“ je uţivateli pravomoc odebrána, a to i v případě, ţe ji měl 

ve vyšším kontextu povolenou a nastavením „zakázat“ se odebírají rolím oprávnění s tím, 

ţe je v ţádném niţším kontextu nebude moţné přenastavit. 

 Oprávnění nastavená v kontextu niţší úrovně mají obvykle přednost před oprávněními 

přebíranými z kontextů vyšších úrovní. Výjimkou je hodnota „zakázat“, kterou nelze v 

niţších kontextech přenastavit. Pravomoce jednotlivých uţivatelských rolí nastavené na 

hodnotu oprávnění „povolit“, rozdělené podle úrovní kontextů systému, jsou patrné 

z tabulky 3. 



Bc. Václav Záveský: E-learningový systém na podporu podnikového vzdělávání 

2011 33 

Tabulka 3: oprávnění „povolit“ pravomoce v jednotlivých kontextech systému 
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3.3.2 Studijní materiály 

Moduly studijních materiálů jsou jedním ze dvou nástrojů, určených pro vytváření 

obsahu kurzů. Moodle podporuje řadu různých typů studijních materiálů, které umoţňují 

vkládat do kurzu téměř jakýkoliv druh obsahu pouţívaný na webu a jsou tak v rámci kurzů 

stěţejním zdrojem informací. Mezi studijní materiály patří: 

 Popisek je zvláštní typ studijního materiálu. Umoţňuje začlenit HTML text spolu s 

obrázky přímo do hlavní stránky kurzu mezi ostatní odkazy na jednotlivé činnosti. 

Toho lze vyuţít například pro vloţení oznámení a instrukcí uţivatelům nebo k 

vizuálnímu oddělení jednotlivých skupin činností v rámci jedné sekce.  

 Textová stránka představuje jednoduchou stránku napsanou ve formátu "prostý 

text", to znamená bez jakéhokoliv formátování. Pro vloţení krátkých sdělení či 

pokynů plně postačí. V případě, ţe je zapotřebí pokročilejších moţností 

strukturování a formátování obsahu, je lépe pouţít webovou stránku. Tento typ 

studijního materiálu se pouţíval zejména v raných verzích Moodle, kdy ještě nebyl 

součástí programu uţivatelsky přívětivý (WYSIWYG) HTML editor.   

 Webová stránka na rozdíl od jednoduché textové stránky umoţňuje vkládání 

obrázků, hypertextových odkazů a dalších prvků, které výrazně zatraktivňují 

vzdělávací proces a vzhled celého kurzu. Přímo v Moodle lze snadno vytvořit 

kompletní webovou stránku pomocí vestavěného HTML editoru, který umoţňuje 

kaţdému tvůrci kurzu, i kdyţ nemá ţádné základy z tvorby www stránek, vytvořit 

poutavé webové stránky.  

  Odkaz na soubor nebo web vkládá do kurzu odkaz na libovolnou internetovou 

stránku nebo jiný soubor umístěný na internetu. Umoţňuje také vytvořit odkaz na 

jakýkoliv soubor, vloţený mezi soubory kurzu. K dispozici je mnoţství voleb pro 

způsob zobrazení odkazovaných materiálů jak v nově otevřeném okně, tak ve 

vnořeném rámu. Pokud představuje odkazovaný materiál webovou aplikaci nebo 

jiný obsah schopný přijímat parametry, můţe vytvořený odkaz zasílat aplikaci 

informace o uţivateli nebo o kurzu, ze kterého se k aplikaci přistupuje. Moodle 

podporuje většinu běţně pouţívaných formátů, zejména pak: 

 textové formáty DOC, PDF, TXT, RTF, 

 grafické formáty JPG, PNG, GIF, BMP,  
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 formáty prezentací PPT, PPS, 

 zvukové formáty WAV, MP3, 

 formáty flash a videa FLV, SWF, AVI, WMV,  

 applety a exe soubory. 

 Adresář zobrazí veškerý obsah adresáře vybraného v souborech kurzu, včetně 

adresářů v něm vnořených. Studenti mohou adresářem a jeho podadresáři procházet 

a jsou jim zobrazeny všechny zde uloţené soubory. 

 Balíček IMS Content umoţňuje pouţít v kurzu balíčky, coţ jsou datové objekty 

odpovídající IMS specifikaci, která definuje formát uloţení obsahu. Jakmile je 

výukový materiál uloţen v balíčku IMS Content, lze jej pouţít v řadě systémů a 

úloţišť. IMS balíčky je moţno vytvářet v různých autorských nástrojích, například 

ve volně dostupném editoru eXe.  

3.3.3 Činnosti 

Moodle má pro vytváření obsahu kurzů vedle modulů studijních materiálů k dispozici 

také moduly činností, které kladou důraz převáţně na činnost studentů. Studijní materiály 

jsou chápány jako podklady, samo učení však spočívá v aktivním zapojení do širokého 

spektra vzdělávacích aktivit, v jejichţ průběhu studenti získávají nové znalosti. Moodle je 

bezesporu moţné pouţít jako obyčejný redakční systém pro prezentaci studijních materiálů 

na internetu, jeho vzdělávací potenciál ovšem leţí právě v podpoře různých typů činností, 

při nichţ se studenti učí. Součástí základní instalace Moodle jsou moduly: 

 Anketa, coţ je činnost, pomocí které lze získat odpovědi účastníků na zadanou 

otázku. Učitel má moţnost poloţit jednu otázku, přičemţ zadá několik odpovědí, z 

nichţ si účastníci kurzu mohou vybrat. Takto lze uskutečnit rychlé hlasování, které 

podnítí studenty k přemýšlení o určitém tématu nebo je moţné provést mezi 

účastníky kurzu průzkum mínění.  

 Úkoly, umoţňující učitelům sbírat od účastníků kurzu práce, hodnotit je a 

poskytovat jim zpětnou vazbu včetně známkování. Účastníci mohou odevzdávat 

jakékoliv soubory, například textové dokumenty, sešity z tabulkových editorů, 

obrázky, zvukové a obrazové sekvence. Úkoly nemusejí být pouze ve formě 
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nahrávaných souborů, učitelé mohou poţádat studenty, aby psali svůj text online 

přímo v prostředí Moodle. 

 Cvičení, v němţ učitel poţaduje, aby účastníci kurzu splnili praktický úkol. Můţe 

to být například referát, úvaha na dané téma nebo powerpointová prezentace. Kdyţ 

účastník zadání splní, musí sám ohodnotit svoji práci předtím, neţ ji odevzdá. 

Učitel můţe studentovi poskytnout zpětnou vazbu a můţe ho poţádat, aby svůj 

výkon zlepšil, práci přepracoval a odevzdal znovu. Tuto moţnost mu ale také dát 

nemusí. Konečná známka je zaloţena na tom, jak dobře student ohodnotil svoji 

práci a jak dobrá byla práce samotná.  

 Databáze, umoţňující učitelům a studentům vytvářet, prohlíţet a prohledávat 

kolekci záznamů vztahujících se k libovolnému tématu. Formát a struktura těchto 

záznamů prakticky nemají omezení, kromě jiného mohou záznamy obsahovat texty, 

číselné údaje, hypertextové odkazy, nebo třeba obrázky.  

 Fórum, které je hlavním komunikačním nástrojem Moodle. Komunikace neprobíhá 

v reálném čase, účastníci vkládají své příspěvky a ostatní na ně mohou kdykoliv 

reagovat. Tato činnost je mnohdy pro úspěšné online studium tou nejdůleţitější, 

jelikoţ právě zde nejčastěji probíhá diskuse nejen mezi účastníky kurzu, ale také 

vyučujícími. Modul fórum, které slouţí především pro komunikaci všech se všemi, 

doplňují osobní zprávy, kde komunikuje jednotlivec s jednotlivcem. U modulu je 

moţné nastavit několik různých parametrů a přizpůsobit tak fórum metodickým 

potřebám kurzu. Fóra mohou zahrnovat hodnocení příspěvků ostatními účastníky 

kurzu či učitelem. Příspěvky lze prohlíţet v několika formátech a je moţné k nim 

připojit přílohu.  

 LAMS, coţ je zkratka pro Learning Activity Management System. Je to systém 

pouţívaný pro navrhování, spravování a dodávání online učebních aktivit, 

prostřednictvím vizuálního vývojového prostředí. Tyto vzdělávací činnosti zahrnují 

jak individuální úkoly, práci v malých skupinách, tak činnosti zaloţené na 

spolupráci celé třídy. 

 Přednáška, představující zajímavý a interaktivní reţim výuky. Skládá se z 

libovolného počtu samostatných stránek, kaţdá stránka je obvykle zakončena 

otázkou a nabídkou několika variant odpovědi. Na základě odpovědi student buď 
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postupuje k další stránce, nebo se vrací ke stránce předcházející. Průchod 

přednáškou můţe být lineární nebo libovolně větvený v závislosti na povaze 

prezentovaného materiálu.  

 Poznámky, které jsou důleţitou reflexivní aktivitou. Vyučující má moţnost poţádat 

účastníky kurzu o zamyšlení se nad určitým tématem. Účastníci pak vytvářejí 

záznamy, které mohou průběţně upravovat a doplňovat. Záznamy jsou důvěrné a 

vidí je pouze vyučující, který je hodnotí a můţe na záznamy reagovat. 

 Průzkum, poskytující mnoţství ověřených nástrojů průzkumů včetně COLLES 

(Constructivist On-Line Learning Environment Survey) průzkumu činorodého 

prostředí pro on-line studium a ATTLS (Attitudes Towards Thinking and Learning 

Survey) průzkumu postojů k přemýšlení a vzdělávání, které mohou být uţitečné při 

hodnocení a stimulaci k učení v online prostředích. Vyučující mohou tyto nástroje 

pouţít k získání dat od účastníků kurzů, coţ jim pomůţe zjistit informace o třídě a 

případně upravit nebo změnit styl výuky.  

 SCORM/AICC, coţ jsou balíky webového obsahu zpracovaného a distribuovaného 

podle e-learningových standardů SCORM (Shareable Content Object Reference 

Model) nebo AICC (Aviation Industry Computer-Based Training Committee). Tyto 

balíky mohou obsahovat webové stránky, grafické objekty, programy v jazyce 

Javascript, prezentace ve formátu Flash a jakékoliv další prvky, které lze zobrazit či 

spustit ve webovém prohlíţeči. Prostřednictvím modulu lze do Moodle nahrát a 

pouţívat jakýkoliv standardní balík SCORM či AICC. 

 Slovník, umoţňující učitelům i účastníkům kurzu vytvářet a průběţně spravovat 

seznam definic. Pojmy lze vyhledávat a zobrazovat v mnoha různých formátech. 

Slovník navíc nabízí funkci, která automaticky vytvoří odkaz na slovníkové heslo, 

pokud se příslušný termín objeví v kterémkoliv textu v rámci celého kurzu.  

 Test, pomocí kterého vyučující vytváří a zadává testy, skládající se z úloh různého 

typu, jako například výběr z několika moţností, pravda/nepravda, tvořená odpověď, 

numerická úloha nebo doplňovací úloha. Úlohy jsou uchovávány v databázi a 

mohou být pouţity opakovaně, jak v rámci jednoho, tak i v rámci několika různých 

kurzů. U testu lze povolit více pokusů, kaţdý je automaticky ohodnocen a vyučující 

si můţe vybrat, zda k jednotlivým úlohám poskytne studentům komentář, nebo 

zobrazí správnou odpověď. Modul obsahuje také nástroje pro známkování.  
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 Hot Potatoes, coţ je modul pro implementaci a správu testů vytvořených v 

programu Hot Potatoes. Vyučující vytváří testy mimo prostředí Moodle a poté je 

vloţí do kurzu. Pro vyhodnocení testu je k dispozici celá řada statistických údajů o 

odpovědích na jednotlivé otázky a základní přehled o vývoji výsledků 

dosahovaných studenty. 

 Wiki, ve kterém studenti spolupracují na kolektivní tvorbě webových dokumentů, 

pomocí vestavěného HTML editoru. Kaţdý účastník můţe přidávat do Wiki své 

vlastní nebo upravovat stávající stránky. V případě, ţe některý z účastníků přepíše 

obsah stránky, ten se neztrácí, ale ukládá se v archívu stránek. Wiki je moţné pouţít 

například na vytvoření seznamu zajímavých odkazů, ale nejčastěji se pouţívá 

s cílem encyklopedicky shromáţdit a uspořádat odborné pojmy.  

 Workshop, umoţňující studentům po vypracování zadaného úkolu vzájemné 

ohodnocení svých prací. Vyučující poté hodnotí jak kvalitu samotných prací, tak 

způsob a kvalitu vzájemného hodnocení mezi studenty. Studentům i učitelům nabízí 

workshop řadu nástrojů nejen pro sběr studentských prací, ale také pro sběr a 

distribuci vzájemného hodnocení.  

3.4 Realizace kurzu 

Vytvoření e-learningového kurzu vyţaduje určitou přípravu. Je třeba mít jasnou 

představu o jeho základních rysech a uvědomit si, ţe je nutné kurz koncipovat tak, aby 

vytvářel kladný vztah účastníků kurzu ke vzdělávání, vedl k osvojení vědomostí a 

podporoval aktivní přístup aktérů při absolvování kurzu.  

Vzdělávací kurz musí být vytvářen s ohledem na cílovou skupinu, její potřeby a 

schopnosti. Návrhu obsahové náplně a její formy předchází vytvoření struktury kurzu, 

určení počtu témat a jednotlivých kapitol v rámci kurzu. Důleţitým prvkem kurzu je 

zajištění zpětné vazby, a to nejen prostřednictvím testů, k získání přehledu o nabytých 

vědomostech, ale také ve formě dotazníku, jenţ slouţí k vyhodnocování spokojenosti 

účastníků a poskytuje cenné podklady pro zlepšování úrovně kurzu. 
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3.4.1 Cílová skupina 

Účelem navrţeného e-learningového systému je zajistit do budoucna všem 

zaměstnancům organizace moţnost elektronického vzdělávání, zprostředkovat jim 

potřebné informace a umoţnit tak doplňování a prohlubování jejich odborných znalostí. 

Jelikoţ není moţné v krátkém časovém období vytvořit kvalitní výukové kurzy pro 

všechny profese, které jsou v organizaci zastoupeny, vytvořím pilotní e-learningový kurz 

pro nejpočetnější profesní skupinu elektromontér pevných a trakčních zařízení. V rámci 

organizace tuto profesi vykonává více neţ 100 zaměstnanců, jedná se výhradně o muţe ve 

věku od 25 do 50 let (obrázek 12).  

 

Obrázek 12: graf věkové struktury cílové skupiny 

Zhruba třetina zaměstnanců má vzdělání zakončené maturitou, ostatní zaměstnanci jsou 

vyučeni v oboru elektro. Kombinace nízkého průměrného věku a vzdělání v oblasti 

elektrotechniky je zárukou počítačové gramotnosti, která je předpokladem pro práci s e-

learningovým systémem.  

Rozdíl mezi poţadovanými a skutečnými znalostmi, odpovídající vzdělávacím 

potřebám cílové skupiny, jsem určil na základě analýzy dosaţených výsledků u odborných 

zkoušek. Zjistil jsem, v jakých oblastech nedosahují zaměstnanci potřebných znalostí, a 

stanovil jsem tři hlavní problémové okruhy, které vytváří podklad pro návrh struktury 

kurzu. 
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3.4.2 Struktura kurzu 

V Moodle jsou vzdělávací kurzy řazeny do kategorií. Kaţdé profesní skupině 

zaměstnanců odpovídá jedna kategorie kurzů. Navrhovaný kurz Odborná způsobilost 

v elektrotechnice, přísluší do kategorie Elektromontér pevných a trakčních zařízení, 

jak je patrné z obrázku 13.  

 

Obrázek 13: struktura kurzu 

Ve stejném kontextu je tento kurz podpořen sekcemi Normy a zákony, a také 

Technická dokumentace a návody. Doplňkové sekce slouţící jako „úloţiště dokumentů“, 

obsahují mnoţství materiálů, které přímo nesouvisí s tématy v kurzu, ale v kombinaci 

s navrhovaným kurzem poskytují zaměstnancům profesní skupiny elektromontér pevných 

a trakčních zařízení komplexní zdroj informací z oboru.  

Kurz odborná způsobilost v elektrotechnice se skládá ze tří témat: 

 Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, 

 Ochrana před úrazem elektrickým proudem, 

 Revize a kontroly elektrických spotřebičů.   

Témata jsou doplněna o slovník pojmů a závěrečný test, ověřující nabyté znalosti. 

Navrhovaný kurz je zakončen dotazníkem hodnotícím úroveň kurzu.  
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3.4.3 Obsah kurzu 

E-learningový kurz je výukový prostředek, který nabízí zajímavou formou prezentaci 

dané látky. Důleţitým prvkem kurzu je kromě textu pouţívání hypertextů, obrázků, 

animací, videa a testovacích objektů. To umoţňuje uplatňovat aktivní přístup studenta. Při 

zařazování multimediálních prvků do výuky je třeba vţdy zvaţovat vzdělávací cíl a 

poţadavek názornosti.  

Jak jsem jiţ uvedl, navrhovaný kurz se skládá ze tří témat, jejichţ obsah tvoří 

výukovou náplň kurzu. Osnovu témat jsem vytvářel v souladu s doporučenými pravidly 

pro tvorbu e-learningového kurzu, jednotlivá témata jsem rozdělil na tyto části:  

 CÍLE, 

 ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU, 

 VÝKLAD, 

 kapitola 1, 

 …, 

 kapitola n, 

 LITERATURA A MATERIÁLY, 

 TEST, 

 FÓRUM. 

Samotnému výkladu předchází definování cílů kurzu a určení času, potřebného ke 

studiu daného tématu. Tyto body osnovy jsem vytvořil pomocí vloţeného popisku, jenţ je 

součástí nabídky studijních materiálů (obrázek 14). 

 

Obrázek 14: vložení popisku 
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Výklad tvoří nejpodstatnější část celého kurzu. Zdrojem informací, potřebných ke 

zpracování výukového obsahu, pro mě byly především technické normy, odborné příručky 

a internetové stránky. Výklad jsem rozdělil na jednotlivé kapitoly, ve kterých jsem pouţil 

strukturovaný text s typografickým zvýrazněním, pro lepší přehled a orientaci v textu. 

Z důvodu srozumitelnosti výkladu jsem text omezil na nezbytné nutné teoretické poznatky 

a podpořil je schématy a tabulkami. 

Moodle nabízí několik způsobů, jak naplnit kurz výukovým materiálem. Kromě 

odkazování na uložený soubor, je moţné vytvořit textovou nebo webovou stránku. 

Textová stránka je bez jakéhokoliv formátování a neposkytuje nástroje pro strukturování 

textu. Vyuţil jsem proto modulu webové stránky, která disponuje výše popsanými 

funkcemi, umoţňuje vkládání obrázků a odkazů (obrázek 15).  

 

Obrázek 15: vytváření webové stránky 



Bc. Václav Záveský: E-learningový systém na podporu podnikového vzdělávání 

2011 43 

Stránky jsem nastavil tak, aby se otevíraly v původním okně prohlíţeče a propojil je 

mezi sebou pomocí hypertextových odkazů. Výkladovou část jsem doplnil o doporučenou 

literaturu a materiály, které slouţí jako další zdroj informací k danému tématu. Kvůli 

otevřenosti, nezávislosti na operačním systému a snadné přenositelnosti jsem zvolil pro 

doporučené textové materiály výchozí formát .pdf a pro videosoubory formát .flv.  

Video jsem do kurzu implementoval prostřednictvím externího modulu flash video, 

který umoţňuje kontinuální přenos (streaming) videa, nezávisle na jeho délce. Tato funkce 

bude vyuţívána nejen pro přehrávání souborů ze sekce doporučených materiálů, ale také 

pro streamování záznamů pořízených během odborných školení, takţe kaţdý zaměstnanec, 

který se nemohl akce účastnit fyzicky, má alespoň moţnost zhlédnutí videozáznamu ze 

školení.  

Pro správnou činnost modulu flash video se musí aktivovat multimediální doplňky 

v menu správa stránek – moduly – filtry a zadat parametry pro přehrávání videa, jak je 

znázorněno na obrázku 16. Je třeba nastavit, jestli se má soubor stáhnout do počítače 

uţivatele a pak přehrávat, nebo streamovat a video přehrávat okamţitě. V případě 

streamovaného videa je poţadováno zadání URL adresy streaming serveru a názvu 

souboru, dále se nastavuje způsob spouštění, doba ukládání do vyrovnávací paměti, 

rozměry a způsob zobrazení videosouboru. 

 

Obrázek 16: nastavení parametrů modulu Flash Video 
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Součástí osnovy témat jsou krátké testy, jejichţ pomocí vyučující získává přehled o 

vědomostech účastníků kurzu (obrázek 17), kterým umoţňují identifikovat mezery ve 

znalostech, případně vrátit se k problémovým okruhům a podporují je tak v aktivním 

přístupu ke studiu. 

 

Obrázek 17: zobrazení výsledků testů 

Kontrolní testy, zařazené v rámci probíraných témat, jsem na rozdíl od ostrého 

závěrečného testu nastavil tak, aby účastníci kurzu, ihned poté, co odešlou svou odpověď 

na otázku, měli moţnost zobrazení správné odpovědi. Před vytvořením databáze otázek je 

nutné definovat kategorii, do které budou otázky vloţeny. Kategorie slouţí 

k hierarchickému uspořádání otázek, zajišťujícímu lepší administraci a správu.  

V testech jsem pouţil typ otázky úloha s výběrem odpovědi, jak je znázorněno na 

obrázku 18. Otázky jsou nastaveny tak, ţe umoţňují v jedné úloze více odpovědí, přičemţ 

bodové ohodnocení se rovnoměrně rozdělí mezi počet správných odpovědí. 

 

Obrázek 18: úloha s výběrem odpovědi 
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Kaţdé téma obsahuje diskusní fórum (obrázek 19), v němţ se mohou účastníci kurzu 

podělit o své názory nebo mohou hledat odpovědi na otázky, vztahující se k danému 

tématu. Nastavil jsem automatické odesílání kopií příspěvků prostřednictvím emailu, aby 

uţivatelé nebyli nuceni neustále kontrolovat došlé odpovědi a zakázal jsem vkládání 

příloh, coţ zamezí přeposílání souborů, které nesouvisí s diskusním fórem. 

 

Obrázek 19: diskusní fórum 

Součástí kurzu je slovník pojmů z oblasti elektrotechniky, znázorněný na obrázku 20. 

Slovník je prvkem podněcujícím nejen aktivitu, ale také spolupráci účastníků tím, ţe mají 

moţnost podílet se na vytváření definic elektrotechnických pojmů.  

 

Obrázek 20: slovník pojmů 

V parametrech, definujících vlastnosti slovníku, jsem povolil automatické propojování 

poloţek, coţ znamená, ţe všechny výskyty pojmů v kurzu, budou mít formu 

hypertextového odkazu. V případě kliknutí na odkaz, dojde k přesměrování na definici 

pojmu uvedenou ve slovníku. 
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Kurz jsem zakončil dotazníkem, jehoţ cílem je zhodnotit přínosy kurzu a na základě 

analýzy zjištěných údajů provést, v případě potřeby, změny eliminující rozpoznané 

nedostatky. Jelikoţ Moodle disponuje pouze dotazníkem typu průzkum, který obsahuje 

předem definované sady otázek, importoval jsem do systému externí modul dotazník. 

 Pomocí externího modulu jsem vytvořil krátký dotazník, nezatěţující respondenty 

mnoţstvím otázek. Účastníci odpovídají v dotazníku celkem na pět otázek, z toho jsou 

čtyři s výběrem z moţných odpovědí formou rozbalovací nabídky a pátá otázka, týkající se 

navrhovaných změn kurzu, má podobu krátké textové odpovědi. Učitel nebo jiná osoba, 

v závislosti na přidělené roli, můţe poté prostřednictvím analytických funkcí modulu 

(obrázek 21) vyhodnotit odpovědi respondentů a na jejich základě provést opatření ke 

zlepšení úrovně kurzu. 

 

Obrázek 21: analýza odpovědí v dotazníku 

3.5 Návrh layoutu s ohledem na vizuální styl firmy 

Jednotný vizuální styl se v posledních letech stal jedním z nejdůleţitějších 

komunikačních nástrojů, a to jak ve vztahu k veřejnosti, tak v rámci společnosti. Kvalitně 

zpracovaný a zavedený vizuální styl plně podporuje image společnosti. Zvyšuje povědomí 

široké veřejnosti o existenci společnosti a v neposlední řadě posiluje dojem o její stabilitě, 

solidnosti a důvěryhodnosti.  
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3.5.1 Požadavky na vzhled stránek 

Z výše uvedených důvodů, bylo mým záměrem sjednotit grafickou podobu navrţeného 

systému s vizuálním stylem firmy. V grafickém manuálu společnosti není vzhled 

webových stránek konkrétně specifikován, přesto je nutné dodrţet určitá pravidla, která 

jsou stanovena například pro tištěné dokumenty nebo elektronickou poštu. Mezi takto 

definovaná pravidla lze zařadit pouţití standardizovaného loga, typ písma (Arial) nebo 

pouţití barvy „modrá SŢDC“ (#0069AF). Při návrhu grafické podoby systému, jsem tedy 

vycházel z aktuálního vzhledu firemních www stránek, ze kterých bude na e-learningový 

systém, prostřednictvím poloţky v menu odkazováno.  

3.5.2 Modifikace layoutu stránek 

Obsahová náplň Moodle je ukládána v databázovém systému (obrázek 22), v případě 

navrhovaného řešení se jedná o databázi MySQL.  Prostřednictvím PHP skriptů je 

poskytován stránkám obsah, jehoţ vzhled je definován pomocí kaskádových stylů CSS 

(Cascading Style Sheets).  

 

Obrázek 22: oddělení obsahu od formy 

Kaskádové styly lze vyuţít například k určení barvy, velikosti, typu písma, pozicování 

textu, formátování pozadí nebo vytváření seznamů a tabulek. CSS se skládá z pravidel pro 

jednotlivé elementy, které mají být formátovány. Kaţdé pravidlo má dvě části, selektor, 

coţ je element, pro který má toto pravidlo platit a deklaraci, která říká, co má pro element 

platit. V deklaraci je určena vlastnost a její hodnota, je uzavřena do sloţených závorek. 
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Kaskádový styl, který definuje barvu nadpisu nejvyšší úrovně a jeho velikost, pak lze 

zapsat takto: 

h1 {color: #0069AF; 

  font-size: 12px;} 

Důleţitou vlastností CSS je dědičnost. Ta zajistí, ţe element, který nemá určitou 

vlastnost definovanou, dědí tuto vlastnost po nadřazeném elementu. Vztahuje se na 

převládající skupinu vlastností, výjimkou jsou například barva pozadí nebo velikost okraje. 

Soubory kaskádových stylů jsou uloţeny v adresářích motivů, kterých je v základní 

instalaci Moodle hned několik. V těchto adresářích jsou spolu se soubory .css umístěny 

také ostatní soubory, slouţící k definování vzhledu stránek:  

 styles_color.css (barevné schéma), 

 styles_fonts.css (druh, velikost písma), 

 styles_layout.css (rozloţení prvků), 

 styles_moz.css (specifika pro Mozilla Firefox), 

 styles_ie7 (specifika pro Internet Explorer), 

 config.php (definuje jaké kaskádové styly pouţít), 

 docstyles.php (stylování dokumentace), 

 styles.php (načítání kaskádových stylů do paměti),  

 header.html (hlavička www stránek), 

 footer.html (patička www stránek), 

 favicon.ico (ikona www stránek), 

 adresář pix (obrázky a ikony v rámci daného motivu). 

Definice kaskádových stylů jsou z důvodu lepší přehlednosti rozloţeny do několika 

souborů, podle toho, zda se jedná o vlastnosti definující font písma (styles_fonts.css), 

barvu (styles_color.css) nebo rozvrţení prvků stránky (styles_layout.css). Ostatní soubory 

korigují rozdílné zobrazení stránek, v závislosti na pouţitém www prohlíţeči.  

Při návrhu layoutu jsem postupoval s ohledem na aktuální podobu firemních stránek. 

Zvolil jsem základní kombinaci černé (#000000) a modré barvy (#0069AF), která je 

definována grafickým manuálem firmy. Jako doplňkovou barvu jsem pouţil červenou 

(#CC001F). V souborech kaskádových stylů jsem upravil podstatnou část vlastností. 

Směřoval jsem od nejvyšších rodičovských úrovní k niţším úrovním a postupně tak 
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upřesňoval vzhled jednotlivých elementů. Například odkazy kategorie kurzů na úvodní 

stránce jsou definovány:  

a:link, a:visited, {color: #0069AF;}a:hover{color: #CC001F; text-decoration: underline;}. 

Header.html určuje vzhled hlavičky stránek, vytváří kontejner pro umístění hlavního 

nadpisu, loga, přihlašovacích údajů, pole pro vyhledávání kurzů a navigační lišty. Protoţe 

je součástí hlavičky rastrová grafika bylo nutné vyřešit, jakým způsobem bude hlavička 

upravena tak, aby nedocházelo při změně šířky okna prohlíţeče k deformaci obrázku. 

Nastalý problém jsem vyřešil přidáním bloků <div id=“logo”>, <div id=“bily_pruh”> 

a <div id=“banner”>, jenţ má prostřednictví kaskádových stylů definovanou modrou 

barvu pozadí a je v něm umístěn obrázek banner.jpg, zarovnaný doprava. Velikost bloku 

<div id=“banner”> je definována přes celou šířku okna. Při změně šířky se blok <div 

id=“banner”> automaticky přizpůsobuje rozměrům okna prohlíţeče, ale nedochází 

k deformaci bitmapy. Šířka obrázku je 860 pixelů, čímţ vzniká prázdné místo mezi levým 

okrajem stránky a obrázkem, jak je patrné z obrázku 23.  

 

Obrázek 23: úprava hlavičky 

Jelikoţ je barva pozadí shodná s modrou barvou bitmapy, vytváří se iluze, ţe je 

obrázek definován přes celou šířku okna. Banner.jpg na rozdíl od pozadí bloku <div 

id=“banner”> obsahuje ve své horní části linii bílé barvy, proto bylo nutné doplnit místo 

mezi obrázkem a levým okrajem blokem <div id=“bily_pruh”>. Firemní logo se nachází v 

bloku <div id=“logo”>, jeho rozmístění je definováno kaskádovými styly takto: 

#logo { height:110px; 

   background-image: url(pix/logo.png); 
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   background-repeat: no-repeat; 

   background-position: left top; 

   width: 270px; 

   position: absolute; 

   top: 120px; 

   left: 40px;} 

Změnou obrázku pozadí a parametrů v souboru styles_layout.css jsem kompletně 

změnil vzhled patičky, která je umístěna v kontejneru footer.html. Prostřednictvím 

objektu $THEME a jeho proměnné $sheets v souboru config.php jsem nastavil, jaké 

soubory kaskádových stylů mají být v rámci navrhovaného motivu pomocí php skriptů 

načítány: 

 $THEME->sheets = array('styles_layout', 'styles_fonts', 'styles_color', 'styles_tabs'). 

Proměnnou $standardsheets objektu $THEME jsem definoval tak, aby vlastnosti, 

které nejsou určeny pomocí souboru styles_layout.css, obsaţeného v adresáři navrţeného 

motivu, byly pouţity z rodičovského stylu standard: 

$THEME->standardsheets = array('styles_layout'). 

Adresáře mod a blocks obsahují soubory styles.php. V config. php jsem nastavil 

hodnoty proměnných $modsheets a $blocksheets, zajišťujících pouţití těchto souborů za 

účelem definování vzhledu modulů a bloků činností: 

$THEME->modsheets = true; 

$THEME->blocksheets = true; 

K tomu, aby nebyly pouţity obrázky a ikony standardního motivu, ale mnou upravené 

obrázky, které jsou v souladu s navrţeným layoutem, je třeba nastavit proměnnou 

$custompix: 

$THEME->custompix = true; 

Soubor styles.php jsem aţ na změnu doby, po kterou jsou kaskádové styly uchovány 

ve vyrovnávací paměti, zanechal v původní podobě. Úkolem souboru je především načtení 

stylů, definovaných v config.php, není proto nutné provádět ţádné jiné změny.  

Favicon.ico je ikona, jenţ se zobrazuje v adresním řádku po načtení URL adresy. 

Původní ikonu Moodle jsem nahradil novou, vytvořenou pomocí on-line programu, 
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dostupného na http://www.chami.com/html-kit/services/favicon/. Při návrhu jsem 

postupoval s ohledem na regulérní zobrazení ikony v nejrozšířenějších prohlíţečích, které 

je podmíněno rozměrem ikony 16 x 16 pixelů. Vytvořil jsem proto v grafickém editoru 

soubor favicon.png o daných rozměrech a prostřednictvím zmíněného programu jsem 

vygeneroval zip archív, obsahující soubor favicon.ico (obrázek 24).  

 

Obrázek 24: favicon.ico 

V adresáři pix jsem upravil nebo nahradil stávající obrázky novými, a tím jsem zajistil 

soulad mezi pouţitými grafickými prvky stránek. Výsledná podoba navrţeného layoutu je 

znázorněna na obrázku 25. 

 

Obrázek 25: navržený layout 
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4 ZAVEDENÍ E-LEARNINGOVÉHO SYSTÉMU 

Před samotnou instalací je třeba zajistit splnění všech předpokladů spojených se 

zavedením a provozem systému. V této kapitole vymezím hardwarové a softwarové 

poţadavky kladené na systém, provedu instalaci Moodle a všech komponent nezbytných 

pro běh systému. E-learningový kurz, jehoţ vytváření probíhalo v testovacím prostředí na 

lokálním počítači, importuji do systému instalovaného na firemním serveru a odstraním 

nedostatky, zjištěné během testování. 

4.1 Softwarové požadavky 

Moodle je vyvíjen v PHP, coţ je skriptovací programovací jazyk, určený především pro 

programování dynamických internetových stránek. PHP skripty jsou prováděny na straně 

serveru a k uţivateli je přenášen aţ výsledek jejich činnosti, který je zobrazován 

prostřednictvím webového prohlíţeče. Na klientském počítači je tedy přístup k systému 

podmíněný pouze instalací prohlíţeče www stránek. Na straně serveru pro svou funkci 

Moodle vyţaduje: 

 Webový server, který vyřizuje poţadavky klientských počítačů. Nejčastěji 

pouţívaným serverem je Apache, ale Moodle bude správně pracovat na libovolném 

webovém serveru podporujícím PHP.  

 Skriptovací prostředí PHP, verze 4.1.0 nebo vyšší. Od Moodle 1.4 je 

podporováno PHP 5. Pro plnohodnotný a bezproblémový provoz je nutné mít k 

dispozici PHP s vypnutým safe_mode, coţ je konfigurační direktiva PHP, která 

v zapnutém stavu zajišťuje bezpečnější spouštění skriptů,  

 Databázový systém, který umoţní vytvoření a správu relačních tabulek Moodle. 

Nejčastěji pouţívaným databázovým systémem je MySQL, který v kombinaci 

s Apache a PHP poskytuje Moodle multiplatformní prostředí, nezávislé na 

operačním systému.   
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4.2 Hardwarové požadavky 

Poţadavky na hardwarové vybavení jsou z velké části závislé na počtu uţivatelů, resp. 

četnosti přístupů k systému a mnoţství výukového materiálu uloţeného na serveru. 

Minimální konfigurace je v dokumentaci k Moodle stanovena takto: 

 256 MB RAM minimálně, doporučeno 1 GB RAM s tím, ţe platí obecné pravidlo, 

které doporučuje 1 GB RAM pro 50 současně připojených uţivatelů. 

 160 MB volného prostoru na disku, ovšem je nutné počítat s dalším místem 

potřebným k instalaci Apache, PHP, MySQL a místem pro uloţení výukových 

materiálů.  

4.3 Instalace 

Za účelem instalace systému byl oddělením výpočetní techniky vyčleněn firemní server 

HP ProLiant ML110 s operačním systémem Windows Server 2003. Hardwarové parametry 

vybraného serveru jsou tyto:  

 procesor Intel Xeon X3430, 2,4GHz, 95W, 8MB Cache, 

 chipset Intel 3420, 

 paměť 2GB DDR3, 

 pevný disk 1 x 500GB SATA Non-hot-plug 3,5" LFF HDD, 

 síťový adaptér 1 x 10/100/1000Gb NC107i PCI Express Gigabit Ethernet,  

 optická mechanika DVD ROM SATA,  

 zdroj 300W Non-Hot Plug, 

 skříň Micro ATX Tower 4U. 

Platforma zajišťující běh systému je tvořena kombinací serveru Apache s PHP a 

databázovým systémem MySQL. Tuto kombinaci jsem zvolil, přestoţe je součástí 

Windows Serveru 2003 internetová informační sluţba IIS, coţ je vlastně webový server od 

společnosti Microsoft. Zvolené řešení umoţňuje vyuţití poznatků získaných při instalaci 

na lokálním počítači a bezproblémovou přenositelnost kurzů vytvořených v rámci lokální 

instalace. 
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4.3.1 Instalace Apache, PHP, MySQL 

Prvním krokem je instalace webového serveru Apache. Nejprve jsem v kořenovém 

adresáři vytvořil sloţku Server (C:\Server\), do které jsem umístil další tři sloţky sw 

(C:\Server\sw\), www (C:\Server\www\) a moodledata (C:\Server\moodledata\). Do 

sloţky sw umístím všechny čtyři aplikace, jak je patrné z obrázku 26. Sloţka www slouţí 

jako kořenový adresář pro systém Moodle a sloţka moodledata je určena k ukládání 

výukových souborů. 

 

Obrázek 26: adresářová struktura  

Po spuštění instalačního souboru (apache_2.2.4-win32-x86-no_ssl.msi) a odsouhlasení 

licenčních podmínek je třeba vyplnit doménové jméno, serverové jméno a email 

administrátora. Dále je moţné určit, zda se Apache instaluje jako sluţba dostupná pro 

všechny uţivatele na portu 80 nebo pouze pro aktuálně přihlášeného uţivatele s ručním 

spouštěním na portu 8080. Volím moţnost sluţby dostupné pro všechny uţivatele. 

V dalším kroku je nutné zvolit, z důvodu změny cesty k souborům, vlastní způsob instalace 

a zadat cestu k adresáři, v němţ budou umístěny soubory Apache. Všechny potřebné 

parametry jsou nastaveny, a tak je moţné stisknutím tlačítka zahájit instalaci. Po úspěšném 

dokončení instalace se v oznamovací oblasti systému objeví ikona monitorující chod 

Apache. Prostřednictvím kontextové nabídky lze po kliknutí na ikonu spustit, zastavit nebo 

restartovat server. 
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Konfigurační soubor httpd.conf se nachází v adresáři C:\Server\sw\apache2_2\conf\.  

V souboru jsem změnil cestu ke kořenovému adresáři webu: 

DocumentRoot "C:\Server\www". 

Dále je nutné, kvůli automatickému spouštění souborů index.php, doplnit: 

DirectoryIndex index.html index.htm index.php. 

Tímto definujeme, ţe server prohledá zadanou sloţku a nejprve se pokusí najít soubor 

index.html nebo index.htm, a v případě neúspěchu se pokusí najít soubor index.php. 

Poloţku Listen jsem doplnil o IP adresu a port, na kterém bude webový server 

„naslouchat“. Do konfiguračního souboru je třeba vloţit následující řádky, které zajistí 

nahrání modulu php5 a zpracování souborů s příponou .php: 

LoadModule php5_module "C:\Server\sw\php5_2\php5apache2_2.dll" 

AddType application\x-httpd-php .php 

AddType application\x-httpd-php-source .phps. 

Instalace databázového serveru MySQL je snadná, není potřebná ruční editace 

konfiguračních souborů, protoţe konfigurátor je součástí instalačního balíčku (mysql-

essential-5.0.51b-win32.msi). Během instalace je nutné změnit cestu k adresáři mysql5_0. 

V průvodci konfigurací jsem ponechal doporučené nastavení na vývojářský stroj (obrázek 

27), multifunkční databázi a místo pro tabulky. 

 

Obrázek 27: nastavení MySQL  
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Změnil jsem kódování znaků na Latin2 (ISO-8859-2), název sluţby MySQL5 a nastavil 

jsem automatické spouštění sluţby pod Windows. Po nastavení hesla pro administrátora 

databáze jsou všechny poţadavky zadány a zbývá jen vygenerovat nastavení a spustit 

sluţbu MySQL5 (obrázek 28). 

 

Obrázek 28: dokončení instalace a spuštění služby MySQL5 

Instalace PHP spočívá pouze v překopírování rozbaleného zip archivu (php-5.2.6-

win32) do adresáře C:\Server\sw\php5_2\. Konfigurační soubor je nutné přejmenovat 

z původního: 

C:\Server\sw\php5_2\php.ini-recommended, 

na: 

C:\Server\sw\php5_2\php.ini. 

Aktivoval jsem pomocí parametrů display_errors = On a display_startup_errors = On 

výpis chybových hlášení, aby se lépe identifikovaly chyby v systému. Součástí PHP je celá 

řada rozšíření, z nichţ některé vyţaduje Moodle pro svou činnost. Tato rozšíření jsou 

implicitně zakázána, povolení se provede odkomentováním řádku. Pro správnou funkci 

systému jsem povolil zavádění těchto knihoven: 

 extension=php_bz2.dll 

 extension=php_curl.dll 

 extension=php_mbstring.dll 
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 extension=php_gd2.dll 

 extension=php_gettext.dll 

 extension=php_mysql.dll 

 extension=php_mysqli.dll 

 extension=php_imap.dll 

 extension=php_xmlrpc.dll 

 extension=php_zip.dll 

V konfiguračním souboru je třeba definovat cestu k rozšiřujícím knihovnám: 

extension_dir = "C:\Server\sw\php5_2\ext\". 

Soubor php5ts.dll z adresáře C:\Server\sw\php5_2\ a soubor libmySQL.dll z adresáře 

C:\dev\prog\mysql50\bin\ jsem zkopíroval do sloţky C:\Windows\system32\.  

Posledním krokem při instalaci platformy pro LCMS Moodle, tvořené kombinací 

Apache, PHP a MySQL, je nastavení proměnného prostředí. K existující proměnné Path je 

nutné doplnit cestu C:\Server\sw\php5_2\, jak je znázorněno na obrázku 29. 

 

Obrázek 29: úprava systémové proměnné 
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4.3.2 Instalace Moodle 

Nejprve jsem stáhnul zkomprimovaný archív (MoodleWindowsInstaller-latest-19.zip) 

ze stránek http://moodle.org/download/, kde je dostupný také jazykový balík s češtinou. Po 

rozbalení archívu jsem obsah adresáře Moodle zkopíroval do sloţky C:\Server\www\. 

Rozbalený balík s češtinou je nutné přesunout do adresáře C:\Server\www\lang\. Instalaci 

jsem zahájil vloţením URL adresy webu do prohlíţeče a spustil tak instalační skript 

(install.php). V úvodu je třeba zadat jazyk instalace, poté systém otestuje server a 

vyhodnotí, zda jsou na serveru všechna nastavení v souladu s poţadavky, nezbytnými pro 

korektní chod systému (obrázek 30). Pokud je zjištěna chybějící nebo špatně nastavená 

komponenta, zobrazí se chybové hlášení. Instalace můţe pokračovat pouze v případě, jsou-

li odstraněny všechny chyby.  

 

Obrázek 30: ověřování nastavení PHP 

Další krokem je nastavení adres instalace Moodle, konkrétně: 

 webové adresy http://www.sdc-unl.cz/lektor/, 

 adresáře Moodle C:\Server\www\, 

 datového adresáře C:\Server\moodledata\. 
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Parametry databáze MySQL jsem nastavil takto: 

 databáze moodle, 

 uţivatel root, 

 předpona tabulek mdl_. 

Po zadání všech nezbytných parametrů je systém připraven k provedení kontroly 

programového prostředí, během které ověřuje, zda vybrané komponenty systému splňují 

poţadavky instalace, jak je patrné z obrázku 31.  

 

Obrázek 31: kontrola programového prostředí 

Moţnost staţení jazykových balíčků jsem vynechal a dokončil tak první část instalace, 

ve které byl vytvořen konfigurační soubor config.php s kompletním nastavením systému. 
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Druhá část instalace je podmíněna odsouhlasením licenčních podmínek, po kterém 

Moodle nastaví databázi a spustí vytváření tabulek pro uchování dat, coţ je doprovázeno 

výpisem velkého mnoţství SQL příkazů. Zdárné vytvoření tabulek databáze je potvrzeno 

hlášením o jejich úspěšném vytvoření.  

Následuje vytvoření účtu správce, ve kterém se vyplňují povinné a nepovinné údaje, 

jako například uţivatelské jméno, heslo, emailová adresa a nastavení titulní stránky 

Moodle, její celý a krátký název, popis titulní strany a způsob registrace nově zaloţených 

uţivatelů. Po doplnění a uloţení poţadovaných údajů je instalace kompletně dokončena a 

dojde k přesměrování na úvodní stránku Moodle (obrázek 32). 

 

Obrázek 32: úvodní stránka po dokončení instalace Moodle 

Některé moduly v Moodle vyţadují průběţnou kontrolu plnění svých úloh. Systém 

musí sledovat diskusní fóra a odesílat uţivatelům nově vloţené příspěvky prostřednictvím 

emailu, informovat je o hodnocení vypracovaných úkolů, provádět zálohy a údrţbu 

Moodle. Skript cron.php, který provádí výše zmíněné činností, je umístěn v adresáři: 

C:\Server\www\admin\. 

Pro spouštění skriptu je třeba nastavit mechanismus pravidelného volání v určitém 

intervalu. Stáhnul jsem tedy ze stránek http://moodle.org/download/ archív moodle-cron-
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for-windows.zip, který po rozbalení a nainstalování .exe souboru vytvoří automaticky 

spouštěnou sluţbu Windows, zajišťující spouštění skriptu cron.php. Součástí vytvořeného 

kurzu jsou činnosti, které vyţadují nainstalování rozšiřujících modulů. Instalace modulů 

spočívá v umístění obsahu staţených archívů do sloţky: 

C:\Server\www\mod\. 

4.3.3 Instalace Red5 

Funkce modulu Flashvideo je podmíněna serverem, umoţňujícím streamování videa. 

Red5 je RMTP server, který je bezplatnou alternativou k Adobe Flash Media Streaming 

Serveru. Je napsán v Javě a pro svou činnost vyţaduje JRE (Java Runtime Environment), 

coţ je prostředí pro běh programů v Javě, které stručně řečeno zahrnuje interpret Javy a její 

standardní knihovny. Stáhnul sem tedy ze stránek http://www.oracle.com/ technetwork/ 

java/javase/downloads/index.html balík Java Development Kit, jehoţ součástí je JRE a 

nainstalováním jsem tak vytvořil platformu běh serveru. Red5 server je dostupný ke 

staţení na adrese http://trac.red5.org/wiki/0_9_1. Instalace probíhá standardním způsobem 

(obrázek 33), je třeba zadat pouze cílový adresář serveru a číslo portu. Cesta ke sloţce pro 

ukládání streamovaných souborů je: 

C:\Server\sw\red5\ webapps\. 

 

Obrázek 33: průběh instalace Red5 serveru 
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4.5 Import kurzu 

Všechny softwarové komponenty, jenţ tvoří platformu pro systém, rozšiřující moduly a 

LCMS Moodle jsem úspěšně nainstaloval. Navrţený grafický layout jsem zkopíroval do 

adresáře theme a prostřednictvím poloţky vzhled v menu správa stránek, jsem ho nastavil 

jako výchozí motiv. Vše je tedy připraveno pro přenos kurzu z testovacího prostředí, kde 

byl vytvářen na firemní server. 

Nejprve jsem na lokální instalaci provedl zálohu tak, ţe jsem na stránce kurzu v menu 

správa – záloha, vybral všechny součásti kurzu, uţivatele a jim přiřazené role. 

Odsouhlasením parametrů jsem spustil zálohu databáze. Po dokončení zbývá vybrat místo 

pro uloţení .zip souboru zálohy. 

 Při importování kurzu na server jsem nejprve zkopíroval .zip archív do vybraného 

adresáře a pomocí nabídky obnovit v menu správa jsem vybral soubor zálohy a spustil 

obnovu, během které jsem byl vyzván k zadání parametrů importovaného kurzu. Úspěšný 

import kurzu byl potvrzen hlášením a protokolem o průběhu obnovy kurzu.  

4.6 Testování 

Validita je důleţitým kritériem kvality webových stránek. Jelikoţ jsem prováděl úpravu 

kódu, bylo třeba ověřit, zda se kód stránek shoduje se standardy XHTML. Ověření jsem 

prováděl v programu Dreamweaver 8 s vestavěným validátorem kódu (obrázek 34). 

 

Obrázek 34: ověření validity 
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Stránky jsem také testoval z hlediska rozdílného zobrazení v nejpouţívanějších 

prohlíţečích. Jelikoţ víc lidí, víc vidí, oslovil jsem čtyři spolupracovníky, budoucí 

uţivatele s ţádostí o pomoc pří testování funkčnosti systému. 

Během testování jsme zjistili, ţe velikost písma www stránek, tvořících výukový 

materiál kurzu, je různá a mění se v závislosti na použitém prohlížeči. Stránky jsem 

vytvářel HTML editoru, který je součástí Moodle. Při kontrole kódu jsem zjistil, ţe ne 

vţdy je definována velikost písma. Chyba pravděpodobně vzniká při úpravě obsahu 

stránek v editoru, přepnutém do reţimu WYSIWYG, který umoţňuje uţivatelům bez 

znalosti HTML vytvářet www stránky. Odstraněním části vloţeného obsahu někdy dochází 

ve WYSIWYG reţimu ke smazání HTML tagů, coţ způsobuje chyby v definici písma 

nebo struktuře textu.  

Chyby jsem opravil pomocí vestavěného editoru v reţimu psaní kódu, odstranil jsem 

přebytečné části kódu, doplnil chybějící definice, a tím zajistil korektní zobrazení stránek.  

 Další nalezenou chybou je „neviditelný text“ v patičce stránek. Kaskádovými styly 

byla nastavena barva všech odkazů na modrou (#0069AF). To způsobilo, ţe v patičce, 

která je také modrá, není rozpoznatelný odkaz k přihlášení do systému. Změnil jsem tedy 

v souboru styles_color.css barvu odkazů zápatí na bílou, která je dostatečně kontrastní 

k modré barvě patičky stránek. 

Pro rychlejší načítání stránek jsem změnil v souboru http.conf direktivu, která určuje 

soubory a jejich pořadí, v jakém se mají zobrazit, pokud se odkazuje na adresář a ne přímo 

na soubor: 

DirectoryIndex index.php index.html index.htm 

Nedostatky zjištěné v rámci testování byly odstraněny. Navrţený systém je připraven 

na ostrý provoz, i kdyţ jsem přesvědčen, ţe testování a ladění software je nikdy nekončící 

proces, spojený s měnícími se potřebami uţivatelů, zaváděním nových modulů nebo funkcí 

spravovaných systémů. 
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5 ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ 

Neustálý růst poţadavků ze strany organizace na zvyšování znalostí a dovedností 

zaměstnanců, ale také zájem samotných pracovníků o vzdělávání, byl důvodem k tomu, 

abych se zabýval otázkou, jak ve firmě zlepšit současný stav podnikového vzdělávání.  

Cílem diplomové práce bylo na základě analýzy podnikových informačních potřeb 

navrhnout vhodné řešení e-learningového vzdělávacího systému. 

Problematice vzdělávání jsem se věnoval v teoretické části práce, ve které specifikuji 

cíle a podmínky podnikového vzdělávání, charakterizuji metody a moţné přístupy 

organizace ke vzdělávání. Ukázalo se, ţe jediným správným přístupem je systematické 

vzdělávání, které je neustále se opakujícím cyklem identifikace potřeb, plánování, 

realizace a hodnocení vzdělávání. Zaměřil jsem se na e-learning, jednu z metod, která 

vzhledem k dynamickému rozvoji informačních technologií, skýtá mnohé příleţitosti. 

Vymezil jsem formy elektronického vzdělávání, a protoţe e-learning není univerzálním 

vzdělávacím nástrojem, stanovil jsem jeho hlavní výhody a nevýhody. 

V praktické části jsem na základě zhodnocení současného stavu ve firmě definoval 

podmínky, vedoucí ke zlepšení vzdělávání.  Kromě určení odpovědnosti za vzdělávání, 

měření jeho efektivity a zavedení motivačních prvků, je podmínkou zlepšení vzdělávání 

implementace e-learningového systému, jenţ má slouţit jako doplněk klasických školení, 

vedených formou přednášek a zajistit zaměstnancům dostupnost výukových materiálů. 

Východiskem pro výběr Moodle, nejvhodnějšího e-learningového systému, jehoţ 

vlastnosti nejvíce korespondují s poţadavky organizace, byla multikriteriální analýza 

nejrozšířenějších, bezplatně dostupných vzdělávacích systémů.  

V testovacím prostředí jsem vytvořil, pro zaměstnance profesní skupiny elektromontér 

pevných a trakčních zařízení, e-learningový kurz odborné způsobilosti v elektrotechnice. 

Výukový materiál, v podobě webových stránek, jsem doplnil o soubory .pdf a .flv. 

Součástí kurzu jsou kromě výukových materiálů také moduly test, fórum, slovník, a také 

rozšiřující moduly dotazník a flash video. 

S ohledem na vizuální styl firmy jsem provedl úpravu vzhledu navrţeného systému. 

Pomocí kaskádových stylů jsem změnil barevné schéma tak, aby bylo v souladu s aktuální 

podobou firemních stránek. 



Bc. Václav Záveský: E-learningový systém na podporu podnikového vzdělávání 

2011 65 

Na firemní server jsem nainstaloval e-learningový systém a všechny komponenty, 

vytvářející platformu pro běh systému. Importoval jsem z testovacího prostředí na server 

navrţený kurz a otestoval jsem validitu stránek.  

Na základě výše uvedeného mohu konstatovat, ţe cíl práce byl splněn. Věřím, ţe 

navrţený systém přispěje ve firmě ke zlepšení úrovně podnikového vzdělávání. Nasvědčují 

tomu i výsledky zpětnovazebního šetření, prováděného mezi účastníky formou dotazníku, 

jenţ je součástí vytvořeného kurzu. Úkolem do budoucna je především rozšíření počtu 

kurzů, aby mohli e-learningový systém vyuţívat zaměstnanci všech profesních skupin, 

zvyšovali si tak své znalosti a dovednosti, a tím přispívali k rozvoji celé organizace.  
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