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Anotace bakalářské práce 

Informační technologie v dnešní době pronikají do všech částí naší společnosti a není tomu 

jinak ani v oblasti vzdělávání. Tato bakalářská práce je zaměřena na vyuţívání informačních 

technologií a e-Learningu v rámci AČR. První část této práce nám nastíní strukturu výuky 

a vyuţívání informačních technologií a e-Learningu na vojenských středních a vysokých 

školách. Pro ty, kteří nejsou zasvěceni do termínů jako jsou e-Learning, Web-based training, 

CBT, LMS a jiné, bude věnována druhá část. V následující části budou ukázány základní 

vlastnosti LMS a následně z několika vybraných systémů bude zvolen jeden, kterému bude 

věnována následující část. V závěru této práce bude ve vybraném systému vytvořena typová 

výuková úloha zaměřená na jazykovou přípravu na téma „Weapons and Ammunition“.  

Klíčová slova: e-Learning, LMS, MOODLE, CBT, WBT,  

 

 

 

 

Anotation of Bachelor thesis 

Information technology penetrate to every single part of our society these days and the field 

of education is not an exception. This thesis is mainly focused on the use of information 

technology and e-Learning in the Army of the Czech republic. The first part of this paper will 

outline the structure of the education system as well as the use of information technology and 

e-learning at the military secondary schools and universities. The second part of this thesis 

will be for those who are not familiar with expessions such as e-learning, Web-based training, 

CBT, LMS and others. The next section will tell us more about the basic characteristics 

of Learning Managament Systems. Later on in this part one LMS will be chosen and it will be 

talked about in the following charter. In the final part of my thesis a demonstrative language 

training lesson on the topic „Weapons and Ammunition“ will be designed.   

Keywords: e-Learning, LMS, Moodle, CBT, WBT 
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Seznam použitých zkratek 

AČR – Armáda České Republiky 

CBT – Computer Based Training 

ECDL - European Computer Driving Licence 

HTML – HyperText Markup Language 

HW – Hardware 

ICT – Information and Communication Technology 

LMS – Learning Management System 

MOODLE - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 

OZ – Občanský zaměstnanec 

PC – Personal Computer 

SW – Software 

UO – Univerzita obrany 

ÚJP – Ústav jazykové přípravy 

WBT – Web Based Training 
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1. Úvod 

Dnešní doba je dobou informačních technologií a sítí, které spojily a doslova změnily 

celý svět k nepoznání. Výpočetní technika od dob počátků pronikla snad do všech oblastí, 

které si obyčejný smrtelník dovede představit a výjimkou není ani oblast vzdělávání. Dnes si 

jiţ kaţdý uvědomuje důleţitost vzdělání a otázkou jiţ není jak o této nutnosti někoho 

přesvědčit, ale jakým způsobem je moţné vzdělání poskytnout kdykoliv a kdekoliv. 

Pomocnou ruku nám v tomto směru nabízí spojení vzdělávání a  komunikačních 

a informačních technologií označované pojmem e-Learning.  

Pojem e-Learning, který byl poprvé oficiálně zaveden v roce 1999 a označuje učení 

s vyuţíváním internetu nebo jiných elektronických médií či interaktivních zdrojů [16]. 

Je povaţován za disciplínu, která v blízké době změní význam tradičního školství 

k nepoznání. Tradiční model výuky, kdy učitel stojící u tabule přednáší ţákům, kteří před 

sebou drţí stostránková skripta, je dle mého názoru v dnešní době nedostačující 

a nevyhovující. Ţáci chtějí a mohou mít více informací, které pro ně mohou být i aktuálnější, 

obsáhlejší, ale prezentované způsobem, který je pro ně srozumitelnější. Vyučovaná látka se 

tím stává lépe zapamatovatelnou. Kaţdý student je jiný a potřebuje jiné tempo výuky, 

popřípadě moţnost si probranou látku ihned procvičit. To vše je dnes moţné, stačí dát 

studentům příleţitost.  

Cílem této bakalářské práce je nastínit strukturu a systém výuky Armády České 

republiky (dále jen AČR), upozornit na nedostatečné vyuţívání e-Learningových metod při 

výuce jazyků, dále poukázat na výhody a nevýhody vyuţívání e-Leaningu. Rád bych také 

představil různé Learning Management Systémy (dále jen LMS) vhodné k vyuţívání v rámci 

vzdělávacích programů AČR, jejich výhody, nevýhody, funkce či vlastnosti. Následně 

realizuji typovou výukovou úlohu v systému Moodle, který je doposud vyuţíván pouze 

Univerzitou Obrany (dále jen UO). Ukázková lekce bude zpracována pro účely výuky 

anglického jazyka na téma „Weapons and Ammunition“, a postupně bude zpřístupňována 

všem posluchačům, zařazeným do intenzivních jazykových kurzů v posádce Ţatec. Na 

základě hodnocení posluchačů se pokusím tento systém výuky dále aplikovat do intenzivních 

kurzů. Vzhledem k tomu, ţe působím jako lektor anglického jazyka u AČR, vím, ţe výuka 

jazyků zaloţená pouze na e-Learningovém systému není moţná, jelikoţ při výuce jazyků pro 

potřeby AČR, je kladen větší důraz na aktivní a menší na pasivní znalosti, přesto se 

domnívám, ţe by vyuţívání e-Learnigové výuky bylo pro posluchače obrovským přínosem.  
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2. Výukový systém AČR 

Systém vzdělávání v armádě je rozloţen do několika úrovní, přičemţ pouze velmi 

malé procento z nich vyuţívá e-Learningu. Výuka probíhá zejména ve vojenských školách 

a rezortních výcvikových, školících a vzdělávacích zařízení. Celkově tvoří ucelený systém, 

který se skládá ze střední školy v Moravské Třebové, z vysokých škol v Brně, Hradci Králové 

a Praze a v neposlední řadě z Vojenské rezortní školy ve Vyškově [6].  

2.1 Vojenské střední školy  

 Dříve bohatá síť vojenských škol byla zredukována na jednu jedinou Vojenskou 

střední školu MO v Moravské Třebové. Historie školy se datuje k roku 1922, nicméně 

vyuţívání pro vojenské učely lze datovat od roku 1935, kdy v objektu začalo působit Státní 

vojenské reformní gymnázium [6], [7]. 

2.1.1 Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO v Moravské Třebové 

Tato škola, jak uţ název napovídá, neposkytuje jen klasické středoškolské vzdělání, 

ale i vyšší odborné vzdělání a kurzy celoţivotního vzdělávání pro příslušníky AČR. SŠ nabízí 

obory pro čtyřleté denní studium a tříleté dálkové studium, jazykové kurzy a kurzy výpočetní 

techniky. Škola umoţňuje mladým lidem získat úplné střední odborné vzdělání ukončené 

maturitní zkouškou a vyšší odborné vzdělání. Absolventi mají moţnost studovat na všech 

fakultách Univerzity obrany nebo jsou přímo zařazováni k vojenským útvarům [6], [7]. 

Střední vojenská škola v Moravské Třebové disponuje učebnami s výpočetní 

technikou, kde probíhá výuka předmětů zaměřených na informační techniku a kurzy ECDL 

(European Computer Driving Licence neboli „řidičák na počítač“). Dále je studentům 

k dispozici Learning centrum, kam mají přístup i v odpoledních hodinách a kde mohou 

vyuţívat výpočetní techniku a internet k samostudiu. Škola ve výuce vyuţívá klasické metody 

a poněkud se vyhýbá vyuţívání e-Learningových metod. Případné přistoupení na můj návrh 

týkající se většího nasazení IT a vyuţívání e-Learningu, by dle mého názoru zjednodušilo 

práci kantorů a zpříjemnilo práci studentům, nehledě na to, ţe při nasazení LMS systému do 

výuky, získá student při studiu obrovské moţnosti, a to nejen lepší přístup k většímu mnoţství 

vhodnějších studijních materiálů, ale také moţnost získané znalosti procvičit pomocí různých 

testů a cvičení. Toto lze aplikovat nejen na předměty v rámci jednotlivých oborů, ale stejně 

tak na jazykovou přípravu a kurzy výpočetní techniky. 
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2.2 Vojenské vysoké školy 

  V dnešní době jiţ existují pouze dva způsoby, jak získat vysokoškolské vojenské 

vzdělání. Prvním z nich je studium Univerzitě obrany v Brně, popřípadě v Hradci Králové 

jedná-li se o fakultu vojenského zdravotnictví. Druhý způsob je studovat vojenský obor při 

Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Obě tyto školy se snaţí 

o vytvoření studijních programů, které by umoţnily jejich porovnatelnost s programy jiných 

škol a tím umoţnily mobilitu studentů, zároveň by ovšem měly respektovat specifikum 

vojenského prostředí a zohledňovat poţadavky na systematickou vojenskou výchovu [6]. 

2.2.1 Univerzita Obrany 

 UO připravuje vojenské profesionály v oblasti bezpečnosti a obrany státu, nemá však 

za úkol připravovat absolventy na konkrétní funkce u útvarů. UO uskutečňuje akreditované 

VŠ studium bakalářské, magisterské a doktorské [6], [8].  

Fakulta ekonomiky a managementu (Brno) 

 Absolventi nastupují do manaţerských a ekonomických funcí ve všech organizačních 

strukturách armády. Studijním programem je Ekonomika a management, který vytváří 

předpoklady k zvládnutí základních manaţerských procesů [6], [8].  

Fakulta vojenských technologií (Brno) 

 Cílem této fakulty je vzdělávání odborníků pro ozbrojené síly a pro český obranný 

průmysl a zároveň pěstování nezávislého vědeckého bádání v oblastech důleţitých pro obranu 

České republiky a plnění jejích spojeneckých závazků [6], [8].  

Fakulta vojenského zdravotnictví (Hradec Králové) 

 Uskutečňuje přípravu lékařů a farmaceutů a zajišťuje jejich celoţivotní vzdělávání, 

včetně atestací ve vymezených oborech. Hlavní důvod existence této fakulty je, ţe vojenský 

lékař musí zvládat specifické problémy vojenského zdravotnictví odlišné od civilního. Proto 

jsou zde vyučovány dovednosti a návyky, které se na civilních lékařských fakultách nevyučují 

vůbec, nebo pouze okrajově [6], [8]. 
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2.2.2 Katedra vojenské tělovýchovy UK v Praze 

 Zde probíhá výuka teorie didaktiky tělovýchovy. Studium je ve formě prezenční 

i kombinované a trvá 5 let. Studijní obor Tělesná výchova a sport zahrnuje především 

teoretické a didaktické vzdělávání v rámci uceleného tělovýchovného programu AČR 

a praktickou výuku speciální tělesné přípravy (boj zblízka, vojenské lezení, vojenské plavání, 

základy přeţití, výsadkovou přípravu aj.) [6], [8]. 

 Vysokoškolský systém vzdělávání nabízí studentům stejně jako VSŠ učebny 

s výpočetní technikou, dále jsou studentům k dispozici Learning centra, kam mají volný 

přístup. Vysokoškolský systém, na rozdíl od středoškolského, plnohodnotně vyuţívá moţností 

e-Learningu v rámci všech fakult Univerzity obrany. Studentům je k dispozici systém Moodle 

(viz dole), ve kterém mají přístup ke studijním materiálům, testům a všem moţnostem, které 

takovýto systém nabízí. 

 

1 - Moodle využívaný v rámci UO 
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2.2.3 Centrum jazykové přípravy (Brno) 

 Centrum jazykové přípravy je další sloţkou UO, která se kromě výuky angličtiny, 

francouzštiny, němčiny, španělštiny, ruštiny a arabštiny podílí také na testování zmíněných 

jazyků, dále na vytváření slovníků a jiných výukových materiálů. Pod tuto sloţku 

metodologicky spadá i skupina jazykové přípravy v Ţatci, ve které působím jako lektor 

anglického jazyka.  

 Jazyková příprava probíhá jiţ léta běţným systémem vzdělávání. Studenti mají 

k dispozici pouze tištěné studijní materiály, různá cvičení se provádějí na papír, popřípadě 

slovně. K poslechovým cvičením je vyuţívaná poslechová laboratoř, kde má kaţdý posluchač 

svůj box, moţnosti vyuţívání audio nahrávek jsou však velice omezené, a sice na „pouhé“ 

přehrávání audiokazet.  

 Posluchačům studujícím v centru jazykové přípravy je k dispozici tzv. „Learning 

centrum“, kam mají přístup pouze ve večerních hodinách. Mohou tak vyuţít moţností, které 

jim internet nabízí, nemohou však vyuţívat systému Moodle, ve kterém se na studenty jazyků 

úplně zapomnělo.    

 Následujícími stránkami bych rád oslovil administrátory a vyučující a poukázal na to, 

jaké moţnosti v dnešní době mají a o co studenty, kteří studují v centru jazykové přípravy, 

ochuzují. 
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3. E-learning 

„Skutečná síla e-learningu není v poskytování informací kdykoliv, odkudkoliv a komukoliv, 

ale v jeho možnostech poskytovat správné informace správným lidem ve správném čase a na 

správném místě.“ 

B.W.Ruttenbur [1] 

  

V předchozí kapitole jsem několikrát zmínil pojem „e-Learning“. Je to pojem, který se 

bude v následujících částech objevovat velice často, proto bych nejprve rád vysvětlil, co si 

pod takovým pojmem představit. 

3.1 Co je to e-Learning?  

Toto slovo jistě většina z nás jiţ slyšela, ale kaţdý si jej vysvětluje po svém. Zkusme 

se podívat na obrázek (viz dole)a pokusme se si ujednotit, co vlastně e-Learning znamená. 

E-Learning se v ČR pouţívá v původní podobě nebo v překladu jako elektronické vzdělávání 

a označuje veškeré druhy vzdělávání za podpory informačních a komunikačních technologií, 

nebo jak jej definovala Monika Kavanová (Education Director Oracle University) [1]: 

„E-Learning je jedna z cest, jak dostat vzdělávání tam, kam potřebujeme.“ [1] 

 

2 - e-Learning 
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3.2 Základní varianty e-Learningu 

E-learning, jak uţ bylo řečeno, se netýká jen internetu a zdrojů dostupných na síti, ale 

také vzdělávání pomocí elektronických médií. Zpravidla jej tedy rozdělujeme do třech 

kategorií, a sice na Computer Based Training (dále jen CBT) neboli „Off-line e-Learning“, 

který nevyţaduje připojení k síti, Web Based Training (dále jen WBT) neboli „On-line 

e-Learning“, který ke své existenci vyţaduje aktivní připojení k síti a e-Learning 

s vyuţíváním LMS (viz dole) [1], [4], [5].  

 

3 - Struktura e-Learningu 

Od Off-line formy se v současnosti jiţ ustupuje, neboť připojení k síti se dnes jeví jako 

nezbytné a je cenově stále dostupnější. Postupně je CBT nahrazován WBT a v závěrečné 

etapě LMS. 

3.2.1 CBT neboli Off-line e-Learning 

Jedná se o jakousi první úroveň elektronického vzdělávání (dále jen EV), kdy není 

k dispozici ţádné připojení na „síť“ a veškeré studijní materiály jsou dostupné pouze z HDD 

počítače, CD nebo DVD. Počátky této formy vzdělávání lze umístit jiţ do 80. let, ale 

k plnohodnotnému rozvoji došlo aţ s masovým rozšířením výpočetní techniky v 90. letech. 

Na rozdíl od klasických tištěných studijních materiálů, které slouţily pouze jako jednostranný 

zdroj informací pro studující, nám CBT nabízí vyuţít celé řady výhod, které nám počítače 

poskytují. Především se jedná o multimediálnost studijního materiálu (text, obrázky, animace, 

audio a video záznamy) a interaktivitu mezi počítačem a studujícím. Multimedialita je nejen 

obecný charakter e-Learningu, ale především velmi silný nástroj vedoucí studenty k větší míře 

zaujetí, zvyšující názornost učiva, míru porozumění novému učivu a míru zapamatovatelnosti. 

Avšak není nutné mít vše za kaţdou cenu multimediální. Je potřeba mít stále na zřeteli, co je 

podstatné, aby nedošlo k zániku sdělované informace. Z těchto důvodů by se multimediálních 

moţností mělo uţívat s mírou a uváţeně, neboť neuváţené pouţití by mohlo mít opačný efekt 

[1], [5], [10]. 
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3.2.2 WBT neboli On-line e-Learning 

WBT neboli „vzdělávání za pomoci webových technologií“ je druhou úrovní 

e-Learningu. Jelikoţ je tato úroveň zaloţena na podpoře webu (World Wide Web - www), 

vyţaduje připojení k Internetu. Jedná se tedy o on-line formu, kdy studijní materiály jsou 

distribuovány přes Internet. Výhodou takovýchto on-line materiálů je především přístup téměř 

odkudkoliv. Toto připojení s sebou přináší také nové moţnosti navázání komunikace mezi 

studentem a vyučujícím nebo mezi studenty navzájem. Elektronickou komunikaci můţeme 

rozdělit na synchronní (chat, IRC) a asynchronní (e-mail, diskusní board). Výhodou WBT je 

také moţnost vyuţití aktivních hypertextových odkazů na téměř jakékoliv informace, které ke 

svému studiu studující potřebuje. Značně klesá i nákladovost celého vzdělávacího procesu, 

protoţe se usnadňuje jak distribuce, tak aktualizace studijních materiálů [1], [5], [10]. 

3.2.3 Learning Management System 

Learning Management System (dále jen LMS), který by se dal přeloţit jako „systém 

pro řízení výuky“, je třetí a v současné době nejdokonalejší typ e-Learningu. Studující k takto 

řízeným kurzům přistupují stejným způsobem jako u WBT (přes internetový prohlíţeč). LMS 

představuje komplexní systém pro podporu výuky především tedy v distančním vzdělávání. 

Přináší kvalitnější podporu všem zúčastněným, jak studentům na straně jedné, tak vyučujícím 

na straně druhé. LMS tvoří soubor nástrojů, které umoţňují tvorbu, správu a uţívání kurzu 

v elektronickém prostředí. Samozřejmostí jsou nástroje pro komunikaci mezi studentem 

a vzdělavatelem i mezi studujícími navzájem. Součástí LMS jsou mimo jiné nástroje pro 

testování a hodnocení studijních výsledků a také nástroje pro administraci a archivaci těchto 

studijních výsledků. LMS umoţňuje mimo jiné vytvářet virtuální třídy studentů, kde mohou 

navzájem spolu komunikovat. Ukázka virtuální výuky za pomocí LMS viz obrázek dole [1], 

[10]. 

 

4 - Virtuální třída 
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3.3 Výhody a nevýhody e-Learningu 

Je třeba objektivně připustit, ţe jako kaţdá metoda, tak i e-Learning má své výhody a své 

nevýhody. Důleţité je, z jakého úhlu pohledu tuto metodu posuzujeme. Jinak se k výhodám 

a nevýhodám staví vzdělavatel a jinak vzdělávaný. Souhrn výhod a nevýhod e-Learningu je 

čerpán z knihy Barešové [1].  

3.3.1 Výhody 

 Vyšší efektivnost výuky – flexibilita, uspořádání do malých přehledných modulů, 

moţnost bohatého doplnění multimediálními prvky, které napomáhají k zapamatování 

 Dostupnost (just-in-time) – studující má veškeré materiály k dispozici 24/7/365 

a můţe se tak studiu věnovat kdykoliv můţe a chce studovat 

 Individuální přístup ke studentovi – umoţňuje vytvořit kaţdému uţivateli profil, 

odpovídající jeho ţivotnímu i studijnímu stylu, konkrétním potřebám, zájmům atd. 

 Menší náklady na vzdělání – odpadají určité náklady na distribuci a tisk materiálů, 

dopravu, ubytování a stravování studentů, náhrady ušlého zisku atd. 

 Snadná aktualizace vzdělávacího obsahu i použitých metod - Toto je zásadní 

výhoda e-Learningu, elektronických studijních textů a dalších opor obecně. Zejména 

pedagogové a autoři studijních textů oceňují, ţe mohou texty velmi rychle a snadno 

upravovat, aktualizovat a případné nedostatky téměř okamţitě opravit.  

 Větší množství testování znalostí – autoevaluační testy, zkouškové testy včetně 

odstranění negativního lidského faktoru při hodnocení 

 Vyšší míra interaktivity – interaktivita je důleţitá vlastnost multimediálních textů. 

Interaktivní text je takový text, který komunikuje s uţivatelem, aktivizuje jej, vyţaduje 

po něm určitou činnost. Není to tedy text určení k pasivnímu čtení 

 Snadná administrace 

 Zvyšování znalostí a dovedností z oblasti ICT 
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3.3.2 Nevýhody 

 Závislost na technologiích – drahý hardware, ale i software, v případě, ţe se 

rozhodneme nevyuţívat open source. Uţivatelé k němu musí mít trvalý přístup. 

Úroveň SW a HW můţe významně ovlivnit efektivitu e-Learningu (nízká přenosová 

rychlost, limitovaný objem obsahu, cena internetového připojení atd.) 

 Nekompatibilita komponent – nedodrţování standardů, nejednotnost LMS, 

standardy formátů výukových objektů atd. V současné době probíhá mnoho pokusů 

o vytvoření standardů, dosud se to ale nikde jednoznačně nepodařilo 

 Nevhodnost pro určité typy kurzů – v řadě případů je nutné zachovat vysoký stupeň 

„lidského faktoru“. Je zřejmé, ţe všechny obsahy se nehodí stejným způsobem pro 

samostudium v rámci distanční formy studia a tím spíše jsou problematické pro 

poskytování prostřednictvím e-Learningu 

 Nevhodnost pro určité typy studujících – především se jedná o cílové skupiny 

s niţším dosaţeným vstupním vzděláním, s malými či chybějícími základními 

dovednostmi práce s počítačem. Také je potřeba počítat s faktorem věku, starší lidé 

trpí častěji technofóbií a pro práci s PC mají vytvořenou silnou barieru 

 Špatné řešení interaktivity – někdy více znamená méně – přesycenost 

elektronickými zprávami, absence komunikace nebo naopak její přehnané vyţadování, 

přesycenost mnoha prvky, nepřehlednost obsahu atd. 

 Vysoké počáteční náklady vzdělavatele na přípravu a rozjezd studia.  
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4. Systémy LMS a jejich hodnocení 

 LMS systémy jsou v dnešní době jednou z nejdokonalejších a nejvyspělejších forem          

e-Learningu. Zkratka LMS pochází z anglického Learning Management systém, coţ lze 

přeloţit jako systém pro řízení výuky. Mezi předchůdce LMS systémů patří CBT a WBT. 

CBT je jakýmsi prvním stupněm e-Learningu. Jedná se o výuku za podpory počítačů, nejedná 

se však o podporu počítačů vyuţívajících internet. U CBT jsou veškeré programy 

distribuovány na nosičích jako CD, DVD. Druhým předchůdcem LMS je WBT, který je 

povaţován za systém, který je zmíněnému LMS mnohem bliţší. Jedná se totiţ o formu  

e-Learningu, která jiţ plně vyuţívá podpory webu. Jedná se tedy o on-line formu              

e-Learningu, kde mohou být veškeré kurzy a materiály distribuovány přes internet, ale hlavně 

je zde moţnost navázání komunikace mezi studentem a učitelem, nebo mezi samotnými 

studenty. Jaký je tedy rozdíl mezi WBT a LMS? Systémy LMS jsou WBT velice podobné, 

jsou však vyspělejší v podpoře pro učitele, vývojáře i autory. LMS mají na starosti 

administrativu a organizaci výuky. Úkolem těchto systémů je podpora komunikačních 

nástrojů, jako jsou diskusní fóra, výměny souborů, interního e-mailu, chatu atd. Dále by měl 

LMS umoţňovat práci ve skupinkách, zpřístupňovat studijní materiály, výukový obsah ať uţ 

on-line nebo off-line. Studující by měl mít moţnost si nabyté znalosti otestovat. LMS nabízí 

spousty dalších funkcí, které budou rozebrány v následujících částech [1], [4], [10]. 

 Systémů LMS je na dnešním trhu obrovské mnoţství a záleţí jen na nás, jaký systém 

si vybereme a který pro naše účely bude nejvýhodnější. Mezi kritéria, která nám pomohou 

v rozhodování, spadají například: cena, komunikační nástroje (real-time chat, fórum, anketa), 

nástroje pro zapojení studentů (sebehodnocení, portfolia studentů), administrační nástroje, 

distribuce kurzů (testování a hodnocení, řízení kurzu), tvorba učebního plánu, ale třeba 

i technické specifikace.  

V první řadě je důleţité si promyslet, jakou finanční částku chceme do vybraného 

LMS systému věnovat a podle toho teprve přistoupit k výběru jednotlivých LMS. Byla by 

ztráta času zabývat se sloţitým výběrem toho nejvhodnějšího systému a poté zjistit, ţe námi 

vybraný kandidát stojí více, neţ si dovedeme představit. Na výběr máme open source LMS, 

které jsou zdarma, dále systémy které je moţné zakoupit, popř. pronajmout nebo si můţeme 

LMS systém nechat postavit přesně pro potřeby naší organizace.   
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E-learningové řešení s open source LMS 

Tyto systémy jsou zdarma, téměř nutností je však mít k dispozici člověka, který bude 

působit jako administrátor, bude systém udrţovat v chodu, bude provádět údrţbu atd. 

Odhadované náklady se tedy budou odvíjet od platu daného zaměstnance a rozsahu 

vzdělávacího obsahu. 

E-learningové řešení s nákupem/pronájmem LMS 

Řada institucí jde cestou, ţe si zakoupí jiţ připravený LMS a pracují pak jiţ s hotovým 

vzdělávacím prostředím, které je schopen administrovat uţivatel s průměrnou znalostí 

informačních technologií. Nákup LMS se pohybuje v řádech deseti tisíců Kč, je tedy opravdu 

důleţité si předem vše řádně rozmyslet a propočítat. 

E-learningová řešení na klíč 

Další moţností je řešení na klíč, v dnešní době lze objednat kompletní balík LMS 

a vzdělávacího obsahu, který daná firma vytváří v naší spolupráci. Firmy si pro tato řešení 

najímají experty, kteří garantují kvalitu obsahu. Ceny těchto řešení se pohybují v řádech sto 

tisícových částek.  

 Po zhodnocení naší finanční situace se můţeme posunout o krok výše, a sice k určení 

hlavních poţadavků, tedy vlastností, které od vybraného systému očekáváme. Budeme systém 

vyuţívat převáţně k distribuci výukových materiálů a k výuce jako takové, nebo studentům 

nabídneme moţnost otestovat získané informace on-line? Plánujeme výuku pomocí 

videokonferencí? Budeme vyuţívat případná diskusní fóra, která mohou pomoci zodpovědět 

obrovské mnoţství otázek? Je pro nás důleţité, aby námi vybraný systém nabízel interní 

e-mail? Co třeba různé jazykové mutace vybraného systému? V následující části se pokusím 

zhodnotit uvedené poţadavky z pohledu studujícího a z pohledu učitele, abych mohl vybrat 

takový LMS systém, který bude pro studenty a pro realizaci výuky za podpory 

e-Learnigového systému nejvýhodnější. 
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4.1 Požadované vlastnosti LMS 

4.1.1 LMS z pohledu vyučujícího 

 Jako vyučující se budu soustředit na takové vlastnosti systému, které budou 

poskytovat studujícím příjemné prostředí, ve kterém se lze snadno orientovat, dále se budu 

zajímat o tvorbu materiálů, která by měla být co nejjednodušší. Po absolvované výuce budu 

chtít studentům nabídnout moţnost otestování. Vytvořené testy musí mít volbu mezi několika 

formáty a v některých případech je nutné časové omezení. Samozřejmostí je mít přístup ke 

statistikám výsledků, zajímá mě úspěšnost testů, kde studenti chybují a co je tedy potřeba 

probrat znovu. Chtěl bych mít přehled o studentech a o tom, jak se studiu věnují. Dále bych 

chtěl zpřístupnit pouze ty kurzy, které jsou v danou chvíli aktuální.  

Jako vyučujícího bych se zajímal o následující vlastnosti. 

 Autorizace – je důleţité přidělit jednotlivým účastníkům určitá práva pro přístup 

do systému. Studující nemohou mít přístup do výsledků testů ostatních studujících, 

nemohou nahlíţet a pozměňovat jednotlivé lekce atd. Pro naše potřeby bych zavedl 

roli administrátora, učitele a studujícího. Administrátor má neomezený přístup 

k veškerým informacím a nastavením. Učitelé musí mít moţnosti tvoření nových 

lekcí, vkládání materiálů, musí také mít přístup k výsledkům a statistikám týkajících 

se ţáků. Práva studujících by se vztahovala pouze k vyuţívání vloţených materiálů 

a editaci vlastního profilu. 

 Změny vzhledu – vzhled je často podceňován, ale orientace, výuka a testování na 

stránkách, kde se studující cítí dobře, je velice důleţitá.  

 Vkládání studijních materiálů – jako vyučující budu chtí studentům nabídnout různé 

moţnosti. Nechci se omezit pouze na materiály pro tisk, rád bych také vyuţil 

hypertextových odkazů, prezentací atd. 

 Tvorba testů – testování je u nás zaloţeno převáţně na „Multiple choice“ typu testů, 

avšak rádi bychom toto rozvinuli do doplňovacích testů, přiřazování obrázků ke 

slovům s odpovídajícím významem, testování s multimediálním obsahem, kde si 

zkoušející shlédne například video a k němu přiřadí nebo sepíše shrnutí atd. 
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 Špatné a správné odpovědi – jako vyučující chci mít přehled o studijních výsledcích 

mých ţáků, chci tedy nahlíţet do jejich testů, mít přístup k odpovědím, které byly 

správné a které špatné. Na základě těchto výsledků jsem schopen upravit výukové 

lekce tak, aby se v příštích kurzech tyto chyby neopakovaly. 

 Testy s časovým limitem – samozřejmostí je testování s časovým limitem, který bude 

systém generovat podle dané úrovně a typu cvičení. 

 Účet GUEST – online kurzy rád nabídnu i mimo vnitřní intenzivní kurzy. V těchto 

případech není potřeba registrace, ale studujícím postačí do kurzu vstupovat jako 

„Guest“. Pro vstup do daného kurzu mu bude přiděleno heslo, které kurz zpřístupní na 

určitou dobu. 

 Časové omezení kurzu – kaţdý kurz v rámci intenzivních kurzů i mimo ně bude mít 

časové omezení 1týden, coţ je povaţováno za více neţ dostačující časový interval 

potřebný k pochopení dané látky. 

 

4.1.2 LMS z pohledu studujícího 

 Pohled na LMS systém ze strany vyučujícího a studujícího je velice odlišný. 

Studujícího budou zajímat vlastnosti týkající se hlavně výuky a testování jako takových. 

Studující si bude pokládat otázky typu: Budu si během výuky přerušit kurz a pokračovat 

z uloţeného místa? Budu si moci prostudovanou látku otestovat a dozvím se odpovědi, ve 

kterých jsem chyboval? Existuje v daném systému vyhledávání, diskusní fóra, moţnosti chatu 

se spoluţáky nebo vyučujícím? Jakým způsobem budu informován o blíţících se přednáškách 

či testech?  

Jako studenta mě zajímají následující vlastnosti. 

 Diskusní fórum – z vlastní zkušenosti vím, ţe diskusní fóra jsou jedním z největších 

pomocníků při výuce a při vyhledávání odpovědí na nejrůznější otázky. Pokročilejší 

studenti mohou stejně jako lektoři zodpovědět různé otázky. 

 Chat – ve spoustě příkladů je vysvětlování problému přes fórum komplikované 

a v takovýchto případech je moţnost vyuţití chatu k nezaplacení. 
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 Průběh kurzu a možnost přerušení – protoţe se jedná o e-Learningovou výuku, ve 

většině případů se budu studiu věnovat doma. Chci tak mít moţnost výuku, či 

testování ukončit kdykoliv to bude nutné a po opětovném připojení pokračovat od 

místa, kde jsem studium ukončil. 

 Testování – je pro studenta jedna z nejdůleţitějších, nejţádanějších a nejlépe 

hodnocených vlastností LMS systémů, zvláště pak při výuce jazyků. Studenti chtějí 

mít po prostudování dané látky moţnost otestování nabytých znalostí. Nespokojí se 

však kupříkladu pouze s testem typu TRUE/FALSE, budou vyţadovat větší variabilitu 

ve formátech testů. Pro účely výuky anglického jazyka jsou nejosvědčenější testy typu 

multiple choice, true/false, short answers, cloze, matching exercise aj. 

 Přístup k výsledkům – jako student pro mě není důleţitá jen výsledná známka, velice 

důleţité jsou pro mě výsledky a nahlíţení do nich. Díky tomu mohou studenti znovu 

prostudovat látku, ve které nejvíce chybovali. 

 Kalendář – umoţní studentům sledovat blíţící se termíny odevzdání úkolů, popřípadě 

nahlíţet do činností, které jiţ byly ukončeny.   

 Jazykové mutace – jsou velkou výhodou v případě, ţe se kurzů účastní mezinárodní 

studenti. V počátečních fázích zjednoduší orientaci v celém systému. V našem případě 

bych však výchozí jazyk nastavil na jazyk anglický.   

4.2 Vybrané Learning Management Systémy 

Jelikoţ je pro mě cena velmi omezujícím faktorem, rozhodl jsem se pro účely výuky 

v rámci AČR vybírat pouze mezi open source LMS systémy. V následující části vyberu 

systémy, které tuto podmínku splňují a mezi nimi zvolím ten, který bude pro vyuţívání 

v našich podmínkách nejvhodnější. Po prostudování dostupných open source LMS systémů, 

jsem vybral následující. Jedná se o systémy Sakai, OLAT, ILIAS, Moodle. 

4.2.1 Sakai 

Systém SAKAI (viz obr. 5 - LMS Sakai 5 - LMS Sakai) je systém, který je společně 

vyvíjen zhruba padesáti universitami v čele s University of Michigan, Indiana University, 

MIT, Stanford, Harvard University. Jeho verze 1.0 byla zveřejněna v roce 2004, jako 

vývojové prostředí je pouţita Java. Produkt je v anglickém jazyce a zatím nemá podporu pro 

více jazyků. Kromě podpory více jazyků však podporuje veškeré poţadované vlastnosti pro 
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naše účely. Tento LMS systém je vyuţíván více neţ 350 vzdělávacími organizacemi a 

odborníci na něj nahlíţí jako na velice dobrý systém, který však neustále svádí bitvu se 

systémem Moodle, coţ je v dnešní době nejvyuţívanější systém na světě [12].  

 

5 - LMS Sakai 

4.2.2 OLAT 

 OLAT (viz dole), neboli Online Learning And Training, je systém, který je 

celosvětově vyuţíván školami a univerzitami. Jedná se o systém, který je vyvíjen 

stejnojmennou společností. Tento systém má podporu více neţ třiceti jazyků včetně českého 

jazyka. Stejně jako pro systém Sakai, i pro tento systém je jako vývojové prostředí pouţita 

Java. Projekt OLAT byl zahájen v roce 1999, v dnešní době je drţitelem několika ocenění, 

nejnovější z roku 2009 „IMS Learning Impact Award 2009“ [14]. 

 

6 - LMS OLAT 
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4.2.3 ILIAS 

ILIAS (viz obr. 7 - LMS ILIAS) je LMS systém, jehoţ vývoj započal na Universität 

zu Köln v Německu. Systém poskytuje převáţnou část funkcionality typické pro komerční a 

jiné open-source LMS, má podporu mnoha jazyků. V Rakousku byl tento systém vybrán 

spolkovou vládou jako oficiální e-learningový nástroj. Komunita uţivatelů je mezinárodní 

a velmi široká.  Systém je nasazován vysokými školami i soukromými firmami [13]. 

 

7 - LMS ILIAS 

4.2.4 Moodle 

 Jedná se v dnešní době asi o nejrozšířenější LMS systém, který má po celém světě jiţ 

52000 instalací a více neţ 37 miliónů uţivatelů. Moodle a jeho první verze byla vydaná v roce 

2002 a dnes je světovou špičkou na poli LMS. Je to neustále se vyvíjející systém, na jehoţ 

vývoji pracují lidé z celého světa [15]. Ukázka prostředí Moodle viz dole. 

 

8 - LMS MOODLE 
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Porovnání vybraných systémů jsem provedl pomocí stránek Edutools, které se 

zabývají LMS systémy (kompletní porovnání vybraných systémů [17]). Přestoţe všechny 

vybrané LMS systémy se zdají být velice kvalitní a splňují veškeré mé poţadavky, je nutné 

zvolit pouze jeden, ve kterém bude typová výuková úloha realizovaná. K rozhodování mezi 

vybranými systémy jsem se rozhodl vyuţít multikriteriální analýzu, a sice bodovací metodu.  

4.3 Multikriteriální analýza 

 V první řadě jsem určil alternativy, tedy vybrané LMS. 

A – LMS SAKAI 

B – LMS OLAT 

C – LMS ILIAS 

D – LMS MOODLE 

 Dále jsem určil kritéria, podle kterých se budu rozhodovat. Vzhledem ke skutečnosti, 

ţe z vybraných systémů všechny splňují vlastnosti, které poţaduji, jsem se rozhodl stanovit 

kritéria následovně. 

K1 – Prvním kritériem je rozšíření daného systému, tedy počet instalací a uţivatelů. Toto 

kritérium jsem zvolil, jelikoţ hledám systém, který je otestovaný a úspěšný. 

K2 -  Druhým kritériem je jazyková podpora. Hledám takový systém, který bude mít 

v ideálním případě podporu mnoha jazyků včetně jazyka anglického a českého.  

K3 – Třetím kritériem je česká základna, kterou daný systém má. Hledám tedy systém, 

u kterého vím, ţe má v České republice mnoho uţivatelů, existují české webové stránky 

včetně české podpory a různých fór, která mi pomohou v případě, ţe se vyskytne jakýkoliv 

problém. 

K4 – Posledním kritériem je vlastní zkušenost se systémem.  

 Zmíněným kritériím jsem přisoudil následující váhy. 

w1 = 0,4; w2 = 0,2; w3 = 0,3; w4 = 0,1 

Kvalitativní kritéria jsem převedl dle následující tabulky na kritéria kvantitativní, a sice 

předělením od jednoho do třech bodů, dle toho, ke kterému popisu se blíţí nejvíce.  



27 

 

Body K1 K2 K3 K4 

3 

Mezinárodní 

rozšíření, více 

neţ 10000 

instalací. 

Mnoho jazyků 

včetně jazyka 

anglického a 

českého. 

Rozsáhlá 

Aktivní 

vyuţívání 

základních 

funkcí. 

2 

Mezinárodní 

rozšíření, do 

10000 instalací. 

Více jazyků, bez 

češtiny. 
Minimální. 

Vyzkoušení 

systému. 

1 

Systém není 

mezinárodně 

uţíván.  

Je ve vývoji. 

Pouze 

angličtina, nebo 

pouze čeština. 

Ţádná. 
Ţádný kontakt 

se systémem. 

 

Po transformaci kvalitativních ohodnocení daných kritérií na kvantitativní získáme následující 

tabulku. 

 K1 K2 K3 K4 

A 1 1 1 1 

B 2 3 2 1 

C 2 3 2 2 

D 3 3 3 3 

 

Po ohodnocení jednotlivých variant je ještě důleţité získat celkové ohodnocení, ve kterém 

bude počítáno i s váhou jednotlivých kritérií. 

H(A) = 1*0,4+1*0,2+1*0,3+1*0,1 = 1 

H(B) = 2*0,4+3*0,2+2*0,3+1*0,1 = 2,1 

H(C) = 2*0,4+3*0,2+2*0,3+2*0,1 = 2,2 

H(D) = 3*0,4+3*0,2+3*0,3+3*0,1 = 3 

 Na základě multikriteriální analýzy jsem vybral systém MOODLE, který získal plný 

počet bodů.  
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5. MOODLE  

 Co vlastně neustále zmiňované slovo „MOODLE“ znamená? MOODLE, jak uţ víme, 

je jeden z mnoha LMS systémů, který nám umoţňuje vytvářet a spravovat elektronické kurzy. 

Označení MOODLE pochází z anglického „Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Enviroment“ coţ znamená, ţe se jedná o modulárně orientovaný systém pro podporu výuky 

[9], [15]. Jedná se o systém, který nám napomáhá s vedením výuky jako takové, s distribucí 

studijních materiálů, s testováním a vyhodnocováním testů a to vše online. Systém MOODLE 

nám pomáhá vytvořit virtuální třídu tak, aby se co nejvíce podobala výuce takové, jakou ji 

známe, avšak zdokonalila dostupnost informací pro studující. Jedná se o neustále vyvíjející se 

systém, na jehoţ vývoji pracují vývojáři z celého světa. Hlavním koordinátorem je zakladatel 

Martin Dougiamas z Austrálie. V České republice se o lokalizaci české verze stará David 

Mudrák z Katedry informačních technologií a technické výchovy Pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze [15]. 

5.1 Historie Moodle 

 Moodle je systém, na kterém se neustále pracuje a kaţdým dnem je zdokonalován. 

Jeho první verze1.0, byla do světa vypuštěna 20.srpna 2002, nebyla však směřována pro 

širokou veřejnost, ale mířila do intimnějšího prostředí menších tříd na vysokých školách. Od 

té doby jiţ systém MOODLE prošel řadou reforem a změn, které vedly k systému 

nabízejícímu mnohem více prvků a moţností, lepší škálovatelnost a vyšší výkon. MOODLE, 

jakoţto systém, který je poskytován zdarma, získal obrovskou podporu a díky jeho 

oblíbenosti, funkčnosti a podpory je dnes vyuţíván nejen univerzitami, ale také středními 

a základními školami, neziskovými organizacemi, soukromými firmami a vůbec kýmkoliv, 

kdo se rozhodne vzdělávat [9], [15]. 

5.2 Stavba MOODLE 

  Systém MOODLE je od svých počátků koncipován modulárně a kromě základních 

modulů obsaţených ve standardním instalačním balíčku, je moţné doinstalovat libovolné 

poţadované moduly. Standardní instalace MOODLE však přichází s celou řadou modulů, 

pomocí nichţ lze postavit téměř jakýkoliv typ kurzu. Moduly mohou slouţit jako podpora 

činnosti studujících např. test, diskuse, slovník, fórum, wiki, nebo mohou představovat 

vloţený studijní materiál od vloţených skript po webové odkazy [9], [15]. 
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5.2.1 Design 

 Celkový vzhled systému byl navrţen tak, aby vyhovoval širokému okruhu uţivatelů. 

Je pro něj charakteristická modulární struktura, coţ znamená, ţe tvůrce daného systému, si 

sám zvolí, které moduly budou vyuţívány a pouze ty budou na stránkách umístěny. 

Nedochází tak ke zbytečnému zmatení uţivatelů a systém je tak přehledný. 

5.2.2 Autorizace uživatelů 

 Kaţdý uţivatel u systému vyuţívá svůj účet, se kterým jsou spojena určitá práva. Tyto 

práva lze nastavit individuálně. Mezi nejvíce vyuţívané účty patří „Administrátor, Učitel, 

Student a Host“ [9], [15]. 

 Administrátor je správcem celého systému a v jeho pravomocech je prakticky 

cokoliv. Jeho účet je vţdy vytvořen jako první. 

 Učitel má oprávnění vytvářet, spravovat kurzy a vyuţívat je k výuce. 

 Student můţe vstupovat do kurzu, do kterého je mu přístup umoţněn a vyuţívat zde 

dostupné materiály. 

 Host má velice omezené moţnosti. V případě, ţe je do kurzu povolen vstup hostů 

a daný host má přístupové heslo, získává v daném kurzu stejná oprávnění jako student. 

5.2.3 Studijní materiály 

 Moodle umoţňuje práci s velkým mnoţstvím studijních materiálů. Vyučující má 

moţnost přidat studijní materiál do oddílu kurzu, který je aktuální. Jakmile je přidán studijní 

materiál, studující jsou okamţitě vyrozuměni odkazem „Studijní materiály“, který je okamţitě 

zobrazen v postraním bloku činností.  

Studijní materiály, které je moţné vkládat do systému jsou např. [15]: 

 Kniha – jedná se o klasický vícestránkový studijní materiál 

 Lightbox galery – umoţňuje zobrazení více snímků z adresáře pomocí Lightbox2 

Javascript knihovny. Pluginy pro úpravy obrázků umoţňují měnit velikosti, ořezávání 

a otáčení obrázků.  

 Popisek – je zvláštní typ studijního materiálu, který je moţné spolu s obrázky vkládat 

přímo do hlavní stránky kurzu společně s dalšími odkazy na jednotlivé činnosti.  
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 Textová stránka – je typ studijního materiálu, který se pouţíval převáţně v raných 

verzích a jedná se o neformátovaný text.   

 Webová stránka – tento typ studijního materiálu dovoluje vytváření vlastní webové 

stránky pomocí vestavěného HTML editoru. Stránka je uloţena v databázi, nikoliv 

však jako samostatný soubor a hodí se převáţně při vkládání formátovaných textů 

z MS Word. 

 Odkaz na soubor nebo web – nám dovoluje vkládat odkazy na webové stránky nebo 

odkazy do souborového manaţeru, kam nahrajeme soubory typu pdf, doc, xls a jiné.   

 Zobrazit adresář – se pouţívá v případě, ţe chci studujícím zpřístupnit větší mnoţství 

souborů, udělím jím tak oprávnění přistoupit k celému adresáři. 

5.2.4 Moduly činností 

 Těmito moduly rozumíme všechny ostatní moduly systému, které studentovi usnadní 

studium. Moodle obecně klade důraz na činnost studentů, jejich aktivní zapojení do studia 

a vůli. Moduly činností mohou být vkládány do jednotlivých sekcí kurzu (budou tak viditelné 

pouze studujícím v daném kurzu), nebo mohou být vkládány do postranního bloku, kde jsou 

viditelné všem přihlášeným. 

 Mezi moduly činností, které jsou velmi důleţité v našich podmínkách paří [15]: 

 Přednáška – je zajímavý a v našich podmínkách oblíbený typ výuky. Jedná se 

o jakousi prezentaci dané problematiky, kde je kaţdá stránka zakončena otázkou 

a několika variantami odpovědí. Podle odpovědi je studentovi povoleno studium další 

kapitoly, nebo je vrácen k prostudování předchozích kapitol.  

 Test – je jeden z nejoblíbenějších modulů. Vyučující zde mohou vkládat různé testy. 

Můţe se jednat o testy, kde má studující na výběr z několika moţností (multiple-

choice), testy typu True/False, různé doplňovací testy typu CLOSE, testy, ve kterých 

studující tvoří krátké, nebo dlouhé odpovědi apod. Kaţdý test je ohodnocen a můţe 

být i automaticky oznámkován a je pouze na vyučujícím, zda k chybným odpovědím 

systém zobrazí správnou odpověď či komentář. 

 Úkol – v případě zadání domácího úkolu ho studenti vypracují a v zadaném formátu 

ho uloţí na server. Jedná se například o vypracování esejí, projektů, či referátů. 
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 Chat – studujícím je umoţněno vést diskusi v reálném čase jak mezi sebou tak 

s vyučujícím.  

 Fórum – je místo v systému, kde nejčastěji probíhá diskuse k danému tématu. Je to 

vynikající způsob, jak nalézt odpovědi na dosud nezodpovězené otázky. Studující mají 

moţnost odběru příspěvků, ty jim budou zasílány na e-mailovou adresu.  

 Slovník – umoţňuje studujícím vytvářet a průběţně spravovat seznam definic, 

podobně jako ve slovníku. Vyučujícímu je umoţněno hesla přenášet z jednoho 

slovníku do druhého. Velikou výhodou slovníku je vytváření odkazů na definice 

v případě výskytu „slovníkových“ výrazů ve kterémkoliv textu daného kurzu.  

 Wiki – umoţňuje studujícím vytvářet dokumenty za pouţití jednoduchého 

značkovacího jazyka a internetového prohlíţeče. Vytvořené webové stránky, jsou 

přístupné všem, kteří mají přístup k serveru. Studenti nemohou stránky smazat, obsah 

stránek můţe být však měněn bez jakéhokoliv schvalování. 

 Workshop – po vypracování zadaných úkolů si studenti práce vymění a hodnotí si je 

navzájem. Učitel pak hodnotí nejen kvalitu samotné práce, ale také způsob a kvalitu 

vzájemného hodnocení. 

V další části bych se doposud získané znalosti pokusil zhodnotit a vytvořil tak typovou 

výukovou úlohu. Jako lektor anglického jazyka u AČR jsem se rozhodl tuto úlohu namířit do 

vojenského prostředí. 
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6. Typová výuková úloha 

V současné době výuka anglického jazyka v prostředí našeho střediska probíhá bez 

jakékoliv podpory výpočetní techniky. Vyučované kurzy jsou intenzivní, přičemţ kaţdý 

z nich trvá 6 měsíců. Studenti čerpají ze zapůjčených učebnic a z podpůrných tištěných 

materiálů. Na našem pracovišti je k dispozici poslechová laboratoř, kde provádíme 

poslechová cvičení, jsme zde však omezeni pouze na pouţití audiokazet. Dalo by se tedy říci, 

ţe vývoj výuky v prostředí našeho útvaru se zastavil před patnácti lety. V nedávné době zde 

však byla vybudována interaktivní učebna, kde má kaţdý student k dispozici počítač 

s připojením k internetu, v učebně je k dispozici projektor a smart board
1
a učebna je 

kompletně ozvučena. V plánu však není vyuţívání této učebny pro výuku anglického jazyka. 

Po tomto zjištění jsem se rozhodl, ţe teď je ten správný čas na to, abych poukázal na moţné 

vyuţití e-Learningu a informačních technologií právě při výuce anglického jazyka. 

Rozhodl jsem se tedy vytvořit ukázkovou výukovou úlohu na téma „Weapons and 

Ammunition“, která bude prezentovaná nejen velitelům a odpovědným funkcionářům, ale 

především účastníkům našich intenzivních kurzů, jimiţ jsou profesionální vojáci připravující 

se na jazykovou zkoušku dle STANAG 6001, úroveň 1 a 2. Dle mého názoru by tato typová 

výuková úloha mohla poslouţit jako základní kámen pro rozvoj e-Learningu při výuce jazyků 

v AČR. 

6.1 Realizace 

 V počáteční fázi byla myšlenka vše nejdříve vyzkoušet na virtuálních systémech. 

S pomocí správce IT jsme prostřednictvím  programu Virtual PC nainstalovali Windows XP 

a Windows Server 2003. V prostředí Windows Server 2003 byl nainstalován systém Moodle. 

Vše vypadalo velice slibně, nicméně nám byl další vývoj tímto směrem znemoţněn z důvodu 

interních bezpečnostních pravidel. 

 Začal jsem hledy jiný způsob realizace. Nejvýhodnější by bylo umístění na webu, kam 

by studenti měli přístup nejen z interaktivní učebny, ale také z domova. Nesmírně obtíţné 

však bylo sehnat hosting, který by umoţnil instalaci Moodle (hlavně z finančních důvodů). 

Po delším pátrání jsem však narazil na hosting (http://www.gnomio.com/), který nabízí 

neomezený prostor, je zdarma a Moodle je zde jiţ nainstalován. Tento hosting vytvořila 

skupina španělských nadšenců pro učitele, kteří mají zájem vyuţívat Moodle pro výuku 

                                                 
1
 Smart board – je interaktivní tabule vyráběná SMART Technologies. Jedná se o velkoplošnou dotykovou 

tabuli, která je aktivní za pomocí projekce a počítače. 

http://www.gnomio.com/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Interaktivn%C3%AD_tabule
http://cs.wikipedia.org/wiki/Projektor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
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a v případě, ţe Vám nevadí na Vašich stránkách reklamy, jsou pro Vás stránky zcela zdarma. 

Po registraci jsem si zvolil jméno mé domény a bylo hotovo. 

6.2 Struktura, grafické pojetí a vzhled 

 Vzhled webových stránek je velice důleţitý. Je to jakási vstupní brána do nového 

světa. Student by po vstupu na stránky měl být jasně informován o tom, co se bude dít dál. 

Úvodní stránka by měla podat základní informace (informace o kurzu, nadcházející události), 

nemělo by se však zapomínat na estetickou úpravu stránek. Jelikoţ vyučuji americkou 

angličtinu a veškeré materiály a pomůcky jsou financovány americkou stranou, rozhodl jsem 

se vzhled mých stránek směřovat do následující úpravy (viz obr. 9 - DLI Moodle). Dle mého 

názoru se studenti našich kurzů na takto strukturovaných stránkách budou cítit příjemně a 

dobře se zde orientovat.  

 

9 - DLI Moodle 

 Kaţdá stránka se v prostředí Moodle skládá ze třech sloupců. V prostředním sloupci je 

obsah dané lekce a v okrajových sloupcích jsou umístěny jednotlivé bloky. Výběr bloků 

záleţí jen na vyučujícím, ten je můţe měnit, upravovat či přesouvat tak, aby byly co moţná 

nejpřehlednější. Pro naše účely jsem si vybral následující bloky, které dle mého názoru 

studentům zjednoduší orientaci v kurzu.  
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 V levém sloupci jsem umístil bloky „Poslední novinky, Moje kurzy, Wikipedia 

a Prohledat fóra“ (viz obr. 10 - Bloky na levé straně). Blok „Moje kurzy“ studentům umoţní 

okamţitý přístup do kurzů, ve kterých jsou přihlášení. Polední novinky zobrazují poslední 

přidaná témata. Blok „Wikipedia“ umoţní studentům vyhledávání veškerých informací, a sice 

přesměrováním na www stránky Wikipedia. Blok „Prohledat fóra“ umoţní studentům 

vyhledávat témata odpovědi na otázky v diskusích. 

 

 

10 - Bloky na levé straně 

 

V pravém sloupci jsou umístěny bloky „Kalendář, Nadcházející události, Připojení 

uţivatelé a Zprávy“ (viz obr. 11 - Bloky na pravé straně). Bloky „Kalendář a Nadcházející 

události“ jsou velmi důleţité a mají za úkol informovat studenty o nadcházejících událostech, 

ať uţ se jedná o jednotlivé úkoly či skupinové aktivity.  

 

 

11 - Bloky na pravé straně 
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Po vstupu do samotného kurzu jsou na levé straně dále zobrazeny bloky „Činnosti 

a Správa“ (viz obr. 12 - Správa činností) Blok „Činnosti“ umoţní uţivatelům okamţitý 

přístup ke všem studijním materiálům, testům, úkolům či jiným činnostem v rámci daného 

kurzu. Blok „Správa“ dovoluje uţivateli okamţitý přístup k jeho profilu, ale také ke shrnutí 

jeho studijních výsledků. V prostředním sloupci je umístěn obsah kurzu, který je pro 

posluchače nejdůleţitější a v němţ se odehrává téměř veškerá činnost. 

 

12 - Správa činností 

6.3 Obsah kurzu 

Obsah kurzu, jak uţ bylo naznačeno dříve, se nachází v prostředním sloupci. 

Uspořádání kurzu jsem zvolil tematické, jelikoţ je pro naše potřeby nejvhodnější. Jako úvodní 

cvičení k lekci jsem si zvolil prezentaci jednotlivých zbraní. Jedná se o obrázky s názvy a 

úkolem je v krátkosti seznámit posluchače s novou slovní zásobou. Jako další témata jsem 

zvolil základní zbraně pěchoty, dále části zbraní a v posledním tématu se budeme zabývat 

technickými specifikacemi. Následovat budou cvičení na čtení s porozuměním, poslechová 

cvičení a v poslední části domácí úkol a souhrnný test. Struktura jednotlivých částí 

výukových lekcí je zobrazena na obrázku 13 - Obsah kurzu.  

 

13 - Obsah kurzu 

 Kaţdá část lekce je uvedena seznámením s tématem, novou slovní zásobou 

a gramatikou. Studijní materiály jsem se rozhodl nabízet ve dvou podobách. První formou je 
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zobrazení lekce přímo v internetovém prohlíţeči, druhá forma je totoţná, ale staţitelná ve 

formátu pdf. Po prostudování látky mají posluchači moţnost vyuţít různých cvičení a testů 

k ověření, zdali látku pochopili správně. Další částí kaţdého tématu je domácí úkol. Tento 

úkol nemusí být nutně přiřazen ke kaţdé části a stačí kupříkladu pouze jeden úkol ke konci 

lekce, který kompletně pokryje probranou látku. Po prostudování celé lekce bude k dispozici 

test, který zrekapituluje veškerou probranou slovní zásobu a gramatiku v dané lekci. 

Po úspěšném absolvování celé lekce bude studentovi umoţněno postoupit do lekce další. 

6.3.1 Studium 

 K poskytování materiálů pro studium dané látky má vyučující moţnost vyuţít hned 

několik variant (viz obr. 14 - Studijní materiály). Jak uţ bylo zmíněno dříve, v našem případě 

jsem se rozhodl poskytovat materiály ve dvou podobách, a sice jako webovou stránku, nebo 

jako staţitelný dokument. Nejsou to však jediné moţnosti. Pokud chce vyučující poskytnout 

materiály v jiné podobě, nabízí se hned několik moţností. Kromě odkazu na soubor nebo 

web, coţ jsme vyuţili my, můţe vyučující poskytnout materiály např. vloţením knihy, 

vytvořením popisku, textové či webové stránky, nebo můţe studujícím poskytnout přístup 

k celému adresáři.   

 

14 - Studijní materiály 

 

6.3.2 Testování 

 Pro testování a procvičení nastudovaných materiálů má vyučující mnoho moţností. 

V první řadě je však důleţité nastavení daného testu nebo úkolu. Zde lze nastavit různá 

časová omezení testů, počet úloh na jedné stránce, počet moţných pokusů, metody 

známkování, či celkovou reakci na výsledek testu. Následně se v uloţeném testu vytvoří 

banka úloh, v našich podmínkách jsem nejčastěji vyuţíval testy a cvičení typu „přiřazování, 

úloha s výběrem odpovědí, krátká tvořená odpověď, nebo cvičení typu Pravda/Nepravda“, 
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které se po dokončení vloţí do samotného testu (viz obr. 15 - Test a banka úloh). K dispozici 

jsou však i další typy cvičení jako například numerická úloha, dlouhá tvořená odpověď, popis 

a jiné. 

 

15 - Test a banka úloh 

6.4 Zahájení výuky  

 Před zahájením výuky je ještě potřeba pár posledních, avšak nezbytných kroků. 

Samozřejmostí je doplnění lekcí, coţ však můţe být prováděno i v průběhu kurzu, přesto bych 

doporučil mít kurz připravený před zahájením. Obsah lekce je viditelný, lekce samotná však 

není veřejnosti přístupná z důvodu ochrany před neoprávněným uţíváním. Zabezpečení je 

zajištěno přístupovým klíčem, který je nutné sdělit studentům na úvodní hodině.  

Domnívám se, ţe po takto připravené lekci, jsme připraveni k zahájení historicky 

první e-Learningové výuky anglického jazyka v AČR.  

Kompletní výuková úloha je dostupná na stránkách: http://dli.mdl.gnomio.com/?.  

Přihlášení jako host, vstupní klíč: iFekesab 

http://dli.mdl.gnomio.com/?
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7. Zhodnocení 

 V systému vzdělávání v rámci AČR je v oblasti vysokoškolského vzdělávání plně 

vyuţíváno dnešních moţností IT a e-Learningu. Bohuţel tomu tak není v oblasti jazykové 

a odborné přípravy. Cílem této práce bylo ve vybraném LMS systému realizovat typovou 

výukovou úlohu a pokusit se tak zavést do současného systému jazykové přípravy nové 

postupy a techniky. 

 Výuková úloha na téma „Weapons and Ammunition“ byla představena celkem pěti 

různým skupinám v průběhu letního semestru. Dvě z těchto skupin byli pokročilí studenti 

připravující se na zkoušku dle normy STANAG 6001, úroveň 2, dvě skupiny byli mírně 

pokročilí studenti připravující se na zkoušku dle stejné normy, úroveň 1. Poslední skupina 

byla vytvořena z náhodných pracovníků štábu, včetně správce multimediální učebny 

a velitele. Po představení zamýšleného vyuţití a uvedení do systému Moodle byl studentům 

umoţněn přístup k výukové úloze na jeden den. Následující den po absolvování celé lekce 

byla se skupinou provedena diskuse na téma dalšího vyuţívání LMS systému v rámci AČR, 

kde jsme se zaměřili převáţně na srozumitelnost látky, typy testů, poslechová cvičení, 

připomínky, návrhy atd. Ve většině případů byly ohlasy kladné. V několika případech bylo 

poukázáno na neúplné pokrytí problematiky, či nedostupnost pro všechny posluchače. 

 Celkově bych svou práci zhodnotil jako úspěšnou, jelikoţ odezvy na výuku za 

podpory systému Moodle byly ve většině případů pozitivní. Moţnosti, které Moodle nabízí, 

jsou v souladu s dosavadním systémem výuky, co se prezentace látky, cvičení a poslechů 

týče. LMS obecně jsou velice vhodné jako podpora výuky, v našem prostředí však neplánuji 

postavit kompletní jazykový kurz pouze na systému Moodle, jelikoţ je při výuce jazyků 

obecně, kladen velký důraz na aktivní dovednosti, hlavně tedy mluvení. Výuková úloha však 

splnila očekávání a po dohodě se správcem multimediální učebny nám bude umoţněn přístup 

a plnohodnotné vyuţívání veškerých moţností, které učebna nabízí. 

 Věřím, ţe vyuţívání systému Moodle bude velkým přínosem i přestoţe jde v našem 

případě pouze o podporu výuky a ne o plnohodnotnou výuku. V současné době je k dispozici 

pouze ukázková výuková úloha na téma „Weapons and Ammunition“, nicméně jiţ během 

letních měsíců začnu tento systém výuky dále rozvíjet tak, aby slouţil jako podpora našim 

intenzivním kurzům. Počínaje novým kurzem, který začne v září tohoto roku, začnu systém 

Moodle aktivně vyuţívat v rámci intenzivních kurzů dle STANAG 6001. 
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8. Závěr 

 Cílem mé bakalářské práce bylo realizovat typovou výukovou úlohu ve vybraném 

LMS systému. Po krátkém představení systému výuky v AČR a uvedení do problematiky 

e-Learningu, jsem ze čtyř LMS systémů vybral pro naše účely ten nejvhodnější a sice 

Moodle. Jelikoţ pracuji jako lektor v AČR, téma typové výukové úlohy jsem zvolil 

„Weapons and Ammunition“. Tato úloha byla realizována na veřejně dostupném serveru tak, 

aby byla našim studentům k dispozici vţdy a odkudkoliv. 

 Z odezvy získané od absolventů ukázkové lekce je patrné, ţe snaha o zavedení 

systému Moodle do výuky anglického jazyka byla krok správným směrem. Studenti lekci 

celkově ohodnotili jako velice povedenou a do budoucnosti by rádi vyuţívali systému Moodle 

jako plnohodnotné podpory našich intenzivních kurzů. 

 Vhodným doporučením nejen pro jazyková střediska, ale i pro odborné a střední školy 

by byla investice času a finanční investice do realizace e-Learningových metod, převáţně pak 

těch nejvyspělejších a sice LMS systémů. Dle mého názoru je to způsob, jak dosáhnou 

výrazně lepších studijních výsledků, obzvláště pak u dnešní počítačové generace.  

 Jsem si vědom toho, ţe má práce se zabývá problematikou, která je velice obsáhlá 

a vzhledem k omezení rozsahu bakalářské práce stejně tak jako časovému omezení, nebylo 

moţné poukázat na veškeré moţnosti e-Learningu a systému Moodle. Samotná realizace 

výukové úlohy byla vypracována tak, aby uţivatelům pouze nastínila moţnosti ve vyuţívání 

e-Learningu. Věřím, ţe s vyuţíváním rozličných doplňkových modulů systému Moodle bude 

s odstupem času moţné pozměnit strukturu lekcí tak, aby byly pro studenty zajímavější 

a pestřejší a zároveň pomáhaly v rozvíjení všech čtyřech dovedností (čtení, mluvení, psaní, 

poslech) za asistence lektora avšak s minimální potřebou fyzických návštěv našeho 

vzdělávacího střediska.  

 Během přípravy výukové lekce jsem došel k závěru, ţe příprava kompletních kurzů je 

nejen velice náročná, ale především je to běh na dlouhou trať, nicméně na konci této trati čeká 

sladká odměna v podobě spokojených a znalých studentů. 
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