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Abstrakt 

 
Tato disertační práce se zabývá automatizovaným řízením výukového procesu 

v prostředí e-learningu na základě stylů učení studenta. V úvodu jsou stručně 
charakterizovány současné metody, které se používají při realizaci výukového procesu        
v e-learningu. Práce vychází z technik programového učení a metod návrhu vhodného 
výukového materiálu pro automatizované řízení výuky. Popisuje vlastnosti studentů, které 
mohou být použity pro adaptaci výukového procesu. Stanovuje příslušná metadata pro popis 
těchto vlastností a formu jejich uložení. Zavádí pojem „virtuální student“ pro normalizaci 
velkého počtu reálných studentů. Za použití metod umělé inteligence provádí popis a návrh 
vhodného procesu přiřazení reálného studenta ke studentu virtuálnímu. Dále popisuje návrh      
a strukturalizaci výukových opor pro adaptivní formu výuky. Navrhuje a implementuje datové 
struktury a metadata pro uložení výukových opor. Práce rozděluje výukové opory do několika 
smyslových forem a významových hloubek. Zavádí pojem „vrstva výkladu“ a definuje 
jednotlivé výkladové vrstvy na úrovni ucelené výkladové jednotky. Práce dále navrhuje 
obecnou formulaci pravidel definujících mapování vlastností studenta na formu, obsahovou 
hloubku a vhodné vnitřní uspořádání ucelené výkladové jednotky. Přináší řešení popisu 
pravidel na sémantické i datové úrovni. Na základě formulovaných pravidel definuje postup 
určení výukového stylu studenta. Za použití výukového stylu studenta navrhuje                        
a implementuje adaptivní algoritmus pro řízení výukového procesu optimalizovaného 
vzhledem k individuálním potřebám studentů. Ve svém závěru práce ověřuje navržené 
adaptivní algoritmy na lekci zpracované v  adaptivní formě.  

 
Abstrakt 
 
This dissertation thesis deals with the automated control of learning process in the 
environment of  e-learning which is based on different styles of learning. Methods which are 
used today for realisation of learning process of the e-learning are briefly characterised at the 
beginning. This thesis is based on techniques of programmed learning and methods                 
of designing an appropriate educational material for the automated control of learning. It also 
describes characteristics of students that can be used to adapt the learning process.  It provides 
metadata to describe those characteristics and format of their storage. Thesis introduces the 
concept of a virtual student for normalization of a large numbers of real students. Using 
artificial intelligence methods, thesis carries out a description and design of appropriate 
process of assigning a real student to virtual student. Next, it describes a design and 
structuring of educational supports for adaptive form of learning. It also designes and 
implements data structures and metadata for storing educational supports. Thesis divides 
those educational supports into several sensory forms and semantic depths. It introduces the 
concept of a layer of interpretation and defines the various layers of interpretation at the level 
of comprehensive interpretation unit. Thesis also proposes general formulation of rules 
defining mapping characteristics of student to form, semantic depth and appropriate internal 
arrangement of the comprehensive interpretation unit. It provides solution by describing the 
rules in both semantic and data levels. Based on formulated rules, it defines a procedure           
to determine student's learning style. Using student's learning style, it designes and 
implements an adaptive algorithm for the optimized control of the learning process 
considering the individual needs of students. In the conclusion thesis verifies the designed 
adaptive algorithms in  lesson processed in adaptive form.  
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1 ÚVOD 
V současné době se vzdělávání neomezuje pouze na učení v oblasti základní, střední 

nebo vysoké školy. Současné trendy vyžadují celoživotní vzdělávání jak v aktivní, tak              
i postaktivní části života. Celoživotní vzdělávání klade na studenty i tutory nemalé časové 
požadavky, proto se v posledních letech stále více prosazuje vzdělávání prostřednictvím           
e-learningu. 

E-learning je využíván v řadě podob od nejjednodušší formy, kdy jsou studentům 
studijní materiály prezentovány prostřednictvím www stránek, až po využívání moderních 
LMS systémů. Student je postaven do role pasivního nebo aktivního žáka. V případě využití 
jednodušších forem e-learningu má student možnost pouze získat přístup k potřebným 
studijním materiálům a testům. Nemůže nijak ovlivnit samotný studijní proces, jehož                 
je součástí. V této souvislosti se často uvádí řada návodů nebo teorií, které mají za cíl lepší          
a snazší učení. Tímto zobecněním jsou ale zastírány individuality jednotlivých studentů. 
Teorie mnohdy pouze staví na již získaných znalostech studenta a neohlížejí se na jeho 
individuální studijní potřeby, které by mu mohly pomoct danou látku lépe a efektivněji 
pochopit. 

Požadavkem současné doby je zefektivnění výukového procesu, jak pro samotné 
studenty, tak i pro jejich tutory. Zefektivňování studijního procesu by mělo být prováděno          
ve dvou základních úrovních, a to na úrovni znalostí jednotlivých studentů a na úrovni 
individuálních potřeb studentů. 

Disertační práce řeší nalezení vhodných prostředků pro analýzu individuálních 
vlastností studentů a jejich promítnutí do výukového procesu. Řešení zahrnuje prostředky pro 
analýzu individuálních potřeb studentů, analýzu výkladových postupů a jejich praktické 
použití při adaptaci studijního materiálu. 

2 SOUČASNÝ STAV E-LEARNINGU 
E-learning je rozšířenou formou klasické výuky. Slouží jako hlavní nástroj především 

pro celoživotní a kombinovanou formu vzdělávání. Řada vzdělávacích institucí využívá          
e-learning jako primární nástroj výuky, aniž by si uvědomovala kontext slova  e-learning jako 
nástroje pro plnohodnotnou podporu vzdělávání. Často se setkáváme s případy, kde                   
je e-learning zastoupen pouze ve formě studijních materiálů v elektronické podobě, případně 
je tato podpora doplněna o elektronickou formu testů.  

Na univerzitách, a již i na některých středních školách, se aktivně využívají 
automatizované systémy řízení výuky. Tyto systémy jsou schopny řídit výukový proces             
po stránce organizační, nejsou však většinou schopny řízení výukového procesu po stránce 
znalostí nebo individuálních vlastností jednotlivých studentů.  

2.1 Současné LMS  a LCMS 

Pro řízení a správu on-line  výuky se nejčastěji využívají Learning Management 
Systémy (LMS) [i1]. LMS řídí přístup k jednotlivým studijním materiálům, umožňuje 
provádění testů a odevzdávání úkolů. Některé LMS systémy navíc obsahují i komunikační 
nástroje.  

V současnosti se můžeme setkat i s Learning Content Management Systémy (LCMS) 
[i2]. LCMS je oproti klasickému LMS rozšířen o nástroje, které zefektivňují práci s vlastním 
obsahem předmětu.   
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LMS a LCMS používané na českých školách 

Při výuce na českých vysokých školách se nejčastěji využívají následující LMS                 
a LCMS systémy: CMS Moodle [i3], eDoceo [i4], LMS iTutor [i5], Systém AHA [1]. 

Výše zmíněné LMS systémy přistupují k výuce pouze z pohledu prezentace vložených 
materiálů přesně tak, jak je autor vytvořil a vložil do systému. Výjimkou je systém AHA [1], 
který se snaží simulovat adaptaci. Nebere však ohled na vlastnosti a potřeby studenta, 
adaptace tedy probíhá jen ve velmi omezené míře. 

V současné době neexistuje LMS ani LCMS systém, který by splňoval požadavky              
na vyšší úroveň adaptace, včetně zohledňování vlastností a potřeb studenta. Proto vznikla tato 
práce, která si klade za cíl vytvořit základ systému, který by adaptoval výukový proces jako 
celek včetně respektování individuálních vlastností a potřeb studenta. 

Mimo výše zmíněných LMS a LCMS systémů, které se nejčastěji používají v rámci 
českých univerzit, existuje v současné době několik experimentálních metodologií a systémů 
zaměřených přímo na oblast adaptivní výuky. 

METHADIS: Metodologie pro návrh systému adaptivních hypermédií 

Autoři Marcela Prieto a Francisco García vyvinuli metodologii METHADIS [2] pro 
návrh e-learningových systémů zaměřených na personalizaci výuky. Metodologie umožňuje 
vytvářet systém, který na základě stylu učení studenta umí provádět adaptaci obsahu. 

Feioo.net: Systém adaptující obsah a prezentaci výukových materiálů 

Autoři Ruiz, M.P.P, Barriales, S.O. et al. vytvořili systém Feioo.net [3, i6], který          
si klade za cíl adaptovat obsah a prezentaci výukových materiálů. Systém je založen                  
na zkušenostní psychologii učení (problematika bude blíže popsána v dalších částech textu), 
které jsou zjišťovány pomocí dotazníku CHAEA.  

2.2 Vlastnosti studenta, styl u čení, dimenze inteligence 

Student přistupuje k procesu učení jako individualita. Má řadu vlastností a potřeb, 
které více čí méně ovlivňují proces učení. Můžeme pozorovat tři významné skupiny faktorů          
a to vlastnosti studenta, styly učení a dimenze inteligencí. Vlastnosti jednotlivých skupin           
se prolínají a navzájem ovlivňují.  

Vlastnosti studenta 

Řada z mnoha vlastností studenta má přímý vliv na proces učení. Tyto vlastnosti jsou 
ovlivněny individualitou studenta i prostředím, ve kterém se nalézá.  Můžeme sledovat 
následující vlastnosti: motivovanost k učení, fyzikální prostředí, emocionální prostředí, 
sociální prostředí, psychofyziologické prostředí, smyslový typ, přístup k učení (povrchový, 
středový, hloubkový).  

Mareš [7] dále dělí studenty na holisty a detailisty.  Člověk, který se učí, koná to,             
co by se za zjednodušujících podmínek dalo nazvat zpracováváním informací. Tento typ 
rozdělení se zabývá tím, jak člověk zpracovává získávané informace a jaké strategie používá, 
aby se v problému zorientoval a vyřešil jej co nejefektivněji. 

Vlastnosti definující učební styl 

V [15] jsou analyzovány vlastnosti, které přímo souvisí s učebním stylem studenta. 
Autoři studovali publikovaná dělení studentů podle učebních stylů a analyzovali množiny 
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používaných vlastností definujících učební styly. Z nich vybrali základní množinu vlastností. 
Ty byly dále ověřeny na základě vyhodnocování výsledků dotazníků za pomoci metod 
analýzy dat.  

Vlastnosti ovlivňující učební styl jsou rozděleny na tři základní skupiny: preferovaný 
druh vnímaní, sociální preference při učení a taktiky učení.  

Styl učení 

Projev individuality studenta v různých situacích učení chápeme jako styl učení. 

Definice: Styly učení poukazují na svébytné způsoby zpracování psychických obsahů                      
a vypovídají o individuálním organizování a řízení psychických procesů.  

Obecně můžeme říci, že styly učení jsou pravidelností ve způsobu nebo formě lidské 
aktivity. Představují metakognitivní potenciál člověka. Jedná se o postupy učení, které student 
preferuje v určitém časovém období.  Je důležité si uvědomit, že styl učení není využíván          
k samotnému pochopení obsahové stránky probíraného učiva, ale k chápání souvislostí mezi 
jednotlivými navazujícími celky.  Student si ve většině případů styl učení přímo neuvědomuje 
a tudíž ani hlouběji neanalyzuje a nevyužívá. Často jej chápe jako samozřejmý postup                
při učení. 

Výukový styl 

Zmíněné vlastnosti studentů by se měly promítat do způsobu výuky.  Výuka a její 
kvalita je úzce závislá na jejím učiteli, který by měl přizpůsobovat výuku aktuálním potřebám 
studentů. Výukový styl je ovlivněn osobností učitele a jeho snahou co nejefektivněji naučit. 
Různí učitelé učí různým způsobem a mají odlišný přístup k postupu výuky i formě výkladu. 

 U současné e-learningové formy výuky postrádáme okamžitou zpětnou vazbu. 
Studijní materiály jsou do výukových systémů vkládány v jedné lineární podobě, bez ohledu 
na potřeby studentů. Studenti se tak musí přizpůsobit konkrétnímu výukovému stylu učitele.  

Práce si klade za cíl zefektivnit e-learningouvou formu výuky podle individuálních 
potřeb a aktuálních znalostí studenta. Proto budou vypracovány způsoby, jak tvořit výukové 
opory, aby byly použitelné při adaptaci výukového procesu v e-learningové formě. 

2.3 Expertní systém s datovou maticí 

V předcházející části textu byla zmíněna řada vlastností, které je nutné u studenta 
sledovat a podle nich řídit průběh výuky.  

Pokud předpokládáme možnost výskytu libovolné kombinace z těchto vlastností, pak 
pro n vlastností by šlo o n-dimenzionální prostor. Pokud bychom dále předpokládali jen          
2 krajní hodnoty každé vlastnosti, bylo by teoreticky možných 2n typů studentů. Protože 
budeme vycházet z analýzy [15], pak by šlo o n=8 a tedy o 256 typů studentů. Pokud 
připustíme více než 2 hodnoty každé vlastnosti (dimenze prostoru), šlo by ještě o podstatně 
větší počet typů studentů.  

Takové množství variant výukových opor není reálné vytvořit a pravděpodobně 
všechny typy studentů nebudou stejně časté. Proto se v první fázi definuje jen několik 
„častých” typů studentů a pro ně budou definovány vhodné výukové styly. 

Pro správu typů studentů a jejich vlastností použijeme speciálního typu expertního 
systému, pracujícího s datovou maticí [24, 25].  
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3 CÍLE 
Tématem této disertační práce je „Automatizované řízení adaptivní výuky                      

v e-learningu podle stylů učení studenta“. K úplnému vyřešení tohoto tématu je zapotřebí 
navrhnout, zpracovat a implementovat následující 3 úlohy: 

• implementovat definované učební styly studentů a způsoby jejich rozpoznání, 

• navrhnout a implementovat strukturu výukových opor tak, aby byla možná jejich 
adaptace různými výukovými styly, 

• navrhnout a implementovat algoritmus automatického řízení výuky, který                  
by každému studentovi vybíral nejvhodnější způsob předkládání výukových opor. 

Existující LMS individualizovanou výuku s adaptovatelným obsahem neumožňují. 

 

Hlavní cíl práce: Navrhnout automatické řízení adaptivní elektronické výuky a ověřit jeho 
funkčnost a účinnost.  

 

Dílčí cíle práce: 

1. Navrhnout a implementovat struktury dat pro uložení informací o jednotlivých studentech. 
Použít vlastnosti definující učební styl podle [41].  

2. Definovat virtuálního studenta, navrhnout a implementovat datovou strukturu a funkce pro 
práci s virtuálními studenty. Využít k tomu speciální typ expertního systému [24] 
založeného na modelu psychologického prostoru objektů a jejich vlastností.  

3. Navrhnout a implementovat datové struktury pro uložení výukových opor a jejich metadat 
o variantách a vrstvách výukových opor. Využít logický návrh struktury autorské databáze 
výukových opor, zpracovatelných v mnoha zaměnitelných variantách. 

4. Navrhnout obecnou formulaci pravidel, definujících mapování vlastností studenta               
na výběr a pořadí vhodných variant a vrstev výukových opor. Navrhnout a implementovat 
k nim vhodné datové struktury a funkce. 

5. Na základě zjištěných informací o studentově učebním stylu definovat pro něj optimální 
výukový styl. 

6. Na základě zjištěného optimálního výukového stylu pro studenta a informací                          
o existujících variantách dílčích částí výukových opor navrhnout a implementovat 
adaptivní algoritmy pro automatické řízení výuky optimalizované vzhledem 
k individuálním vlastnostem virtuálního studenta.  

7. Na konkrétních příkladech zpracovaných pro adaptovatelnou výuku ověřit funkčnost 
automatického řízení výuky a její účinnost. 
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4 TEORETICKÝ MODEL SYSTÉMU ADAPTIVNÍ VÝUKY 
Realizovaný systém pro adaptaci výuky vychází z teoretických základů a předpokladů, 

které byly zmíněny v předcházející kapitole. Protože však v literatuře adaptivní výuka podle 
učebních stylů studentů dosud řešena není, je nutno řadu aspektů této problematiky 
analyzovat, navrhnout, implementovat a otestovat. 

4.1 Učební styly 

Na straně studenta v subsystému Student je třeba vyřešit následující úlohy: 

• definovat seznam atributů definujících styl učení + atributy osobní, 

• vybrat seznam otázek dotazníku, zjišťujícího učební styl studenta, 

• zvolit flexibilní řešení počtu otázek dotazníku i počtu vlastností studenta, 

• vyřešit problém velkého množství typů studentů, definovat virtuálního studenta a funkce 
s ním spojené. 

Prvním krokem na cestě k adaptaci výukového materiálu je zjišťování a analýza 
vlastností studenta a určení jeho učebního stylu.  

Pro zachování autonomnosti adaptivní části zjišťuje výukový systém informace                 
o vlastnostech studentů a jejich učebních stylech formou dotazníků nebo testů. Tutor nemusí 
do procesu získávání informací o vlastnostech studentů vstupovat. Přesto je adaptivní část 
navržena tak, aby v případě potřeby mohl tutor provádět dodatečné „ruční“ změny 
v informacích, které systém o studentech eviduje.  

4.1.1 Evidovaná data o vlastnostech student ů 

Vlastnosti studentů, které určují jejich učební styl, se zjišťují pomocí sady dotazníků. 
Pro svou práci vycházím z vlastností definovaných v [41] a zjišťovaných pomocí dotazníku 
z OU. Provádí se zjišťování, analýza a vyhodnocování vlastností z následujících oblastí: 
preferovaný druh smyslového vnímání, afektivní vlastnosti – motivace ke studiu, sociální 
preference při učení, taktiky učení.   

4.1.2 Popis evidovaných vlastností 

Použitý zkrácený dotazník obsahuje 31 otázek a klíč k vyhodnocení celkem 13 
vlastností. V této práci používaná struktura dat pro evidenci odpovědí na otázky je 

Dotaz_odpovedi (odp1, odp2, ..., odp31)  

Pro uložení vyhodnocovacího klíče je navržena struktura 

Vyhod_klic_dotaz ( ... )  

Obě struktury jsou součástí diplomové práce [39] a jsou implementovány do LMS 
Barborka [i13]. Zde využívám jen výsledku jejich vyhodnocení. Tímto výsledkem je seznam 
vlastností, spadajících do 4 oblastí: 

Oblast - preferovaný druh vnímání: verbální typ, vizuální typ, auditivní typ,  kinestetický 
typ 

Protože většina studentů má kombinovaný, multimodální typ vnímání, bude                    
se smyslový typ evidovat čtveřicí hodnot 
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     MStFormy = {Sver, Sviz, Saud, Skin}, kde každá z hodnot je z intervalu <0, 100>  

                                                                    a platí Sver+ Sviz+ Saud+ Skin=100 

Oblast – afektivní vlastnosti – motivace ke studiu 

• Nemotivovanost / motivovanost při učení  

Motivace studenta nabývá hodnot MStAfek ∈∈∈∈ <-100, 100> 

Oblast – sociální preference při učení: 

• Učit se sám / učit se s učitelem / učit se s kamarády  

Sociální preference studenta nabývají hodnot MStSoc ∈∈∈∈ <0, 100> 

Oblast – taktiky u čení: 

• Sekvenční / globální styl MStSyst ∈∈∈∈ <0, 100>  
• Preference Experimentů MStExp ∈∈∈∈ <0, 100> 
• Preference Teoretického odvozování MStTeor ∈∈∈∈ <0, 100> 
• Holistický přístup MStHol ∈∈∈∈ <0, 100> 
• Detailistický přístup MStDetail ∈∈∈∈ <0, 100> 
• Hloubkový / Strategický / Povrchový přístup k učení MStHloub ∈∈∈∈ <-100, 100> 
• Autoregulace, míra samostatnosti MStAutoreg ∈∈∈∈ <-100, 100> 

V této práci se pro adaptaci nepředpokládá využití všech získaných vlastností, protože 
jde o velmi náročný pedagogicko-psychologický způsob využití, který dosud nebyl v plné šíři 
zkoumán. V dalším budu používat pouze některé vlastnosti, především smyslové, pojetí studia 
z hlediska hloubky = pojetí studia a motivace. 

Celkem tedy na straně studenta bude evidováno:   

identifikátor doména popis poznámka 
jmeno    
login    
...    
    
{ver, viz, aud, kin} <0, 100> smyslové vnímání suma = 100 
MStAfek <-100, 100> motivace ke studiu  
MStSoc <0, 100> sociální aspekt, studuje sám – ve skupině  
MStSyst <0, 100> systematičnost studia sekvenční – heuristické  
MStExp <0, 100> experimentální způsob zpracování informací  
MStTeor <0, 100> teoretický způsob odvozování informací  
MStHol <0, 100> holistický postup zpracování informací  
MStDetail <0, 100> detailistický postup  
MStHloub <-100, 100> pojetí studia hloubkové – povrchové  
MStAutoreg <-100, 100> schopnost autoregulace, míra samostatnosti  

4.1.3 Virtuální student 

Jak již bylo diskutováno dříve, pro n studentských vlastností jde u každého studenta             
o kombinace hodnot (odpovídajících různým typům studentů) v n-dimenzionálním prostoru. 
Takových je velmi vysoké množství a přirozeně není možno všechny typy ani teoreticky 
analyzovat a pojmenovat. Samozřejmě je nereálné vytvářet pro každý typ jinou variantu 
výukové opory. 

Proto zavádíme pojem Virtuální student, který bude charakterizovat skupinu 
„podobných“ studentů. Zavedením virtuálních studentů mohou autoři vytvářet studijní 



 - 12 - 

materiály jen pro definované virtuální studenty a nemusí řešit všechny možné typy studentů. 
Postupně se počet virtuálních studentů může upravovat podle četnosti výskytů jednotlivých 
typů.  

Definice: Virtuální student definuje vlastnosti a učební strategie skupiny podobných 
studentů. Každý reálný student je přiřazen k nejpodobnějšímu virtuálnímu studentovi. 
Adaptace výukového procesu probíhá ne podle konkrétního reálného studenta, ale podle 
virtuálního studenta. 

Aktuálně je nadefinováno pět typů virtuálních studentů (po konzultaci s odbornými 
pedagogy), definovaných hodnotami atributů. Každému typu virtuálního studenta vyhovuje 
odlišný typ výukových materiálů. Přehled jednotlivých typů virtuálních studentů je uveden 
v tabulce níže. Z výše definovaných atributů uvádíme jen ty, které budeme v dalších 
kapitolách používat pro adaptaci. 

Virtuální 
student 

Hodnoty vlastností, charakteristika 

V1 

MStFormy = {100,0,0,0} 
MStHloub = 75 
MStAfek = 100 

Typ verbální, velmi motivovaný, s relativně dosti hloubkovým pojetím studia. 

V2 

MStFormy = {0,100,0,0} 
MStHloub = 50 
MStAfek = -50 

Typ vizuální, bez zájmu - motivace, se strategickým, úsporným pojetím studia. 

V3 

MStFormy = {0,0,100,0} 
MStHloub = 0 
MStAfek = 50 

Typ auditivní, středně motivovaný, s velmi úsporným pojetím studia. 

V4 

MStFormy = {0,100,0,0} 
MStHloub = -50 
MStAfek = 75 

Typ vizuální, hodně motivovaný, s velmi povrchním pojetím studia. 

V5 

MStFormy = {30,30,30,10} 
MStHloub = 50 
MStAfek = 50 

Typ multimodální, dost motivovaný, se strategickým, úsporným pojetím studia. 

Tabulka 1: Rozdělení a popis virtuálních studentů 

4.1.4 Přiřazení reálného studenta ke studentu virtuálnímu 

Jak již bylo uvedeno, adaptace se neprovádí pro reálné studenty, ale pro virtuální 
studenty. Proto je potřeba provést přiřazení konkrétního reálného studenta ke konkrétnímu 
virtuálnímu studentovi.  Přiřazení je realizováno za pomocí expertního systému. 

Expertní systém bude simulovat rozhodování odborníka (pedagoga a psychologa)              
a přiřazovat reálného studenta vhodnému studentu virtuálnímu. Vstupem expertního systému 
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budou vlastnosti reálného studenta, které byly popsány v předcházející části, výstupem bude 
vybraný typ virtuálního studenta.  

Další funkcí systému bude automatické vylaďování typů virtuálních studentů. 
Analýzou vlastností se budou detekovat případné vztahy mezi vlastnostmi. 

4.1.5 Využití expertního systému nad datovou maticí  

Expertní systém využívá dvě datové tabulky. V první jsou uloženi reální studenti                 
a ve druhé studenti virtuální. Sloupce tabulek jsou shodné a jsou tvořeny                             
vlastnostmi – atributy studentů. Každý atribut může nabývat hodnot určených jeho doménou, 
uvedenou v datovém slovníku níže. Tabulku s virtuálními studenty nazýváme repertoárovou 
tabulkou. 

Cílem je vytvořit nad repertoárovou tabulkou bázi znalostí, která bude řešit úlohy 
podobně jako expert – odborný pedagog. Bude to báze, v níž jsou pravidla směřující                     
od předpokladů, kterými jsou osobní konstrukty, k cílovým uzlům, závěrům, kterými jsou 
objekty. 

 Každé pole repertoárové tabulky definuje jedno pravidlo typu: 

Jestliže je přítomna vlastnost Aj, pak jde o objekt Oi s vahou Vk 
 

Do datové matice v této práci byly zařazeny pouze ty vlastnosti, které se aktuálně 
využívají pro proces adaptace. Systém je navržen tak, aby bylo možné v budoucnu dynamicky 
vlastnosti přidávat. 

  
V této práci je využíváno následujících 6 vlastností: 

Atribut  Vlastnost Doména Poznámka 

Smyslové vnímání suma = 100 

ver Verbální <0;100>  

viz Vizuální <0;100>  

aud Auditivní <0;100>  

kin Kinestetický <0;100>  

Pojetí učení – hloubka studia  
MStHloub 

Povrchový, Středový, Hloubkový <-100;100> 

-100   
-50 

 0 /50  
 100  

= zpaměti 
= povrchový 
= střední 
= hloubkový 

Afektivní aspekt   
MStAfekt 

Motivace <-100;100> 

-100  
  -50  
     0  
    50  
 100  

= odpor 
= nezájem 
= jedno 
= zájem 
= velká motivace 

Tabulka 2: Vlastnosti studentů 

  



 - 14 - 

Pro výše definované virtuální studenty by tabulka vypadala následovně. 

V-Student ver viz aud kin  MStHloub  MStAfekt  

V1 100 0 0 0 75 100 

V2 0 100 0 0 50 -50 

V3 0 0 100 0 0 50 

V4 0 100 0 0 -50 75 

V5 30 30 30 10 50 50 

Tabulka 3: Ukázka repertoárové tabulky virtuálních studentů 

Nad repertoárovou tabulkou virtuálních studentů jsou navrženy následující analýzy a funkce: 

1. Analýzy pro podporu expertem vyplněné repertoárové tabulky 
• Analýza implikací 

Slouží pro nalezení všech dvojic logicky totožných pravidel ve tvaru implikací, které 
mohou podle informací v datové matici platit.  

Implikace mohou mít např. tento tvar: 

o kladný pól prvního atributu => kladný pól druhého atributu 
o záporný pól druhého atributu => záporný pól prvního atributu 

Nalezené shody jsou předloženy expertovi k posouzení. Expert shodu buď potvrdí          
a pak je toto pravidlo jako „vnitřní“ pravidlo přiřazeno k již existujícím pravidlům. 
Nebo expert shodu nepotvrdí a pak je vyzván k případnému doplnění dalšího objektu, 
který by zdánlivé pravidlo vyvrátil. Tak je prostřednictvím expertního systému 
kontrolován dostatečný počet objektů k pokrytí sledované reality – dostatečný počet 
virtuálních studentů. 

• Analýza shodných objektů 

Znamená nalezení objektů, které mají ve všech atributech stejné nebo blízké hodnoty, 
porovnání se provádí procentuelně. Ve výsledku se uvádějí shody dvojic objektů nad 
80%. Expert může zadat novou vlastnost, která oba objekty rozliší. 

Procentuelní shoda dvou objektů Oi a Oj (z celkového počtu n objektů popsaných              
m konstrukty) se vypočítá podle vztahu  

∑
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1 max

100
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1  

kde  

 Oij shoda pro i-tý a j-tý objekt 

Sij    váha z datové matice. Indexy značí, pro který objekt a atribut je váha 
brána (i-ty objekt a j-tý atribut). 

n         počet atributů pro výpočet shody objektů. 

Smax  maximální váha obsažená v datové matici. 

• Analýza shodných atributů 
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znamená obdobné nalezení dvojic shodných či velmi podobných atributů. I řešení          
je obdobné, expert může přidat objekt, který má rozdílné hodnoty vypočtených 
atributů. 

2. Funkce přiřazení reálného studenta ke studentu virtuálnímu 

Přiřazení reálného studenta virtuálnímu se provádí nalezením nejpodobnějšího 
virtuálního typu podle vzorce (shoda objektů v procentech): 

∑
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kde  

 VSij shoda virtuálního typu pro i-tý a j-tý řádek 

V ij    váha z datové matice. Indexy značí, pro který virtuální typ a vlastnost 
je váha brána (i-ty virtuální typ a j-tá vlastnost). 

n         počet vlastností pro výpočet shody virtuálního typu. 

Vmax  maximální váha obsažená v datové matici. 

4.2 Výukové opory a jejich struktura 

Aby mohla být výuka adaptována, musí být opory zpracovány tak, aby se různým 
studentům předkládaly v různé podobě. Jednou z možností je, že autor vytvoří řadu různých 
učebnic téže výukové látky, přičemž použije pokaždé jiný výukový styl. Tento přístup není 
příliš vhodný. První důvod je ten, že autor s vlastním osobitým stylem výkladu se bude špatně 
přizpůsobovat mnoha zcela jiným výukovým stylům. Druhý důvod je v tom, že typů studentů 
je velmi mnoho a vytvořit pro každý typ nový výukový styl je naprosto nereálné. 

Je nutné zvážit jiný přístup. Zvážíme vlastnosti studentů, ovlivňujících jejich učební 
styl, a budeme analyzovat, čím by se výuka měla lišit v závislosti na přítomnosti nebo 
nepřítomnosti jednotlivých vlastností. 

Vyjdeme od malých částí výuky, malých odstavců, jak doporučuje i teorie distanční 
výuky. Největší rozdíly ve formě opor budou dle typu smyslového vnímání studenta. Autor        
by měl vytvořit varianty  každého odstavce s vysokou mírou textu (pro verbální typ), obrázků, 
grafů, tabulek, videí, animací (pro vizuální typ), mluveného slova, audionahrávek, 
komunikací, diskuzí (pro auditivní typ) či tvůrčích úloh, konstrukcí apod. (pro kinestetický 
typ). Vytvořit takovéto 4 varianty nebude pro autora problematické. 

Jiné dělení variant bude podle míry „chápavosti“ či pojetí studentů – hloubkové, 
strategické, povrchní. To zná každý učitel: některému studentovi stačí běžný výklad, jinému 
je zapotřebí vysvětlit látku pomaleji, podrobněji, s více příklady. Ještě jinému, aby se nenudil, 
naopak bude vhodné dát k dispozici i rozšiřující informace, návaznosti na jinou problematiku 
apod. Vytvořit 3 varianty výkladu rozlišené touto „hloubkou“ také nebude pro autora 
problémem. Každá z nich v různých výše zmíněných smyslových variantách. 

4.2.1 Struktura výukových opor 

Výukové opory jsou strukturovány velmi podrobně, aby vhodným výběrem variant 
výkladu a volbou vhodného pořadí jednotlivých vrstev bylo možno adaptovat výukový styl    
na míru studentovi.  
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Tato práce vychází z následujícího vnitřního dělení výukových opor: 

• Předmět – je nejvyšším celkem výukového materiálu, 

• Lekce – je jedna výuková jednotka odpovídající jedné přednášce na VŠ nebo 
jedné vyučovací hodině na SŠ, 

• Rámec – část lekce obsahující jednotkovou výukovou informaci; na této úrovni          
se budou analyzovat varianty výkladu i vrstvy tohoto výkladu.  

Výkladový rámec a jeho varianty 

Výkladový rámec (dále jen rámec) tvoří ucelenou výkladovou jednotku, jeden dílčí 
problém. Celý výklad ucelené oblasti výuky je tvořen sadou rámců, které tak tvoří obsah 
lekce předmětu.  Každý rámec pro adaptovatelnou výuku může být zpracován v několika 
variantách.  

Varianty rámce dle smyslové formy 

Z hlediska formy řadíme varianty rámce do již popsaných následujících čtyř typů: 

• Textový – varianta obsahuje převážně textové typy výukového materiálu.  

• Vizuální – obsah varianty obsahuje mnoho obrázků, grafů, videí, animací apod. 

• Auditivní  – varianta obsahuje převážně zvukové nahrávky, nafilmovaný výklad 
z přednášek apod. 

• Kinestetický – varianta obsahuje hodně animací ve statické nebo interaktivní 
formě, interaktivní výukové programy apod. 

 Obecně málokdy nastane situace, že varianta patří čistě do jedné formy. Většinou jde     
o kombinaci forem a pak je na autorovi, aby určil procentuální poměr jednotlivých forem. Pro 
variantu budeme tedy evidovat čtveřici údajů:  

MFormy = {ver, viz, aud, kin} 

udávající použité procento každé formy. Podle převažující hodnoty bude varianta zařazena         
na příslušné místo ve výše zobrazené „matici variant“. 

Varianty rámce dle hloubky 

Hloubka výkladu udává míru podrobnosti výkladu, specifikuje detailnost 
předkládaných výukových informací. V první fázi definujeme 3 úrovně hloubky, po ověření 
v praxi bude možno případně počet úrovní upravit. Základní úrovní je střední úroveň hloubky 
= 2. Úroveň 2 obsahuje běžný, nejčastěji používaný výklad z hlediska podrobnosti. Jeho 
rozsah a obsah určuje autor. Každá varianta může obsahovat i kontrolní otázky nebo úlohy 
k řešení s automatickým vyhodnocením výsledku. Pomocí nich si systém ověřuje, zda student 
předloženou část látky pochopil nebo ne. Pokud jsou odpovědi správné, systém nabízí další 
informaci (další část rámce nebo další rámec) na stejné úrovni hloubky. Pokud student 
opakovaně neodpovídá správně, nabídne mu systém v hloubce 3 podrobnější výklad 
s použitím více menších celků s více nejprve jednoduchými, postupně stále složitějšími 
příklady apod. Také testovacích otázek a úloh je více a po menších celcích. Jejich celková 
věcná náplň je stejná, ale výklad je pomalejší, s častějším ověřováním, že student látku chápe. 
Rozsah a obsah jednotlivých částí opět volí zkušený autor. Naopak studentovi výbornému, 
rychle chápajícímu, může systém nabídnout v hloubce 1 rozšiřující informace, souvislosti        
a vazby na jiné oblasti apod. 
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Informace o hloubce výkladu MHloub ve variantě je další informací evidovanou 
v metadatech.  

Metadata varianty jsou: 

Varianta (MFormy = {ver, viz, aud, kin}, MHloub ) 

 

Vrstvy rámce  

Varianty rámce se lišící se smyslovou formou a hloubkou výkladu nestačí pokrýt 
všechny potřebné rozdílnosti ve výkladovém stylu, aby výklad reagoval na rozdílné osobní 
vlastnosti studentů. Provádět adaptaci výkladového stylu rámce nám umožní rozdělení rámce 
na dílčí části - na vrstvy.  

Definice: Vrstvou rámce nazýváme část rámce homogenní z hlediska fází vyučovacího 
procesu (výklad teorie, vysvětlování, upevňování, prověřování vědomostí, motivace, řízení 
výuky). 

 

Typy vrstev: 

Výkladové – skupina vrstev, které obsahují vlastní výklad probírané látky. Jde o tyto vrstvy: 

T  Teoretická – vrstva obsahující teorii: definice, pojmy, pravidla, algoritmy atd..           
Z hlediska výuky se jedná o nejdůležitější typ vrstvy.  

S  Sémantická – vrstva vysvětlující zavedené pojmy, formálně popsanou teorii, 
obsahuje doplňující informace k teoretické vrstvě, vysvětluje souvislosti plynoucí 
z teorie, které by si student nemusel uvědomit atd. 

F  Fixační – vrstva pomocí opakování, jiných formulací a alternativních pojmů, 
zasazením do širšího kontextu usnadnit lepší zapamatování teorie.  

R  Řešené příklady – vrstva obsahuje příklady na využití teorie, řešené „školní“ 
příklady. Jsou studentovi vzorem k řešení jemu předložených úkolů. 

P  Praktická  – vrstva obsahuje řešení takových příkladů z praxe, které využívají 
uvedené teoretické znalosti. 

Testovací vrstvy – skupina vrstev, které mají za úkol průběžně testovat získané teoretické 
znalosti a za pomocí úloh k řešení tyto teoretické znalosti zafixovat. 

O   Otázky -  vrstva obsahuje teoretické otázky, které se vztahují k probírané látce.            
Na základě teoretických otázek je možné určit, zda student dostatečně pochopil 
probíranou teorii. Otázky mohou sloužit pouze jako kontrola pro studenta nebo 
mohou být využívány adaptivním algoritmem k předkládání dalších částí výukového 
rámce nebo při řešení návazností na další výukové rámce.  

Ú  Úlohy – obsah vrstvy je tvořen sadou úloh předkládaných k řešení studentovi. 
Součástí vrstvy by měly být úlohy odpovídající svým charakterem a obtížností 
úlohám, které byly řešeny v rámci praktické vrstvy.  

X   Praktické úlohy – v případě, že probíraná látka umožňuje zařazení úkolů z praxe, 
jsou tyto úkoly zařazovány do  praktické vrstvy. 

Vrstvy ostatní 

M   Motivační – obecné informace o předmětu, obsahu lekce nebo obsahu rámce, které 
by i nemotivovanému studentovi zdůvodnily přínos tohoto studia. Jde např.                
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o informace, co se student v dané části textu naučí, k čemu mu to bude užitečné 
v praxi, proč by měl danou problematiku znát apod. 

N Navigační – informace didaktické, organizační, jakýsi průvodce lekcí nebo 
probíranou látkou, doporučený postup při studiu apod. 

 

Metadata vrstvy 

 Také o každé vrstvě rámce musí být k dispozici informace o jejím typu, u testovacích 
vrstev pak ještě další informace – tedy metadata vrstvy. Je nutné evidovat: 

Vrstva (příslušnost k rámci, k variantě, typ vrstvy, implicitní pořadí vrstvy v rámci). 

Jestliže je rámec složen z více vrstev a adaptivní algoritmus nemá dostatek informací,              
na základě kterých by mohl provádět adaptaci, použije výchozí pořadí vrstev. To udává autor 
a odpovídá nejčastěji používanému pořadí při výuce. 

4.3 Virtuální u čitel 

Jedním z hlavních cílů práce byl návrh způsobu záznamu pravidel pro výběr 
optimálního výukového stylu na základě znalosti učebního stylu studenta a jeho okamžitých 
znalostí. Dále návrh algoritmu řídicího adaptivní výuku pomocí těchto pravidel. Celé toto 
adaptivní prostředí nazveme virtuálním u čitelem, protože nahrazuje inteligentní rozhodování 
zkušeného živého učitele, který se při individuální výuce umí přizpůsobovat individuálním 
učebním stylům svých studentů. 

Pravidla pro adaptivní řízení výuky 

 Pravidla přiřazující pořadí a hloubku vrstvy při zobrazení rámce vycházejí                    
ze statických i dynamických vlastností studenta. Protože se dá očekávat, že pravidla se budou 
postupně doplňovat, modifikovat, vyvíjet, je nutné navrhnout jejich záznam naprosto 
flexibilně. Není vhodné pravidla zapsat formou kódu programu. Pravidla by měla být 
zaznamenána do vhodné datové struktury, kterou by mohl uživatel kdykoliv modifikovat beze 
změny kódu. Jde vlastně o expertní pravidla zadávaná expertem – pedagogem a odborníkem 
na adaptivní výuku.  

Pravidla jsou obecného tvaru 

 Jestliže jsou přítomny vlastnosti V1=a ٨ V2=b ...,  
      pak použij formu varianty VAR=var   a  
                        pořadí vrstev s hloubkou Vr1:Hl1, Vr2:Hl2, ... 

Pro záznam pravidel je navržena následující struktura: 

Pravidla individuální výuky 

Vlastnosti   Postup výuky 
statické dyn              Doporu čené po řadí a hloubka vrstev  

V1 V2 V3 …. …. Vn Vd   Form Vr1 Hl1 …. Vrn Hln Fix Int 

…               …             
m                m              

 V levé části pravidel Vlastnosti jsou uloženy hodnoty vlastností (virtuálního) 
studenta. Ke konkrétním hodnotám vlastností probíhá mapování doporučeného postupu 
výuky. Mapování je prováděno vztahem 1:1, tj. ke konkrétní hodnotě vlastnosti nebo 
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kombinací hodnot několika vlastností je přiřazeno doporučené pořadí {typ, hloubka} vrstev 
vybrané varianty rámce.  

 V pravé části postupu výuky se do 1. sloupce Form zaznamená doporučená smyslová 
forma varianty. Do Vr  se zaznamená typ vrstvy (M, T, S, F, P, …), do Hl  se zaznamenává 
hloubka dané vrstvy (1, 2, 3). Implicitní hloubka je 2, implicitní pořadí je dáno autorem.  

 Pro interpretaci pořadí vrstev je použit příznak Fix = {0, 1, 2} s následujícím 
významem. U některých pravidel je pouze potřeba zaznamenat informaci o tom, že vrstva má 
být upřednostněna před vrstvami uvedenými v seznamu, pak pro okolní vrstvy je použito 
„hvězdičkové konvence“. Hodnota Fix je v tom případě nastavena na 0. U jiných typů 
pravidel je potřeba explicitně vyjádřit pořadí vrstev. Hodnota Fix je v tom případě nastavena 
na 1. V případě, že je v pravidlu potřeba vyjádřit pouze hloubku, bez ohledu na pořadí vrstev, 
je hodnota Fix nastavena na 2. 

 Poslední příznak Int  = {0, 1, 2}slouží pro zaznamenání pořadí vrstev v případě, že je 
použito více vrstev stejného typu. Příznak může nabývat hodnot 1-3 s následujícím 
významem:  

• Int=0 => je použito výchozí pořadí, jak jej definoval autor při vytváření rámce. 

• Int=1 => v případě, že je použito více vrstev stejného typu, provede se zobrazení 
všech vrstev stejného typu za sebou (např. T1, T2, T3, S1, S2, S3,…);  

• Int=2 => pořadí stejných typů vrstev se bude střídat (např. T1, S1, T2, S2, T3, S3,…); 

Příklad – záznam smyslové formy. 

 

        Doporu čené po řadí a hloubka vrstev 

Form  Vr1 Hl1 …. Vrn Hln Fix Int 

viz            
 

Příklad – záznam pořadí a hloubky vrstev. 

Pravidlo udává, že má být vrstva hloubky 3 upřednostněna před všemi ostatními vrstvami. 
Znak * je zástupný symbol pro vyjádření „cokoliv“. Hodnota Fix je nastavena na 0. 

Doporu čené po řadí a hloubka vrstev 

Vr1 Hl1 …. …. Vrn Hln Fix Int 

M 3  *       1 0 

Pravidlo, podle kterého má být použito uvedené pořadí vrstev. Hodnota Fix je nastavena na 1. 

Doporu čené po řadí a hloubka vrstev 

Vr1 Hl1 Vr2 Hl2 Vr3 Hl3 Vr4 Hl4 Fix Int 

*   T 3 F 3  S 3 1 0 
 

Protokol o průběhu výuky 

O průběhu výuky je nutné vést průběžné záznamy, tzv. protokol. Evidují se v něm          
mj. veškeré činnosti studenta, volba předmětu, lekcí, průchod rámci a jejich variantami, 
průchod vrstvami apod. Hlavním důvodem je možnost pozdějších analýz. 
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4.3.1 Algoritmus adaptivní volby výukového stylu 

 V předcházejících odstavcích byla popsána navržená strukturalizace výukových opor 
tak, aby bylo možné s dílčími prvky manipulovat – vybírat, přehazovat jejich pořadí. Nyní 
musíme definovat výukový styl, odpovídající konkrétním studentům jako optimální odezva         
na jejich učební styl. Nejde o obecnou definici jakékoliv výuky, ale o definici vhodnou pro           
e-learningovou výuku, tedy výuku řízenou počítačem, ne živým učitelem. Nebereme tedy 
v úvahu ty možnosti výuky „face to face“, které se v e-learningové výuce nemohou využít. 
Například volba studijního prostředí, denní doby. 

 

Definice: Výukovým stylem v adaptivním e-learningu nazýváme formu, pořadí a hloubku 
výkladu i ověřování pochopení látky, reflektující učební styl studenta, reprezentovaný jeho 
jednotlivými vlastnostmi.  

 

 Cílem výukového stylu je, aby co nejvíce vyhovoval studentovi a zároveň působil 
přirozeně, tedy působil tak, jako by jej vytvářel živý učitel. 

 Pravidel pro všechny možné kombinace hodnot studentových vlastností by bylo příliš 
mnoho. Proto je zaveden pojem virtuální student, zahrnující jen několik typických a často             
se vyskytujících typů studentů. Ale i pro virtuální studenty by bylo mnoho kombinací hodnot 
všech vlastností. Proto jsou pravidla formulována jako „elementární“, jen pro jednu nebo 2-3 
vlastnosti, a tak nemusí obsahovat úplný popis uspořádání vrstev při výuce. 

 Úplný popis výukového stylu pro studenta dostaneme spojením všech pravidel, které 
mají na levé straně pravidla hodnoty odpovídající aktuálnímu (virtuálnímu) studentovi. Pravé 
strany doporučených variant, pořadí a hloubek se sjednotí a definují tak úplnou strukturu 
pořadí výukových vrstev s příslušnou hloubkou. 

 

Algoritmus adaptivní volby výukového stylu 

   Vstup: Vektor statických vlastností aktuálního „živého“ studenta   

                Student ({ver,viz,aud,kin}, MStAfek, MStSoc, MStSyst, {MStExp,MStTeor},   
                                                            {MStHol,MStDetail}, MStHloub, MStAutoreg,  
                    MStVysl) 

   Výstup: Výukový styl doporučený pro aktuálního studenta ve formě vektoru 

StylSt  (Form, {Vr1, Hl1}, {Vr2, Hl2}, {Vr3, Hl3}, ..., Int) 

   Algoritmus: 

1. Najdi k aktuálnímu studentovi nejpodobnějšího virtuálního studenta. 

2. Najdi v seznamu adaptivních pravidel všechna pravidla se shodnou levou stranou 
Vlastnosti; neexistuje-li k některé vlastnosti aktuálního virtuálního studenta shoda 
s hodnotou v pravidlech, najdi pravidlo s nejbližší hodnotou této vlastnosti. 

3. Podle 1. pravidla typu {ver,viz,aud,kin}⇒ Form vyber skupinu variant (hloubek 1, 2, 
3) s optimální smyslovou formou. 

4. Proveď sjednocení pravých stran ostatních pravidel a zkonstruuj optimální pořadí 
typů vrstev doporučených hloubek. 

4.1. Vyber všechna pravidla, pro které Fix = 1. 
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4.2. Sestav výchozí pořadí vrstev, zohledni hodnotu Int. 

4.3. Vyber všechna pravidla, pro které  Fix = 0. 

4.4. Vrstvy uvedené v pravidlech vlož před nebo za již vytvořenou strukturu, 
zohledni hodnotu Int. 

4.5. Vyber všechna pravidla, pro které Fix =2. 

4.6. U těch typů vrstev, kde není hloubka nastavena předcházejícími pravidly, 
proveď nastavení hloubky podle načtených pravidel. 

5. Definuj výukový styl pro aktuálního (virtuálního) studenta jako doporučené pořadí 
vrstev a jejich hloubek variant doporučené formy:  

StylSt  (Form, {Vr1, Hl1}, {Vr2, Hl2}, {Vr3, Hl3}, ...,  Int) 

 

 Tento výukový styl doporučený konkrétnímu studentovi se při zahájení výuky (při 
každém sezení) zaznamená a následující algoritmus bude řídit výuku podle tohoto stylu.  

 Pokud by se v průběhu výuky ukázalo, že v některých situacích není řízení optimální, 
upraví se hodnoty vlastností studenta a algoritmus pro definování stylu výuky se spustí znovu. 

4.3.2 Algoritmus adaptivního řízení výuky 

 Po určení výukového stylu pro konkrétního (virtuálního) studenta StylSt je možno 
spustit vlastní výuku.  

 

Algoritmus adaptivního řízení výuky 

    Vstup: 1. doporučený výukový styl studenta  

StylSt  (Form, {Vr1, Hl1}, {Vr2, Hl2}, {Vr3, Hl3}, ..., Int) 

                 2. vybraný předmět, lekce, rámec 

      3. metadata rámců aktuální lekce aktuálního předmětu 

    Výstup:  Doporučená posloupnost zobrazení konkrétních vrstev aktuálního rámce. 

Algoritmus: 

1. Načti informace o doporučeném výukovém stylu pro studenta. 

2. Načti informace o variantách rámce. 

3. Z informací bodů 1, 2 sestav odpovídající pořadí vrstev rámce. 

4. Pro všechny vrstvy rámce i = 1 .. n 

4.1. Zobraz studentovi obsah vrstvy i, 

4.2. Je-li aktuální vrstva i testovací, pak 

4.2.1. Eviduj správnost studentových odpovědí na otázky a úlohy v rámci               
i v lekci.  

4.2.2. Je-li odpověď správná, přejdi na bod 4.3. 
4.2.3. Je-li odpověď chybná a není definována reakce, zobraz standardní 

chybové hlášení. 
4.2.4. Je-li odpověď chybná a je definována reakce, zobraz reakci. 
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4.2.5. Je-li chybná odpověď poprvé, umožni nové zodpovězení otázky - návrat 
k bodu  4.1. 

4.2.6. Je-li chybná odpověď podruhé a hodnota Hli < 3, zvyš Hli=Hli+1          
u všech výkladových a testovacích vrstev; pokračuj bodem 4.1. 

4.2.7. Je-li chybná odpověď podruhé a hodnota Hlx = 3, zobraz správnou 
odpověď 

4.3. i = i+1  

4.4. Konec cyklu pro vrstvy rámce. 

5. Jsou-li dlouhodobě odpovědi nesprávné, uprav MStVysl = -100 nebo 
 jsou-li dlouhodobě odpovědi správné, uprav MStVysl = 100 
 a použij znovu algoritmus definice výukového stylu. 

 

5 PRAKTICKÉ OVĚŘENÍ ADAPTIVITY VÝUKY 
Praktické ověření teoretických poznatků řešených v kapitole 4 bylo provedeno na lekci 

z předmětu „Teorie zpracování dat“ (dále budeme používat zkratku TZD) přednášeném              
na katedře informatiky FEI VŠB-TU Ostrava. Ověření se zúčastnilo 35 studentů z katedry 
informatiky FEI VŠB-TU Ostrava. 

Sledování změny MStVysl 

Cílem sledování změny MStVysl bylo ověření adaptace výukového stylu na základě 
úspěšnosti odpovědí na průběžné otázky. Lekce obsahovala celkem 15 průběžných otázek. 
Kontrola a případná úprava vlastnosti MStVysl probíhala celkem čtyřikrát a to konkrétně            
po 1, 3, 7  a 12 otázce. 
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Z grafu je patrné, že první úprava MStVysl byla provedena ihned po zodpovězení 
první otázky. Protože výchozí hodnota je nastavena na 0, došlo ke změně u všech studentů. 
Při další kontrole MStVysl po 3. otázce je již možné vysledovat trend, který je patrný i u 
dalších kontrol, a to postupné zmenšování procenta studentů, u kterých byla hodnota MStVysl 
měněna.  

V průběhu studia se adaptivní algoritmus postupně adaptoval na úroveň znalostí 
jednotlivých studentů. V případě, že by v předmětu následovala další lekce, bude mít 
adaptivní algoritmus již k dispozici informace o MStVysl, které použije pro sestavení 
výukového stylu.  
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Hodnocení kvality výkladu z pohledu studentů 

Jako poslední část experimentu byl studentům předložen dotazník, ve kterém se měli 
vyjádřit k průběhu výuky. V dotazníku měli zhodnotit, zda jim předložená forma výuky 
vyhovuje a zda se lišila od stylu výuky, na který jsou zvyklí. 
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Většina studentů přijala formu výuky pozitivně s tím, že jim vyhovuje, případně byli 
s výukou spokojeni. Podle poznámek, které mohli studenti do dotazníku zahrnout, by uvítali 
možnost takto studovat více předmětů. Zároveň však označovali studium z obrazovky 
počítače za namáhavější a únavnější. V některých případech by preferovali možnost tisku 
výukových opor s následným studováním v klasické papírové podobě. 

6 ZÁVĚR 
Disertační práce si kladla za cíl přispět k nasazení adaptivní výuky do prostředí                

e-learningu. Tento cíl byl dosahován postupným naplňováním navazujících dílčích cílů. Bylo 
provedeno nadefinování a implementace struktury dat pro uložení informací o jednotlivých 
studentech. Dále bylo provedeno definování virtuálních studentů a na základě expertního 
systému provádění vhodného přiřazení reálného studenta ke studentu virtuálnímu. Byl 
proveden a realizován návrh autorské databáze pro uložení metadat výukových opor. Došlo          
k navržení obecné formulace pravidel, které definují mapování vlastností studenta pro výběr 
typů a pořadí vhodných variant a vrstev výukových opor. 

Pro ověření a otestování jednotlivých cílů byla vypracována lekce z předmětu „Teorie 
zpracování dat“. Obsah vytvořené lekce se strukturou odpovídající navrhované struktuře 
výukových materiálů byl uložen do výukového systému Barborka. Tam bylo provedeno na 
skupině studentů otestování adaptačních funkcí. Na základě protokolovaných událostí byly 
formulovány závěry, které prokázaly funkčnost a použitelnost navrhovaného řešení.  

Předložená disertační práce řeší komplexně pohled na učební styl studentů a řeší 
rozklad výukového materiálu tak, aby byl adaptovatelný různým způsobem. Pro definování 
výkladového stylu konkrétnímu studentovi navrhuje vhodný mechanizmus záznamu                     
a zpracování expertních pedagogických pravidel 

Na realizovanou disertační práci budou navazovat další práce, které budou rozšiřovat 
řešenou problematiku. Navazující disertační práce ing. Takácse bude na základě analýz 
zpětnovazebných informací upřesňovat a navrhovat další adaptační pravidla. Dále bude 
navrhovat alternativní postupy řešení kolizních situací při sestavování výsledného výukového 
stylu. Další spolupracovníci by měli formulovat a doplnit pedagogické a didaktické zásady 
pro zlepšení chování virtuálního učitele. 
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