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médium (paměť cca 700 MB) 

CMS   Content Management System = systém pro správu obsahu 

CSS   Cascading Style Sheets = tabulky kaskádových stylů 
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Dilia   Divadelní a literární agentura 

DiV   distanční vzdělávání 

DVD-ROM Digital Versatile Disc nebo Digital Video Disc = digitální optický datový 

nosič (paměť cca 4,7 GB) 

EHS   Evropská hospodářská společenství 

e-learning vzdělávací proces, využívající informační a komunikační technologie k 

tvorbě kursů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a 

pedagogy a k řízení studia 

ERP Enterprise Resource Planning je informační systém, který integruje a 

automatizuje velké množství procesů souvisejících s produkčními 

činnostmi podniku. Typicky se jedná o výrobu, logistiku, distribuci, správu 

majetku, prodej, fakturaci, a účetnictví. 

ES   Evropská společenství 

EU   Evropská unie 

ex nunc  označuje okamžik, od kterého nastávají účinky určité právní skutečnosti 

FO   fyzická osoba 



  

FS   Fakulta strojní 

GATT General Agreement on Tariffs and Trade = Všeobecná dohoda na clech a 

obchodu 

GNU   svobodný operační systém 

googwill  dobré jméno obchodní značky, firmy, výrobku 

HR   Human Resources = lidské zdroje 

ICT Information and Communication Technologies = informační a 

komunikační technologie 

IFLA International Federation of Library Associations and Institutions = 

Mezinárodní federace asociací knihoven  

Interbase proprietární relační databáze, která je spravována a vyvíjena společností 

Borland 

IPRs   Intellectual Property Rights 

IQ 151 osobní počítač vyráběný firmou ZPA Nový Bor v bývalém Československu 

ISO International Organization for Standardization = Mezinárodní organizace 

pro normalizaci 

LCMS Learning Content Management System = systém, který slouží k vývoji e-

learningových kurzů a současně řeší týmový proces vytváření a údržby 

kurzů, který zahrnuje didaktické zpracování, tvorbu, sdílení, distribuci a 

změny obsahu za spolupráce znalců obsahu, didaktických pracovníků, 

tvůrců médií a programátorů 

LMS   Learning Management System = systém řízení výuky 

LPS   Listina základních práv a svobod 

MFF   Matematicko-fyzikální fakulta 

MK ČR  Ministerstvo kultury České republiky 

Moodle Modular Object-Oriented Dynamic Learning Enviroment – Modulární 

objektově orientované dynamické prostředí pro výuku 

MP3 formát ztrátové komprese zvukových souborů, založený na kompresním 

algoritmu MPEG (Motion Picture Experts Group) 

MySQL  databázový systém 

ObčZ   Občanský zákoník 



  

ObchZ Obchodní zákoník 

ODBC Open Database Connectivity je standardizované softwarové API (rozhraní) 

pro přístup k databázovým systémům 

OHIM Office for Harmonization in the Internal Market = Úřad pro harmonizaci ve 

vnitřním trhu 

On demand  na vyžádání 

OOA S Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, 

architektury a obrazové složky audiovizuálních děl 

Oracle   systém řízení báze dat 

OS   operační systém 

OSA Ochranný svaz autorský 

OSI   Open Systems Interconnection = propojení otevřených systémů 

OSŘ Občanský soudní řád 

OSS    Open source software 

PC   Personal Computer = osobní počítač 

PCT   Patent Cooperation Treaty = Smlouva o patentové spolupráci 

Pdf   Portable Document Format – Přenosný formát dokumentů 

PHP „Hypertextový preprocesor“, původně Personal Home Page je skriptovací 

programovací jazyk, určený především pro programování dynamických 

internetových stránek 

PO   právnická osoba 

PostgreSQL  relační databázový systém s otevřeným zdrojovým kódem 

PUÚ Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (tzv. Pařížská unijní 

úmluva) 

sui generis  svého druhu, mající svérázný ráz 

TRIPS Trade Related Intellectual Property Rights = Dohoda o právních aspektech 

práv duševního vlastnictví 

TU   Technická univerzita 

Tutor nejbližší spolupracovník studujícího, vyškolený pracovník pověřený 

vzdělávací institucí pro řízení studujících v určitém výukovém modulu 



  

UPOV The International Union for the Protection of New Varieties of Plants = 

Úmluva na ochranu nových rostlinných odrůd 
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WBT   Web-Based Training = vzdělávání pomocí webových technologií 

WCT WIPO Copyright Treaty (Smlouva Světové organizace duševního 

vlastnictví o autorském právu) 
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WPPP WIPO Performance and the Phonograms Treaty (Smlouva Světové 
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WTO   World Trade Organization = Světová obchodní organizace 

www   World Wide Web = celosvětová pavučina = internet 

XML   eXtensible Markup Language = rozšiřitelný značkovací jazyk 

ZDP   Zákon o dani z příjmu 

ZoR Zákon o rodině 

ŽÚ   Ženevská úmluva 
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1 ÚVOD 

Hlavním problémem, který jsem v rámci zadání mé bakalářské práce s názvem Elektronické 

studijní materiály pro výuku ochrany duševního a průmyslového vlastnictví řešil, se stala tvorba 

testovacího elektronického vzdělávacího kurzu pro oblast autorského a průmyslového práva. 

Elektronické vzdělávání je způsob, jak studenti mohou určitý předmět či jeho části studovat z tepla 

svého domova, v čase, který jim k tomu vyhovuje. Tvorba elektronických vzdělávacích kurzů na 

vysokých školách se dnes běžně uskutečňuje za pomocí studentů daných fakult pod vedením garantů 

daných předmětů, kteří dohlíží na průběh tvorby kurzů, jejich správnost a komplexnost. Studenti se 

tak stávají důležitým prvkem ve vzdělávacím procesu, který přispívá svou vlastní kreativitou.  

 Moje práce se skládá z teoretické, praktické a přílohové části. V teoretické části bych Vás rád 

seznámil s pojmem e-learning, s jeho historií, základními definicemi, klady a zápory. Důležitou 

součástí mé práce je i metodika tvorby elektronických studijních materiálů. Také je zde podkapitola 

E-learning a autorské právo, kterou jsem se rozhodl uvést z hlediska toho, že se v této práci zabývám 

tvorbou materiálů právě pro výuku autorského práva, kde stručně prezentuji vztah mezi těmito dvěma 

pojmy. Poslední kapitola teoretické části stručně popisuje nejvíce užívané e-learningové systémy 

v České republice.  

Praktická část se již zaměřuje na konkrétní tvorbu výše zmiňovaných kurzů, tzn. na 

seznámení se s literaturou dané oblasti, tvorbu konceptu výukových materiálů a konkrétní tvorbu 

materiálů - pěti modulů pro kurz Autorské právo a pěti modulů pro kurz Průmyslové právo. 

V poslední kapitole se podrobněji věnuji systému Moodle, který je využíván jako e-learningový 

systém na Fakultě strojní Vysoké školy báňské. Podrobně popisuji, jak v tomto systému v rámci FS 

VŠB lze prezentovat již vytvořené kurzy. Přílohová část obsahuje 5 modulů kurzu Autorské právo a 5 

modulů Průmyslové právo.  

Touto prací bych chtěl přispět k rozšíření výukových opor v rámci FS VŠB-TU. Také bych 

rád ukázal stručně a rychle, jak je možné se systémem Moodle v rámci FS pracovat, jak zde kurzy 

tvořit, měnit, vylepšovat.  

Uvědomuji si, že tvorba výukových materiálů není jednoduchou záležitostí, jelikož je nutné 

při jejich tvorbě dbát na mnoho skutečností jako je např. stručnost, avšak úplnost, dobrou grafickou 

úroveň, aby se text dobře četl, gramatickou správnost, aktuálnost apod. Přesto věřím, že se mi 

podařilo v rámci mých časových možností a dostupných zdrojů vypracovat práci, kterou v budoucnu 

využijí i ostatní studenti alespoň jako příklad pro jejich vlastní úsilí. 
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2 ÚVOD DO E-LEARNINGU 

2.1 Historie elektronického vzdělávání  

60. léta 20. století  

V 2. polovině 60. let se začalo experimentovat se stroji na učení. Začalo se jim říkat 

vyučovací automaty. I u nás byl jeden vyvinut, byl nazván Unitutor a někteří dokonce říkají, že 

byl jedním z nejlepších. 

 Vykládaná látka byla v Unitutoru rozdělena na jednotlivé stránky, na konci stránky se 

nacházela kontrolní otázka s výběrem z několika možných odpovědí. Podle provedené volby bylo 

možné program dále větvit a pokračovat v libovolně další stránce. Informace o správném či 

chybném řešení představovala okamžitou zpětnou vazbu. U nás je toto období spjato se jménem 

Prof. Miloše Lánského, který podobně jako mnoho jiných špičkových odborníků odešel do 

emigrace, kde strávil velkou část svého života. Vyučovací automaty však byly příliš složité a 

málo účinné, proto se neujaly [Stříteská, H., 2007]. 

 

80. léta 20. století  

V 1. polovině 80. let se začínají rozšiřovat osmibitové mikropočítače. S tím souvisí 

„elektronizace“ školství. Tato vlna, jejímž cílem bylo poskytnout dětem počítačovou gramotnost, 

k nám přišla počátkem roku 1985. Začalo se s výrobou speciálních školních mikropočítačů IQ 

151. I přes značné nedostatky byl o ně mezi učiteli poměrně velký zájem.  

 V 2. polovině 80. let se objevují první šestnáctibitové počítače, trh ovládají osobní 

počítače PC. Zároveň dochází k obrovskému rozmachu kancelářských aplikací. Počítače se 

konečně začínají objevovat i v domácnostech. Ve školství dochází v souladu s celosvětovým 

vývojem kybernetiky a umělé inteligence k pokusu o zdokonalení vyučovacích automatů. Počítač 

se začíná používat jako učící a zkoušející stroj. Za pomoci počítače se začínají prověřovat teorie, 

které tvrdí, že počítač by měl učitele částečně nahradit. 

 Ve světě několik (převážně univerzitních) vědeckých týmů začíná vyvíjet inteligentní 

výukové systémy (Intelligent Tutoring Systems). Cílem těchto výukových systémů bylo vytvářet 

aplikace s dlouhodobou kontrolou nad výukovým procesem. Systémy v sobě vhodně spojovaly 

výklad učiva, procvičování probrané látky a testy. Dokázaly využívat grafiku, animace, zvuk a 
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byly schopny v sobě integrovat i zcela nezávislé programy. Tempo i obsah výuky byl 

individualizován. Dosažené výsledky studujícího se ukládaly a vyhodnocovaly. Tím se 

automaticky rozhodovalo o dalším postupu. Role učitele se omezila na kontrolu a obsluhu. 

 Teprve s tímto příchodem osobních počítačů došlo ke značnému rozvoji programů 

navazujících na Unitutor. Zpočátku to byly jednoduché testy s výběrovou odpovědí. Za každou 

otázku se přidělovaly body, jejich součet sloužil k závěrečnému zhodnocení. Výsledky se 

archivovaly pro potřeby učitele. 

 Využití počítače pouze ke zkoušení samozřejmě nevyhovovalo a stalo se předmětem 

kritiky. Princip programového učení ve výukových aplikacích tak začal být doplňován o prvky 

umělé inteligence. K testu se přidával výklad látky a procvičování. Z těchto prvků byly 

sestavovány jednotlivé lekce a z nich pak celé kurzy. Postup studentů byl individualizován a řídil 

se jejich výsledky. To ale znamenalo, že počítač musel předvídat všechny možné reakce studenta 

a situace, do kterých se mohl studující během práce dostat. Princip umělé inteligence u 

výukových programů spočívá ve vytvoření určitého modelu umělého studenta, na kterém je 

funkce programu založena [Stříteská, H., 2007]. 

 

90. léta 20. století  

Na začátku 90. let se objevuje e-mail jako velice rychlý a perspektivní prostředek 

komunikace na dálku. Byl to převratný krok. Najednou se dá písemná komunikace takřka 

libovolné délky uskutečňovat téměř kdykoliv. Zároveň s e-mailem se velmi rychle začal 

rozšiřovat celosvětový web. Dalšími důležitými pokroky na poli technologie byly CD ROMy, 

díky nimž bylo možné ukládat velké objemy dat na relativně malé a zároveň přenositelné disky. 

Telefonní konference, hlasová pošta a družicové spojení změnily tradiční způsoby komunikace. 

 Mezi prvními to byly vysoké školy, kdo začal objevovat výhody těchto nových 

technologií. Do poloviny 90. let se staly vysokoškolské e-mailové systémy běžnou normou po 

celých Spojených státech. Fakulty i jednotliví studenti začali používat web jako zdroj informací a 

zábavy. Především mladší studenti vytvářeli diskusní skupiny a on-line místnosti pro chat, kde 

mohli komunikovat v reálném čase o všem možném - od módy přes politiku po hledání nových 

přátel. 

 Vývoj na univerzitách pokračoval rychle kupředu. Sylaby, knihovní zdroje, obsahy 

přednášek začaly být přemísťovány z klasických učeben na multimediální zdroje a na místní sítě. 
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Soukromé společnosti začaly hledat možnosti potencionálního e-learningu. Na www vznikly 

virtuální univerzity, které nabízely všechny své kurzy a získání certifikátů přes internet. Koncem 

90. let již e-learningové nástroje umožňovaly zkoušení on line v reálném čase, hry v reálném 

čase, pomocí nástrojů bylo možné okamžitě určit slabosti a silné stránky jednotlivých studentů. 

Student tak mohl získat vysokoškolský titul, aniž by byl někdy fyzicky přítomen ve třídě. Plně 

zaměstnaní dospělí mohli studovat na vysoké škole svým vlastním tempem bez toho, aby museli 

řešit problémy spojené se svou fyzickou přítomností ve škole [Stříteská, H., 2007]. 

 

Současnost  

Současné školství definuje tři základní formy studia. Jedná se o studium prezenční 

(realizované denní docházkou do školy a aktivní účastí především ve vyučovacích hodinách), 

dále o studium kombinované (docházka do školy je snížena na jednou za časové období – např. 

týden nebo dva týdny, důraz se klade na kombinaci aktivní účasti a samostatné práce) a v 

neposlední řadě pak o studium distanční (docházka je zredukována na minimum, těžiště práce je 

v samostatné práci studenta na zadaných projektech) [Novák, M., 2007]. 

 V souladu s rozvojem informačních technologií lze rozlišit tři generace distančního 

vzdělávání [Košč, P., 2003]: 

I. generace: korespondenční kurzy, 

II. generace: audio, video a počítačové technologie, 

III. generace: distanční vzdělávání (dále jen DiV) na Internetu. 

 

 Díky možnostem přenosu textů, zvukových a obrazových záznamů přes kabelovou 

televizi, satelitní vysílání a internet je tento digitální svět, ve kterém se dnes distanční vzdělávání 

nachází, připravený stát se největším nosičem DiV [Nocar, D. a kol., 2004]. 
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2.2 Základní pojmy a definice e-learningu 

Pojem E-learning  

E-learning nemá jednoznačnou definici. Záleží z jakého pohledu či z jaké doby na něj 

nahlížíme. Dobou se chápe rok, kdy daná definice vznikla. Je to systém stále měnící svoji podobu 

i rozsah nám nabízených možností. Přesto je nutné ujednotit si představu, co vlastně E-learning 

je. Nabízí se několik variant [Novák, M., 2007]: 

 

� E-learning jako systém 

E-learning je všeobsahující termín obecně užívaný ve vztahu k počítačově zdokonalenému 

vzdělávání. E-learning je vzdělávací proces, využívající informační a komunikační technologie k 

tvorbě kurzů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení 

studia. 

 

� E-learning jako prostředek 

E-learning je výuka s využitím výpočetní techniky a internetu. E-learning je forma vzdělávání 

využívající multimediální prvky - prezentace a texty s odkazy, animované sekvence, video 

snímky, sdílené pracovní plochy, komunikaci s lektorem a spolužáky, testy, elektronické modely 

procesů, atd. v systému pro řízení studia (LMS). 

E-learning neboli elektronická podpora výuky, představuje využití jednotlivých e-elearningových 

aktivit ve vzdělávání. Není vždy nutné tvořit rozsáhlé ucelené e-kurzy, protože jsou podporovány 

takové taktiky a mechanismy, které pomáhají ulehčit rutinní práci, vylepšit a obohatit výuku 

podle specifické situace ve vašem kurzu.  

 

� E-learning jako zdroj informací 

E-learning je v podstatě jakékoli využívání elektronických materiálních a didaktických 

prostředků k efektivnímu dosažení vzdělávacího cíle s tím, že je realizován zejména/nejenom 

prostřednictvím počítačových sítí.  

 

� E-learning jako proces 

E-learning je vzdělávací proces, využívající informační a komunikační technologie k tvorbě 
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kurzů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia. 

Z uvedených definic si lze představit E-learning pouze jako jeden jediný vzdělávací kurz 

konkrétního zaměření nebo aplikační systém, který řídí jednotlivé kurzy. 

 

Formy e-learningu  

 Podle způsobu využití informačních a komunikačních technologií (především dle 

aktuálního připojení do sítě internet či intranet) lze elektronické vzdělávání rozlišit na online 

výuku a offline výuku [Nocar, D. a kol., 2004]: 

 

 
Obrázek 1 Formy e-learningu 

 

� Offline výuka 

Offline výuka nevyžaduje, aby byl počítač připojen k internetu. Učební materiály jsou 

distribuovány na paměťových nosičích (diskety, CD-ROM, DVD-ROM). Tento typ vzdělávání je 

na ústupu, neboť připojení k síti je dnes již považováno jako nezbytné a možnosti připojení jsou 

jak technicky, tak cenově stále dostupnější. 

� Online výuka 

Online výuka jednoznačně vyžaduje připojení do sítě internet či intranet.. Distribuce materiálů se 

děje prostřednictvím síťových prostředků. Online výuka může probíhat synchronní nebo 

asynchronní formou. 

Elektronické vzdělávání 

Offline výuka Online výuka 

synchronní asynchronní 
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Synchronní vyžaduje neustálé připojení k síti. Komunikace s tutorem se uskutečňuje v reálném 

čase, ale nikoliv na stejném místě (např. videokonference, telefonní hovor, chat apod.). 

Při asynchronním způsobu komunikuje studující s tutorem např. prostřednictvím počítačového 

diskusního fóra, popř. e-mailem, tj. v rozdílném čase. 

 

Hlavní součásti e-learningu  

� Obsah e-learningu: jedná se o vzdělávací kurzy v elektronické podobě, popř. samostatné 

moduly, z nichž se jednotlivé kurzy skládají. Obsah bývá převážně multimediálního 

charakteru. Součástí jsou i testovací moduly sloužící k ověření nově získaných vědomostí. 

� Distribuce kurzů: kurzy jsou v současné době nejčastěji distribuovány prostřednictvím 

internetu či intranetu. 

� Řízení studia: jedná se o proces zajišťující správu kurzů a sledování výsledků studentů. 

Tento proces se týká především manažerů kurzů.  

 

Aby byl vzdělávací proces kompletní, musí kromě výše uvedených složek obsahovat ještě 

i lidské faktory, jako jsou realizátoři kurzů (manažer, administrátor, vývojář), tutoři a 

studující. 

 

2.3 Klady a zápory e-learningu  

Výhody e-learningu  

 

� Vyšší efektivnost výuky 

� Aktuálnost informací 

� Přístup k materiálům odkudkoliv a kdykoliv 

� Zapamatovatelnější forma informací 

� Větší možnost testování informací 

� Vyšší míra interaktivity 

� Nižší náklady na vzdělávání 

� Překonání případných zdravotních bariér 
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Nevýhody e-learningu 

 

� Náročnost tvorby kurzů 

� Závislost na funkčnosti ICT 

� Praktické zkušenosti studujícího s ICT 

� Nerovný přístup k ICT (ne každý má přístup k internetu) 

� Nekompatibilita (kurz nemusí být použitelný v různých systémech) 

� Nevhodnost pro určité typy studentů (zrakově, sluchově postižení) 

� Nevhodnost pro určité typy kurzů (např. výuka komunikačních a vyjadřovacích 

schopností, kde je potřeba lidského faktoru) [Nocar, D. a kol., 2004] 
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3 METODIKA TVORBY ELEKTRONICKÝCH STUDIJNÍCH 

MATERIÁL Ů 

3.1 Tvorba e-kurzů 

E-kurz 

Základním prvkem e-learningu, podobně jako v prezenčním vzdělávání, je studijní kurz. Kurz 

obsahuje bloky z různých předmětů, uspořádané tak, aby bylo dosaženo požadovaných cílů 

vzdělávání. Elektronický studijní kurz (zkráceně e-kurz) charakterizují zejména tyto složky 

[Květoň, K., 2003]: 

� vzdělávací obsah studijních materiálů,  

� elektronická distribuce vzdělávacího obsahu, 

� elektronická správa e-kurzů.  

 

Příprava distančního studijního kurzu nebo graduálního studijního programu v distanční 

formě studia se v principu zásadně neliší od přípravy stejného produktu v prezenční formě. 

Při tvorbě nového distančního kurzu se doporučuje zachovat následující postup 

[Zlámalová, H., 2006]: 

� analýza poptávky a výběr tématu (marketing)  

� vytvoření realizačního týmu (manažer kurzu + autorský kolektiv)  

� výběr a příprava potřebného množství tutorů  

� organizační zajištění studia (administrátor)  

� zpracování studijního “balíčku” a jeho odborné posouzení po stránce obsahové i 

didaktické (oponentní řízení)  

� realizace pilotního kurzu  

� zhodnocení pilotního kurzu – hodnocení tutory, studujícími, organizátory  

� provedení potřebných úprav a změn  

� finanční kalkulace a stanovení výše školného  

� atestace a certifikace  

� zajištění nabídky a propagace studijního kurzu (promotion) 
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Některé tyto aktivity na sebe navazují, jiné mohou probíhat současně. Přípravě kurzu by 

však měl být věnován dostatek pozornosti a času.  

Podoba e-kurzu má svoje pravidla a zákonitosti. Jedná se o jiný způsob prezentace 

informací. Je třeba mít na paměti, že pro jeden e-kurz je doporučen výsledný rozsah 90 oken. Na 

to je třeba pamatovat, pokud jde o přípravu (rozsah a množství) distančního textu a dalších 

podkladů pro výrobu elektronického kurzu. 

Ve výukovém textu není vhodné používat dlouhé věty. Doporučuje se informace 

přehledně uspořádat (strukturovat) tak, aby v nich byla možná rychlá orientace. Vedle 

strukturování je vhodné použití v odpovídající míře multimédií a dalších prvků aktivizace 

studujících. Tyto metody jsou uplatňovány jak na výukový text, tak na části kurzu, které 

procvičují znalosti studujících. Použití obrázků, grafů, fotografií, schémat, videosekvencí, apod. 

zejména pro výukový text je běžnou samozřejmostí. U dospělých studujících, kteří jsou naší 

cílovou skupinou, je možné využívat dosavadních vědomostí a zkušeností studujících. Na místě 

je tedy výklad s pomocí velkého množství praktických příkladů a případových studií. 

E-kurz je jen jednou z více součástí e-learningu. Na kurzy mohou navazovat společná 

soustředění (tutoriály např. ve formě skupinových konzultací) a dále individuální konzultace 

studujících s lektory, které budou vedle osobních kontaktů realizovány jako tutorovací služba 

pomocí elektronické pošty [Kuhnová, I., 2007]. 

 

Výukový text  

Základním požadavkem je, aby každá tematicky ucelená nebo samostatná část výukového 

textu zahrnovala: definování cílů studia dané části textu, vlastní odborný text včetně obrazových 

informací, odkazů, dílčích příkladů apod.; shrnutí problematiky sdělované v dané části textu, 

soupis doporučené či povinné studijní literatury, příp. odkazy na další informační zdroje cvičení. 

Obrázky používané ve výukovém textu mají nahrazovat, zpřesňovat nebo jinak vhodně 

doplňovat text. Animované obrázky zároveň podporují udržení pozornosti studujícího. 

Ilustrativní obrázky, pro které existují ikony, je třeba těmito ikonami nahradit. 

 

Cvičení  

V provázanosti s konkrétní částí výukového textu, ke kterému se ověřování znalostí 

vztahuje (kapitola, větší tematický celek), je po jeho navržení třeba připravit podklady pro 
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realizaci cvičení.  

 

K tomu je nezbytné vypracovat: 

� zadání/otázky 

� představu provedení – zaškrtávání, dosazování, přetahování, puzzle apod.  

� správná řešení 

 

Soupis doporučené nebo povinné studijní literatury  

V provázanosti s celým kurzem nebo ucelenou částí výukového textu, je třeba vytvořit 

soupis doporučené či povinné studijní literatury. Soupisy vytvářejte v abecedním pořadí podle 

pravidel pro bibliografické citace. 

 

Další součásti e-kurzu  

Dalšími součástmi kurzu jsou míněny: knihovna příkladů, informace rozšiřující text, 

slovník pojmů a/nebo zkratek, rejstřík odkazů apod.  

 

Testy  

K výslednému e-kurzu je v rámci ověření znalostí získaných studujícími třeba připravit 

podklady pro realizaci testů.  

 

Provedení celkových úprav 

Ve všech elektronických souborech s podklady pro e-kurz je nutné provést jazykovou 

korekturu. 

 

Pokud jste učinili při přípravě elektronické verze podkladů pro e-kurz všechny předchozí 

kroky, je možné přistoupit k jejich vložení do speciálně k tomu účelu připravené šablony 

[Kuhnová, I., 2007].  
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Co je to dobrý kurz? 

„Dobrý kurz je takový, po jehož skončení se studenti hlasitě dožadují jeho 

pokračování“[Knihová, L., 2003]. 

 

Aby byl kurz oblíbený, je potřeba splnit některá kritéria. Dobrý kurz musí dodávat 

motivaci, chuť samostatně daný problém dále prostudovávat. Neméně důležité je podporovat a 

umožňovat studentům kladení otázek. Je potřeba vytvářet momenty překvapení, které umožňují 

indexování paměti, musí být umožněna strukturální změna v paměti, využívat představ na 

podporu paměti. Dobrý kurz musí také umět vyprovokovat ve studentovi emoční odpověď a 

podporovat praxi v činnostech a v logickém myšlení. 

 

Motivační faktory e-kurzů  

Pro úspěšnou realizaci e-learningového vzdělávání musíme vzít v úvahu motivační 

faktory studujících. Těmi jsou zejména [Tvorba e-kurzů, 2006]:  

 

1. Fyzická i duševní aktivita – velmi příjemným oživením e-kurzu je například úkol, při 

kterém musí student něco fyzicky vykonat (dojít do sousední kanceláře, najít něco ve spise 

apod.)  

 

2. Zábava – zařazení vtipných obrázků, animací, videí pro odlehčení atmosféry 

 

3. Variantnost – v kurzu by se měli střídat různé prvky (text, úkol, multimédia) a různé 

prostředky pro sdělení obsahu (animace, obrázky, schémata, grafy, ….)  

 

4. Sociální interakce – diskuse, týmová práce, možnost dotazů na tvůrce kurzu, kontakt 

s tutorem 

 

5. Volba – možnost volit si z více variant průchodu kurzem, hypertextové odkazy 

 

6. Zpětná vazba – autotesty, cvičení, praktické příklady 
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7. Výzva – zařazení úkolů podporující tvořivé myšlení 

 

8. Uznání – testy nesmějí být příliš obtížné, musejí vycházet z úrovně znalostí studentů a ze 

vzdělávacího obsahu, tutor by měl chválit, povzbuzovat 

 

3.2 E-learning a autorské právo 

Autorská práva jsou jedním z nejdůležitějších aspektů distančního vzdělávání, a to nejen 

z hlediska etiky a legislativy, ale v prvé řadě z hlediska finančního. Poplatky za užití díla 

chráněného autorskými právy mohou být značně vysoké a navíc získání povolení k užití díla 

může představovat značné časové ztráty. Naše národní legislativa je velice benevolentní 

v problematice užití díla k vyučovacím účelům, nicméně tato volnost se vztahuje pouze na díla 

českých autorů a díla poprvé vydaná na území našeho státu. Ve všech ostatních případech se na 

užití díla chráněného autorskými právy vztahují zákony té země, kde bylo dílo vydáno, a je 

samozřejmě nutno tyto zákony respektovat. 

Na písemné studijní materiály a na software se zpravidla vztahují autorská práva, na 

všechna ostatní výuková média se kromě autorských práv vztahují i práva příbuzná, jako např. 

práva výkonných umělců, práva výrobců zvukových záznamů apod.[Dvořáková, E., 1996].   

 

V praxi se toto řeší vypracováním autorských smluv pro autory textů, oponenty a další 

odborníky, kteří se na přípravě studijních opor podílejí. V této fázi je také nutné smluvně ošetřit 

autorská práva autorů distančních textů vzhledem k tomu, že množství vydávaných učebních 

pomůcek může být velmi variabilní podle poptávky po studiu, mohou se dodatečně přidělávat 

další výtisky, může se studium otevírat nepravidelně apod. Distanční studijní texty také většinou 

nejsou v běžném prodeji, nebo jsou zde jen v omezeném počtu pro zájemce z prezenčního studia. 

Před započetím těchto úkonů se doporučuje seznámit se s autorským zákonem a jeho novelami, 

které se týkají především ochrany elektronických produktů [Zlámalová, H., 2007]. 
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4 NÁSTROJE PRO TVORBU E-KURZŮ 

4.1 Úrovně e-vzdělávání  

Úrovně elektronického vzdělávání můžeme rozdělit následujícím způsobem: 

 

CBT (Computer-Based Training) 

Vzdělávání za podpory počítačů je první úrovní elektronického vzdělávání. Většinou je tato 

forma považována pouze za offline vzdělávání. Veškeré programy a kurzy jsou distribuovány na 

nosičích (např. CD-ROM).  

 

WBT (Web-Based Training)  

Druhá úroveň je založena na podpoře webu – vzdělávání pomocí webových technologií. Jedná se 

již o online formu, programy a kurzy jsou distribuovány přes internet či intranet. 

 

LMS (Learning Management System) 

Třetí a v současné době nejdokonalejší úroveň elektronického vzdělávání je založena na 

systémech pro řízení výuky – tzv. LMS. Studující k takto řízeným kurzům přistupují stejně jako 

při WBT. Podstatný rozdíl je zde v podpoře především pro tutory, vývojáře a autory. 

Kromě LMS existují ještě systémy LCMS (Learning Content Management System), které mají na 

starosti obsahovou stránku kurzů [Nocar, D., 2004]. 

 

4.2 Komerční LMS systémy  

LMS EDEN  

Jedná se o LMS systém vytvořený a distribuovaný společností RENTEL, a.s. LMS EDEN 

slouží k řízení a správě e-learningového vzdělávání - provozu kurzů, testování a monitorování 

studentů, realizaci anket, hlasování a dalších aktivit spojených s procesem distančního vzdělávání 

(úkoly, autotesty, diskuze a další). Lze jej provozovat jak na Internetu tak na intranetu. LMS 

EDEN existuje v několika jazykových mutacích (česká, anglická, slovenská a italská). 

LMS EDEN vznikl v roce 2000 a je neustále doplňován o nové funkcionality ve 

spolupráci MFF Univerzity Karlovy, Západočeskou univerzitou v Plzni a dalšími zákazníky - 
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uživateli. Vzdělávací prostředí EDEN není uzavřeným systémem, ale lze jej přizpůsobit tak, aby 

plně vyhovoval požadavkům zákazníka. Grafika je upravitelná, používaná terminologie je 

zaměnitelná tak, aby odpovídala obvyklé terminologii ve stávajících školicích a výukových 

programech zákazníka [LMS Eden, 2001]. 

 

LMS e-Doceo  

Learning Management System eDoceo je určen pro správu prezenčních a elektronických 

vzdělávacích programů. Lze jej provozovat v rámci intranetové (firemní sítě) nebo Internetu. A to 

včetně testování, vyhodnocování, sledování výsledků studia, certifikování absolventů a 

schvalovacích procesů. LMS eDoceo lze propojit přímo na personální databáze nebo jiné již 

provozované systémy ERP (HR moduly) [Základní popis LMS eDoceo, 2002].  

 

LMS iTutor  

Jedná se o LMS vytvořený a distribuovaný společností Kontis, s.r.o. iTutor je vedoucí e-

learningová platforma pro vzdělávání, sdílení vědomostí a spolupráci. Jedná se o jedinečné 

řešení, které v unifikované architektuře, s centrální databází a s jednotnou bezpečnostní 

infrastrukturou umožňuje efektivně organizovat a řídit celý vzdělávací proces, zahrnující 

samostudium elektronických kurzů a materiálů, synchronní vzdělávání ve virtuálních třídách a 

klasickou výuku na učebnách. To vše v jednotném a konzistentním prostředí s intuitivním 

ovládáním, s možností sdílení všech vědomostí a s výkonnými prostředky pro komunikaci, řízení, 

plánování a vyhodnocování. Modulární architektura umožňuje postupně integrovat jednotlivé 

funkčnosti dle toho, jak roste organizace a její potřeby ve vzdělávání [Kontis e-learning : iTutor, 

2007]. 

 

LMS UNIFOR Live  

LMS systém, který je vytvořený a distribuovaný NET UNIVERSITY, s.r.o. Unifor Live! 

je komplexní studijní prostředí dlouhodobě prověřované v náročných podmínkách vysokých i 

středních škol a vzdělávacích center nejrůznějších typů. Unifor Live! vyniká všude, kde je 

výhodné realizovat studium většího množství studujících bez nutnosti jejich fyzické přítomnosti 

na přednáškách, seminářích či kurzech.  

Unifor Live! samotný je značně variabilní a poskytovatel jej takřka přizpůsobí na míru. 
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Rozhodující je okruh účastníků vzdělávání, podle kterého je možné si vybrat konkrétní moduly 

[LMS Unifor Live!, 2008].  

 

4.3 „Free“ a „Open Source“ LMS systémy  

 Svobodný software, někdy také nazývaný free software (z angličtiny), je software, ke 

kterému je k dispozici také zdrojový kód, spolu s právem tento software používat, modifikovat a 

distribuovat. Naprostá většina svobodného software je zdarma, ačkoliv to není podmínkou. 

V roce 1984 založil Richard Stallman projekt GNU, aby tak vytvořil kompletní unixový 

operační systém GNU založený na svobodném software. Jako krédo svobodného software 

definoval tyto čtyři svobody: 

� svoboda používat program za jakýmkoliv účelem 

� svoboda studovat, jak program pracuje a možnost přizpůsobit ho svým potřebám 

� svoboda redistribuovat kopie programu 

� svoboda vylepšovat program a zveřejňovat zlepšení, aby z nich mohla mít 

prospěch celá komunita 

 

Za získání kopií svobodného software můžete platit, nebo je obdržet zdarma, ovšem bez 

ohledu na způsob, jak jste je získali, máte vždy svobodu kopírovat a měnit software, dokonce 

prodávat nebo darovat jeho kopie nebo pozměněné verze [Wikipedie : Svobodný software, 2008]. 

 

Open source nebo také open-source software (OSS) je počítačový software s otevřeným 

zdrojovým kódem. Otevřenost zde znamená jak technickou dostupnost kódu, tak legální 

dostupnost - licenci software, která umožňuje, při dodržení jistých podmínek, uživatelům 

zdrojový kód využívat, například prohlížet a upravovat. 

V užším smyslu se OSS míní software s licencí vyhovující definici prosazované Open 

Source Initiative. Pro odlišení se někdy open source software vyhovující požadavkům OSI 

označuje Open Source (s velkými písmeny). 

V nepřesném ale poměrně běžném vyjadřování se označení open source používá i pro 

mnoho vlastností, které s otevřeností zdrojového kódu nesouvisí, ale vyskytují se u mnoha open 

source programů. Například může jít o bezplatnou dostupnost software, vývoj zajišťovaný úplně 
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nebo z podstatné části dobrovolnickou komunitou nebo „nekomerčnost“ [Wikipedie : Open 

source software, 2008]. 

 

ILIAS 

ILIAS (Integriertes Lern-, Informations- und Arbeitskooperations System) je webový 

LMS, který byl původně vyvíjen v rámci projektu Virtus na Universitě v Kolíně nad Rýnem. 

Systém integruje funkce na podporu výuky, tvorbu a správu výukových materiálů i celých kurzů. 

Systém ILIAS je webová aplikace a proto pro přístup a práci se systémem není potřeba instalovat 

na počítač žádné speciální aplikace ani vybavení. K práci se systémem stačí uživateli libovolný 

dnes běžně používaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer, Mozilla, Opera či jiný). 

To umožňuje systém s možností přístupu prakticky z jakéhokoliv počítače připojeného k 

celosvětové síti internet a to v jakoukoliv denní dobu. Díky webovému řešení aplikace je 

zvládnutí ovládání systému velice jednoduché i pouze základními znalostmi používání počítačů. 

Při vývoji systému ILIAS bylo použito skriptovacího jazyka PHP a je používána databáze 

MySQL. ILIAS patří mezi open source systémy a je šířen pod Obecnou veřejnou licencí GNU4. 

Tím je zaručena dostupnost tohoto systému prakticky komukoliv a dělá z něj ideální a dostupný 

nástroj pro podporu distančního vzdělávání a elektronické výuky [Ďurovec, J., 2004]. 

 

A TUTOR  

LCMS ATutor (Open Source Software), který je podle potřeb rozvíjen firmou Elevator. 

Systém umožňuje učitelům jednoduchou a rychlou přípravu výukového obsahu a vedení on-line 

kurzů. Studentům poskytuje přizpůsobivé učební prostředí, jehož barevné prvky jsou laděny tak, 

aby působily příjemně a nerušily studenta při práci. Hlavními vzdělávacími aktivitami jsou obsah 

(studijní text, kontrolní otázky, úkoly), soubory (materiály určené pro studenty – pomocné 

materiály, materiály na procvičování, aj.), testy (jeho řešení se odesílá učiteli k hodnocení, nebo 

plní funkci autotestu a učiteli se neodesílá), rejstřík, diskuze, on-line chat, blogy, odkazy aj.  

Pro multimediální zpracování kurzu bylo využito různých interaktivních, grafických a 

multimediálních prvků, které posilují efekt zapamatování si probíraného učiva a současně zvyšují 

atraktivitu kurzu. Interaktivita kurzu je zajišťována prostřednictvím zajímavých otázek, 

vyhledáváním a prací s informacemi, aktivitami směřovanými do běžného života studentů aj. 

Grafické a multimediální prvky reprezentují například fotografie, obrázky s textem, schémata, 
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grafy, ikony, animace aj. [Böhmová, S., 2006]. 

 

LMS Moodle  

Moodle je softwarový balíček pro tvorbu a výuku elektronických kurzů na internetu. 

Jednoduchým způsobem lze vytvářet celé portály vzdělávání.  

 

Co umí LMS Moodle? 

� Jednoduché vytvoření výukových kurzů ze stávajících zdrojů. 

� Obsah kurzu může být využit u různých výukových skupin. 

� Může využívat výukové materiály i z dalších výukových prostředí – LMS. 

� Aktivní zapojení studenta do kurzu. 

� Přihlašování a autorizace studentů je jednoduché a bezpečné. 

� Intuitivní online ovládání pro studenty a jednoduchá správa pro učitele. 

� Aktivní podpora skupiny vývojářů. 

� Dostupnost. 
 

Licence LMS Moodle je zdarma [LMS Moodle, 2008]. 

Podrobněji o tomto systému bude pojednáno v praktické části této práce. 
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5 VÝUKOVÝ KURZ AUTORSKÉHO A PR ŮMYSLOVÉHO 

PRÁVA – TVORBA MODUL Ů 

Jednou z možností, jak vytvořit e-kurz je využít síly, která je uvnitř univerzity (či jiné 

vzdělávací instituce). Za tuto sílu považuji studenty (příp. učitele), kteří se přímo účastní 

vzdělávacího procesu dané univerzity. Dá se říci, že je to rychlý a levný způsob, jak vytvořit 

potřebný počet e-kurzů či jejich částí, zároveň jsou studenti obeznámeni s potřebami a 

softwarovými možnostmi dané fakulty (univerzity). Studenti tak mohou prokázat svou kreativitu, 

schopnost hledat informace a logicky je spojovat do učebních celků. Také tak ukážou svou 

schopnost pracovat s dostupnými softwarovými nástroji. Pokud takovéto úsilí usměrňuje garant 

daného předmětu, může tak vzniknout velmi kvalitní e-kurz, který pomůže nejen učiteli 

s podáním dané látky, ale také studentům při osvojování si vědomostí v dané oblasti.  

Následující podkapitoly budou věnovány popisu tvorby e-kurzu autorského práva v rámci 

ročníkového projektu na VŚB-TU, Katedře automatizační techniky a řízení. Na vznik kurzu 

dohlížel a svými radami pomáhal Ing. Roman Pavlas, Ph.D. – vedoucí mé bakalářské práce. 

 

5.1 Studium literatury 

 Základem pro tvorbu kvalitního kurzu je nastudování si dostupné literatury k dané 

problematice. V současné době se spíše využívá pojem zdroj, jelikož mezi využitelné zdroje 

mohou patřit také publikace v elektronické podobě na internetu (zákony, knihy, články 

v elektronických časopisech apod.), webové stránky. 

 Dokumenty je potřeba zhodnotit dle využitelnosti pro náš účel a vybrat ty, které jsou pro 

tvorbu e-kurzu vhodné. 

 

 Jako základní literaturu, vhodnou pro tvorbu kurzu Autorské právo, byly vybrány 

následující publikace, ze kterých jsem čerpal nejvíce: 

 

ŠEBELOVÁ, M. 2006. Autorské právo : zákon, komentáře, vzory a judikatura. 1. vyd. Brno : 

Computer Press, 2006. 196 s. ISBN 80-251-1090-7. 
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GODICKÝ, P. 2003. Základy práv k nehmotným statkům. Ostrava : Vysoká škola báňská - 

Technická univerzita, 2003. 91 s. ISBN 80-248-0392-5. 

 

BOHÁČEK, M., JAKL, L. 2002. Právo duševního vlastnictví. 1. vyd. Praha : Vysoká škola 

ekonomická, 2002. 324 s. ISBN 80-245-0463-4. 
 

 Pro tvorbu základní kostry e-kurzu jsem využil knihu Marie Šebelové, která také 

posloužila jako příklad pro tvorbu osnovy pěti modulů. Tato osnova byla postupně porovnávána 

s ostatními využitými dokumenty a upravována dle potřeb modulů. 

 Zhodnotím-li obsah všech třech základních dokumentů, mohu říci, že se knihy velmi 

podobaly, jednalo se zejména o citování zákonů. Částečně odlišné byly pouze věty využité pro 

výklad daných paragrafů. Kniha Pavla Godického byla nestručnější, avšak zmiňovala veškeré 

důležité informace, potřebné pro tvorbu kurzu. 

 Texty Marie Šebelové byly dostupné také na CD-ROMu, této výhody tedy bylo pro 

tvorbu kurzu využito v náš prospěch. Většina jejích textů však obsahovala informace zdvojeně – 

ve formě paragrafů a poté ve formě vlastních slov. V zájmu tvorby co nejstručnějších a 

přehledných skript, byly zdvojené části textu zjednodušeny. 

 Některé texty se mi zdály vhodněji a přehledněji uvedené v jiných zdrojích, proto jsem 

jich využil. Větší část textu je doslovně uvedena dle zdrojů, což pro tvorbu vzdělávacích 

materiálů Autorský zákon umožňuje. Samozřejmě u každého modulu uvádím, ze kterých zdrojů 

jsem čerpal. 

 

V případě tvorby kurzu pro Průmyslové právo jsem nejvíce čerpal z následujících dvou 

zdrojů: 

 

BOHÁČEK, M., JAKL, L. 2002. Právo duševního vlastnictví. 1. vyd. Praha : Vysoká škola 

ekonomická, 2002. 324 s. ISBN 80-245-0463-4. 

 

GOTTFRIED, J. a kol. 2008. Vzdělávání pro rozvoj spolupráce pracovníků vědy a výzkumu s 

průmyslovými podniky. [s.l.] : [s.n.], 2008. 103 s. 
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Kniha Martina Boháčka mi posloužila jako výchozí zdroj pro tvorbu osnovy a jako 

základní vhled do řešené problematiky. Nejvíce jsem tedy využíval informace z této knihy. Kniha 

však byla velmi bohatá na informace v jednotlivých oblastech, bylo tedy potřeba text hodně 

redukovat, aby byl dodržen dohodnutý rozsah jednotlivých modulů 

 Materiál Vzdělávání pro rozvoj spolupráce pracovníků vědy a výzkumu s průmyslovými 

podniky mi velmi pomohl při tvorbě 2. a 5. modulu kurzu Průmyslové právo, jelikož zde bylo 

velmi stručně, avšak výstižně, uvedeno to nejdůležitější, co se v daných modulech řešilo. 

 Velkým pomocníkem při tvorbě e-kurzu mi také byly informace zveřejněné na webových 

stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví. 

 Některé části e-kurzu byly s ohledem na dodržení určité stručnosti a přehlednosti vyjmuty 

z různých jiných vhodných dokumentů. Informace jsem se snažil v jednotlivých zdrojích 

porovnávat, aby nedošlo k uvedení nepřesných či nepravdivých údajů. 

Taktéž jako u kurzu autorského práva uvádím v jednotlivých modulech veškerou 

literaturu, ze které jsem čerpal. 

 

5.2 Tvorba konceptu výukových materiálů 

 Při tvorbě konceptů výukových materiálů je potřeba si položit 4 základní otázky, které 

nám pomohou si uvědomit, co vlastně chceme vytvořit, komu to má sloužit, proč to vlastně 

děláme a jak to má fungovat, vypadat. 

 

PROČ? 

 Důležité je uvědomit si účel daného kurzu, jaký cíl vytvořením kurzu sledujeme. Zda má 

jít pouze o pomocný materiál ke studiu, nebo o stěžejní materiál sloužící k výuce daného 

předmětu, včetně testovacího aparátu. Tyto cíle je potřeba si upřesnit s „dohlížitelem“ již na 

začátku, aby bylo možno při tvorbě studijní opory k tomuto přihlížet. 

 

KOMU?  

 Na začátku je také dobré si definovat komu bude kurz sloužit. Jinak bude vypadat kurz 

pro studenty, kteří mají daný předmět jen okrajový a jinak pro ty, pro které je daný předmět 

stěžejním v jejich studiu. Např. kurz autorského práva pro studenty strojní fakulty nebude tak 

obsáhlý jako pro studenty právnické fakulty, kde by měl být tento kurz velmi podrobný, měl by 

obsahovat obsáhlé příklady a judikatury v oblasti autorské práva. 
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CO? 

 Stanovit si, co bude učební látkou a jak tuto látku strukturovat tak, aby byla pro studenty 

stravitelná.  

Pro prvotní představu, jak by takový výukový materiál měl vypadat mi posloužila 

bakalářská práce Heleny Klosové – Vzdělávací kurz s využitím prostředků e-learningu, kde jsem 

si mohl prohlédnout, co vše by měl podobný materiál obsahovat. 

 

JAK? 

 Nalézt vhodné metody (typ prezentace, software apod.), jak danou látku studentům 

prezentovat tak, aby byly splněny cíle kurzu. 
 Je nutné dbát na to, aby byl kurz přehledně a logicky strukturovaný, aby obsahoval 

motivační a komunikační prvky (e-mail, chat apod.) a měl širší možnosti pro ověřování znalostí 

(testy, úkoly, skupinové úkoly). 

 

5.3 Tvorba studijních materiálů pro Autorské a průmyslové právo 

 Pro výuku autorského a průmyslového práva bylo vytvořeno celkem 10 modulů. Každý 

z modulů má následující strukturu: 

 Po úspěšném absolvování N. modulu budete vědět 

- zde je základní přehled toho, co se v modulu dozvíte 

  Čas ke studiu 

- informace kolik času bude k prostudování modulu potřeba 

  Pojmy k zapamatování 

- důležité pojmy, které by studenti po prostudování modulu měli znát 

  Výklad 

- samotný obsah modulu – látka ke studiu 

  Shrnutí  

- shrnutí základních informací z celého modulu 
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 Kontrolní otázky 

- otázky, které mají prověřit, zda student látku pochopil či řádně prostudoval 

 Použitá literatura 

- literatura, která byla k tvorbě modulu použita 

 Další zdroje 

- literatura, která je vhodná k rozšiřujícímu studiu 

 Klíč k řešení 

- odpovědi na Kontrolní otázky 

 

Ikony byly vybrány a staženy z těchto stránek: http://www.gifex.net/ 

 

Přehled obsahů jednotlivých modulů e-kurzu AP: 

1. modul 

První modul pojednává o autorském právu a Autorském zákonu (dále jen AutZ) spíše všeobecně 

– tzn. z hlediska předmětu a věcné působnosti AutZ, začlenění v právním řádu, pramenů a kořenů 

autorské práva apod. 

2. modul  

Druhý modul se již konkrétně zabývá tím, co je to autorské dílo, co znamená autorství k dílu, 

jaký je obsah autorského práva, omezení a ochrana. 

3. modul 

Třetí modul se zabývá užitím autorského díla, díly, která mají zvláštní úpravu, vztahem 

autorského práva k počítačovému programu a databázi. 

4. modul 

Čtvrtý modul se zabývá právy souvisejícími s právem autorským – tzn. právy výkonného umělce 

k uměleckému výkonu, právy výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu, právy výrobce 

zvukově-obrazového záznamu k jeho prvotnímu záznamu, právy rozhlasového a televizního 

vysílatele k jejich původnímu vysílání, právy zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu, k němuž 

uplynula doba trvání majetkových autorských práv a právy nakladatele na odměnu v souvislosti 

se zhotovením rozmnoženiny jím vydaného díla pro osobní potřebu. 
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5. modul 

Pátý modul nás seznamuje s kolektivní správou práv, veřejným provozováním hudebních děl, 

zdaněním autorských honorářů, s Novelou AutZ č. 81/2005 Sb. a s různými zajímavostmi ze 

světa autorského práva. 

 

Přehled obsahů jednotlivých modulů e-kurzu PP: 

1. modul 

První modul nás uvádí do oblasti průmyslového práva, vysvětluje nám pojem průmyslové 

vlastnictví a stručně nás seznamuje se základními mezinárodními smlouvami, kterými je Česká 

republika vázána. Dále nás tento modul seznamuje s právní úpravou v oblasti ochrany vynálezu 

patentem.  

2. modul 

Druhý modul se zabývá právní ochranou technického řešení užitným vzorem a právní ochranou 

průmyslových vzorů. Jsou zde také uvedeny poplatky a úhrady, které souvisí s přihlašováním 

užitných a průmyslových vzorů. Součástí tohoto modulu je i vzor přihlášky užitného vzoru a 

přihlášky průmyslového vzoru. 

3. modul 

Třetí modul pojednává o právní ochraně topografií polovodičových výrobků a ochranných 

právech k novým rostlinným odrůdám. Dále pak nás seznamuje s tím, co jsou to podniková 

průmyslová práva a co obnáší právo na označení. Součástí modulu je i vzor přihlášky ochranné 

známky. 

4. modul 

Čtvrtý modul se zabývá porušováním práv k průmyslovému vlastnictví a tím, jak je možné 

tomuto porušování zamezovat, příp. se bránit. Dále modul shrnuje způsoby oceňování 

průmyslového vlastnictví a seznamuje nás se základními státními a jinými orgány a organizacemi 

v ČR, které spadají do oblasti průmyslových práv. 

5. modul 

Pátý modul se zabývá licenčními smlouvami, jejich strukturou a možným členěním. Dále nás 

modul blíže seznamuje se základními mezinárodními smlouvami a úmluvami v oblasti ochrany 

průmyslových práv k výsledkům tvůrčí činnosti a v oblasti ochrany průmyslových práv na 

označení, kterými je Česká republika vázána. 
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6 PREZENTACE KURZU AUTORSKÉHO A PR ŮMYSLOVÉHO 

PRÁVA V SYSTÉMU MOODLE 

Pro prezentaci kurzu autorského a průmyslového práva jsem využil systému Moodle, 

prostřednictvím kterého se zpřístupňují e-learningové kurzy na Fakultě strojní – Vysoké školy 

báňské (dále jen FS-VŠB). V následujících kapitolách bych Vás rád seznámil s tímto systémem, 

s jeho možnostmi a způsobem, jak v něm prezentovat předem vytvořené kurzy. 

6.1 Základní informace o LMS Moodle 

Moodle [čti můdl] je softwarový balíček pro tvorbu výukových systémů a elektronických 

kurzů na internetu. Jedná se o neustále se vyvíjející projekt, navržený na základě sociálně 

konstruktivistického přístupu k vzdělávání. 

Moodle je poskytován zdarma jako Open Source software (spadající pod obecnou 

veřejnou licenci GNU). Je tedy chráněn autorskými právy, ale poskytuje přitom uživatelům 

značnou svobodu. Můžete jej kopírovat, používat i upravovat, pokud souhlasíte s tím, že budete 

tento zdroj poskytovat ostatním; nebudete měnit ani odstraňovat původní údaje o licencích a 

autorských právech, a uplatníte stejné licenční podmínky i u jakýchkoliv odvozených produktů 

[Orzelová, L., 2006]. Nevýhodou podobných projektů vznikajících v duchu „open source“ je to, 

že nikdo nesedí na telefonu s pomocnou radou. Kreativní uživatel však může vzniklé problémy 

vyřešit s pomocí internetu, protože stejný problém již určitě řešilo více lidí před ním. 

Moodle je neustále vyvíjen komunitou vývojářů z celého světa, koordinátorem vývoje je 

Martin Dougiamas z Austrálie. Aktuální verzi ke stažení je možno nalézt na stránkách 

www.moodle.org [Navrátil, M., 2005]. 

Příjemné a přehledné uživatelské rozhraní neklade zvláštní požadavky na počítačovou 

gramotnost studentů, k ovládání tohoto prostředí tak postačí základní dovednosti s PC. Uživatel 

se pohybuje v prostředí internetového prohlížeče a kliká na jednotlivé hypertextové odkazy. 

Orientaci v jednotlivých kurzech podporují dokonalé informace o krocích uživatele. V profilu 

uživatele můžete nastavit například osobní údaje, fotografii, kontaktní údaje, popis uživatele a 

další informace.  

Moodle nevyžaduje specializovaný prohlížeč webových stránek, můžete použít Internet 

Explorer, stejně jako Mozillu nebo Netscape. Podporuje Unix, Linux, Windows, Mac OS X, 
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Netware a další systémy, které pracují s programovacím jazykem PHP. Data jsou ukládána v 

databázi, rozhraní podporuje kromě MySQL a PostgreSQL také Oracle, Access, Interbase a 

ODBC. Webový server je postaven na kaskádovém stylu CSS, používá přední programovací 

jazyky, nevyhýbá se přitom ani klasickému tabulkovému formátování [Navrátil, M., 2005]. 

 Pro instalaci systému Moodle můžete využít webové stránky www.moodle.cz, kde je 

podrobně popsán návod, jak si systém stáhnout na svůj osobní počítač či server. Také se zde 

dozvíte, jak dále systém spravovat či upravovat. 

 Na FS – VŠB se v současné době používá e-learningový systém, jehož základ tvoří LMS 

Moodle. Pro prezentaci E-kurzu tedy není potřeba systém Moodle stahovat na vlastní počítač, ale 

stačí využít možnosti systému Moodle na stránkách FS : http://vyuka.fs.vsb.cz/. Podmínkou je, 

abyste byl studentem či učitelem této fakulty. 

 Pro úplné nováčky v tvorbě kurzů v systému Moodle je možné se zapsat do e-kurzu – 

Kurz práce s Moodle na FS – titulní stránku můžete vidět na obrázku č. 2. 

 

Obrázek 2 Titulní stránka e-kurzu – práce se systémem Moodle na FS 
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6.2 Prezentace kurzu Autorského a Průmyslového práva v LMS Moodle 

Přihlášení do systému 

Přihlášení do systému Moodle je dvoustupňové, při prvním přihlášení se uživatel hlásí 

pomocí svého školního jména a hesla (např. nov001 heslo). Po úspěšném přihlášení uživatele 

máte možnost si nastavit své parametry a heslo pro moodle (nebo nechat to z emailu).  Při 

druhém a dalších přihlášeních se již uživatel bude hlásit pomocí hesla z moodle. To znamená, že 

po prvním přihlášení již existuje moodle heslo nezávisle na email heslu, a kterékoliv lze nezávisle 

měnit. 

Přihlásit se mohou pouze učitelé a studenti fakulty strojní, tedy ti, kteří jsou zařazeni v 

kontextech .stu.fs a .kat.fs. Další uživatelé mohou být přidáváni ručně správcem systému. 

 

Tvorba nového kurzu 

 V prvé řadě je potřeba mít již předem připravený kurz ve formě pdf či jiných typů 

dokumentů. 

 Po přihlášení do FS Moodle mohu vidět v levém dolním rohu blok s názvem Moje kurzy 

– viz obrázek č. 3. 

 

Obrázek 3 Blok Moje kurzy 

 

V tomto bloku naleznu kurzy, do kterých mám přístup, příp. kurzy, ve kterých mám roli 

učitele, tzn. že mám oprávnění kurzy vytvářet, editovat, upravovat. Mezi nimi můžeme vidět kurz 

Průmyslové a autorské právo. Jakmile na něj kliknu, zjistím, že v horní části okna se mi zobrazila 

možnost – zapnout režim úprav (obrázek č. 4). To znamená, že jakmile budu chtít ve svém kurzu 

něco změnit či upravit, musím mít zapnutý tento režim úprav. Jakmile tedy zapnu tuto volbu, 
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změní se menu na Správa/Vypnout režim úprav. V tuto chvíli je možné do kurzu nahrávat nové 

materiály, jak můžeme vidět na obrázku č. 5. 

Kurz Průmyslové a autorské právo je v současné době ve  fázi testování, takže se může 

postupně měnit, vylepšovat, doplňovat.  

 

 

Obrázek 4 Průmyslové a autorské právo – možnost zapnout režim úprav 

 

 

Obrázek 5 Režim úprav je zapnut – můžeme přidávat materiály 
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Funkční ikony: 

V systému se nám objeví následující ikony: 

 

 přesune danou položku o jednu úroveň doprava, zvětší odsazení položky doprava 

 přesune danou položku o jednu úroveň doleva, zmenší odsazení položky 

 po kliknutí na tuto ikonku se v kurzu zobrazí nabídky míst, kam můžeme danou položku 

přesunout 

 tato ikonka umožní u každé vložené položky její editaci, aktualizaci 

 smaže danou položku z kurzu 

 po kliknutí na tuto ikonku bude daná položka pro studenty kurzu neviditelná a změní se 

na , po opětovném kliknutí na ikonku (zavřené „očičko“) se položka opět stane viditelnou 

 objevuje se u všech týdnů a umožňuje skrýt všechny ostatní týdny/témata kromě našeho 

požadovaného, tato funkce je dostupná jak pro tvůrce, tak pro studenty, může být výhodná pro 

zvýšení přehlednosti  

 přesune celý týden/téma před předcházející v osnově týdnů/témat 

 přesune celý týden/téma za následující v osnově 

 

Přidání studijního materiálu: 

Než budeme přidávat studijní materiály do systému, je potřeba mít tyto materiály v 

systému uloženy. K tomu dospějeme, jestliže v režimu úprav klikneme na ikonu Soubory 

v bloku Správa. Dále pak pomocí tlačítka Vložit soubor uložíme potřebné dokumenty – viz 

obrázek č. 6.. Můžeme zde vytvářet složky, zip. archivy a soubory mazat či přejmenovávat. 

   
 

Obrázek 6 Vložení nových souborů 
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 Dále si vytvoříme popisek k dané části kurzu – např. Autorské právo – 1. modul, AP – 2. 

modul apod. Poté klikneme na Odkaz na soubor nebo web (viz obrázek č. 7) – objeví se formulář, 

kde vyplníme především název materiálu (viz obrázek č. 8) a daný materiál nahrajeme do 

systému.  

 

 

Obrázek 7 Přidávání popisků a studijních materiálů 

 

 

Obrázek 8 Úprava popisku 

  

Do systému můžeme kromě přednášek a studijních materiálů také přidat další činnosti 

jako např. ankety, chat, průzkum, slovník (výčet těchto možností můžeme vidět na obrázku č. 9), 

příp. můžeme vytvořit testy. U těchto bych se rád zastavil, protože jsou důležitou součástí e-

learningových kurzů. V průběhu kurzu umožňují zjistit, zda studenti danou problematiku zvládli, 
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zda vše pochopili, příp. k čemu by bylo potřeba se v rámci přednášek vrátit nebo co by bylo 

vhodné v e-kurzu upravit.  

 

 

Obrázek 9 Další možnosti činností, které můžeme ke kurzu přidat 

 

Tvorba testů: 

Testy vytvářejí vyučující, příp. tvůrci kurzů za spolupráce vyučujícího. Tento modul 

umožňuje učiteli vytvářet a zadávat testy, skládající se z úloh typu výběr z několika možností, 

pravda/nepravda, tvořená odpověď, krátká tvořená odpověď, přiřazování apod. Úlohy jsou 

uchovávány v utříděné databázi (v kategoriích) a mohou být použity opakovaně, jak v rámci 

jednoho, tak i v rámci několika různých kurzů. U testu lze povolit více pokusů. Každý pokus je 

automaticky ohodnocen a učitel si může vybrat, zda k jednotlivým úlohám poskytne studentům 

komentář, nebo zobrazí správnou odpověď. Modul obsahuje také nástroje pro známkování. 

 

Testy můžeme rozdělit na: 

Klasický test 

Test, kdy odpovíte jednou na všechny otázky. Potom proběhne vyhodnocení, kolik jste měli 

správných/špatných odpovědí. 
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Adaptivní test 

U tohoto testu si ověříte nejenom své znalosti, ale také vám pomáhá naučit se správné odpovědi, 

pokud jste chybovali. Adaptivní testy mají nastavenou penalizaci za špatnou odpověď a můžete 

na ně odpovídat dokud nenajdete správnou odpověď. Každá chyba Vám ale snižuje bodový zisk 

[Orzelová, L., 2006]. Zda bude test klasický či adaptivní si musí určit vyučující/tvůrce kurzu při 

tvorbě testů – v nastavení testu. 

 

Správa kurzu: 

 

Obrázek 10 Menu správa 

  

Menu Správa (viz obrázek č. 10) Vám umožňuje různé akce spojené s kurzem: 

 

� Zapnout/vypnout režim úprav 

� Nastavení - Po kliknutí na tento odkaz se přesunete na stránku, kde můžete změnit/upravit 

počáteční nastavení kurzu. Můžete změnit jméno kurzu, jeho popis, délku trvání, začátek 

kurzu apod. 

� Přidělit role (učitel, student) 

� Skupiny - V jednom kurzu může být zapsán libovolný počet studentů. Pro lepší přehlednost 

je možné chtít rozdělit tuto velkou skupinu na podskupiny. A k tomu je možné využít 
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uvedenou volbu. 

� Záloha - Jestliže si chcete provést samostatnou zálohu kurzu a třeba si ji odnést domů, tak 

můžete použít tuto položku. 

� Obnovit - Tato položka je spjata s předchozí položkou Záloha. Jak název napovídá, máme 

zde možnost obnovit kurz, který jsme si zálohovali. 

� Importovat - Můžete importovat činnosti z jiného kurzu nebo skupiny. 

� Reset - Na této stránce můžete z kurzu odstranit data uživatelů, a přitom zachovat všechny 

moduly činností a další nastavení. UPOZORNĚNÍ: Položky vybrané k odstranění budou po 

odeslání formuláře z kurzu odstraněny NATRVALO! 

� Sestavy, úlohy, škály - V sestavách je zachycena téměř všechna činnost, kterou každý 

účastník kurzu vykonával. Je zde možné zobrazit aktivitu jednotlivých studentů během 

jednoho dne respektive za celou dobu. Položka Úlohy slouží k tvorbě nových a editaci již 

vytvořených otázek a kategorií, které můžeme používat při tvorbě testů. Tutoři mohou 

vytvářet pro hodnocení jednotlivých činností v kurzu vlastní škály. 

� Soubory – viz výše 

� Známky - Položka, prostřednictvím které si můžeme zobrazit celkem logicky a snadno body, 

které studenti dosáhli v testech nebo jiných bodovaných činnostech (slohová práce, úkoly…), 

které jsou součástí kurzu. Zobrazené výsledky je možné stáhnout ve formátu souboru Excel, 

nebo v textovém formátu. Pokud máte v kurzu vytvořeny skupiny studentů, můžete si body 

zobrazovat pro členy každé skupiny zvlášť. 
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7 ZÁVĚR 

Základním cílem mé bakalářské práce bylo vytvoření výukového kurzu pro autorské a 

průmyslové právo. V prvé řadě tedy bylo nutné si prostudovat něco o e-learningu, abych měl 

představu, co e-learning obnáší, jaké jsou metodiky a postupy, také na co při tvorbě kurzů 

nezapomenout. Během této činnosti jsem se seznámil s historií e-learningu, také s tím jaké jsou 

jeho výhody a nevýhody, co je potřeba při tvorbě kurzu zvážit.  

 Stručně jsem se seznámil se softwarovými nástroji pro tvorbu e-learningových kurzů. Při 

prohledávání webu jsem narazil jak na komerční software, tak „free“ nebo „open source“ 

software – ve své práci uvádím systémy, které se v České republice nejvíce využívají. Podrobněji 

jsem si prostudoval, jak pracovat se systémem Moodle, jaké jsou jeho možnosti v rámci FS VŠB, 

jak vypadá prostředí pro práci, jak v něm vytvořit e-kurz apod. 

 Během přípravy na tvorbu e-kurzu jsem si prostudoval dostupnou literaturu, která se 

zabývala autorským a průmyslovým právem. Následně jsem postupně vytvořil 5 modulů pro 

výuku autorského práva a 5 modulů pro výuku průmyslového práva, které jsou součástí přílohy 

této práce, zároveň jsou již tyto moduly nahrány v systému Moodle VŠB TU. Postup, jak tyto 

moduly zanést do systému Moodle, je popsán v kapitole - Prezentace kurzu Autorského a 

Průmyslového práva v LMS Moodle. Poté jsem vytvořil 100 testových otázek – 10 otázek pro 

každý výukový modul, a tím vznikla i evaluační část kurzu. Taktéž i testové otázky byly 

zaneseny do systému LMS Moodle. 

Smyslem této práce bylo přispět vlastním úsilím ku prospěchu ostatních studentů. Věřím, 

že postupně se bude mnou vytvořený kurz vylepšovat podle připomínek zúčastněných a někdy 

v budoucnu bude plnohodnotným kurzem i pro budoucí studenty FS VŠB. 
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