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1 Úvod 

V období probíhajících strukturálních změn ekonomiky je kladen důraz na moderní 

podnikatelské trendy. Ty jsou mimo jiné charakterizovány nutností reagovat na neustále se 

měnící ekonomické podmínky, což vyžaduje tvořivost, samostatnost a podnikavost. V tom 

hraje rozhodující roli potenciál zaměstnanců každé firmy a tedy i jejich vzdělávání. 

V procesu vzdělávání se využívá celá řada metod. Jedním z moderních systémů je 

využití informačních a komunikačních technologií tzv. e-learning. Ten můžeme 

charakterizovat jako vzdělávací proces, kde tyto technologie slouží nejen k tvorbě samotných 

kurzů, ale napomáhají komunikaci studujícího s pedagogem, umožňují často lépe distribuovat 

studijní obsah a efektivněji řídit celkové studium. E-learning může výuku obohatit o řadu 

didaktických prvků, jako animaci, video snímky, prezentaci textů s odkazy, vytváření různých 

modelových situací a testů. Zároveň tato metoda výuky může umožnit propojit jednotlivé dílčí 

aktivity do uceleného systému. Další velkou výhodou této formy vzdělávání je i to, že 

zpřístupňuje výuku v různých podobách také různě znevýhodněným skupinám lidí. Mnozí 

mají specifické potřeby a mohou v dnešní době studovat a získávat informace jen díky těmto 

novým technologiím. 

Samotný vznik této metody vzdělávání souvisí jak s bouřlivým rozvojem nových 

komunikačních a informačních činností, tak je zároveň vlastně reakcí na současné potřeby 

společnosti. Tvorbu studijních materiálů pro elektronické vzdělávání nelze dělat bez 

specifické odborné přípravy. Vyžaduje znalost technologie didaktického zpracování učiva 

i znalost nástrojů pro tvorbu kurzů. Softwaroví pracovníci sice vycházejí z věcného obsahu 

výukového materiálu, ten však musí být ještě didakticky upraven. Vývoj a následná 

optimalizace studijních materiálů pro elektronický kurz je obvykle daleko náročnější, než 

vývoj učebních materiálů klasických vzdělávacích kurzů. Klade vyšší nároky i na týmovou 

spolupráci. Tvorba těchto kurzů je proto obvykle náročná na finanční i lidské zdroje. 

Dnešní doba nutí člověka využívat zdroje a čas co neefektivněji, proto bude mít 

elektronické vzdělávání v konečném důsledku smysl jen tehdy, jestliže e-learning umožní 

firmám snížit technické, cestovní a organizační náklady. Dovolí zaměstnancům snížit čas 

strávený mimo kancelář, umožní například relativně rychle vyškolit velký počet i geograficky 

oddělených pracovníků. Školení můžou být organizaci vytvořena přímo na míru. Při samotné 

výuce se může zároveň vytvořit komunita odborníků stejného zaměření, která si bude schopna 

vyměňovat názory v diskusních fórech. Současně se zpracováním výsledků vzdělávání tento 
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systém umožňuje jeho kontrolu a další plánování vzdělávání zaměstnanců pro jejich další 

kariérní růst. 

Cílem této práce je aplikovat do prostředí zdravotní pojišťovny elektronickou formu 

vzdělávání s ohledem na konkrétní požadavky firmy. Vybrat vhodný systém pro řízení výuky 

(Learning Management Systems, dále LMS) a jeho prostřednictvím navrhnout pilotní kurz 

pro ekonomický útvar.  
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2 E-learning a jeho specifika 

V této teoretické části nejprve charakterizuji samotný proces vzdělávání a učení. 

Definuji jednotlivé pojmy a také druhy a úrovně učení. Rovněž vymezuji vzdělávání na 

úrovni veřejné správy, podniku či školství. Následně se věnuji již samotnému                         

e-learningovému systému vzdělávání, včetně jeho charakteristik, přínosů a nedostatků a také 

systémům pro řízení výuky. 

 

2.1 Proces vzdělávání 

Učení lze definovat jako rozvoj, který vede k přetrvávající a efektivní změně v duševní 

činnosti a konání. Učení tedy zahrnuje nejen vědění, ale i konání a zabezpečuje interakci mezi 

člověkem a jeho neustále se měnícím prostředím.  

Jelikož dochází k časté záměně jednotlivých pojmů, je vhodné si nejprve vysvětlit 

rozdíly mezi učením, rozvojem a vzděláváním. 

 

Učení (se) 

Učení (se) je jeden z klíčových pojmů, pro něž existují rozdílné definice. Obecně jej lze 

označit jako proces změny, zahrnující nové vědění i konání. Učení může probíhat 

organizovaně, ale také spontánně, aniž bychom o něm věděli. Rovněž dochází i k učení se 

nežádoucích věcí. Pojem učení zahrnuje více než rozvoj a vzdělávání, a to i v situaci, kdy 

vzdělávání neprobíhá. [6] 

 

Rozvoj 

Jedná se o požadované změny, kterých lze záměrně dosáhnout pomocí učení (se). Tento 

proces probíhá od narození až do stáří, takže lze říct, že osobnost jedince se rozvíjí nepřetržitě 

během celého života [6]. Rozvoj lze také definovat jako „růst nebo realizaci osobních 

schopností a potenciálu, prostřednictvím nabízejících se vzdělávacích akcí a praxe.“ 

[1] (Armstrong 1999, str. 509). Některá další pojetí konstatují, že rozvoj je orientován více na 

budoucí použitelnost a kariéru pracovníka, než na jím momentálně vykonávanou práci. 

Formuje spíše jeho pracovní potenciál, než kvalifikaci. 

 

Vzdělávání 

Vzdělávání je jeden ze způsobů učení (se). Jedná se o ohraničenou aktivitu, která má 

svůj začátek a konec. [6] 
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Na rozdíl od učení (se) probíhá vzdělávání pouze záměrně. Může být v podobě formální, 

kdy je vzdělávací systém přesně strukturovaný, či neformální, kde dochází k rozvoji 

dovedností, které již přesahují rámec formálního vzdělávání. Vzděláváním a vytvářením 

podmínek pro vzdělávání svých pracovníků zaměstnavatel pozitivně ovlivňuje jejich 

motivaci, spokojenost se zaměstnavatelem, vazbu na organizaci. Dlouhodobý přínos 

vzdělávání je podmíněn chováním nadřízených, tedy tím, jak se sami chovají ke svým 

podřízeným, jaké vytvářejí v organizaci klima. Pokud vedení nedisponuje těmito 

manažerskými schopnostmi, může to u zaměstnanců znamenat návrat na předchozí úroveň či 

dokonce zhoršení výsledků oproti stavu před absolvováním dané vzdělávací či rozvojové 

aktivity. Proto není neopodstatněným požadavkem, začít v řadě oblastí se vzděláváním shora. 

Nejvíce efektivní vzdělávání zaměstnanců v organizaci je dobře organizované systematické 

vzdělávání. Je to neustále se opakující cyklus, vycházející ze zásad politiky vzdělávání, 

sledující cíle strategie vzdělávání 

 

Obr. 2.1.1: Vztah učení, rozvoje a vzdělávání (zdroj: [6] Hroník 2007, str. 31) 

 

2.1.1 Druhy a zdroje učení 

Druhy učení 

Je možno rozlišit dva druhy učení: spontánní a záměrné neboli organizované. S jistotou 

je možno tvrdit, že vše podstatné pro život se učíme spontánně. Následné organizované učení 

probíhá z důvodu specifikace zaměření, neboť obzorům rozšířeným spontánním učením je 

potřeba určit směr. 

Při stanovení rozvoje vzdělávání ve firmě je tedy nutné brát v úvahu nejen 

organizované, ale také spontánní učení. [6] 

 

 

 

Učení (se) 

Rozvoj 

Vzdělávání 
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Detailněji můžeme rozdělit učení na [4]: 

1) Řešení problému – považováno za nejsložitější druh učení. Vyřešením problému 

získá jedinec nový postup, nový způsob chování, který je 

možno použít v analogických situacích. 

2) Pojmové učení – jedná se o proces vytváření a osvojování pojmů (pojem = jedna 

z forem myšlení = vyjádření podstaty předmětů a jevů). 

3) Učení podmiňováním – např. klasické pavlovovské. Pokud se podnět neobjeví delší 

dobu, dochází k vyhasínání. Některá spojení jsou však tak 

silná, že nevymizí po celý život. 

4) Verbální učení – nejrozšířenější druh učení. Opírá se o slova jako symboly 

předmětů, jevů. Jde o vytváření nových spojení, asociací mezi 

slovy (učení básní, definic). 

5) Sociální učení – je v podstatě socializací, začleněním člověka do společnosti. 

Jde zejména o učení se sociálním rolím, modelům chování. 

6) Senzomotorické učení – vytváření manuálních návyků, motorických operací za pomoci 

smyslů a pohybu.  

 

Zdroje učení 

Lze definovat tři zdroje učení [6]: 

• údiv –  neboli zvídavé chování a učení se hrou je v současných firemních 

vzdělávacích systémech málo využíváno. Pozornost je zaměřena 

spíše na výcvik a předávání znalostí a zkušeností, než na 

experimentování a objevování. Člověk se nejvíce učí, aniž ví, že se 

učí. Nejvíce toho potřebného pro život se naučí mimo školu či jinou 

vzdělávací instituci. 

• zkušenost –  představuje učení se pokusem a omylem. Převážně se jedná 

o pokusy zvládnout nový problém již vyzkoušeným, osvědčeným 

postupem. Toto je nejrozšířenější přístup používaný ve firemním 

vzdělávání, protože praktická použitelnost je ihned k dispozici. 

• kritické myšlení – na úrovni učící se organizace má podobu kritického odstupu. 

Vychází z toho, že člověku je vlastní přirozená skepse 

a pochybování. Nezbytnou podmínkou učení se je pochybovat, že 

něco velmi samozřejmého je jinak. 
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Tyto zdroje učení se vyskytují nejen na úrovni jedince, ale rovněž na úrovni celé firmy. 

Nejefektivnější učení je takové, které v sobě zahrnuje všechny tři zdroje. Často je také 

praktikováno učení pomocí případových studií, kdy zaměstnanci sami navrhují řešení daného 

problému.  

 

2.1.2 Úrovně učení 

Průběh učení je možno rozdělit do tří úrovní:   

• individuální úroveň; 

• skupinová úroveň; 

• úroveň organizace. [6] 

 

• Individuální učení 

Jak již bylo dříve zmíněno, každé učení vede k určité změně, k níž dochází na třech 

úrovních (viz Obr. 2.1.2). Každá z těchto změn vyžaduje nové znalosti, nové dovednosti 

a jejich praktické uplatnění. 

 

 

  

Obr. 2.1.2: Tři úrovně změny (zdroj: [6] Hroník 2007, str. 34) 

 

 

Znalosti 

Je možné rozdělit znalosti na explicitní a implicitní. Za explicitní jsou označovány 

znalosti, které lze nějakým způsobem zaznamenat. Ty jsou především předmětem vzdělávání. 

Implicitní znalosti jsou oproti explicitním spíše sdílenými vlastnostmi s emocionální povahou. 

 

Nové znalosti 

Nové dovednosti 

Praktické aplikace 

tedy to, co znám 

tedy to, co umím 

tedy to, co dělám 
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Dovednosti 

Jde především o schopnost uplatnit získané znalosti v chování tak, aby byly využity co 

nejefektivněji. Samotná znalost často nepostačuje k tomu, aby byl člověk v dané činnosti 

např. zručný. Určitou váhu má samozřejmě v této oblasti talent, ovšem dovednosti se zlepšují 

i opakovaným vzděláváním, výcvikem a praxí. Nejedná se jen o dovednosti praktické, ale 

i intelektuální, sociální nebo týkající se vnímání. 

 

Praktické aplikace 

Znalosti a dovednosti v určité oblasti ještě nejsou zárukou pro úspěšné vykonávání dané 

činnosti. Existence různých bariér vnitřních či vnějších, může praktickou aplikaci znemožnit. 

Důležitým faktorem, který má rovněž vliv na učení je pozornost, především pak její 

kolísavost. Také schopnost učit se a rychlost zapomínání má nesporný vliv na učení. [6] 

 

Kolísání pozornosti 

Během každého učebního procesu je třeba počítat s kolísáním pozornosti. Pozornost 

klesá rychleji, pokud je proces učení monotónní. Naopak smysluplnost učební látky a míra 

zapojení účastníků do výuky koncentraci pozornosti zvyšuje či udržuje na vysoké úrovni. 

Následující obrázek zachycuje průběh křivky pozornosti během výuky. Křivku lze 

ovlivňovat střídáním jednotlivých učebních aktivit, které povede k narušení monotónnosti 

procesu a následnému zvýšení pozornosti. 

 

Obr. 2.1.3: Průběh kolísání pozornosti (zdroj: [6] Hroník 2007, str. 40) 

 

Z obrázku vyplývá, že „jádro sdělení“ je třeba umístit do prvních 15 minut výuky, kdy 

koncentrace posluchačů stoupá a je maximální. V této části je rovněž vhodné dát to podstatné 

i do širšího rámce, aby si člověk hned na začátku školení uvědomil určité souvislosti dané 
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problematiky. Protože poté začne koncentrace klesat, je dobré nahradit diskuzi jinou 

aktivitou, například nějakým cvičením. Když po 30 minutách začne pozornost opět mírně 

narůstat, je vhodné změnit aktivitu např. na opakování. 

 

Standardní křivka učení 

Průběh standardní křivky učení ovlivňuje charakter daného úkolu. Je třeba rozlišit, zda 

se jedná o problém či cvičení. Křivka učení u cvičení je poněkud jednodušší. Jak je patrné 

z následujícího obrázku, učení neprobíhá lineárně, ale dvoufázově. Zpočátku je nárůst znalostí 

a dovedností relativně strmý a v následující fázi jsou již nabyté znalosti a dovednosti 

integrovány do dalších znalostí a dovedností, což má za následek jejich efektivnější využití. 

 

 

Obr. 2.1.4: Standardní křivka učení (zdroj: [6] Hroník 2007, str. 41) 

 

Z obrázku vyplývá, že po strmém počátečním nárůstu znalostí a dovedností se další 

vývoj zpomalí. Je proto potřebné v této chvíli učícím se lidem vytvořit podmínky, aby mohli 

naučené využít pro samotný přechod na vyšší úroveň znalostí. Vhodné podmínky je nutné 

vytvořit srozumitelnou výukou. Tato část učení je nejcitlivější pro další zdárný průběh 

vyučování. [6] 

 

Křivka učení při obtížnějších úlohách (problémech) 

Při řešení náročnějších situací je potřebná delší doba pro orientaci v problému. Učení 

probíhá ve dvou vlnách, přičemž zpočátku učení postupuje velmi pomalu. Pomalý postup 

může být způsoben novostí a náročností úlohy. Rovněž existuje možnost vzniku konfliktu 

s již získanými znalostmi a dovednostmi. Jelikož průběh učení je po určitou dobu latentní, je 

nutné mít toto na paměti při vyhodnocování efektu. 
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Obr. 2.1.5: Křivka učení náročných úloh (zdroj: [6] Hroník 2007, str. 42) 

 

Křivka zapomínání 

Křivku zapomínání definuje časový interval mezi učením a vybavením si naučeného. Je 

ovlivňována řadou faktorů, především smysluplností učební látky, opakováním v průběhu 

procesu, různorodostí učební látky, znovunaučením a podobně. Absence těchto vlivů 

způsobuje rychlejší a výraznější zapomínání. 

Standardní tvar křivky zapomínání je dán prudkým poklesem zapamatovaného během 

prvních dvou týdnů a následným zmírněním a ustálením.  

 

 

Obr. 2.1.6: Křivka zapomínání (zdroj: [6] Hroník 2007, str. 43) 
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Často je uváděno, že člověk si zapamatuje: 

• 10 % z toho, co čte, 

• 20 % z toho, co slyší, 

• 30 % z toho, co vidí, 

• 50 % z toho, co vidí a slyší, 

• 70 % z toho, co sám říká, 

• 90 % z toho, co sám říká a dělá.  

 

Kolbův cyklus učení 

Jedná se o teorii, popisující proces učení, který se skládá ze čtyř cyklů. Učení lze 

označit za efektivní, pouze pokud učící se jedinec projde všemi cykly. [6] 

 

 

Obr. 2.1.7: Kolbův cyklus učení (zdroj: [6] Hroník 2007, str. 47) 

 

Jednotlivým fázím je možné přiřadit tyto pojmy: 

• konkrétní zkušenost, zážitek => prožívání, 

• pozorování a reflexe => vnímání, 

• abstrakce a generalizace => myšlení, 

• testování, experimentování a přenos => konání [6] 

 

• Učení na úrovni skupiny 

Učení ve skupině je realizováno dělbou rolí, které jsou pro zvládnutí různých zadání 

nezbytné. Skupiny jsou vytvořeny, pokud úkol není možné zpracovat samostatně. Pro správné 
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fungování skupiny je také nutná existence určité úrovně souhry mezi členy skupiny. Členové 

týmu také musí počítat s určitou zastupitelností, tzn., že role ve skupině nejsou stanoveny na 

stálo. [6] 

Typologii týmových rolí je možné stanovit na základě čtyř kvalit, které jsou znázorněny 

v následujícím obrázku.  

 

 

Obr. 2.1.8: Role ve skupině (týmu) (zdroj: [6] Hroník 2007, str. 58) 

 

Moc je dána schopností vést, řídit, organizovat a kontrolovat ostatní a vytvářet vhodné 

podmínky pro jejich činnosti. Výkon je představován iniciativou, zaměřením na realizaci a 

dotažení věcí do konce a strhnutím druhých svou aktivitou. Tvořivost představuje soustředění 

se na tvořivou či inovativní činnost, podněty, které inspirují, podněty druhých. Vztahy 

představují soustředění se na proces budování vztahů, nezbytných pro efektivní činnost. [23] 

Pro efektivní fungování týmu je vždy nutné obsadit všechny výše zmíněné role i za 

předpokladu, že tým má méně než čtyři členy. [6] 

 

• Učení na úrovni organizace 

Učení na úrovni organizace musí zajistit, aby tento subjekt byl vybaven předpoklady, 

s jejichž pomocí bude schopen zvládnout úkoly, které si stanovil a jež vyplývají z vnějšího 

prostředí. Jde především o učení se za chodu, z vlastních zkušeností. U tohoto druhu učení je 

nutné, aby organizace fungovala jako dynamický systém, otevřený vnitřním i vnějším 

podnětům. Následující tabulka zachycuje rozdíly mezi učením na úrovni jednotlivce a firmy. 

 

 

Moc 

Tvořivost Výkon 

Vztahy 
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 Rozvoj individuálních znalostí Rozvoj znalostí organizace 

Systém nízké 

důvěry a zájmu 

,,Seizing“ 

Zmocňování se znalostí-každý 

sám pro sebe 

,,Transacting“ 

Obchodování explicitními znalostmi 

Systém vysoké 

důvěry a zájmu 

,,Bestowing“ 

Poskytování znalostí-

zprostředkování vzhledu, 

zkušenosti, pochopení podstaty 

,,Indwelling“ 

Společné zvnitřňování znalostí-život 

podle nich, sdílení tacitních znalostí 

 

Tab. 2.1.1: Srovnání rozvoje individuálních znalostí a znalostí organizace za různých 

podmínek (zdroj: [6] Hroník 2007) 

 

Seizing 

Každý pracovník musí zajistit, aby uměl a znal vše, co vyžaduje jeho funkce. V tomto 

ohledu se stará sám o sebe, avšak jeho získané znalosti a dovednosti jsou pak často přísně 

testovány. Pro tvořivé uchopení problému zde není místo, jsou poskytovány tzv. hotové 

odpovědi. 

 

Bestowing 

Jedná se o výměnu zkušeností a pochopení podstaty věci a souvislostí. Firma umožňuje 

jedincům systematický rozvoj. Při rozvoji těchto znalostí je uplatňována řada metod, např. 

job-rotation, mentorink a další. Výrazný vliv má také existence určitého prostředí, které je pro 

systematický rozvoj potřebné. 

 

Transacting 

Jedná se o poskytování znalostí, které je možno nějakým způsobem uchovat. Firma 

dává zaměstnancům k dispozici všechny potřebné materiály, např. manuály a pravidla, avšak 

za vědomosti, které jsou potřeba pro vykonávání dané funkce, již odpovídá každý pracovník 

sám. Toto organizační prostředí je věcné a pragmatické. 

 

Indwelling 

Jde o sdílení znalostí a dovedností v souladu s firemní kulturou. Objevují se nové 

otázky, vznikají neformální sítě, hledají se řešení reálných problémů. Prostředí je vyvážené, 
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orientuje se na cíl a vztahy. Tento druh organizačního učení musí splňovat řadu podmínek. 

Jedná se především o důvěru a otevřenou komunikaci, prostředí podporující výzvy a soutěže, 

tvůrčí atmosféru a jistou míru zvídavosti. [6] 

 

Z výše uvedených charakteristik je možno odvodit, že pokud organizace projevuje 

zájem o své zaměstnance a podporuje jejich rozvoj, mohou tak přispět i k rozvoji samotné 

firmy, což jim umožňuje dosáhnout konkurenční výhody.  

 

2.2 Cílové oblasti vzdělávání 

V následujících subkapitolách je věnována pozornost jednotlivým oblastem, v nichž hraje 

vzdělávání významnou roli. 

 

2.2.1 Vzdělávání ve veřejné správě 

Vzdělávání na úřadech místních samospráv i dalších organizací s četnými styky 

s veřejností (občany) je jednou z klíčových personálních činností. Důraz je kladen především 

na to, aby úředníci zabezpečující výkon veřejné správy byli dostatečně kompetentní k výkonu 

své práce. Úřady veřejné správy musí být schopny reagovat na často rychlé a nepředvídatelné 

změny okolního prostředí. Jelikož došlo ke změně nejen okolního prostředí, ale také přístupu 

občanů, kteří vyžadují kvalitní a rychlé služby, je vhodné, aby veřejná správa byla neustále 

živá. 

Předpokladem k dosažení těchto cílů je profesionalizace úředníků samospráv, které není 

možné dosáhnout bez vzdělávání a prohlubování kvalifikace úředníků. Profesionalizací se 

rozumí zvýšené nároky na jejich odbornost, stanovení povinností, které odpovídají charakteru 

jejich práce a poskytnutí záruk a kompenzací, jež by vyvažovaly rozšířené nároky 

a povinnosti. Základním předpokladem personalizace je tudíž vzdělávání. Zákon o úřednících 

rozlišuje čtyři typy vzdělávání: 

• Vstupní vzdělávání 

Vstupní vzdělávání je prvním stupněm profesního vzdělávání úředníka územních 

samospráv. Podle zákona vstupní vzdělávání zahrnuje znalosti základů veřejné 

správy, především obecných zásad organizace a činnosti veřejné správy a územního 

samosprávného celku, základy veřejného práva, veřejných financí, evropského 

správního práva, práv a povinností a pravidel etiky úředníka, základní dovednosti 



 
15 

a návyky nezbytné pro výkon správních činností, znalosti základů užívání 

informačních technologií, základní komunikační, organizační a další dovednosti, 

které se vztahují k pracovnímu zařazení úředníka. 

Vstupní vzdělávání je úředník povinen ukončit nejdéle do 3 měsíců ode dne vzniku 

pracovního poměru. Ukončení tohoto vzdělávání se prokazuje osvědčením. 

Povinnosti absolvovat vstupní vzdělávání jsou zproštěni úředníci se zvláštní 

odbornou způsobilostí. [12] 

• Průběžné vzdělávání 

Průběžné vzdělávání zahrnuje prohlubování, aktualizaci a specializaci ve vzdělávání 

úředníků a je zaměřeno zvláště na výkon správních činností v územním 

samosprávném celku, včetně získávání a prohlubování jazykových znalostí. Tato 

forma vzdělávání je uskutečňována prostřednictvím kurzů. Na základě potřeb úřadu 

a také s ohledem na plán vzdělávání rozhoduje vedoucí úřadu o účasti na daném 

kurzu. Úředník je povinen se kurzu zúčastnit a svou účast prokazuje osvědčením. 

• Zvláštní odbornou způsobilost 

Zvláštní odborná způsobilost je legislativně upravena v zákoně o úřednících a také 

prováděcí vyhláškou č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků 

územně samosprávných celků. V rámci územního samosprávného celku jsou správní 

činnosti stanovené vyhláškou zabezpečovány úředníky, kteří prokázali zvláštní 

odbornou způsobilost. Úředník je povinen prokázat zvláštní způsobilost do 18 

měsíců ode dne vzniku pracovního poměru nebo ode dne, kdy začal vykonávat 

činnost, jejíž výkon předpokládá prokázání zvláštní odborné způsobilosti. Prováděcí 

vyhláška jmenovitě uvádí správní činnosti, při jejichž výkonu je nutné prokázat 

odbornou způsobilost. Zvláštní odborná způsobilost je ověřována zkouškou z obecné 

a zvláštní části a prokazována osvědčením. Povinností územního samosprávného 

celku je přihlásit úředníka, jenž vykonává správní činnosti stanovené prováděcí 

vyhláškou, k vykonání zkoušky do 6 měsíců od dne vzniku pracovního poměru nebo 

do 3 měsíců ode dne, kdy začal úředník vykonávat správní činnost, jejíž výkon 

předpokládá prokázání zvláštní odborné způsobilosti. Úředník, který získal vzdělání 

v bakalářských nebo magisterských studijních programech stanovených 

v prováděcím předpisu - vyhlášce č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání 

úředníků územních samosprávných celků, není povinen prokázat zvláštní odbornou 

způsobilost nebo se účastnit vstupního vzdělávání. 
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• Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů 

Vedoucí úředník a vedoucí úřadu jsou povinni prohlubovat si kvalifikaci na 

vzdělávání vedoucích úředníků. Součástí tohoto typu vzdělávání je obecná a zvláštní 

část. Obecná část vzdělávání je zaměřena na znalosti a dovednosti v oblasti řízení 

úředníků, ve zvláštní části je pak pozornost věnována činnostem, které jsou 

vykonávány podřízenými pracovníky. Povinností vedoucího úředníka je ukončit 

vzdělávání do 2 let ode dne, kdy začal vykonávat funkci vedoucího úředníka. [12] 

 

2.2.2 Firemní vzdělávání 

Firemní vzdělávání je proces organizovaný firmou, který zahrnuje vzdělávání v podniku 

a také vzdělávání mimo firmu. Snahou všech firem je důkladné a řádné zaškolení i průběžné 

školení zaměstnanců. Následující kapitoly jsou věnovány jednotlivým aspektům firemního 

vzdělávání. 

 

Strategie firemního vzdělávání 

Existuje řada důvodů, proč plánovat a uskutečňovat tuto strategii. Jedná se především o: 

• vliv strategie na dlouhodobý rozvoj a směrování organizace;  

• strategická rozhodnutí vedoucí k získání výhody; 

• strategie je jakýmsi přizpůsobením se určitému prostředí, nebo změnám v něm, 

případně snahou o předvídání změn;  

• uplatnění strategie může být příčinou mobilizace lidských zdrojů v organizaci; 

 

Správně implementovaná strategie by měla jasně definovat možnosti k dosažení 

stanovených firemních cílů. [3] 

 

Oblasti firemního vzdělávání 

Pracovní schopnosti člověka a jejich formování lze rozdělit do tří oblastí:  

• Oblast vzdělávání 

Tato oblast zahrnuje především základní všeobecné znalosti a dovednosti. Tyto 

bývají zajišťovány převážně školským systémem. V návaznosti na ně poté člověk 

získává a rozvíjí specializované pracovní schopnosti a další dovednosti. 
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• Oblast kvalifikace 

Jedná se zejména o odbornou přípravu, zahrnující přípravu přesně pro určité 

povolání či funkci. Lze zmínit například nejrůznější doškolování, sloužící 

k prohloubení kvalifikace pracovníků, rekvalifikace či profesní rehabilitace, které 

jsou zvláštním případem rekvalifikace. 

• Oblast rozvoje 

Tato oblast je orientovaná především na rozvoj osobnosti jedince, může se jednat 

o další vzdělávání či rozšíření kvalifikace, avšak vazba na současně vykonávanou 

práci není podmínkou. Rovněž dochází k formování osobnosti jedince tak, aby byl 

přínosem pro plnění cílů organizace. [8] 

  

Systém firemního vzdělávání 

Charakteristickým znakem systematického vzdělávání je jeho nepřetržitý průběh 

v rámci opakujícího se cyklu identifikace potřeby, plánování, realizace a vyhodnocování. 

Zkušenosti získané v předchozích cyklech jsou využívány v dalších cyklech, čímž dochází 

k permanentnímu zkvalitňování vzdělávání. 

Systém firemního vzdělávání vychází z následujícího modelu: 

• definování potřeb vzdělávání; 

• plánování vzdělávání, čili stanovení, jaký druh vzdělávání je nutný k uspokojení 

potřeb; 

• realizace vzdělávání, probíhající s využitím zkušených a školených vzdělavatelů; 

• monitorování a vyhodnocení vzdělávání s cílem zjistit jeho efektivnost. [3]  

 

 

Obr. 2.2.1: Fáze systému vzdělávání (zdroj: [3] Bartoňková 2010, str. 110) 

 

Vyhodnocování 
vzdělávání 

Analýza a identifikace 
vzdělávacích potřeb 

 
Realizace vzdělávání 

Plánování 
vzdělávání 
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Systém vzdělávání lze tedy označit za opakující se cyklus, vycházející ze zásad firemní 

vzdělávací politiky a sledující cíle firemní strategie. [3] 

 

2.2.3 Vzdělávání ve školském systému 

Vzdělávání ve školství je členěno do následujících úrovní: 

 

Předškolní vzdělávání 

Součástí tohoto vzdělávacího systému je mateřská škola, jejíž základní věková skupina je od 

3 do 6 let. Ačkoliv účast není povinná, navštěvuje tuto instituci 86% jedinců spadajících do 

této věkové skupiny. Většina těchto škol je sice bezplatná, avšak rodiče mohou být vyzváni 

k zaplacení až 30% provozních nákladů. 

 

Povinná školní docházka 

Tato část vzdělání trvá zpravidla po dobu 9 roků. Probíhá na základní škole obvykle ve věku 

od 6 do 15 let. Žáci mohou opustit základní školu na konci 5. ročníku a přejít na osmileté 

gymnázium nebo na konci 7. ročníku na gymnázium šestileté po absolvování přijímací 

zkoušky. Třídy základní školy jsou tvořeny žáky stejného věku. Zatímco v nižších třídách 

jsou všechny předměty vyučovány většinou stejným učitelem, na druhém stupni se učitelé 

obvykle specializují na dva předměty. 

Je stanoven cíl a základní učební plán. K jejich dosažení se použijí výukové metody 

a učebnice ze seznamu schváleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Žáci jsou 

hodnoceni na základě písemného a ústního výkonu stupněm 1 až 5. Průběžné hodnocení je 

shrnuto ve zprávě na konci každého pololetí. Slovní hodnocení je možné na prvním stupni 

základní školy. Tento druh hodnocení používá 8 % učitelů. Setkání s rodiči probíhají na tzv. 

třídních schůzkách, kde jsou informováni o školním prospěchu svých dětí. Žáci, kteří mají 

potíže s výukou a nesplní základní požadavky, musí příslušný ročník opakovat. [21] 

 

Středoškolské vzdělání 

Existují tři hlavní typy středních škol v České republice: Všeobecná střední škola 

(gymnázium), střední odborná škola (SOŠ) a střední odborné učiliště (SOU). Střední odborná 

škola může být ještě v kombinaci s vyučením a některé střední odborné učiliště lze ukončit 

maturitou. Předpokladem pro přijetí na střední školy je ukončení povinné školní docházky 

a úspěšné absolvování přijímací zkoušky. Ředitel školy může rozhodnout o přijetí některých 

uchazečů bez přijímacích zkoušek. 
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Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání akademického typu. Jeho hlavním cílem je 

připravit studenty pro studium na vysoké škole. Studium trvá 4 roky a následuje po devíti 

letech základní školní docházky. Výjimku tvoří šesti a osmiletá gymnázia (viz výše). Studium 

je zakončeno závěrečnou zkouškou - maturitou.  

Střední odborné školy obvykle poskytují úplné střední odborné vzdělání, které trvá 4 roky 

a je zakončeno závěrečnou maturitní zkouškou, některé SOŠ jsou i s vyučením. Škola 

připravuje studenty na odborné práce. Asi 40% vyučovací doby je věnováno všeobecnému 

vzdělávání a 60% se zaměřuje na odborné technické vzdělání. Cvičení probíhají ve školních 

laboratořích a dílnách. 

Střední odborné učiliště nabízí většinou tříleté učňovské vzdělávání zakončené závěrečnou 

zkouškou a výučním listem. Praktický výcvik představuje asi jednu polovinu vyučovací doby 

a je zaměřen na získání manuálních dovedností. Podíl mladých lidí, kteří se rozhodnou pro 

tento typ střední školy v posledních letech výrazně klesá. Jak je výše uvedeno, k dispozici 

jsou také čtyřleté kurzy, které končí maturitou.  

Učební osnovy všech středních škol musí splňovat požadavky příslušných vzdělávacích 

standardů schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

Terciární vzdělávání 

Vyšší odborné školy poskytují potřebnou kvalifikaci pro náročné technické činnosti, které 

nevyžadují vysokoškolské vzdělání. Programy trvají nejméně dva roky a maximálně tři a půl 

roku. Absolvent získává titul DiS. (Diplomovaný specialista). 

Vysokoškolské instituce mohou být buď univerzitní, nebo neuniverzitní. Typ vysoké školy je 

deklarován ve statutu a musí být v souladu s výrokem Akreditační komise. Vysokoškolské 

studium je k dispozici pro uchazeče, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku a splnili další 

přijímací kritéria včetně přijímací zkoušky. Jsou nabízeny tři vzdělávací úrovně: bakalářské 

studijní programy (obvykle 3 roky), magisterské studijní programy (obvykle 5 let) a třetí 

úroveň vysokoškolského vzdělávání - doktorské studijní programy (obvykle 3 roky), které 

jsou otevřeny pro absolventy magisterských studijních programů. Tradiční vysoké školy 

univerzitního typu mohou nabízet všechny typy studijních programů, zatímco neuniverzitní 

instituce se vyznačují tím, že poskytují hlavně bakalářské studijní programy. [21] 

 

Ve všech oblastech zmíněných v předcházejících subkapitolách je možné realizovat 

proces vzdělávání formou klasické či elektronické výuky. Více pozornosti těmto způsobům 
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vzdělávání je věnováno v kapitole 2.3 a příslušných subkapitolách, které jsou zaměřeny na 

obě tyto metody vzdělávání. 

 

2.3 Metody vzdělávání 

Důležitou roli v procesu vzdělávání hrají především zvolené metody, pomocí nichž je 

vzdělávání uskutečňováno. Jedná se o klasické a elektronické metody vzdělávání. 

V následujících částech jsou tyto metody podrobněji rozebrány. 

 

2.3.1 Klasické metody 

Mezi klasické metody vzdělávání lze zahrnout: 

Přednášky 

Přednáška se řadí mezi náročnější vyučovací metody, neboť svou povahou klade na 

přednášejícího i na posluchače vysoké nároky. Podstatou přednášky je souvislý, ucelený 

přednes ke konkrétní problematice. Samotné téma přednášky by mělo být posluchačům 

podáno takovým způsobem, aby jej byli schopni vnímat a pochopit. Přednášku lze rozdělit na 

část úvodní, výkladovou a závěrečnou. Úvodní část by měla být zaměřena na upoutání 

pozornosti posluchačů. V části výkladové se přistupuje již k samotné prezentaci učiva. Pokud 

je výklad složitý a obtížně pochopitelný, je vhodné použít názorné ukázky. 

 

Vysvětlování 

Smyslem vysvětlování je, na rozdíl od přednášky, ve které jsou posluchači s tématem 

seznamováni všeobecně, hlubší pochopení látky, ke kterému vede hledání souvislostí, 

vzájemných vztahů a významů. Při vysvětlování je nutné brát ohled na posluchače a tomu 

přizpůsobit výklad. U mladších jedinců je vhodné, s ohledem na jejich malé zkušenosti, užití 

větších podrobností a názorností. U starších studentů by tento postup mohl mít nežádoucí 

opačný efekt. Rovněž je při vysvětlování vhodné směřovat výklad od jednoduchého ke 

složitějšímu, od známého k neznámému. 

 

Instruktáž 

Metoda instruktáže se řadí mezi hojně používané metody názorně-demonstrační, 

přičemž je možné předvedení praktické činnosti rozfázovat. První fáze zahrnuje pomalé 

předvádění nové činnosti spolu s komentářem o správném postupu, v němž je také 
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upozorňováno na možné chyby a obtíže. Ve druhé fázi je předvedena činnost již 

v odpovídajícím čase a kvalitě. Třetí fáze je provedena opět ve zpomaleném tempu 

a s doporučením, které se vztahuje k prováděné aktivitě. Trvání instruktáže by nemělo 

překročit 20 minut, neboť po uplynutí této doby pozornost studenta rychle klesá a již není 

schopen soustředěného vnímání. 

 

Předvádění 

Smyslem předvádění je přiblížení funkce a významu demonstrovaného předmětu nebo 

jevu. Je vhodné ukázku doplnit průvodním slovem. Ke snazšímu pochopení tématu je možné 

při předvádění použít přímo konkrétní věc, model či jiné pomůcky, jež se k probírané látce 

vztahují. Rovněž je vhodné přistoupit k samotnému předvádění až po výkladu dané látky. Od 

studenta je očekáváno soustředěné pozorování a vnímání předváděné činnosti. Míru 

porozumění učivu si poté učitel u studentů ověřuje kladením otázek. [22] 

 

2.3.2 Elektronické metody 

V poslední době zaznamenaly elektronické metody vzdělávání veliký rozmach. Své 

uplatnění našly v řadě odvětví, převážně pak ve školství. K významnému pronikání těchto 

metod došlo také na poli komerčních a veřejných institucí. Existuje řada elektronických 

metod sloužících ke vzdělávání. V této části je věnována pozornost e-learningové metodě 

vzdělávání. V úvodu je přiblížena historie vzniku a vývoje  e-learningu, jeho samotná 

podstata, výhody a nevýhody, které s sebou e-learning přináší a také trendy v této oblasti. 

Rovněž věnuji pozornost základnímu stavebnímu kameni e-learningu, a sice e-kurzu, jehož 

druhy a proces vývoje jsou v této kapitole také zmíněny.  

 

• Historie a vývoj e-learningu 

Prvními aplikacemi založenými na teorii programovaného učení byly koncem 60. let 

programy pro vyučovací automaty. Vyučovací automaty se ale díky své složitosti a nevelké 

účinnosti neujaly. Teprve s příchodem mikropočítačů a později osobních počítačů došlo ke 

značnému rozvoji programů. Nejvyužívanější byly jednoduché testy s výběrovou odpovědí.  

Využití počítačů pouze ke zkoušení samozřejmě nemohlo vyhovovat. Proto začal být princip 

programovaného učení ve výukových aplikacích doplňován prvky umělé inteligence. K testu 

začal být přidáván výklad a procvičování látky. Z těchto prvků pak mohly být sestavovány 
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celé lekce a z nich celé kurzy. Tvorba takovýchto kurzů však byla extrémně autorsky náročná, 

drahá a navíc nepřinášela očekávané výsledky.  

Od druhé poloviny 80. let pak docházelo u moderních výukových programů ke stále 

většímu uplatňování možnosti vlastního aktivního přístupu ke studiu, kterému předcházelo 

využití principu nelineárně strukturovaného textu v roce 1945. Tento princip byl pak v roce 

1965 nazván hypertextem. Značné zdokonalení hardwaru později dovolilo tento hypertextový 

výklad vylepšit pomocí využití multimediálních prvků. Skupina těchto produktů byla nazvána 

hypermédia. Fázi využívání CD ROMů a elektronických knih ve výuce již někteří nazývají                        

e-learningem. Toto však není úplně správné pojetí. Postupem času však proběhla malá 

revoluce - vzdělávání podporované technologiemi (Technology-enabled learning) a distanční 

vzdělávání (distance education) se přeměnilo v on-line vzdělávání (on-line learning) 

a vzdělávání podporované webovými technologiemi se začalo nazývat e-learningem. [2] 

 

• Charakteristika e-learningu 

E-learning lze definovat jako proces vzdělávání, který zřejmým způsobem využívá 

informačních a komunikačních technologií. 

E-learningový vzdělávací systém je tvořen třemi základními složkami: 

• Obsah vzdělávání 

Jedná se o samotné vzdělávací kurzy, tzv. e-kurzy, nebo samostatné moduly.          

E-kurzy mohou být tvořeny textovým, grafickým či multimediálním obsahem. 

Součástí kurzu jsou také testovací moduly. Možnost interaktivity a zpětné vazby je 

hlavním znakem e-kurzu. 

• Distribuce e-kurzů 

Distribuce je obvykle zajišťována pomocí internetu či intranetu. V tomto prostředí 

jsou používány internetové standardy, dále standardy pro bezpečnost a standardy    

e-kurzů, které slouží komunikaci se systémem. 

• Řízení studia 

Jedná se o proces zajišťující správu e-kurzů a studentů. Umožňuje také sledovat 

výsledky studia jednotlivých studentů. Tento proces poskytuje manažerům 

vzdělávání přehled o úspěšnosti studentů a také vyhodnocuje jednotlivé e-kurzy. [2] 
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Z hlediska technologie je možné rozlišit dva druhy kurzů podle času a úrovně spolupráce:  

• Asynchronní kurzy 

Jde o kurzy, které jsou poskytovány na firemních vzdělávacích či veřejných 

portálech. Jedná se o nejrozšířenější typ kurzu. Zájemce o studium má možnost 

kdykoliv se přihlásit a studovat dle svých potřeb. Tento druh kurzů je vhodný 

především pro podnikové vzdělávání. [2] 

 

 K výhodám asynchronní výuky patří: 

• je ideální pro jednoduchá fakta a koncepty; 

• není závislá na časových plánech studentů; 

• jednoduše se distribuuje; 

• dobře se spravuje a standardizuje (obsah je spravován na jednom umístění); 

• standardizace a nestrannost je ideální pro certifikace; 

• studenti procházejí studiem vlastním tempem; 

• studenti si sami volí způsob průchodu látkou. 

 

  K nevýhodám asynchronní výuky patří: 

• není ideální na výuku, jak aplikovat vědomosti v komplexních situacích; 

• je drahá a časově náročná iniciální výroba; 

• limitované okamžité interakce s lektorem či ostatními studenty; 

• méně flexibilní než synchronní výuka; 

• někteří studenti nemají zkušenosti s tímto typem výuky. [9] 

• Synchronní kurzy 

Tyto kurzy jsou poskytovány spíše tam, kde probíhá komunikace v reálném čase. 

Jsou součástí tzv. virtuálních tříd a on-line seminářů. Jsou obvykle realizovány pro 

vyšší úrovně vzdělávacích kurzů. Problémem však bývají vysoké nároky na kvalitu 

lektora, či značné finanční náklady. [2] 

 K výhodám synchronní výuky patří: 

• umožňuje v reálném čase aplikaci vědomostí vztahujících se ke komplexním 

tématům; 

• umožňuje v reálném čase vzájemné interakce studentů i lektorů; 

• většinou bývá levnější na výrobu než asynchronní výuka; 
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• rychleji se vyrábí; 

• jednoduše se modifikuje; 

• lektor může improvizovat; 

• výuka vedená lektorem je všem důvěrně známá. 

 

 K nevýhodám synchronní výuky patří: 

• vyžaduje koordinaci časových plánů a prostor; 

• může vyvolávat cestovní náklady; 

• těžko se uchovává a standardizuje; 

• studenti nemohou studovat svým vlastním tempem; 

• nepodporuje individuální zkoumání, způsob učení; 

• může odradit studenty, kteří na sebe berou riziko živého prostředí, kde se 

 setkávají tváří v tvář. [9] 

 

Na vývoji e-kurzu se podílí mnoho odborníků. Proces vývoje je možné rozdělit do 

následujících pěti etap: 

1. Analýza 

V této fázi jsou identifikovány potřeby firmy a zaměstnanců týkající se vzdělání 

a specifikovány hlavní cíle v této oblasti. Rovněž se provádí rozbor zdrojů 

potřebných pro realizaci projektu, identifikují se překážky, které lze během projektu 

očekávat a také je specifikován obsah celého projektu. 

2. Návrh 

Jedná se o vytvoření aplikace dle potřeb, především pak o výběr a uspořádání 

obsahu výuky. Také jsou ověřovány zásady pro návrh projektu, provádí se výběr 

typů interaktivity a uživatelského prostředí aplikace. 

3. Vývoj 

V této fázi probíhá tvorba samotného výukového produktu. Provádí se výběr 

vhodných vývojových nástrojů a standardů, zpracování designu a programování 

jednotlivých modulů aplikace. Rovněž se shromažďují všechny potřebné studijní 

materiály, provádí se testování a opravy. 
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4. Realizace 

Probíhá výběr kvalifikovaných instruktorů, tzv. tutorů a následná propagace            

e-learningu v organizaci. Provádí se také sběr materiálů pro management 

k vyhodnocení projektu. 

5. Hodnocení 

Jedná se o sledování výkonnosti aplikace, její efektivity, dostatečnosti, přehlednosti 

a využitelnosti pro zaměstnance. Rovněž se provádí kalkulace návratnosti     

investic. [2] 

 

Výhody a nevýhody e-learningu 

V této části se věnuji přínosům či výhodám, resp. nedostatkům či nevýhodám. [2] 

 

••••  Výhody e-learningu 

 Na přínosy e-learningu je možno nahlížet ze dvou hledisek: 

• z hlediska studenta; 

• z hlediska společnosti. 

 

Přínosy z hlediska studenta 

• Vyšší efektivnost výuky 

Za největší přínos e-learningu je považována jeho flexibilita. Té je dosaženo 

uspořádáním veškerých informací do přehledných modulů, ze kterých se jednotlivé 

kurzy skládají. To umožňuje vznik kurzů přesně podle požadavků a potřeb 

uživatelů. 

• Dostupnost kdykoliv – just in time 

Na rozdíl od tradičních kurzů umožňuje e-learningový systém přístup kdykoliv. 

Poskytuje tak informace v čase, který si určí samotný uživatel, nikoliv podnik. 

Uživatelům je rovněž umožněno studovat kdekoliv, jak doma, tak také v práci. 

• Individuální přístup k uživateli 

Dalším významným přínosem e-learningu je fakt, že na rozdíl od tradičního kurzu 

uživatel přestává být pasivním účastníkem. Probíraná látka totiž z velké části závisí 

na požadavcích studenta a ne na možnostech lektora. 
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• Rychlejší vstřebávání informací uživateli 

E-learningová forma vzdělávání rovněž zabezpečuje, že uživatel dostává 

v interaktivní formě jen informace, které sám požaduje. Tím je zajištěn rychlejší 

postup ve vzdělávání, než je tomu u tradičního kurzu.  

• Lépe zapamatovatelná forma informací 

Látka probíraná formou e-learningu je pro studenty bezesporu lépe vybavitelná při 

pozdější praktické aplikaci znalostí. Synchronní kurzy navíc umožňují při jakékoliv 

nejasnosti vznesení případného dotazu na tutora, který dané problematice rozumí. 

Rovněž je umožněna konzultace dané problematiky s ostatními studenty. 

• Větší možnosti testování znalostí 

Studentům je po absolvování kurzu umožněno otestovat si získané znalosti. Daný 

úkol je možné absolvovat opakovaně bez strachu z chyb. Anonymita uživatelů také 

dovoluje prosazení ostýchavějších osob, které jsou při tradičních kurzech spíše 

pasivní. Odpadá rovněž ovlivnění výsledků různými negativními vlivy, které souvisí 

s osobním kontaktem. 

• Vyšší míra interaktivity 

E-learningový systém vzdělávání zavádí do výuky nespočet multimediálních prvků, 

které zajišťují dynamický průběh celého kurzu. Často používaným a oblíbeným 

prostředkem interaktivity se poslední dobou stávají simulace, ve kterých má uživatel 

možnost vyzkoušet si reálné situace a navrhnout určitý druh řešení. V podobě další 

simulace jsou mu poté vráceny následky jím zvoleného rozhodnutí. [2] 

 

Přínosy z hlediska společnosti 

• Menší náklady na vzdělání 

Nepopiratelným přínosem e-learningového způsobu vzdělávání je jeho efektivnost 

po finanční stránce, neboť odpadají náklady na tisk a distribuci studijních materiálů. 

Třebaže jsou počáteční náklady na e-learning vysoké, s postupem času a se 

zvyšujícím se počtem účastníků klesají. Rovněž je sníženo množství času, které je 

nutné strávit na tradičním školení. 

• Snadná administrace 

E-learningový systém zajišťuje také administrativní stránku vzdělávání. Veškeré 

administrativní funkce byly a v mnoha případech stále jsou prováděny v papírové 
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podobě. Tento způsob však zvyšuje nároky na lidskou práci, která je spojena 

s administrací. Pokud je systém kvalitní a zahrnuje veškeré pomocné funkce, jako je 

registrace uživatelů či jejich testování a zpracování výsledků, může přinést značné 

finanční úspory, zejména pak snížení režijních nákladů a mzdových nákladů na 

administrativní práce. 

 

Přínosy z hlediska společnosti i studenta 

• Modularizace 

Studentům jsou poskytovány znalosti v tzv. modulech, které dané kurzy činí 

mnohem přehlednějšími a umožňují také rychlejší vstřebávání informací. Moduly 

lze charakterizovat jako malé části logicky spjatého obsahu na určité téma. 

Příkladem mohou být jednotlivé podkapitoly v daných kurzech. Další výhodou je 

rovněž jejich snadná aktualizace. Pokud je některý z modulů zastaralý, lze ho během 

chvíle odstranit a nahradit novým modulem. 

• Větší aktuálnost informací 

Potřebné změny ve výukových materiálech lze díky síťovému propojení provádět 

ihned z jednoho místa. Obsah tak, na rozdíl od tištěných materiálů, jejichž 

aktualizace je finančně nákladná, nezůstává statický. [2] 

 

• Shodný obsah pro všechny 

Při vzdělávání formou e-learningového systému jsou všem uživatelům poskytovány 

stejné informace. U tradičních kurzů tohoto není možné dosáhnout, ať už z důvodu 

měnících se lektorů či použití různých informačních zdrojů. Nesoulad v získaných 

znalostech tak může firmě způsobit problémy, neboť informace mohou být 

interpretovány různými způsoby. 

• Zvyšování znalostí z informačních technologií 

Pro efektivní použití e-learningového systému je nutné umět ovládat řadu 

informačních a komunikačních technologií. Lze tedy říci, že používání e-learningu 

napomáhá zvyšování znalostí z oblasti IT mnohem rychleji než tradiční vzdělávání. 
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• Nevýhody e-learningu 

Ačkoliv je e-learning nesporným přínosem, má také řadu nedostatků. Jeho podstatnými 

nevýhodami jsou: [2] 

• Závislost na technologiích 

Pro efektivní využití e-learningu, je třeba zajistit přístup k potřebnému hardwaru 

a softwaru. Tento faktor však lze označit za kritický, neboť daným vybavením 

nedisponuje každá firma a pro některé z nich může být jeho pořízení příliš nákladné. 

Klíčovým je v tomto případě přístup k počítačům a internetu. Nedostatečné 

vybavení může způsobit řadu problémů, jejichž následkem může být například 

nemožnost využít multimediální doplňky. 

• Nekompatibilita komponent 

Pro efektivní využití e-learningu je nutné zajistit jeho kompatibilitu s jinými 

systémy. Příčinou nekompatibility může být nedodržení standardů a nejednotnost 

postupů při tvorbě kurzů. Jelikož neexistuje obecně uznávaná platforma, ne každý 

kurz je použitelný ve všech systémech. Vytvoření standardů by umožnilo popsat 

obsah jednotlivých e-learningových kurzů dle stejných charakteristik, což by 

dovolilo práci s kurzem všem e-learningovým platformám. 

• Nevhodnost pro určité typy kurzů 

Pro některé typy vzdělávání není e-learning příliš vhodnou formou výuky. Existují 

znalosti, které není možné předat jen pomocí technologií. Pro tyto znalosti je 

přítomnost lidského faktoru nezbytná. 

• Nevhodné pro určité typy studentů 

Nelze říci, že e-learningová forma vzdělávání je vhodná pro každého. Tento typ 

výuky vyžaduje, aby byli studující schopni převést své myšlenky a řešení úloh do 

slovní podoby, neboť e-learning pracuje na základě textové formy komunikace. Tato 

forma vzdělávání také není příliš vhodná pro studenty, kteří si probíranou látku lépe 

zapamatují, pokud ji slyší. 

• Vysoké počáteční náklady 

Řadu firem můžou od zavedení e-learningu odradit vysoké náklady na jeho pořízení 

a provoz. 
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• Závislost na lidské podpoře 

Mnoho firem používá pro e-learningové aktivity interní a externí podporu, 

zahrnující kvalifikované zaměstnance z IT oddělení či lektory a vývojáře obsahu, 

neboť k přesunu veškeré podpory na podporu on-line dochází až po určité době, kdy 

již systém funguje bez komplikací. 

• Nízká úroveň kvality obsahu 

U většiny firem je významným nedostatkem nepříliš kvalitní obsah e-learningových 

znalostních databází. To je zapříčiněno zejména vysokými náklady na tvorbu 

kvalitního obsahu a malými zkušenostmi s vývojem e-kurzů. [2] 

 

•   Trendy v e-learningu 

Vzdělávání získalo zavedením e-learningu zcela nový význam, neboť umožňuje 

poskytovat studujícím potřebné znalosti a informace v daleko rychlejším tempu. Pomocí 

následujících trendů lze objasnit dosavadní vývoj e-learningu a tím docílit lepšího 

porozumění tomuto systému vzdělávání, či odhadnout e-learningový vývoj                        

v budoucnu. [2] 

 

• E-learning jako obchodní strategie 

V dnešní době se pro společnosti stala klíčovou otázka, kdy je vhodné začít               

e-learning používat.  Mnohé z těchto podniků vidí v e-learningu strategické řešení, 

jehož součástí musí být všichni zaměstnanci, jinak by investice do ERP1 a CRM2 

systémů byla zcela zbytečná. Je tedy třeba využívat e-learning tak, aby se stal 

nedílnou součástí infrastruktury organizace. 

 

• E-learning jako řešení pro specifické aplikace 

Jelikož e-learningová forma vzdělávání může, stejně jako klasické školení, 

poskytnout zaměstnancům technické a netechnické druhy školení, lze jeho zavedení 

označit za velmi výhodné. Na rozdíl od školení tradičního je totiž díky e-learningu 

zaručeno rychlé a efektivní školení zaměstnanců, aniž by tito byli během výuky 

nuceni opustit své místo výkonu práce. 

                                                 
1 ERP (Enterprise Resource Planning) - informační systém, který integruje a automatizuje velké množství 

procesů souvisejících s produkčními činnostmi podniku. 
2 CRM (Customer relationship management) - systémy pro řízení vztahů se zákazníky.  
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• Integrace všech částí e-learningu 

Existují nejrůznější typy e-learningových nabídek, které je možno zařadit do tří 

kategorií: 

1. obsah; 

2. technologie; 

3. služby. 

Co se obsahu týče, měla by firma zvážit všechny oblasti využití. Může jít 

o dovednosti obchodní, technické, či dovednosti, jež jsou pro každou společnost 

specifické. Rovněž by měla mít určen formát, ve kterém budou informace 

předávány, zda půjde o školení klasické, on-line kurzy či simulace. 

S ohledem na technologie by mělo být do vzdělávacího procesu zahrnuto 

i plánování jak současných tak budoucích potřeb společnosti, řízení a distribuce 

obsahu či znalostní management. 

V oblasti služeb je vhodné zaměřit se především na řízení změn a strategický rozvoj, 

jež jsou pro úspěch implementačního procesu velmi důležité. 

Vzájemná integrace komponent z těchto tří kategorií napomáhá řešení specifických 

problémů.  

 

• Blended learning-kombinované vzdělávání 

V současné době zaznamenává výrazný rozmach také kombinované vzdělávání, tzv. 

blended learning. Jde o kombinaci tradičního vzdělávání a e-learningu, což 

způsobuje nárůst efektivity vzdělávání. Více pozornosti této metodě je věnováno 

v kapitole 2.3.3. 

 

• Přechod od nespojitého vzdělávání k vzdělávání jednotnému 

Jedním z významných trendů je také snaha o bezproblémový přechod mezi 

vzdělávacími aktivitami v kombinovaném vzdělávání. Jde tedy o snahu jednotlivé 

oddělené aktivity integrovat a zaručit plynulý přechod mezi prací skupinovou 

a individuální, či mezi učením dle potřeb a možností studujícího a synchronním 

vzděláváním. 

 

 

 



 
31 

• Digitální spolupráce se střetává se vzděláváním 

Úzká souvislost mezi e-learningem, on-line spoluprací a knowledge managementem 

vede k tomu, že mnozí dodavatelé nabízejí možnosti pro knowledge management 

a digitální spolupráci. Platformy však musí splňovat předepsané standardy a musí 

být schopny rychle začlenit IT oddělení do systému tak, aby bylo součástí celého 

procesu. 

 

• Méně vizí a více reality (návratnost investic) 

V současnosti je věnována velká pozornost investicím do nových technologií, které 

jsou však prováděny velmi opatrně. Společnosti hledají řešení, které by podpořilo 

jejich klíčové obchodní činnosti, okamžité řešení problémů a také by zajistilo 

rychlou návratnost vložených finančních prostředků. [2] 

 

• Vícepoužitelný obsah 

S vývojem e-learningu začaly vznikat knihovny s hotovými kurzy, které 

umožňovaly přístup pomocí internetu a studující je tak mohli využívat dle svých 

potřeb. Později došlo také k prosazování kurzů synchronních a kombinovaných 

s klasickým vzděláváním. 

 

• E-learning prochází všemi organizacemi 

Za první uživatele e-learningu lze považovat společnosti, které tímto způsobem 

řešily různá vystoupení, projevy a školení. Ty poté následovaly organizace státní, 

univerzity a také neziskové organizace, které využívají e-learning pro vzdělávací 

a komunikační potřeby, ale rovněž pro zajištění nových obchodních příležitostí. 

 

• Nespoléhat jen na LMS 

Je nutné nahlížet na e-learning jako na systém, pro který je kromě LMS (viz kapitola 

2.3.4) nutná také spolupráce managementu, jednotlivých tutorů, tvůrců obsahu 

a všech, kterých se celý tento proces týká. Lze tedy říci, že efektivního řešení je 

možno dosáhnout externí a interní spoluprací. [2] 
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2.3.3 Blended learning 

Blended learning je kombinací tradičních vzdělávacích metod a e-learningu. Princip této 

metody spočívá v zadání daného tématu, přístupného v elektronické formě a jeho využití 

k samostudiu. Následná diskuze a rozšíření stanoveného tématu již probíhá během 

prezenčních konzultací s vyučujícím. Zde je již předpokládána znalost látky, jež byla zadána 

k samostudiu. Konzultace samotné již slouží především k rozvoji a doplnění nabytých 

poznatků a rovněž umožňují diskuzi jak studentů s lektorem, tak mezi studenty navzájem. 

Jedná se o velice efektivní metodu vzdělávání, avšak problémem zde může být motivace 

studentů k samostudiu. Toto již záleží na vedoucím daného kurzu, jakým způsobem dokáže 

motivovat studenty k nastudování elektronických materiálů. [5] 

 

  

Obr. 2.3.1: Blended learning (zdroj: vlastní) 

 

2.3.4 Systémy pro podporu vzdělávání 

Learning Management Systems (LMS), lze přeložit jako systém pro řízení výuky. Jedná 

se o soubor nástrojů, které usnadňují tvorbu, používání a správu kurzů v elektronickém 

prostředí, neboť poskytují: 

• rozhraní k vytváření a prezentaci kurzu; 

• soubor výukových nástrojů, usnadňujících samostudium, komunikaci a spolupráci; 

• soubor administrativních nástrojů, pomáhajících tutorovi ve vedení, správě 

a vylepšování kurzu. 

   

Systémy pro podporu vzdělávání 

V rámci LMS lze rozlišit softwarové systémy pro: 

• řízení kurzů (Course Management Systems, CMS) 

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

Tradiční forma 
vzdělávání 

Blended learning 

E-learning 
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• řízení podnikového vzdělávání (Enterprise Learning Management Systems, ELMS). 

 

 CMS jsou používány na univerzitách a poskytují především soubor vzdělávacích nástrojů 

usnadňujících učení, komunikaci a spolupráci a také soubor podpůrných nástrojů, 

pomáhajících v procesu správy a vedení kurzu. [17] 

 LCMS mají některé charakteristiky a funkce CMS. Jsou určeny především pro 

management obsahu kurzů. Funkcí LCMS je sestavování obsahu kurzu z výukových objektů 

či modulů uložených v databázové knihovně znovupoužitelných výukových objektů. Dále 

zajišťují dekompozici a kompozici obsahu na učební jednotky libovolného rozsahu, dodávání 

individuálně uzpůsobených učebních jednotek koncovým uživatelům, detailní sledování 

aktivit uživatelů nad učebními jednotkami a podporu integrace výukových strategií                 

e-learningu. [7]  

 ELMS se zaměřují na integraci LMS, LCMS, virtuální třídy a dalších nástrojů do 

komplexnějších systémů (sestav). LMS v nich tvoří pouze jednu složku, která však nemusí 

být rozhodující. Klíčovou složkou bývá většinou LCMS. [17] 

 

Hlavní funkce LMS 

LMS řídí a zajišťuje celý systém vzdělávání pomocí těchto hlavních funkcí: 

• organizace materiálů a jejich distribuce; 

• komunikace; 

• hodnocení včetně zpětné vazby; 

• správa kurzu. [10] 

 

Struktura LMS 

V LM systémech je používána řada nástrojů zajišťujících jeho funkce. Jde především o: 

• Nástroje pro prezentaci a distribuci vzdělávacího obsahu 

Jedná se o nástroje zabezpečující samotnou dostupnost kurzu, tzn. hardwarové 

a sofwarové vybavení organizace. Nedílnou součástí jsou také nástroje pro tvorbu 

a snadnou aktualizaci vzdělávacího obsahu. Rovněž by měla být zajištěna možnost 

vyhledávání jednotlivých materiálů. 
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• Komunikační a kooperativní nástroje 

Z komunikačních nástrojů je vhodné zmínit především nástroje umožňující tvorbu 

diskuzních fór či skupin a vedení moderovaných diskuzí souvisejících 

s jednotlivými kurzy. Studijní kurzy by také měly umožňovat komunikaci pomocí 

chatu, videokonferencí či interních e-mailů. 

• Nástroje pro verifikaci a fixaci učiva 

Součástí je systém zajišťující tvorbu a zpracování autotestů a anket, rovněž obsahuje 

nástroje pro zadávání úkolů a testů a jejich následné automatické nebo manuální 

vyhodnocení. Také poskytuje možnost vložit komentáře k jednotlivým úkolům či 

případné zasílání příloh k daným úkolům. Vhodné je zmínit také nástroje 

umožňující týmovou spolupráci při vypracování některých úkolů. 

• Nástroje pro administraci kurzu 

Spadají zde především nástroje podporující řízení jednotlivých kurzů jako je 

harmonogram či časový plán. Dále nástroje umožňující tvorbu a správu 

uživatelských účtů či nástroje pro monitorování činností studentů. Poskytovány jsou 

také možnosti exportu nebo tvorba statistik. 

• Podpůrné nástroje 

Za podpůrné nástroje lze označit manuál k příslušnému LM systému či existenci 

nápovědy v daném LMS. [7] 

 

Uživatelé LMS 

Lze definovat 4 typy uživatelů LMS: 

• Administrátor 

Jedná se o správce systému, který instaluje a udržuje prostředí pro kurzy, tutory 

a studenty. Jeho hlavní činností je zabezpečit hladký chod celého systému. 

• Autor 

Autor, někdy též manažer kurzu má plnou kontrolu nad obsahem a správou daného 

kurzu. 

Nástroje autora: 

Tvorba a aktualizace kurzu 

Prvotním krokem autora bývá zpravidla tvorba struktury kurzu. Následně jsou do 

kurzu v rámci jednotlivých modulů zařazovány cíle modulů, s nimi související 
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studijní materiály, testy a úlohy. Nedílnou součástí návrhu kurzu je také 

sestavení harmonogramu s termínovanými úkoly. 

Tvorba a aktualizace komunikačního prostředí 

Úkolem autora kurzu je vytvořit příslušné diskuzní skupiny a sestavit týmy, které 

budou pracovat na zadaných týmových úkolech a také nastavit jejich 

charakteristiky. 

• Tutor 

Tutorem je vyučující, který vede výuku v daném e-learningovém kurzu. Obvykle 

má také přístup ke správě studentů. 

Nástroje tutora: 

Komunikační nástroje 

Mezi komunikační nástroje, které tutor využívá, lze zahrnout eKonference, 

elektronickou poštu, diskuze či virtuální třídy. Dále je také obvykle moderátorem 

diskuzí. 

Správa studentů 

Tutor má možnost sledovat postup jednotlivých studentů ve výuce, využití 

stránek, dále zasílání korespondenčních úkolů, vypracování testů apod. Rovněž 

kontroluje dodržování harmonogramu daného kurzu. 

Zkoušení studentů 

Součástí ověřování znalostí studentů mohou být také testy realizované 

v prostředí LMS na čas. Určitou váhu mohou mít i odpovědi studentů v průběhu 

kurzu, jejich případné reakce na dotazy a odpovědi spolustudujících či 

automatizovaná hodnocení. 

• Student 

Jde o hlavního uživatele systému, jenž po zápisu do kurzu získá přístup ke studijním 

materiálům, není mu však umožněno s obsahem kurzu manipulovat.  

Nástroje pro studenty: 

Výukový balík 

Zahrnuje veškeré výukové materiály v různých podobách, jež jsou rozděleny do 

příslušných modulů. Součástí balíku je také harmonogram postupu samostudiem. 

Veškeré činnosti, které vyžadují reakci tutora jako testy, autotesty či nejrůznější 

úkoly jsou termínovány. 
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Komunikační nástroje 

Studující má k dispozici obdobné nástroje jako tutor. Může využívat 

elektronickou poštu, diskuze, virtuální třídy či eKonference. 

Sebehodnocení 

Vychází především z vyhodnocení autotestů. Výsledek testu bývá studentovi 

obvykle zaslán automaticky bez zásahu tutora. 

Správa kurzu 

Studující má možnost sledovat cíle příslušného kurzu a svůj postup v plnění 

stanovených úkolů, průběžné hodnocení či komentáře k jednotlivým úkolům. 

Rovněž je studentům umožněno vytvářet si své domovské stránky. [10] 

 

Následující výčet nabízí několik možností e-learningového řešení. 

Levné e-learningové řešení (WBT, CBT) 

Toto řešení je založeno na metodě WBT nebo CBT a patří k nejjednodušším 

a nejlevnějším e-learningovým řešením. Většinou je ve formě jednoduchého programu nebo 

stránky, kde je umístěn vzdělávací obsah, který by měl student nastudovat. Tato metoda 

řešení je obvykle distribuována pomocí datového média typu CD nebo DVD. Cena vytvoření 

jednoduché vzdělávací stránky začíná přibližně na 15 000 Kč. Může však růst souběžně 

s rozsahem vzdělávacího obsahu. Jelikož se na rozdíl od LMS v tomto případě nejedná 

o řízený e-learning, ale pouze o distribuci informací, není možné sledovat průběh 

vzdělávacího procesu, činnosti studentů a také nelze studenty hodnotit. 

 

E-learningové řešení s open source LMS 

Tato varianta nabízí možnost využití některého z mnoha dostupných LMS systémů. 

Princip řízeného e-learningu, který LMS systémy využívají, nabízí celou řadu funkcí pro 

studenty i pro vyučující. Umožňují také monitorování průběhu jednotlivých kurzů 

a hodnocení studentů. Jelikož jsou open source LMS nabízeny zdarma, jediné náklady 

spojené s jejich využitím jsou náklady na mzdu programátora, který se stará o jejich zavedení 

a chod.  

 

E-learningové řešení s nákupem/pronájmem LMS 

Tato možnost zahrnuje výběr některého z komerčních systémů. Jedná se o již hotové 

softwarové produkty, které jsou pouze přizpůsobeny potřebám a požadavkům zákazníka. 
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Výhodou je, že firmy poskytují podporu k těmto produktům a jejich možné rozšíření podle 

potřeb. Toto je ovšem podmíněno vyšší částkou, kterou je třeba vynaložit na koupi licencí. 

Rovněž vznikají náklady spojené s výrobou vzdělávacího obsahu. Cena komerčních LMS 

začíná cca na 60 000 Kč. Jejich kvalita se různí, většinu verzí lze však ještě před výběrem 

vyzkoušet v demoverzi. 

 

E-learningová řešení na klíč 

Toto řešení umožňuje zakoupení kompletního LMS systému a vzdělávacího obsahu na 

klíč. Firma, která takovou službu nabízí, vytvoří LMS přesně dle požadavků zákazníka. 

Uvedené řešení je nejnákladnější a jeho cena může jít až do milionových částek. Z důvodu 

vysokých nákladů, ale také funkcionality se toto řešení spíše hodí pro velké organizace. [16] 

 

•  Příklady LMS systémů 

Pro orientaci je vhodné uvést několik příkladů open source a komerčních systémů, 

včetně jejich stručných charakteristik. 

Open source systémy: 

Moodle 

Moodle je softwarový balík podporující prezenční i distanční formy výuky 

prostřednictvím on-line kurzů. Umožňuje publikaci studijních materiálů, založení 

diskuzních fór, sběr a hodnocení úkolů odevzdaných v elektronické formě, tvorbu   

on-line testů a další činnosti, které podporují výuku. [18] 

 

Ilias 

Systém ILIAS je webová aplikace, a proto pro přístup a práci se systémem není nutné 

instalovat na počítač speciální aplikace ani vybavení. K práci se systémem je 

dostačující běžně používaný internetový prohlížeč. To umožňuje systém s možností 

přístupu v podstatě z jakéhokoliv počítače připojeného k celosvětové síti internet, a to 

v jakoukoliv denní dobu. Zvládnutí ovládání systému je díky webovému řešení 

aplikace velmi jednoduché i pouze se základními znalostmi používání počítačů. [13] 
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Komerční systémy: 

iTutor 

iTutor je e-learningová platforma pro vzdělávání, sdílení vědomostí a spolupráci. 

Jedná se o řešení, které umožňuje efektivně organizovat a řídit celý vzdělávací proces, 

jehož součástí je samostudium elektronických kurzů a materiálů, synchronní 

vzdělávání ve virtuálních třídách a klasická výuka na učebnách. [15] 

 

Unifor Live! 

Unifor Live! je systém pro řízené vzdělávání, který umožňuje realizaci                       

e-learningového vzdělávání na různých úrovních a je podporované systémem 

propracovaných nástrojů. Unifor Live! je tudíž vhodný pro velké množství institucí, 

které poskytují distanční vzdělávání. [24] 

 

eDoceo 

LMS eDoceo slouží ke správě prezenčních a elektronických vzdělávacích programů. 

Je možné jej provozovat v rámci internetu nebo intranetu. Rovněž umožňuje testování, 

vyhodnocování, sledování výsledků studia, certifikování absolventů a schvalovacích 

procesů. [14] 
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3 Analýza současného stavu a využití e-learningu ve veřejné 

správě 

Po teoretickém základu provedeném v předcházející kapitole se tato část zabývá 

aplikací možného využití e-learningu ve vybrané organizaci, tj. Revírní bratrské pokladně, 

zdravotní pojišťovně. Předtím byla provedena analýza současného stavu využití vzdělávání.  

 

3.1 Charakteristika vybrané organizace 

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna zahájila svou činnost 1. července 1993 

jako jedna z nejmladších zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na území ČR, ale zároveň 

jako pojišťovna s tradicí sahající až do 19. století. 

Je jednou z největších zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na Moravě. V současné 

době registruje více než 416 tisíc pojištěnců převážně na severní a střední Moravě a ve 

Slezsku. Dostupnost služeb a přímý styk s klienty zabezpečuje síť expozitur a jednatelství. 

RBP je členem Svazu zdravotních pojišťoven ČR. Svaz zdravotních pojišťoven je orgán, 

který sdružuje všechny zaměstnanecké zdravotní pojišťovny, působící na území České 

republiky. Specifikem zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven je to, že do oblasti veřejné 

správy spadají jen částečně, jsou subjektem ,,sui generis“ tzn., že mají specifické právní 

postavení. Výjimkou je pouze Všeobecná zdravotní pojišťovna, která je klasickou 

veřejnoprávní institucí. 

České zdravotnictví je financováno převážně z daní, kterým říkáme zdravotní pojištění. 

Z veřejného zdravotního pojištění se hradí zdravotní péče poskytnutá pojištěnci na území 

České republiky s cílem zachovat nebo zlepšit jeho zdravotní stav. Ze zdravotního pojištění se 

pojištěncům rovněž uhradí částka, kterou vynaložili na nutné a neodkladné léčení v cizině, 

a to do výše stanovené pro úhradu takové péče na území České republiky. 

Zdravotní péči poskytují ve zdravotnických zařízeních zdravotničtí pracovníci, 

popřípadě další odborní pracovníci ve zdravotnictví, a to v rozsahu své odborné způsobilosti. 

Jiní zdravotničtí pracovníci než lékaři poskytují hrazenou péči na základě ordinace 

ošetřujícího lékaře. 

Zdravotní pojišťovna při zajišťování svých úkolů daných právními předpisy má vztahy 

především k: 

• plátcům pojistného, 

• poskytovatelům zdravotní péče, 
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• pojištěncům. 

 Plátcům pojistného poskytuje pojišťovna informační servis v oblasti předpisů 

o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a dbá o řádný výběr stanoveného pojistného. 

Kontrola se orientuje na dvě nejdůležitější skupiny plátců, a to na zaměstnavatele a osoby 

samostatně výdělečně činné. 

 S poskytovateli zdravotní péče (zdravotnickými zařízeními) uzavírá smlouvy na druh 

a rozsah zdravotní péče pro své pojištěnce, kterou také po kontrole uhrazuje. 

 Pojištěncům poskytuje metodický a poradenský servis při zajišťování zdravotní péče 

a také ji hradí. 

 Již z tohoto stručného vymezení vyplývá složitost celého systému v jeho komplexnosti 

a provázanosti. K tomu, aby úkoly byly optimálně zajišťovány, je vytvořena organizační 

struktura pojišťovny. Následující obrázek zachycuje organizační strukturu Revírní bratrské 

pokladny, zdravotní pojišťovny. 

 

 

 

Obr. 3.1.1: Organizační schéma (zdroj: vlastní) 
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3.2 Současný systém vzdělávání ve společnosti 

Stávající systém vzdělávání ve společnosti Revírní bratrská pokladna zdravotní 

pojišťovna je realizován formou školení externími a interními školiteli. Organizaci 

jednotlivých školení zajišťuje odbor personálně-právní. Pořádaná školení mohou probíhat ve 

vyhrazených místnostech přímo ve firmě nebo účastníci na školení dojíždějí. Frekvence 

školení se liší podle jednotlivých útvarů a také podle pracovních pozic. Na celopodnikové 

úrovni probíhají ve dvouletých intervalech školení k bezpečnosti práce, školení k informační 

bezpečnosti a školení pro řidiče referentských vozidel. Ročně se takto proškolí cca 150 

zaměstnanců RBP. Tato školení se uskutečňují v prostorách RBP a jsou vedena externími 

školiteli. Kromě těchto vzdělávacích akcí probíhají dle potřeby i další jednorázová školení 

v souvislosti s různými změnami, např. se změnami právních norem, jichž se zúčastňují 

zaměstnanci dle odborné působnosti  jednotlivých útvarů. Takto se externě ročně proškolí    

30 – 40 zaměstnanců RBP, Mimoto se pořádají vzdělávací akce i na manažerské úrovni. 

Všechny tyto vzdělávací akce probíhaly doposud formou klasickou. 

Přechodem na e-learningovou formu školení by se společnosti snížily náklady, které 

musí vynakládat na školení v prostorách firmy nebo na školení mimo firmu. Jde především 

o náklady na lektory, tisk a distribuci studijních materiálů. Při externím školení mimo firmu 

by byly odstraněny veškeré náklady spojené s dojížděním, především pak čas strávený na 

cestě, náklady spojené se stravováním či ubytováním v případě několikadenního školení. 

Zaměstnanci by také nebyli nuceni opustit na dobu, po kterou probíhají školení svá 

pracoviště, což by přineslo i jistou úsporu času. Průzkumem v nabídkách školicích firem bylo 

zjištěno, že náklady na jednotlivá školení klasickou formou se pohybují v rozmezí tisíců až 

desetitisíců korun na osobu podle délky a místa konání vzdělávací akce, takže ročně se mohou 

vyšplhat až do výše jednoho milionu korun. 

E-learningová forma školení by rovněž umožnila rychlejší seznámení zaměstnanců 

s probíhajícími legislativními změnami v zákonech, nařízeních a směrnicích než doposud 

prováděný způsob školení. 
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4 Návrh prostředí a jeho implementace 

Předmětem této kapitoly je sestavení plánu pro implementaci e-learningového systému 

a následné vytvoření vzdělávacího kurzu pro ekonomický útvar Revírní bratrské pokladny, 

zdravotní pojišťovny. 

Před zavedením nového systému do společnosti je třeba sestavit plán projektu. Je nutné 

sestavit projektový tým, provést analýzu stávajícího stavu, stanovit rozpočet, identifikovat 

možná rizika projektu a odhadnout dobu trvání a s ní spojené náklady na projekt. 

V subkapitole 4.1 je zpracován plán projektu, je stanovena doba trvání projektu a na 

jednotlivé činnosti jsou přiděleni určení pracovníci. Dále je rozebráno ekonomické 

zhodnocení a předpokládané úspory spojené s nasazením e-learningu (subkapitola 4.2). 

Následně je v subkapitole 4.3 vytvořen již samotný návrh pilotního kurzu. Součástí kurzu jsou 

kromě studijních materiálů také zpětnovazební prvky ve formě testu či ankety vytvořené 

tvůrcem daného kurzu. 

 

4.1 Zpracování plánu projektu 

V této části je znázorněno plánování projektu pomocí nástroje Microsoft Project. Je zde 

uveden přehled aktivit projektu. Dále pak Ganttův diagram, který modeluje aktivity projektu 

v čase a také zdroje a náklady na projekt. 

 

Seznam akcí 

Následující tabulka zobrazuje seznam akcí, které budou v rámci projektu uskutečněny. 

Akce jsou rozděleny do 3 základních skupin, které se dále člení na jednotlivé aktivity. 

V tabulce je dále uveden odhad doby trvání v pracovních hodinách, předpokládané datum 

začátku a konce aktivity, dále je zde předchůdce, který uvádí, na jakou činnost aktivita 

navazuje a zdroj, který se bude na dané činnosti podílet. 
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Tab. 4.1.1: Seznam akcí (zdroj: vlastní) 

 

Ganttův diagram 

Ganttův diagram je jedním z nejčastěji užívaných způsobů znázorňujících návaznost 

aktivit v čase. Diagram, uvedený níže, je grafickým znázorněním činností uvedených 

v předchozí kapitole. 

MS Project dokáže také vygenerovat kritickou cestu. Jde o posloupnost aktivit 

s nulovou rezervou, jejichž zpoždění může ohrozit celý projekt. Průběh kritických činností je 

v diagramu znázorněn červeně. 
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Graf 4.1.1: Ganttův diagram (zdroj: vlastní) 

 

Je nutné vypočítat procento kritičnosti, neboť je třeba zjistit, zda je projekt 

realizovatelný. Procento kritičnosti se zjišťuje podle následujícího vzorce:  

počet kritických činností/počet činností celkem * 100 

Pokud procento kritičnosti přesahuje hodnotu 30%, je nutné provést odkritičnění 

například prodloužením doby trvání činnosti či navýšením zdrojů. 

Počet kritických činností v tomto případě je roven 3, celkový počet činností je pak 17. 

Po dosazení do vzorce získáme hodnotu přibližně 18%, z čehož vyplývá, že projekt lze 

realizovat.  

 

Na základě zpracování plánu projektu zavedení e-learningu je v další části zpracován 

návrh a e-kurz. 

S ohledem na výši pořizovacích a provozních nákladů a případná rizika jsem se 

rozhodla pro LMS Moodle, neboť v případě poruchy tohoto systému nebudou muset být 

vynaloženy tak vysoké náklady na opravy, jako by tomu bylo při užití komerčního systému. 
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4.2 Ekonomické zhodnocení e-learningových kurzů 

V roce 2011 činily náklady na prezenční školení v Revírní bratrské podkladně, 

zdravotní pojišťovně 711 tis. Kč. Po analýze, kterou jsem provedla, lze uvedenou sumu 

rozdělit zhruba na tyto výdajové položky: 

• 214 tis. Kč - ubytování účastníků školení; 

• 195 tis. Kč - odměny a další náhrady lektora; 

• 146 tis. Kč - doprava účastníků školení; 

• 102 tis. Kč - náklady na stravování; 

• 54 tis. Kč - ostatní (pronájem učeben, kancelářské potřeby, výroba studijních 

pomůcek, aj.). 

Jestliže většinu svých školení převedou firmy na elektronické vzdělávání, budou 

dosažené úspory značné. Dle vlastního průzkumu bylo zjištěno, že u společností, které začaly 

preferovat tuto formu vzdělávání, poklesly náklady na školení až o polovinu.  

V případě vytvoření e-learningového kurzu pro ekonomický úsek RBP v systému Moodle 

jsou výdaje minimální. Počítá se, že autorem odborného obsahu kurzu i lektorem bude 

vedoucí pracovník ekonomického úseku, který zároveň odpovídá jak za tvorbu testů, tak za 

vedení výuky, vyhodnocování i případnou konzultaci při studiu. Administrátor, který zajišťuje 

nastavení prostředí a jeho údržbu, je pracovník úseku informatiky. 

V následující části jsem se pokusila vytvořit modelový příklad srovnávající prostředky 

vynaložené na prezenční školení a e-learning. U elektronického školení jsem vycházela 

z toho, že výukový program vytvoří externí firma. Klasické jednodenní školení bude probíhat 

mimo vlastní prostory firmy a jeden běh kurzu bude pro 25 studujících. V případě, že 

standardní, průměrně náročné e-learningové studium vytváří externí společnost, z podkladů 

a názorů zainteresovaných pracovníků jsem zjistila, že cena elektronického vzdělávání 

odpovídá řádově šestinásobku odměny lektora klasického školení (viz tab.4.2.1). 
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Ocenění e-learningu: 

autor        9 000,- 

programátor       9 000,- 

         ----------------------------------------------------------------------------------- 
celkem                 18 000,- 

+ lektorovi za každých 25 studentů, vč. aktualizace  3 000,- 

 

Ocenění 1 běhu klasického školení: 

lektor, vč. pronájmu učebny     3 000,- 

doprava (25 x 500,-)               12 500,- 

stravování (25 x 100,-)      2 500,- 

studijní materiály (25 x 80,-)     2 000,- 

         ----------------------------------------------------------------------------------- 
celkem                  20 000,- 

Tab. 4.2.1: Ocenění jednotlivých školení (zdroj: vlastní) 

 

Rozbor nákladů na vzdělávání odhalil, že e-learning má ve srovnání s prezenčním 

vzděláváním vyšší podíl fixních nákladů a relativně nižší podíl variabilních nákladů. Většina 

variabilních nákladů prezenční výuky je nasazením elektronického vzdělávání eliminována 

a naopak zavedení e-learningu je podstatně náročnější než příprava prezenčního vzdělávání. 

Protože elektronické vzdělávání přináší vyšší počáteční náklady, avšak snižuje 

náklady na vzdělávání jednoho zaměstnance, rozhodnutí o tom, který typ výuky bude 

vhodnější (prezenční nebo elektronická), se transformuje v úlohu hledání tzv. bodu zvratu 

neboli počtu studujících, pro který se již nasazení elektronického vzdělávání vyplatí. Průběh 

nákladů obou kurzů je zachycen v následujícím grafu. 
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Graf 4.2.1: Průběh nákladů kurzů (prezenční, e-learning) v závislosti na počtu 

studujících zaměstnanců (zdroj: vlastní) 

 

U e-learningu náklady rostou jen mírně v souvislosti s jeho případnou aktualizací, 

s vedením výuky lektorem a konzultacemi za každých 25 studentů. Z toho vyplývá pohyblivá 

složka za každého studenta ve výši 120 Kč (3000/25).  

Přímka e-kurzu má tedy rovnici:  

y = 18000 + 120*x 

Rovnice 4.2.1: Přímka e-kurzu (zdroj: vlastní) 

 

Pohyblivou složku v každém běhu prezenčního kurzu tvoří v našem případě doprava, 

stravování a studijní materiály, které představují v průměru 680 Kč na každého studujícího. 

Náklady tohoto kurzu jsou v prvním běhu vyjádřeny rovnicí: 

y = 3000 + 680*x 

Rovnice 4.2.2: Náklady prezenčního kurzu (zdroj: vlastní) 

 

V případě, že neuvažujeme s náklady na lektora v druhém běhu, můžeme pomocí 

soustavy těchto dvou rovnic vypočítat bod zvratu, který je 26,8. Rozložíme-li náklady na 
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lektora mezi prvních pět účastníků druhého kurzu - 600 Kč na účastníka (viz graf 4.2.1) nebo 

naběhnou-li celé na začátku tohoto běhu, potom se zavedení e-learningu vyplatí hned 

od 26. studujícího. V každém případě tzv. bod zvratu nastává v druhém běhu školení, to 

znamená, že s vyšším počtem proškolovaných pracovníků se stává prezenční kurz proti 

elektronickému vzdělávání neefektivní a náklady u něj neúměrně rostou. 

Další úspory lze nalézt v délce trvání výuky, která je v učebně prakticky vždy delší než 

doba, kterou věnuje kurzu zaměstnanec při e-learningu. Úspora vycházející z minimalizace 

neproduktivního času může být značná. U prezenční výuky je vyšší časová náročnost nutná 

z důvodu navázání a udržení sociálního kontaktu mezi vyučujícím a studujícím 

zaměstnancem. Postupuje se často podle nejpomalejšího studenta. Někdy je snahou lektora 

plně využít čas, který mu byl dán. Přestávky, které jsou sice nezbytné nelze často použít 

k produktivní činnosti.  

Při klasickém vyučování potřebuje lektor nejvíce času na přípravu v případě prvního běhu 

kurzu, při každém dalším opakování kurzu potřebuje času méně. Náročnost přípravy 

elektronického kurzu je obecně vyšší, minimálně kvůli nutnosti konverze materiálů do 

elektronické podoby. Pro vyšší nároky na kvalitu materiálů a absenci lektora při studiu by 

měly být materiály připraveny pečlivěji. Vývoj kurzu by proto měl být svěřen odborníkovi. 

Podle zkušenosti z praxe je náročnost přípravy základních podkladů pro programátory 

obdobná jako u klasického studia (vychází se z toho, že podklady pro prezenční kurz již 

existují a použijí se jako výchozí bod), avšak po jejím dokončení následují další práce. 

Programátor vytvoří elektronickou podobu kurzu a poté lektor musí potvrdit, zda je vše 

správné, případně žádat změny. 

 

4.3 Zpracování struktury kurzu 

Pro zpracování pilotního kurzu byl vybrán LMS Moodle. V této části bude nejprve 

přiblíženo prostředí systému Moodle a následně již bude věnována pozornost samotné tvorbě 

kurzu, jeho struktuře, grafické podobě a obsahu. 

 

LMS Moodle a jeho prostředí 

Moodle (Modula Object - Oriented Dynamic Learning Evironment - modulové 

objektově orientované dynamické výukové prostředí) je softwarový balík zaměřený na 

podporu vzdělávání, prostřednictvím on-line kurzů dostupných na www stránkách. Obsahuje 

velké množství obecných funkcí, hlavní záležitostí jsou však vzdělávací kurzy a materiály. 

Moodle umožňuje prezentaci studijních materiálů, zakládání diskusních fór, sběr 
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a vyhodnocení elektronicky odevzdávaných úkolů, tvorbu on-line testů a řadu dalších 

činností, které slouží pro podporu výuky. [11] 

Při vstupu do systému Moodle, se uživatel může setkat se systémem přihlašování. 

E-learningový portál se může nacházet v jednom z těchto režimů: 

• otevřený  

• částečně otevřený  

• uzavřený.  

 

Při vstupu do plně otevřeného systému nejsou vyžadovány žádné údaje a uživateli se 

rovnou zobrazí výchozí stránka systému, na které se pohybuje s právy hosta. 

Částečně otevřený systém umožňuje uživateli vstup až po registraci a zadání určitých 

přihlašovacích údajů. Poté uživatel obdrží aktivační email, čímž si vytvoří uživatelský přístup 

do systému Moodle. Tento režim tudíž neumožňuje vstup na stránky s právy hosta. 

Posledním z těchto režimů je uzavřený systém, ve kterém uživateli není dovoleno 

vytvoření vlastního přístupu. Tato možnost je pouze v kompetenci administrátora systému, 

který daný uživatelský přístup vytvoří. [25]   

 

Pro potřeby společnosti Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna bude systém 

nastaven jako plně uzavřený, určen pouze pro konkrétní uživatele, kteří budou definováni 

administrátorem. Pro náhodně příchozí tak bude mít podobu přihlašovací stránky, na níž bude 

nutné zadat přihlašovací jméno a heslo. 

4.3.1 Tvorba kurzu 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 4, návrhem řešení bude vytvoření pilotního kurzu. 

V rámci Moodlu jsou kurzy uspořádány do jednotlivých kategorií. Tyto kategorie se mohou 

libovolně vnořovat a jejich strukturu lze libovolně upravovat. Slouží k tomu následující 

tabulka, která umožňuje veškeré operace s kategoriemi kurzů a rovněž umožňuje přesouvání 

kurzů mezi jednotlivými kategoriemi.  

Tvorba samotného kurzu bude pravděpodobně realizována manažerem daného kurzu. 

Pilotní kurz bude vytvořen v rámci stránky http://demo.moodle.net/. 
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Obr. 4.3.1: Úprava kategorií a kurzů (zdroj:vlastní) 

 

4.3.2 Struktura a grafická podoba kurzu 

Systém Moodle nabízí celou škálu možností úprav grafické podoby. Umožňuje použití 

nejrůznější přednastavených motivů a také dovoluje vytvoření motivů vlastních. Volba fontů 

u vkládaných textů je rovněž samozřejmostí. 

Pro tento kurz jsem vybrala motiv, který barevně nejlépe koresponduje s používaným 

logem Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny (viz obrázek 4.3.2). 

 

 

 

 
 

Obr. 4.3.2: Úvodní stránka kurzu (zdroj: vlastní) 
 

Bez ohledu na zvolený motiv se samotná struktura kurzu nemění. Stránka je standardně 

rozdělena na tři části. Pravý a levý postranní sloupec se skládá z jednotlivých bloků, v nichž 
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jsou umístěny nejrůznější nabídky a přehledy, jež je možno přesouvat, upravovat či doplňovat 

zde potřebné informace. Prostřední sloupec je již tvořen samotným obsahem kurzu (viz 

kapitola 4.3.3). 

Levý sloupec nabízí bloky týkající se Navigace a Nastavení (viz obrázek 4.3.3). Zde je 

umožněno studentům i lektorům upravovat vlastní profil či prohlížet profily ostatních 

účastníků kurzu. Blok Navigace rovněž umožňuje přístup k novinkám, fóru či anketám (viz 

obrázek 4.3.4) v příslušném kurzu. Obsah bloku Nastavení se liší v závislosti na roli uživatele. 

Uživateli v pozici studenta se v tomto bloku zobrazí pouze položky Známky či Nastavení 

profilu. Manažerovi kurzu je však přístupna nabídka mnohem pestřejší. Má pravomoc 

provádět úpravy v nastavení kurzu, přidělovat role, vytvářet úlohy či vkládat soubory. 

         

Obr. 4.3.3: Bloky levého sloupce (zdroj: Moodle) 

 

 

Obr. 4.3.4: Anketa (zdroj: vlastní) 

 

Pravý sloupec zobrazuje bloky Prohledat fóra, Poslední novinky, Nadcházející události 

a Nedávná činnost (viz obrázek 4.3.5). S výjimkou bloku Prohledat fóra, který slouží 

k vyhledávání dle zadaných klíčových slov, všechny bloky poskytují studentům informace 
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o novinkách a událostech týkajících se příslušného kurzu. Součástí bloku Nadcházející 

události je také kalendář, který umožňuje uživatelům plánování řady činností. 

 

 
Obr. 4.3.5: Bloky pravého sloupce (zdroj: Moodle) 

          
 

4.3.3 Obsah kurzu 

Obsah kurzu lze rozdělit do tzv. sekcí. Na uspořádání a obsah jednotlivých sekcí má 

vliv především uspořádání kurzu. Lze zvolit různé typy uspořádání: 

• týdenní uspořádání; 

• tématické uspořádání; 

• diskuzní uspořádání. 

 

Týdenní uspořádání umožňuje zobrazení kurzu po týdnech jdoucích za sebou. U každé 

sekce je uvedeno datum začátku a konce týdne. Každý týden se sestává z činností, přičemž 

některé z nich mohou být omezeny lhůtou, po jejímž uplynutí se stanou nepřístupnými. 

Tématické uspořádání je dosti podobné uspořádání týdennímu. Hlavní rozdíl spočívá 

v tom, že jednotlivé sekce kurzu nejsou zobrazovány po týdnech, nýbrž podle témat. Témata 

rovněž nejsou omezena žádným časovým limitem, tudíž není nutné zadávat data. 

Diskuzní uspořádání je realizováno formou jednoho hlavního diskuzního fóra, které se 

objevuje na hlavní stránce kurzu. Tento typ uspořádání je vhodnější spíše pro kurzy bez pevné 

organizace. [20] 
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V případě tvorby kurzu pro Revírní bratrskou pokladnu, zdravotní pojišťovnu bylo 

zvoleno uspořádání tématické, neboť školení neprobíhají každý týden a tudíž by uspořádání 

týdenní bylo dosti nepraktické. Jednotlivé sekce zahrnují studijní materiál vložený ve formě 

textu (viz obrázek 4.3.6) a také ve formě prezentace, která je dostupná u každého tématu a již 

je možno stáhnout (viz obrázek 4.3.7).  

 

 

Obr. 4.3.6: Ukázka studijních materiálů (zdroj: vlastní) 

 

 

Obr. 4.3.7: Materiály k danému tématu 
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Součástí kurzu mohou být také různé druhy úkolů a testů. Zadané úkoly mohou být ve 

formě on-line textů, nebo může být vyžadováno odevzdání určitého souboru, či se nabízí 

možnost zadání na bázi off-line činnosti. 

 

• On-line text  

Tento úkol zahrnuje práci s textem, který lze průběžně upravovat již během plnění, 

a to ze strany studenta i tutora. Používají se běžné editační nástroje, které umožňují 

formátování textu. Tutor má možnost tento text průběžně hodnotit, doplňovat 

vlastními poznámkami, hodnotit slovně v různých etapách, apod. V případě, že se 

činnost studentů odklání od cíle úkolu, může tutor tento text měnit a upravovat. 

Studentům je umožněno text také měnit, přidávat, komentovat on-line nebo reagovat 

pomocí e-mailu. Tento typ činnosti je vhodný pro úkoly, které zpracovávají nějaký 

projekt, pracují se zdroji, vyžadují průběžnou kontrolu, radu nebo doporučení. 

• Odevzdání souboru 

Studenti mají možnost posílat splněný úkol pomocí prostředí Moodle jako soubor, 

který má charakter přílohy. Moodle podporuje všechny běžné formáty (pdf, doc, jpg, 

gif, xls, txt, zip, …). U úkolu může být nastavena velikost souboru, která bývá 

maximálně do 2 MB. V případě větších souborů je již nutný zásah administrátora 

systému. 

• Off-line činnost 

Studentům je k dispozici popis úkolu, ale nemohou reagovat on-line ani odesílat 

soubory. Tento úkol je zaměřený spíše na vysvětlení a procvičování tématu, tudíž 

není nutná zpětná vazba o splnění úkolu. [19] 

 

Také lze nastavit termín zadání a odevzdání úkolů a rovněž známkování. Při tvorbě 

testů, která je oproti úkolu náročnější, lze zvolit z mnoha typů testových úloh. Nabízí se 

možnost výběru z několika předem definovaných odpovědí, kdy lze stanovit i množství 

správných odpovědí. Další možností je volba tvořené odpovědi, u níž je možné zvolit krátkou 

či dlouhou variantu. Také výběr mezi pravdivým nebo nepravdivým tvrzením či přiřazování 

k sobě odpovídajících dvojic a mnoho dalších možností je zde k dispozici (viz obrázek 4.3.8). 

U testů je možné nastavit generování pořadí otázek i odpovědí náhodně. Za tvorbu testů a také 

za tvorbu studijních materiálů k jednotlivým kurzům by měl zodpovídat pracovník způsobilý 

k výuce v dané oblasti. 
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Obr. 4.3.8: Typy testových úloh (zdroj: Moodle) 

 

Samotnou tvorbu testů lze rozdělit do dvou fází. Nejdříve je nutné naplnit otázkami tzv. 

Banku úloh (viz obrázek 4.3.9). U každé úlohy je také zapotřebí zadat správnou odpověď či 

její bodové ohodnocení. Test je možné vytvořit teprve po naplnění banky úloh otázkami (viz 

obrázek 4.3.10).  

 
Obr. 4.3.9: Banka úloh (zdroj: vlastní) 
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Obr. 4.3.10: Tvorba testu (zdroj: vlastní) 

Po zpřístupnění je test již plně k dispozici zaměstnancům (viz obrázek 4.3.11). 

 

Obr. 4.3.11: Zobrazení testu zaměstnanci (zdroj: vlastní) 

  

Uvedený příklad navrženého kurzu pro ekonomické pracovníky je jednorázový a bude 

sloužit k ověření znalostí, pracovníků, kteří v tomto útvaru pracují. Předpokládá individuální 

přípravu jednotlivých pracovníků a zvládnutí obsahu bude prověřeno závěrečným testem. 
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5 Hodnocení přínosů 

Pro mnohé potenciální zákazníky a zájemce o e-learning jsou náklady na potřebné 

počítačové vybavení, řídící systém a koupi samotného kurzu příliš vysoké. I když jsou poté 

náklady na provoz minimální, nemohou si někteří takovou jednorázovou sumu dovolit.         

E-learning je možné zavést pouze tam, kde si pracovníci uvědomují nezbytnost neustálého 

vzdělávání a mají dostatečnou motivaci se sebevzdělávat. V dnešní době se však již IT 

technologie staly standardem našeho života a pro většinu organizací je vybavenost výpočetní 

technikou a počítačová gramotnost zaměstnanců samozřejmostí. Z toho důvodu bude tato 

metoda výuky pro většinu firem efektivní. I ty společnosti, které nemají dnes vytvořeny 

potřebnou základnu pro elektronické vzdělávání, si však musí uvědomit, že i přes počáteční 

vyšší náklady jim tato metoda přinese významnou úsporu do budoucnosti a může se stát 

podkladem pro vyšší konkurenceschopnost dané organizace. 

Zavedení e-learningové formy vzdělávání může být přínosem zejména v oblasti potřeby 

rychlého reagování na změny zákonů a nařízení, které se týkají zdravotního pojištění, neboť 

pojišťovna tak bude mít možnost operativně seznámit své zaměstnance s příslušnými dopady 

do jejich pracovní činnosti. 

Dále by společnost s přechodem na tuto formu vzdělávání dosáhla finanční úspory, 

neboť by nebylo nutné hradit náklady na klasická školení pořádaná v prostorách firmy či 

externí školení vyžadující výjezd a s ním související náklady na cestovné, náklady na stravu 

nebo ubytování. Za významný přínos lze též označit určitou úsporu času, neboť zaměstnanci 

nebudou nuceni z důvodu své fyzické účasti na školení opouštět na delší dobu svá pracoviště. 

Jistou úsporu přináší také snížení či úplné minimalizování nákladů na lektory, tisk 

a distribuci studijních materiálů, které by u klasického školení bylo nutné vynaložit.              

E-learning je klasickým příkladem toho, jak lze tyto náklady snížit na minimum. 

Elektronické vzdělávání má jednu velkou výhodu, kterou je často časově nezávislé 

a individuální studium. Studující si sám může volit dobu, kdy se bude vzdělávat. Přijímat 

informace může ve chvíli, kdy má chuť, kdy to potřebuje a když se chce učivu plně věnovat. 

Absolvuje výuku dle vlastních potřeb, věnuje učivu tolik času, kolik potřebuje, volí rychlost 

učení, typ a formu. Kdykoliv si může látku zopakovat a ověřit si svoje získané znalosti. 

U klasických vzdělávacích kurzů se vytváří jistá závislost na lektorovi, která nemusí přesně 

korespondovat s úrovní znalostí studenta. Objevuje se také zjištění toho, že je těžko měřitelné, 

jaké informace si zaměstnanec z kurzu odnesl a zda je bude schopen využít v praxi.               

V e-learningu je každý studující hodnocen podle stejných pravidel. E-learning dává 
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zaměstnanci možnost okamžité zpětné vazby a informuje o jeho výsledcích jeho i nadřízené. 

V době velkého rozvoje komunikačních a informačních technologií zajišťuje rovněž vysokou 

úroveň předávaných znalostí, jejich udržování a rychlou aktualizaci. 
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6 Závěr 

Cílem této práce bylo vytvořit návrh pilotního e-learningového kurzu pro Revírní 

bratrskou pokladnu, zdravotní pojišťovnu. 

V rámci práce byla nejprve věnována pozornost samotnému procesu vzdělávání a jeho 

specifikám. Následně byla přiblížena podstata e-learningového vzdělávání, včetně některých 

jeho výhod i nedostatků.  

Poté byl v rámci procesu implementace zpracován plán celého zavedení e-learningu. 

Průběh tohoto procesu byl zpracován pomocí programu Microsoft Project, v němž byly 

pomocí seznamu činností a Ganttova diagramu určeny aktivity a termíny jejich konání a bylo 

tak možné kontrolovat jejich průběh.  

Samotný kurz byl vytvořen v LMS Moodle, jež je označován za open source. Náklady 

na tento systém jsou tudíž reprezentovány pouze náklady provozními, které jsou dány 

převážně lidskými zdroji, jež budou systém zabezpečovat a řídit. Při tvorbě kurzu byly 

využity materiály poskytnuté zaměstnanci Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny 

a bylo dbáno na to, aby byl přehledný, měl zajímavý vzhled a byl uživatelsky přívětivý. 

Budoucí vývoj navrženého kurzu a celého e-learningu v Revírní bratrské pokladně, 

zdravotní pojišťovně se bude odvíjet především od přístupu jednotlivých pracovníků 

zdravotní pojišťovny a zejména od managementu RBP k této formě vzdělávání. O e-learningu 

by nemělo být uvažováno jako o absolutní náhradě výuky vedené lektory, ale spíše jako 

o nadstavbě, která přímý kontakt s vyučujícím dále rozvíjí. Proti elektronickému je i tradiční 

vzdělávání v některých případech nenahraditelné, protože lektor může improvizovat 

a v krátkém čase reagovat na nově vzniklou situaci, kdy samotná výuka vyžaduje nutnost 

přímého fyzického kontaktu. Vždy je třeba mít na paměti dvě důležité otázky. Jaký efekt mělo 

školení pro organizaci a jaká je návratnost investic – převážily výsledky ze školení jeho cenu? 

Obzvláště v dnešní době reforem a nutnosti snižování nákladů na všech úrovních řízení si 

hlavně vedení společnosti musí uvědomit, zda je tato metoda efektivním nástrojem pro 

získávání nových informací, trendů a poznatků v oblasti zdravotního pojištění. 

Po zavedení tohoto pilotního vzdělávacího kurzu pro ekonomický útvar Revírní bratrské 

pokladny, zdravotní pojišťovny, bude provedeno vyhodnocení, v kterém by měly být 

zapracovány připomínky a návrhy zaměstnanců a navrženo rozšíření vzdělávacích kurzů i na 

další odborné útvary zdravotní pojišťovny. Teoretická část by mohla sloužit také jako 

informační materiál pro pracovníky, kteří budou o zavádění e-learningu rozhodovat. Na závěr 

lze prohlásit, že cíl diplomové práce byl naplněn. 
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ELMS  Enterprise Learning Management Systems 

ERP  Enterprise Resource Planning 

LCMS  Learning Content Management Systems 

LMS  Learning Management Systems 

RBP  Revírní bratrská pokladna 

SOŠ  Střední odborná škola 

SOU  Střední odborné učiliště 

WBT  Web Based Training 
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