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Seznam zkratek 

AICC  Standard původně pro letecký průmysl, postupně se rozšířil na jeden z  

  nejpouţívanějších standardů eLearningu, dnes uţ spíše historický význam. 

CBT  Computer-based training- vzdělávání pomocí počítačů. 

DB   Zkratka pro databáze (DataBase). 

HTML  HyperText Markup Language, jedním ze základních jazyků pro vytváření 

  WWW stránek. 

ICQ   I Seek You - komunikační program pro Instant Messaging. 

LMS   Learning Management System, coţ v překladu znamená řídící vzdělávací 

  systém. 

OPVK  Opěrný projekt vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je financován 

  Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem České republiky. 

PDF   Portable Document Format - souborový formát od firmy Adobe pro ukládání 

  dokumentů nezávisle na softwaru i hardwaru, na kterém byly pořízeny. 

PHP   Programovací jazyk, nezávislý na platformě, slouţící pro programování  

  webových aplikací. 

SCORM  Standard eLearningu, který umoţňuje kvalitní vícerozměrnou interoperabilitu 

  postavenou na jazyce XML, neustále se vyvíjí. 

WBT  Web-based training - vzdělávání prostřednictvím webu. 

WYSIWYG  What You See Is What You Get - doslova „Co vidíte, to dostanete“ - uţivatel si 

  vytváří webovou stránku a v reálnem čase vidí výslednou podobu; není třeba 

  hlubší znalosti HTML kódu. 

ZIP   Velmi rozšířený souborový formát pro kompresi a archivaci dat. 
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Příloha č. 1: Test způsobilosti 

Tabulka 2.1 Test způsobilosti 

 

(Zdroj: Nocar, 2004) 

Čím více kladných odpovědí, tím lepší způsobilost pro studium eLearningu. 



 

 

Příloha č. 2 Struktura rozhovoru 

Respondent: Ing. Antonín Šimáček Tazatel: Jiří Jureček 

Místo: sídlo společnosti Renome CZ Datum a čas: 1.3.2011 

Cíl: zjistit informace o společnosti, o 

požadavcích na projekt 

Podklady: informace z webových stránek 

společnosti, konzultace s pedagogem 

Program: 

- úvod 

- podstata projektu 

- struktura rozhovoru 

- přehled témat rozhovoru 

- shrnutí 

- dotazy respondenta 

- závěr 

Časový odhad: 20 minut 

Celkový výsledek pozorování: 

 

Otázka1: Charakterizujte stručně společnost 

Renome CZ, její vznik, sídlo a oblast zájmu. 

Odpověď: 

 

Pozorování: 

Otázka2: O jaký eLearningový kurz má 

společnost zájem a pro koho bude určený?  

Odpověď: 

Pozorování: 

Otázka3: Kdo financuje tento projekt? Odpověď: 

Pozorování: 

Otázka4: Jaké jsou poţadavky na 

eLearningový kurz ze strany společnosti? 

Odpověď: 

Pozorování: 

 



 

 

Příloha č. 3 Dotazník 

Dotazník je převzat z diplomové práce od Věry Hanzelkové, naší spolupracovnice na tomto 

projektu.
1
 

Váţení uţivatelé eLearningového kurzu pro kamnáře. Jsme studenti ekonomické 

fakulty oboru systémového inţenýrství a informatiky VŠB-TUO. Podíleli jsme se na tvorbě 

kurzu, který pouţíváte. Rádi bychom od Vás získali doplňující informace, zda je kurz 

efektivní a jak jste s ním spokojeni. Proto Vás prosíme o vyplnění tohoto dotazníku a 

následné vloţení zpět do Moodlu (pomocí „vloţení vyplněného dotazníku“). Vyplnění Vám 

nezabere více jak 10 minut. 

V dotazníku najdete tři typy otázek. V prvním typu otázek máte na výběr z moţností 

a) aţ c), (prosím zvýrazněte pomocí ţluté barvy – ikona zvýraznění vpravo 

nahoře) a jste vyzváni k odpovědi na otázku, proč jste se tak rozhodli (místo 

tečkování bude Vaše odpověď – tečkování tedy smaţete).  

V druhém typu otázek máte zakříţkovat (do vybrané buňky vloţíte písmeno x) vaši 

spokojenost s jednotlivým typem studijních materiálu. Známkování je jako ve škole, 1 je 

nejlepší a 5 je nejhorší. 

V třetím typu otázek máte pouze zvýraznit ţlutou barvou jednu z moţností a) aţ d). 

Děkujeme za Váš čas a porozumění při vyplnění tohoto dotazníku. 

1. Jak se Vám líbí vzdělávání v eLearningovém kurzu v LMS Moodle? 

a) ano, líbí 

b) ne, nelíbí 

c) nevím 

Proč? 

............................................................................................................................................. 

2. Co říkáte na možnosti komunikace s ostatními studenty, anebo přímo 

s učitelem (chat, fórum, apod.)? 

a) ano, komunikace se mi líbí a vyhovuje mi 

b) ne, komunikace se mi nelíbí a nevyhovuje mi 

c) nevím 

Proč? 

............................................................................................................................................. 
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3. Jak jste spokojeni s formou studijních materiálu v elektronické podobě 

(konkrétně prezentace v Power Point, text k vytištění v MS Office Word nebo v Adobe 

Acrobat Document, obrázky či fotografie ve formátu JPEG)? 

Typ studijního 

materiálu 

Spokojenost 

1 2 3 4 5 

prezentace v 
Power Point           

text k vytištění 

v MS Office Word           

text k vytištění 

v Adobe Acrobat           

obrázky či 
fotografie ve formátu 

JPEG           

Pozn.: Zakřížkujte vždy jednu z možností 1 až 5. 
Známkování obdobné jako ve škole, 1 nejlepší a 5 nejhorší. 

4. Jak se Vám líbí grafická stránka eLearningového kurzu v LMS Moodle? 

a) ano, líbí 

b) ne, nelíbí 

c) nevím 

 

5. Setkali jste se již někdy dříve s eLearningem? 

a) ano 

b) ne 

c) nevzpomínám si 

 

6. Účastnili jste se v minulosti nějakého eLearningového kurzu nebo je 

eLearningový kurz pro kamnáře vaše premiéra? Pokud ano, uveďte prosím název 

programu LMS (např. Moodle, eDoceo, iTutor, apod.). 

a) ano, účastnil jsem se kurzu v programu: ..................................................... 



 

 

b) ne, nikdy předtím jsem se nezúčastnil eLearningového kurzu 

c) nevzpomínám si 

 

7. Kdybyste si mohli vybrat mezi klasickou výukou ve škole nebo výukou na 

Internetu prostřednictvím eLearningu, co byste zvolili? 

a) klasickou výuku ve škole 

b) výuku prostřednictvím eLearningového kurzu na Internetu 

c) kombinaci klasické výuky a eLearningu 

Proč? 

............................................................................................................................................. 

8. Myslíte si, že výuka pomocí eLearningu je efektivní a pomůže Vám získat více 

poznatků v oboru kamnařiny? 

a) ano, výuka je efektivní a získal jsem pomocí ní mnoho nových poznatků 

b) ne, výuka je pro mě neefektivní a nepodařilo se mi získat nové poznatky 

c) ano i ne, výuka je pro mě částečně efektivní a několik nových poznatků jsem získal 

Proč? 

............................................................................................................................................. 

9. Víte, jaké výhody eLerning přináší oproti klasické výuce? 

a) ano, vím 

b) ne, nevím 

c) některé výhody vím 

d) nemyslím si, ţe by eLearning přinášel nějaké výhody 

 

10. Chtěli byste se více vzdělávat v eLearningu? Např. účastnit se dalšího 

eLearningového kurzu? 

a) ano, chtěl bych se více vzdělávat v eLearningu a účastnit se i dalších kurzů 

b) ne, nechci se více vzdělávat 

c) nevím, nejsem přesně rozhodnutý 

 



 

 

Děkujeme, ţe jste si udělali čas k vyplnění našeho dotazníku. Nyní jej prosím emailem 

odešlete zpět na naši emailovou adresu. Vaše názory a poznatky nám pomohou ucelit si 

představu o efektivitě eLearningového vzdělávání. 

 


