
VŠB - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 

Katedra informatiky 

 

 

 

 

 

 

 

E-learningový systém umoţňující interaktivní vzdělávání  

E-learning system to support interactive education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011           Bc. Hamoud Mubarak Aldosari  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADÁNÍ PRÁCE 

 

 

 

  



 

 

Prohlášení studenta: 

„Prohlašuji, ţe jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně. Uvedl jsem všechny 

literární prameny a publikace, ze kterých jsem čerpal.“ 

 

 

V Ostravě dne 2. 5. 2011       ........................... 

           podpis studenta 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 Děkuji vedoucímu práce  Ing. Hussamovi Abdulovi za velmi uţitečnou metodickou 

pomoc a cenné rady při zpracování diplomové práce. Dále pak Velvyslanectví Království 

Saudské Arábie děkuji za to, ţe mi umoţnila v ČR studovat a zároveň pracovat a také mé 

rodině za podporu při tvorbě této práce. 

 

 



 

 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá vytvořením vlastního e-learningového systému s vyuţitím 

co nejméně nákladných prostředkŧ. Práce je rozdělena do několika částí. V úvodní části je 

popsán teoretický základ e-learningu. V další části je zhodnocen stav e-learning v Saudské 

Arábii. V poslední části je vyhotoven vlastní e-learningový systém. 

 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with creation of own e-learning system using the assets least 

costly. Work is subdivided to several parts. In introductory part is described the theoretical 

basis of e-learning. In the next part is evaluated the status of e-learning in Saudi Arabia. 

In the last part own e-learning system is created. 
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1. Úvod 

 Stále narŧstající mnoţství informací v současné době, kladou neustále rostoucí 

poţadavky na studenty, pracující a vŧbec celou populaci, a nutí kaţdého člověka tyto 

poznatky vstřebat, zpracovat a také se celoţivotně vzdělávat. Rozvoj moderních 

informačních technologií umoţňuje pouţívat zcela nových metod, technologií a postupŧ. 

Jednou z těchto nových komplexních metod výuky je také e-learning. V současné době jde 

o rozšířený, stále se rozvíjející zpŧsob vzdělávání. V arabském světě se formy elektronické 

výuky začaly rozvíjet aţ v posledním období.  

Cílem mé diplomové práce je vytvořit jednoduchý, všestranně pouţitelný, cenově 

dostupný zpŧsob, jak podpořit moţnosti e-learningu pomocí volně dostupných 

softwarových nástrojŧ. Součástí mé práce je kurz konfigurace síťových zařízení, který 

jednak demonstruje funkčnost navrţeného systému,a jednak je vyuţitelný v přípravě 

síťových administrátorŧ malých organizací v arabských zemích. 
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2. E-learning 

 Existuje řada definic e-learningu [1], které vznikaly v rŧzných dobách. Vzhledem 

k nepřetrţitému dynamickému vývoji e-learningu samotného, i souvisejících informačních 

a komunikačních technologií, se často výrazně liší. Některé jsou aţ příliš jednoduché 

a naopak některé příliš akademické, některé jsou velmi široké, některé zuţují význam 

aţ příliš. Uvádím některé z nich, pouţité v poslední době: 

 E-learning je výuka s vyuţitím výpočetní techniky a internetu.  

 E-learning je v podstatě jakékoli vyuţívání elektronických materiálních 

a didaktických prostředkŧ k efektivnímu dosaţení vzdělávacího cíle s tím, ţe je 

realizován zejména/nejenom prostřednictvím počítačových sítí. V českém prostředí 

spojován zejména s řízeným studiem v rámci LMS.  

 E-learning je vzdělávací proces, vyuţívající informační a komunikační technologie 

k tvorbě kursŧ, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty  

a pedagogy a k řízení studia.  

 E-learning je forma vzdělávání vyuţívající multimediální prvky - prezentace a texty 

s odkazy, animované sekvence, video snímky, sdílené pracovní plochy, komunikaci 

s lektorem a spoluţáky, testy, elektronické modely procesŧ, atd. v systému 

pro řízení studia LMS.  

 Jde o takový typ učení, při němţ získávání a pouţívání znalostí je distribuováno 

a usnadňováno elektronickými zařízeními.  

 E-learning zahrnuje jak teorii a výzkum, tak i jakýkoliv vzdělávací proces 

(s rŧzným stupněm intencionality), v němţ jsou v souladu s etickými principy 

pouţívány informační a komunikační technologie pracující s daty v elektronické 

podobě. Zpŧsob vyuţívání prostředkŧ ICT a dostupnost učebních materiálŧ jsou 

závislé především na vzdělávacích cílech a obsahu, charakteru vzdělávacího 

prostředí, potřebách a moţnostech všech aktérŧ vzdělávacího procesu. 

 

 Z definic mimo jiné vyplývá, ţe e-learning v sobě zahrnuje řadu dílčích aktivit, 

které mohou být propojené do uceleného systému, ale také nemusejí. Mŧţe se jednat 

o rozsáhlé kurzy plně distančního charakteru a propracované nástroje kolaborativního 

učení, naopak ale mŧţe jít jen o doplnění prezenční výuky. Vhodných ICT nástrojŧ je řada: 

vystavení studijních materiálŧ na internetu nebo intranetu, nabídka k nim vztaţených 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Didaktika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Multim%C3%A9dia
http://cs.wikipedia.org/wiki/LMS
http://cs.wikipedia.org/wiki/ICT
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autotestŧ, komunikace prostřednictvím diskusních fór, e-mailŧ a dalších synchronních 

nebo asynchronních komunikačních nástrojŧ. Všechny uvedené nástroje je vhodné 

integrovat, pro tyto účely proto slouţí specializované aplikace pro řízení procesu 

vzdělávání - LMS. Těchto systémŧ je řada, kromě několika desítek nejznámějších existují 

stovky systémŧ s nejrŧznějším rozsahem. 

 Poslední definice naznačuje, ţe e-learning nelze zúţit pouze na praktické otázky 

implementace moderních technologií do rŧzných forem vzdělávání. Součástí e-learningu je 

rovněţ teoretické studium problematiky i empirický výzkum, jehoţ cílem je poznat reálný 

stav e-learningu (např. vhodnost nebo nevhodnost určitého technologického řešení, 

případně pohled studentŧ nebo vyučujících na vyuţití moderních technologií ve výuce 

či při učení), přičemţ na výzkumu by se měli podílet rovněţ samotní aktéři e-learningu. 

 V definicích e-learningu nejsou příliš často zmiňovány etické otázky, ačkoliv 

vyuţívání moderních technologií přináší celou řadu zcela nových otázek. Nemusí jít vţdy 

pouze o negativní jevy (např. elektronické podvádění), ale také o problematiku autorských 

práv, licencování výukových zdrojŧ či nástrojŧ ICT, případně o etická pravidla 

komunikace nebo zachování soukromí studentŧ apod. 

 E-learning a samotné moderní technologie nabízejí moţnosti, jak zpřístupnit učení 

v jeho rŧzných podobách také rŧzně znevýhodněným skupinám lidí. Mnozí studenti 

se specifickými nároky mohou studovat svoje obory právě díky tzv. asistivním 

technologiím, které je moţné vymezit jako širokou škálu nástrojŧ, sluţeb, strategií 

a metod, které jsou vytvořeny a aplikovány, aby pomohly vyřešit problémy, s nimiţ 

se potýkají lidé se specifickými nároky. Mŧţe přitom jít o speciální počítačové 

komponenty, ale také o počítačové výukové programy nebo třeba o audio knihy. 

 

2.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik 

 Vyučovací stroje byly pŧvodně [2]; speciální mechanické a elektronkové strojky, 

později zaloţené na vyšších elektronických prvcích. Na sálových počítačích se později 

aplikoval vzdělávací; software, který byl zaloţen na teorii programovaného učení. 

I pŧvodní vyučovací stroje byly schopny reagovat na alternativní i tvořenou odpovědí, 

poţadovat algoritmickou i přiřazovací odpověď a prezentovat větvené programy. Hlavní 

dŧvody malého rozšíření do praxe byly podobné jako dnes – ekonomická nákladnost 

http://cs.wikipedia.org/wiki/E-mail
http://cs.wikipedia.org/wiki/LMS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronick%C3%A9_podv%C3%A1d%C4%9Bn%C3%AD
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a malá připravenost dostatečného počtu tvŧrcŧ kvalitního didaktického software. 

Vzdělávání na personálních počítačích se začalo rozvíjet v období 1984 aţ 1993. 

 E-learning započal teprve s rozvojem Internetu a webu po r. 1993. Je zajímavé, 

ţe do roku 1999 nebyl pojem e-learning zaveden. Zprvu se více pouţívaly pojmy WBT 

nebo online learning (coţ je výuka nejen pomocí webu, ale i dalších internetových 

technologií).  

 Nedávno došlo k nekritickému přecenění moţností rŧzných "e" aktivit (e-business, 

e-banking, e-government a jiných, včetně e-learningu) a následně pak k podcenění 

některých z nich. Z hlediska budoucnosti e-learningu je dŧleţité, ţe internetové a další 

vzdělávací technologie se nepřetrţitě vylepšují. Proto záleţí zejména na přípravě 

kvalifikovaných realizátorŧ e-kurzŧ, zejména z řad vysokoškolských a středoškolských 

učitelŧ. 

 V druhé polovině šedesátých let se začalo experimentovat se stroji na učení. [3] 

Začalo se jim říkat vyučovací automaty. I u nás byl jeden vyvinut. Jmenoval se Unitutor 

a někteří dokonce říkají, ţe byl jedním z nejlepších. 

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

se nacházela kontrolní otázka s výběrem z několika moţných odpovědí. Podle provedené 

volby bylo moţné program dále větvit a pokračovat v libovolně další stránce. Informace 

o správném či chybném řešení představovala okamţitou zpětnou vazbu. U nás je toto 

období spjato se jménem Prof. Miloše Lánského, který podobně jako mnoho jiných 

špičkových odborníkŧ odešel do emigrace, kde strávil velkou část svého ţivota. Vyučovací 

automaty však byly příliš sloţité a ne příliš účinné. Proto se příliš neujaly. 

 V první polovině osmdesátých let se začínají rozšiřovat osmibitové mikropočítače. 

S tím souvisí „elektronizace“ školství. Tato vlna, jejímţ cílem bylo poskytnout dětem 

počítačovou gramotnost, k nám přišla počátkem roku 1985. Začalo se s výrobou 

speciálních školních mikropočítačŧ IQ 151. I přes značné nedostatky, byl o ně mezi učiteli 

poměrně velký zájem.  

 V druhé polovině osmdesátých let se objevují první šestnáctibitové počítače, trh 

ovládají osobní počítače PC.  Zároveň s tím mŧţeme sledovat obrovský rozmach 

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 automatŧ. Počítač se začíná pouţívat jako učící 

a zkoušející stroj. Za pomoci počítače se začínají prověřovat teorie, které tvrdí, ţe počítač 

by měl učitele částečně nahradit. 
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 Ve světě několik (převáţně univerzitních) vědeckých týmŧ začíná vyvíjet ITS. 

Cílem těchto výukových systémŧ bylo vytvářet aplikace s dlouhodobou kontrolou 

nad výukovým procesem. Systémy v sobě vhodně spojovaly výklad učiva, procvičování 

probrané látky a testy. Dokázaly vyuţívat grafiku, animace, zvuk a byly schopny v sobě 

integrovat i zcela nezávislé programy. Tempo i obsah výuky byl individualizován. 

Dosaţené 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 počítačŧ došlo ke značnému rozvoji programŧ 

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

Za kaţdou otázku se přidělovaly body, jejich součet slouţil k závěrečnému zhodnocení. 

Výsledky se archivovaly pro potřeby učitele. 

 Vyuţití 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 prvkŧ byly sestavovány jednotlivé lekce a z nich pak celé kurzy. Postup studentŧ 

byl individualizován a řídil se jejich výsledky. To ale znamenalo, ţe počítač musel 

předvídat všechny moţné reakce studenta a situace, do kterých se mohl studující během 

práce dostat. Princip umělé inteligence u výukových programŧ spočívá ve vytvoření 

určitého modelu umělého studenta, na kterém je funkce programu zaloţena. 

 Na začátku devadesátých 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 dŧleţitými pokroky na poli 

technologie byly CD-ROMy, díky nimţ bylo moţné ukládat velké objemy dat na relativně 

malé a zároveň přenositelné disky. Telefonní konference, hlasová pošta a druţicové 

spojení změnily tradiční zpŧsoby komunikace. 

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

technologií. Do poloviny devadesátých let se staly vysokoškolské e-mailové systémy 

běţnou normou po celých Spojených státech. Fakulty i jednotliví studenti začali pouţívat 

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 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 
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a na místní sítě. Soukromé společnosti začaly hledat moţnosti potencionálního e-learningu. 

Na www vznikly virtuální univerzity, které nabízely všechny své kurzy a získání 

certifikátŧ přes internet. Koncem devadesátých let jiţ e-learningové nástroje umoţňovaly 

zkoušení on-line v reálném čase, hry v reálném čase, pomocí nástrojŧ bylo moţné 

okamţitě určit slabosti a silné stránky jednotlivých studentŧ. Student tak mohl získat 

vysokoškolský titul, aniţ 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.  

 

2.2 Formy e-learningu 

Klasifikace forem e-learningu není prozatím jednotná. Mezi bezprostřední 

předchŧdce e-learningu je moţné zařadit následující dva pojmy: 

 CBT – computer-based training – vzdělávání zaloţené na práci s počítačem. Jedná 

se o vzdělávání spojené s počítačem vybaveným pedagogickým softwarem 

bez pouţití sítě. Je jasné, ţe vyuţití je v převáţné míře pro domácí samostudium, 

ale své uplatnění nachází i ve školách a ve firemním vzdělávání. 

 WBT – web-based training – vzdělávání vyuţívající moţností sítí. Počítač je 

vybaven prohlíţečem pro studium didakticky zpracovaných www stránek. 

Komunikace student – vzdělávající je vedena nejčastěji prostřednictvím e-mailu. 

 

 

          

Obr. 1 Základní formy e-learningu [4] 
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2.2.1 On-line e-learning 

Tento zpŧsob vzdělávání vyuţívá počítače, sítě WBT, ale navíc je vyuţit speciální 

výukový software. Toto programové vybavení má řadu nástrojŧ: nástroj pro řízení výuky, 

pro oboustrannou komunikaci, pro sledování prŧběhu výuky, pro statistiky apod. 

Nejpropracovanější software je LMS. 

 

 On-line e-learning má dvě základní podoby 

 I. Synchronní podoba vyţaduje neustálé připojení obou stran (studující, tutor) 

pro komunikaci v reálném čase. Komunikace je umoţněna nejen mezi studujícím 

a tutorem, ale i mezi jednotlivými studujícími navzájem. 

 II. Asynchronní podoba online e-learningu je zjednodušená forma synchronní 

podoby. Zjednodušení spočívá v tom, ţe zde není výhoda komunikace účastníkŧ v reálném 

čase. Vzájemná komunikace se odehrává ve formě zanechaných zpráv, které si účastníci 

vybírají ve vhodnou dobu. 

 

2.2.2 Off-line e-learning 

 Tato podoba nevyţaduje připojení počítače studujícího k počítači vzdělávací 

instituce. Všechny materiály vzdělávacího programu se předávají studujícímu pomocí 

paměťových nosičŧ (CD-ROM, DVD-ROM). Na těchto nosičích je i jiţ zmíněný speciální 

výukový software. Samozřejmě jsou zde okleštěny nástroje pro vzájemnou komunikaci. 

Zkušenosti posledních let ukazují, ţe samotný „čistý“ e-learning taky není samospasitelný. 

Proto se v poslední době velmi často uţívá tzv. blended learnig . Český překlad „smíšené 

vzdělávání“ ukazuje, ţe se jedná o kombinaci prezenční výuky s podporou e-learningu. 

Nebo naopak e-learnigový zpŧsob výuky je doplňován prezenčními částmi výuky. 

 

2.2.3 Blended learning 

 V praktické výuce se nevyskytují obvykle "čisté" formy, například čistá prezenční, 

elektronická nebo distanční forma. V praxi se prosazuje koncepce smíšeného vzdělávání 
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(blended learning), coţ je kombinace prvkŧ prezenčního i e-learningového vzdělávání, 

která má největší perspektivu pouţití na středních a především vysokých školách. 

 E-learning na univerzitách. Na univerzitách se stále více vyuţívá e-learningu jako 

doplňku k prezenční formě. Při vzdělávání vysokoškolské mládeţe se student bez učitele 

neobejde. Prezenční výuka převaţuje dosud i v USA. (V roce 2002 nabízelo distanční 

vzdělávání asi 2/3 amerických univerzit, ale jen asi 10% kurzŧ bylo distančních). 

2.3 Základní představy o e-learningu 

 Pojetí e-learningu není dosud ustálené a v praxi se setkáváme s rŧzným výkladem 

i těch nejzákladnějších pojmŧ. Ve spojení "e-learning" klademe obsahový dŧraz na slovní 

základ "learning" (učení), nikoliv na předponu "e-" (elektronické). 

 Pedagogické, technologické a síťové pojetí představuje tři základní varianty 

z mnoha existujících vymezení e-learningu.  E-learning je úplněji charakterizován 

spojením všech tří uvedených pojetí, neţ pouze jedním z nich. 

 Pedagogické pojetí: e-learning je vzdělávací proces, ve kterém pouţíváme 

multimediální technologie, Internet a další elektronická média pro zlepšení kvality 

vzdělávání. (Multimedia umoţňují pouţívání obrazových, zvukových a textových 

informací k obohacení obsahu výuky. Internet poskytuje lepší přístup ke studijním 

materiálŧm a sluţbám, k výměně informací a ke spolupráci vzdělávací komunity.) 

 Technologické pojetí: E-learning je spektrum aplikací a procesŧ jako je Web-based 

training (WBT), Computer-based training (CBT), virtuální třídy nebo digitální spolupráce. 

Zahrnuje přenos obsahu kurzŧ prostřednictvím elektronických médií, např. Internetu nebo 

Intranetu, satelitního vysílání, interaktivních televizních pořadŧ a výukových CD-ROMŧ, 

často s podporou učitele. 

 Síťové pojetí: E-learning spočívá v uţití počítačových sítí pro přenos dovedností 

a znalostí. (To je úzké vymezení e-learningu, nezahrnuje např. výuku pomocí CD-ROMu). 

 E-learning je tedy vzdělávací proces se sloţitou strukturou. Je problémem 

především pedagogickým, poté technickým. Většina autorŧ se dnes shoduje, 

ţe nejperspektivnější formu e-learningu je Web-based training (WBT). Této formě se zde 

budeme věnovat nejvíce. 
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2.4 Výhody a nevýhody, omezení e-learningu  

2.4.1 Z pohledu vyučujícího 

 Efektivnost výuky. Odborníci na vzdělávání se shodují na tom, ţe efektivnost 

výuky formou e-learningu je minimálně srovnatelná s výukou presenční. Je to dáno 

jeho flexibilitou, zpŧsobem dávkování učiva, moţností doplnění multimediálními 

prvky, moţností volby individuálního tempa. Takto studované učivo je lépe 

přijímáno a i podíl zapamatovaných informací je vyšší. 

 Neomezený přístup k informacím. Studující má přístup k informacím v libovolném 

čase a z libovolného místa. Mŧţe studovat ve svém vlastním prostředí. Tato výhoda 

je ovšem limitována jeho vlastní technikou a moţnostmi síťového připojení. 

 Individuální tempo studia. Kaţdý student mŧţe volit své individuální tempo 

samostudia. Zpravidla je limitován jen některými kontrolními dny danými 

v harmonogramu studia. 

 Snadná aktualizace vzdělávacího obsahu i pouţitých metod. V případě online 

studia je moţná okamţitá aktualizace obsahu studovaného kurzu. 

 Multimedialita. Elektronická podoba materiálŧ mŧţe vyuţívat širokou škálu 

multimediálních prvkŧ. Do přijímání informací mŧţe být zapojen nejen zrak, 

ale i sluch, je moţné vyuţít barvy, oţivit učení animacemi apod. To vše napomáhá 

zapamatování. 

 Interaktivita. Řádně vypracovaný studijní materiál musí vést ke spolupráci 

studujícího se studijním textem. Jsou zařazeny prvky od vyţadování odpovědí 

na poloţené dotazy přes otvírání vhodných animací aţ po ovládání simulačního 

počítačového programu. Je zde moţnost vzájemné komunikace student-tutor, 

student-student. 

 Verifikace získaných znalostí. E-learningové vzdělávání umoţňuje rychlé ověření 

získaných znalostí jak pro potřeby studujícího (autokontrola po prostudování 

určitého celku), tak kontrolu práce studujícího vzdělávací institucí. 

 Finanční efektivita. Poněkud sporný je finanční přínos e-learningu. Je třeba 

si uvědomit, ţe ve fázi přípravy je e-learningový kurz velmi nákladná záleţitost. 

Náklady se začínají vracet aţ v případě opakovaných běhŧ kurzu při větším počtu 

účastníkŧ. Evropská Komise uvádí 32,4% nákladŧ, které lze ušetřit proti tradičnímu 

vzdělávání. 
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 Snadná administrace. Moţnost rychlého získání přehledu o studiu účastníkŧ kurzu, 

prŧběţné informace o výsledcích práce, hromadné rozesílání zpráv atp. 

 

 Závislost na technologiích. Pro plné vyuţití e-learningu musí mít studující trvalý 

přístup k počítači a internetu. Nutnost připojení k síti odpadá u offline formy, 

která má ovšem omezené moţnosti. 

 Náročná tvorba kurzŧ. Vznik opravdu kvalitního kurzu je záleţitost dlouhodobá 

a nákladná. Příprava kurzu vyţaduje spolupráci týmu odborníkŧ. Na druhé straně je 

zde výhoda prakticky okamţité inovace jiţ hotového kurzu. 

 Chybějící osobní kontakt. Řadě studujících chybí osobní kontakt s vyučujícím 

či spoluţákem, výuka se jim jeví neosobní. Nevýhodu odstraňují zařazené tutoriály 

či blended learning. 

 Standardizace. Prozatím není ještě dokončena plná standardizace jak   

elearningových systémŧ, tak vzdělávacího obsahu. V současnosti převaţuje 

standardizace podle normy SCORM. 

 Nevhodnost pro určité oblasti vzdělávání. Prakticky se nedá zvládnout tímto 

zpŧsobem nácvik dovedností, praktická a laboratorní výuka, výuka komunikačních 

a vyjadřovacích schopností apod. Proto také vznikl blended learning, 

kde v presenční části výuky se tyto nedostatky odstraňují. 

 Nevhodnost pro určité typy studentŧ. Z hlediska zdravotně handicapovaných 

studentŧ je e-learning samozřejmě nevhodný pro sluchově a zejména zrakově 

postiţené, naopak je výborný pro pohybově postiţené. Také celé řadě lidí (zejména 

starší generaci) nevyhovuje studium textu z obrazovky, dávají přednost textu 

tištěnému na papír. Tato skupina studujících obecně není příznivcem moderních 

informačních technologií. 

 Vysoké počáteční náklady vzdělavatele. S přípravou a rozjezdem vzdělávacího 

kurzu jsou spojeny vysoké finanční náklady. 

 

2.4.2 Z pohledu studujícího 

 Práce studijní skupiny mŧţe být rozvrhovaná s ohledem na pracoviště a rodinu. 

 Jsou zde sníţené náklady na cestování pro studenty, kteří nestudují přímo 

na univerzitě. 
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 Studenti si mohou vybrat takový studijní materiál, který vyhovuje jejich úrovni 

znalostí a zájmu. 

 Student mŧţe studovat kdekoliv s vyuţitím počítače a napojením na internet. 

 Moduly umoţňují pracovat studentŧm podle jejich moţností a podle jejich tempa. 

 Je zde flexibilita v diskuzi (bulletiny, diskusní fóra) nezávislá na čase a moţnost 

přímé diskuze v chatu se vzdáleným instruktorem. 

 Instruktoři i studující uvádějí, ţe jejich interakce je bohatší neţ v obvyklých 

kurzech. 

 E-learning umoţňuje vyuţít odlišné studijní styly a podporuje vyuţívání rŧzných 

aktivit. 

 Dochází k rozvoji znalostí a dovedností, které jsou spojeny s internetem a s prací 

na PC a to pomáhá studujícím v rozvoji jejich další kariéry. 

 Úspěšně absolvované online kurzy vedou studující k vytváření si znalostí, zvyšují 

jejich sebedŧvěru a studující jsou schopni nést zodpovědnost za svoje učení. 

 Studující se mohou testovat (hodnotit) a jsou zaměřeni na úspěch. 

 

 Studující s malou motivací a špatnými studijními návyky mohou být neúspěšní. 

 Bez pravidelné struktury a tradiční třídy mŧţe student ztratit (zapomenout) 

informace o aktivitách a termínech. 

 Student se mŧţe cítit izolován od instruktora a ostatních studujících. 

 Instruktor nemusí být vţdy k dispozici, kdyţ to potřebuje student. 

 Pomalé připojení k internetu či zastaralé vybavení PC mŧţe frustrovat při připojení 

k matriálŧm kurzu. 

 Řízení vzdělávání na počítači a online studium vyţaduje alespoň základní 

počítačové dovednosti. 

 Praktická anebo laboratorní cvičení se jen obtíţně simulují ve virtuální třídě. 
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2.5 Vyuţití e-learningu v současnosti v ČR 

 V České republice v současnosti existuje velké mnoţství projektŧ v oblasti e-

learningu. Mezi nejvýznamnější aktivity akademického prostředí patří především projekt 

Virtuální univerzity, který je společným projektem tří fakult (Ekonomické fakulty VŠB-

TUO Ostrava, Přírodovědecké fakulty OU Ostrava a Obchodně-podnikatelské fakulty 

Slezské univerzity v Karviné). Cílem tohoto projektu je zavedení kombinovaného studia, 

spojujícího prezenční a distanční formy studia. Za zmínku stojí také e-learningový portál, 

který připravuje sdruţení CESNET. Na praţském ČVUT se zabývají metodikou e-

learningu a poskytují praktická školení systému WebCT, který je jedním 

z nejpouţívanějších řešení pro e-learning. Moţnostmi e-learningu se ale zabývají nejen 

univerzity, často jde o vnitrofiremní vzdělávání. Moderní e-learningové metody vyuţívají 

u nás takové firmy jako Český Telecom, České dráhy, ČSOB a další. [3] 

2.6  E-learning v Saudské Arábii 

 S příchodem 21. století se mnoho inovací, které byly po dlouhou dobu jen koncepty 

v hlavách inţenýrŧ, stávají realitou. Jednou z nich je elektronická výuka (E-learning). E-

learning je součást virtuální organizace. Virtuální organizací se myslí geograficky 

separovaní jedinci, jeţ jsou organizovaní a spolupracující za pomocí počítačové 

technologie. Saudská Arábie se zajímá a získává tyto technologie, jelikoţ věří ve vývoj 

lidských zdrojŧ. 

 Saudská vláda klade velký dŧraz na vzdělávací sektor. Více neţ čtvrtina 

plánovaného rozpočtu byla v roce 2008 vynaloţena právě na tento sektor. Vloţený kapitál 

vzrostl v roce 2008 o 34,4 procent. Počet univerzit v zemi neustále přibývá. Od roku 2004 

se otevřelo více jak 20 univerzit. Království však bude mít v budoucnosti velké problémy 

se vzrŧstající populací mladých lidí.  

 Uprostřed rostoucí nespokojenosti s veřejným školským systémem, 

který navštěvuje více jak 90 procent saudských studentŧ, se soukromý školský systém jeví 

jako vzrŧstající prŧmysl, stejně jako e-learning. V roce 2008 byla naplněna očekávání, 

kdy jeho hodnota dosáhla hranice 125 mld. dolarŧ. Soukromá univerzita Alfaisal 

University in Riyadh věří, ţe rozvine cenné styky s mezinárodním vědeckým světem,  

pomocí smlouvy o nových výzkumech s Massachusetts Institute of Technology (MIT). 

 Existuje několik rŧzných iniciativ na Saudských univerzitách na podporu e-

learningu. Mezi nejaktivnější univerzity v tomto směru patří Aum Alqura university a King 
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Fahad University of petroleum and minerals. Tyto univerzity zaloţily e-learning centra 

pod děkanstvím akademického rozvoje, jejichţ hlavním úkolem má být pomoc 

akademikŧm na univerzitách těţit z těchto technologií, aby mohli dále rozvíjet proces 

vzdělávání. KAU je povaţována za první univerzitu, která dala základ distančnímu 

vzdělávání. 

Jednou z výhod je, ţe některé dívky v Saudské Arábii mohou čelit určitým potíţím 

na univerzitě. Od roku 2006 se Veřejná správa studentŧ vysokých škol rozhodla zavést e-

learning na univerzitách. Tento projekt byl uţitečný pro více jak 300 tisíc studentŧ a 40 

tisíc dálkových studentŧ na úrovni správních škol v Saudské Arábii, jejichţ počet je 102. 

Distanční vzdělávání bylo aplikováno na 36 školách v zemi. Poslední fází e-learningu 

v Saudské Arábii bylo zaloţení Národního centra pro e-learning a distanční vzdělávání 

známého jako ELC. Toto centrum spadá pod ministerstvo a řídí školy a univerzity 

přijímající e-learning jako vyučovací systém.  

 

2.6.1 Potřeba e-learningu v Saudské Arábii 

Další dŧvod potřeby e-learningu je pro obyvatelstvo v odlehlých oblastech. Jelikoţ 

je Saudská Arábie velice rozlehlá země, vláda si nemŧţe dovolit zaloţit novou univerzitu 

pro hrstku lidí v těchto málo obydlených oblastech. Moţností by bylo, aby se tito lidé 

přestěhovali do měst. Nicméně vzhledem k tomu, ţe se tito lidé věnují zemědělství 

a pěstování dobytka, musí se od této moţnosti ustoupit. Kromě toho rodiče nechtějí poslat 

svého syna samotného pryč z vesnice, kde celou dobu ţije, a nechtějí, aby se sám potýkal 

s problémy skýtající ţivot ve městě a daleko od rodiny. A také studentky nemohou samy 

cestovat do těchto míst, kde se nachází univerzita. Lidé ţijící v těchto oblastech drţí 

pospolu. 

2.6.2 Stav e-learningu v Saudské Arábii: 

 E-learning je v Saudské Arábii stále ještě v plenkách. V současné době se klade 

dŧraz především na zlepšení vyuţití informačních technologií v moţnostech vývoje 

a zakládání elektronických komunit. V tomto ohledu byl projekt zahájen, aby spojil školy 

a školská ředitelství prostřednictvím rozsáhlé sítě pokrývající celou zemi. Tento projekt 

vešel ve známost jako WATANI školský síťový projekt. V rámci projektu bude také 

vytvořena lokální počítačová síť uvnitř kaţdého vzdělávacího ředitelství. WATANI bude 



21 

 

poskytovat kaţdému studentovi, pedagogovi a rodičŧm mnoţství sluţeb a nepřeberné 

mnoţství referenčních informací. Zdroje informací budou v převáţné míře dodávány 

v arabském jazyce. Watani bude zajišťovat technické vzdělání pro více neţ 300 tisíc 

učitelŧ a učitelek a pro další pomocný personál. Tato fáze projektu počítá s vyuţitím on-

line tréninku pro pedagogy i personál. V prŧběhu projektu s názvem Vyuţití a dopad 

internetu v Saudské Arábii byl proveden on-line prŧzkum získávající od uţivatelŧ 

odpovědi. V následujících grafech jsou uvedeny výsledky a analýzy názorŧ uţivatelŧ 

v závislosti na jejich odpovědích na otázky ohledně distančního vzdělávání. 

 Kdyţ byli uţivatelé tázáni ohledně jejich volby mezi získaným diplomem doma 

a diplomem ve třídě, téměř 35 procent respondentŧ bylo určitě nebo raději pro získaný 

diplom ve třídě. Okolo 29 procent respondentŧ preferovalo něco jiného, tj. určitě nebo 

pravděpodobně získat diplom doma. Velké mnoţství respondentŧ si nebylo jistých, 

jaký zpŧsob zvolit. To bylo přičítáno tomu, ţe nápad s distančním vzděláváním je 

v Saudské Arábii poměrně nový a také, ţe velká část z těchto respondentŧ si neuvědomuje 

plný význam tohoto média.   

 

Graf 1: Preferované místo pro on-line kurzy napomáhající získat diplom [6] 

 Nejpřesvědčivější dŧvod pro vzetí on-line kurzŧ je ten, ţe uţivatelé mají rádi 

počítače. Téměř 41 procent respondentŧ vybralo tuto moţnost. Další hlavní dŧvody jsou: 

výuka z domova, propagace, zábava nebo zkušenost, nedostupnost kurzu ve škole 

a dosáhnout vyššího stupně vzdělání. 
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Graf 2: Dŧvody pro vzetí on-line kurzŧ [6] 

Neakreditovaný status on-line kurzŧ na internetu v Saudské Arábii je hlavní dŧvod 

odmítnutí těchto kurzŧ. Další dŧvod je neinterakce mezi dalšími studenty a fakultami. Graf 

3 sumarizuje tyto poznatky. Ve světle těchto zjištění lze říci, ţe v zájmu podpory 

distančního vzdělávání, by měla vláda přijít s regulačními a akreditačními plány tak, aby 

společnosti/ univerzity byly ochotny nabídnout naplánované kurzy distančního vzdělávání. 

 
13  

Graf 3: Vliv pohlaví na výběr místa pro vzetí on-line kurzŧ [6] 
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Podobné výsledky jsou pozorovány při analýze vlivu pohlaví na vzetí kurzu on-

line nebo jiným zpŧsobem. Reakce muţŧ a ţen jsou na toto téma téměř identické. 

 Zjistilo se, ţe obyvatelé venkovských oblastí jsou více nakloněni k přijmutí 

pomocného (nápravného) nebo vysokoškolského vzdělání pomocí distančního vzdělávání 

neţ jejich protějšky ve velkých městech. Toto bylo zjištěno na základě vypozorování 

respondentových zálib v rŧzných úrovních vzdělání skrze distanční vzdělávání a místu 

jeho bydliště. 

 

Graf 4: Vliv pohlaví na dŧvody vzetí kurzŧ přes internet [6] 
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  Graf 5: Vliv úrovně vzdělání respondenta na jeho preferencích získat  

     vysokoškolský diplom formou distančního vzdělání [6] 

 

Se vzrŧstajícím stupněm vzdělání respondentŧ, klesá jejich zájem o distanční 

vzdělání. To znamená zlepšit jejich úroveň pomocí on-line výuky. To je pravděpodobně 

z toho dŧvodu, ţe distanční vzdělávací tituly nejsou v zemi akreditovány. Proto jiţ 

vzdělaní respondenti nejsou tak horliví po distančním vzdělávání. Nicméně ti, kteří jsou 

méně vzdělaní nebo ti, kterým chybí formální vzdělání, mají daleko větší zájem 

se takovým zpŧsobem vzdělávat.  

2.6.3 Vliv e-learningu na saudské studenty:  

     Ministerstvo vyššího vzdělání a Ministerstvo školství Saudské Arábie aplikovalo e-

learningové programy na některých saudských univerzitách a školách. Efektivnost tohoto 

kroku vŧči studentŧm se stala velice kontroverzní. Existuje zde několik rozdílných názorŧ 

ohledně dopadu e-learningu z rŧzných hledisek. Někteří věří, ţe e-learning je magický 

studijní proces, který dokáţe zlepšit vzdělávání v Saudské Arábii. Zatímco druzí stojí 

v pozadí kvŧli zavádění e-learningu v království. Obě dvě z těchto skupin mají své vlastní 

názory a solidní úhly pohledu. Právě proto bylo nutné vytvořit v Saudské Arábii mnoho 

studií na toto téma, aby byly zjištěny všechny výhody a nevýhody, nebo také mŧţeme říci 

dŧvody, které povedou k potlačení nebo zamezení pouţívat e-learning studenty v Saudské 

Arábii a zároveň zjistit efektivnost tohoto výukového systému v království. 
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 E-learning má velice dobrý dopad na saudské studenty z mnoha aspektŧ: na jejich 

úspěších, zájmech o vyučovací předměty, znalosti, společenský ţivot, fyzické zdraví, 

utracené peníze a jejich čas. Zavedením e-learningu pro saudské studenty má dobrý dopad 

na výkon studenta a jejich zájem o předměty. K podpoře této myšlenky přispěla studie 

pana Khalida Alhothayfe na studentech střední školy v hlavním městě Riyadh. Tato studie 

ukazovala vzrŧstající úspěšnost e-learningových studentŧ a jejich zájem o studium dalších 

předmětŧ. Tato studie se zaměřila vědeckou třídu studentŧ. Bylo zjištěno, ţe u studentŧ 

pouţívající e-learningovou formu studia, byla prŧměrná 16,97, zatímco u studentŧ tradiční 

formy studia to byla prŧměrná známka jen 10,56. Studia poukázala na veliký rozdíl 

s vyuţitím e-learningu. Kromě toho studie poukazuje na rozdíl v zájmu studentŧ 

o předměty, u studentŧ vyuţívající e-learning to bylo o 2,74 procenta více neţ u studentŧ 

běţného studia. Studie však neprokázala ţádné zvýšení IQ u e-learningových studentŧ. 

Tento výsledek byl moţná ovlivněn krátkou dobou trvání této studie. Pan Khalid 

Alhothayfe v této studie vysvětlil výhody vyuţití e-learningu na úspěších studentŧ a jejich 

zájmech, coţ je nesmírně dŧleţité pro lepší vzdělání. 

 E-learning múţe poskytnout lepší vzdělání pro studenty kvŧli jeho výkonným 

nástrojŧm a aplikacím. Nejdŧleţitějším nástrojem, poskytovaným e-learningem, je vyuţití 

multimédia. Maha Rammey tvrdí, ţe e-learningové programy v sobě zahrnují multimédia 

jako obrázky a videa, které dokáţou udrţet studenty soustředěné během vyučování 

bez ztráty jejich pozornosti. Kromě toho multimédia mohou tuto výuku několikrát, 

na rozdíl od učitelŧ, za sebou zopakovat. Dalším dŧvodem je ten, ţe multimédia pomáhají 

studentovi lépe pochopit daný předmět v mnoha rŧzných aplikacích a zpŧsobech. Podle 

Maha Rammey jsou multimédia v e-learningu jedním z dŧvodŧ, jak umoţnit studentŧm 

lépe a zajímavějším zpŧsobem studovat. 

 Dŧleţitou výhodou e-learningu je flexibilita pro studenty. Tim Roberts říká, ţe e-

learning nenutí studenta ke studiu pevně stanoveného znalostí, které povaţuje za dŧleţité 

nebo které od něho učitel vyţaduje. E-learning má velikou výhodu při přístupu na internet. 

Internet je povaţován za jeden z nejdŧleţitějších nástrojŧ e-learningu. Tento přístup 

udrţuje studenty v souladu s nejnovějšími změnami v oblasti vědy. 

 E-learning mŧţe pomoci dosáhnout pro ţeny v Saudské Arábii širokého spektra 

znalostí. V Saudské Arábii se pořádá mnoho vědeckých konferencí, třebaţe jen hrstka 

z nich dovoluje účast ţen. Zavedení e-learningu dovolí ţenám se těchto konferencí 

zúčastnit. E-learning umoţní ţenám se sebezdokonalit. 
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3. Vlastní e-learningový systém 

 Při vytváření e-learningového systému jsem si stanovil jako základní teze vyřešení 

problémŧ a vytvoření následujících subsystémŧ: 

1. Výukový subsystém poskytující studijní podporu, studijní materiály, prezentace, 

testování a ověřování znalostí. 

2. Komunikační subsystém mezi vyučujícím a studentem umoţňující interaktivní 

metody výuky. 

3. Simulační subsystém pro modelování aktivních a pasivních částí počítačových sítí.  

4. Interaktivní výukový systém systém pro vyučujícího umoţňující aktivní řízení 

výuky, sledování činnosti studentŧ na obrazovce v reálném čase, zasílání 

demonstračních obrazovek, přebrání řízení obrazovky studenta. 

5. Program zastřešující veškeré tyto činnosti. 

 Základním poţadavkem je vytvoření cenově dostupného systému s maximálním 

vyuţitím freewarových a sharewarových prostředkŧ, dalším cílem je vícejazyčnost 

zvolených programŧ s preferencí podpory arabštiny.  

  

3.1 Vyuţité programové prostředky 

Na základě rozsáhlé řešerše jsem vytipoval jako nejvhodnější kandidáty pro zařazení do e-

learningového systému pro jednotlivé subsystémy: 

I. Výukový subsystém 

a. Moodle [6] freewarový program pro tvorbu výukových systémŧ a elektronických 

kurzŧ na internetu. Je vyvíjen jako nástroj podporující sociálně konstruktivistický 

přístup ke vzdělávání. Moodle je poskytován zdarma jako Open Source software 

spadající pod obecnou veřejnou licenci GNU. 

b. EduBase [7] placený software poskytující efektivní a pohodlný zpŧsob tvorby 

učebních pomŧcek (texty, příklady, testy, soubory apod.). Pedagog mŧţe vytvořit 

komplexní on-line nebo tištěný test, který obsahuje libovolné úlohy s poţadovaným 

zpŧsobem odpovědi. Obsahuje editor textu a obrázkŧ a díky své databázi je snadné 

vytvořit výukový plán. 
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II. Komunikační subsystém 

a. Skype [8] peer-to-peer program, který umoţňuje provozovat internetovou telefonii 

(VoIP) a videohovory, instant messaging jakoţ i přenos souborŧ. Jeho autory jsou 

Niklas Zennström a Janus Friis, tvŧrci populárního softwaru Kazaa. Země pŧvodu je 

Estonsko. Program umoţňuje telefonovat mezi svými uţivateli zdarma, za poplatek lze 

telefonovat do tradičních telefonních sítí (sluţba SkypeOut) a případně získat telefonní 

číslo a přijímat telefonáty z pevných a mobilních sítí se sluţbou SkypeIn. 

b. ICQ [9] software pro instant messaging vyuţívající protokolu OSCAR. Program byl 

vyvinut izraelskou firmou Mirabilis a vydán v roce 1996. V roce 2008 byl software 

i protokol prodán společnosti AOL. Nynějším vlastníkem je firma Digital Sky 

Technologies, která ICQ koupila v dubnu 2010 od firmy AOL za 187,5 miliónu 

dolarŧ. V ČR zajišťuje podporu, oficiální překlad a prezentaci klienta ICQ firma 

a portál Atlas.cz a Centrum.cz patřící do skupiny Centrum Holdings. 

III. Simulační subsystém 

a. CNET [10] vytvořen Chrisem McDonaldem - University of Western Australia. CNET 

je simulační protokol a umoţňuje experimentování s rŧznými daty (na linkové, síťové 

a transportní vrstvě internetového protokolu), které se nacházejí v sítích skládajících se 

z libovolné kombinace WAN, LAN a WLAN. Topologie a protokoly se popisují 

v jazyce C. CNET byl speciálně rozvinut a pouţíván ve vysokoškolských 

počítačových síťových kursech pro tisíce studentŧ od roku 1991. CNET je spustitelný 

na rŧzných platformách UNIXu a Linuxu. Nefunguje na Windows nebo Apple 

Macintosh. 

b. BOSON NETSIM [11] Vytvořen firmou Boson.  Je to aplikace pro simulaci síťového 

hardwaru a softwaru a je designován jako výuková pomŧcka pro začínající 

administrátory Cisco IOS. Systém dokáţe simulovat více neţ 40 rŧzných síťových 

prvkŧ od firmy Cisco Systems. Simulátor obsahuje grafický i textový konfigurační 

reţim sítí. Program je dostupný pro Windows, Linux i Solaris. Tento software je 

nabízen ve zkušební verzi na 30 dní. 

c. PACKET TRACER [12] výukový software od firmy Cisco Systems. Slouţí 

k simulaci reálného provozu počítačových sítí. V Packet Traceru lze simulovat téměř 

libovolnou síť na bázi síťových prvkŧ Cisco. Výhodou je i moţnost sledování provozu 

sítě, včetně odchytávání rámcŧ a paketŧ. Dobře propracované jsou především routery 

a switche, kde naleznete jen málo odchylek od skutečných zařízení. Tento software 

mohou zdarma vyuţívat všichni členové Cisco Networking Academy. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Videohovor&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Niklas_Zennstr%C3%B6m&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Janus_Friis&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kazaa&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Estonsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Software
http://cs.wikipedia.org/wiki/Instant_messaging
http://cs.wikipedia.org/wiki/OSCAR
http://cs.wikipedia.org/wiki/Izrael
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mirabilis&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1996
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Digital_Sky_Technologies&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Digital_Sky_Technologies&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/2010
http://cs.wikipedia.org/wiki/AOL
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Atlas.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Centrum.cz
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Centrum_Holdings&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems
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d. GNS3 [13] grafický síťový emulátor pomocí kterého lze simulovat malé, ale i rozsáhlé 

sítě ve virtualizovaném prostředí na hostitelském systému. Jedná se o Open Source 

software, podporující platformy Linux, Windows a MacOS X. Tento emulátor 

za pomoci dalších doplňkŧ dokáţe emulovat prostředí Cisco IOS či Juniper JUNOS, 

coţ se dá bohatě vyuţít jak pro osvojení si konfiguračních dovedností například pro 

certifikační zkoušky, tak pro simulaci konfigurace před nasazení pro reálný provoz. 

Mezi přednosti tohoto emulátoru patří kvalitní design síťové topologie, emulace 

platforem Cisco směrovačŧ, IPS, Cisco PIX a ASA firewallŧ a platforem Junos 

směrovačŧ, simulace Ethernet, ATM a Frame Relay switchŧ, připojení simulované sítě 

do reálného provozu, sledování paketŧ pomocí nástroje Wireshark a mnoho dalšího.  

 

IV. Interaktivní výukový subsystém 

a. VPN a iTalc [14] program funguje na principu klient-server. Klientské aplikace se 

nainstalují na počítače studentŧ a „serverovou“ verzi na učitelský počítač. Učitel pak 

mŧţe snadno sledovat co ţáci na svých počítačích dělají, přenášet svoji obrazovku na 

počítače studentŧ, zamykat stanice, zapínat/vypínat stanice, posílat krátké zprávy, 

vzdáleně ovládat počítače studentŧ. Podporuje Linux a Windows XP (Vista / 7 jiţ 

brzy). Program je zcela zdarma a kromě toho je plně k dispozici i jeho zdrojový kód. 

b. MasterEye [15] software pro řízení učebny. Výuka s počítači je snadnější a 

efektivnější. Výkonná sada nástrojŧ zaloţená na technologiích sdílení obrazovky a 

dálkového řízení umoţňuje učitelŧm upoutat pozornost studentŧ, dohlíţet na vyuţití 

počítačŧ, provádět výukou, řídit přístup k surfování a dosáhnout tak učebních cílŧ. 

 

V. Elearningové ovládací centrum. 

a. Vlastní software vytvořený v jazyku Java. 

Po posouzení vlastností, výhod a nevýhod jednotlivých programŧ a řešení jsem 

dospěl k následujícím závěrŧm pro vytvoření e-learningového systému: 

 

I. Výukový subsystém jako nejvhodnější jsem vybral výukový systém Moodle. Jde 

o freeware, tedy splňuje podmínku nejniţších nákladŧ. Zabezpečuje velké mnoţství 

poţadovaných funkcí, umoţňuje publikování výukových materiálŧ ve formě kurzŧ, 

poskytování souborŧ pro staţení, ukládání souborŧ studentem, vytváření, nabízení 
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a vyhodnocování testŧ. Dŧleţitou vlastností je individuální přístup studentŧ, 

ochrana přístupovými právy, krytí přístupu jménem a heslem. Zásadní výhodou 

se jeví to , ţe tento systém je v kontinuálním vývoji, je poskytována rozsáhlá 

podpora a pomoc při řešení problémŧ. Moodle je moţno provozovat v rŧzných 

jazykových verzích včetně arabštiny. 

 

II. Volba nejvhodnějšího programu pro komunikační subsystém se soustředila 

na rozhodnutí mezi programem Skype a ICQ. Oba poskytují v podstatě obdobné 

sluţby a moţnosti, jejich nároky na hardware i uţivatelské dovednosti jsou rovněţ 

srovnatelné, oba programy jsou freeware. Po posouzení a vyhodnocení testovacích 

komunikací typu učitel - student se přece jen jako vhodnější program jeví Skype 

pro jednodušší začlenění do celkové koncepce e-learningového systému a lepší 

podporu webkamery. 

 

 

III. Volba simulačního programu je velmi obtíţná. Z hlediska kvality a standardnosti 

by v úvahu pravděpodobně přicházel program Packet Tracer firmy Cisco. Váţným 

problémem je to, ţe je poskytován pro Cisco Academii a bylo by sloţité, 

a pravděpodobně také drahé zajistit licence pro naše pouţití. Z ostatních volně 

šiřitelných programŧ jsem vybral program GNS3. Jde o volně šiřitelný software, 

který je vysoce kvalitní, splňuje veškeré poţadavky pro výuku počítačových sítí 

a umoţňuje plnohodnotné simulace chování aktivních prvkŧ Cisco. 

 

IV. Volbou pro interaktivní výukový subsystém se stal program iTalc, zejména proto, 

ţe jde o freeware. Jeho vlastnosti jsou pro náš účel naprosto dostačující a umoţňují 

naplnění cílŧ, které od tohoto subsystému očekávám. 

 

V. Zastřešením celého systému je komunikační program, který umoţňuje studentu 

v reálném čase obsluhovat a propojovat jednotlivé subsystémy, volat vyučujícího 

prostřednictvím Skype, připojovat se na Moodle, případně jako doplňkovou sluţbu 

spouštět FTP klienta pro získávání materiálŧ. 
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3.2 Výukový subsystém 

Moodle je v mém e-learningovém systému centrem pro poskytování materiálŧ, 

prezentací, úloh a jejich řešení, návodŧ, testŧ atd. Pro demonstrační účely jsem vytvořil 

kurzy pro výuku počítačových sítí na aktivních prvcích CISCO.  

 

 

Obr. 2 Po spuštění se student přihlašuje na úvodní stránku. 

Následuje výběr kurzu a moţnost spuštění prezentace či stáhnutí prezentace 

do jiného programu (např. Acrobat Reader). 

 

 

Obr. 3 Otevírá připravené kurzy, do kterých má přístup 
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Obr. 4 Má připraveny problémy a úlohy k řešení, které mŧţe online konzultovat 

s vyučujícím. 

 

Obr. 5 Kurzy poskytují návody a vzorová řešení. 

 

Obr. 6 Studentŧm je moţno poskytnou studijní materiály v libovolném formátu, např, PDF. 
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Obr. 7 Při vytváření účtŧ jednotlivých studentŧ vytvořím odpovídající přístupová práva, 

nejlépe prostřednictvím skupin. 

 

Součástí mého řešení a originálním prvkem, který jsem do Moodlu doprogramoval 

je funkční tlačítko pro spojení s učitelem prostřednictvím Skype pro uskutečnění 

konzultačního rozhovoru. 

 

 

Obr. 8 Definice vlastností a moţností uţivatele 
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3.3 Simulační subsystém GNS3 

Simulační subsystém GNS3 je v rámci elearningového systému pouţíván 

pro modelování činnosti počítačových sítí. Uplatňuje se při demonstračních činnostech, 

výkladu nového učiva, ověřování technických a technologických principŧ činnosti 

aktivních prvkŧ sítě a v neposlední řadě pro provádění praktických úkolŧ studenty. 

Význam a výkon tohoto nástroje se významně zvyšuje spojením se systémem iTalc 

(viz. následující kapitola), který umoţňuje simulace provádění v GNS3 promítat 

na obrazovky studentŧ, zasahovat do jejich činnosti, sledovat a klasifikovat řešení 

praktických úkolŧ, snímat obrazovky apod. 

GNS3 umoţňuje sestavit prakticky libovolně sloţitou síť za pouţití standardních 

prvkŧ pouţívaných v praxi, např. routerŧ a switchŧ CISCO. 

 

Obr. 9 GNS3 má velké moţnosti simulace i velmi sloţitých a rozsáhlých sítí. 

 

Na řiditelné prvky sítě je umoţněn přístup pro konfigurace jak pomocí konzoly, 

tak i dalšími zpŧsoby, telnetem, SSH. Je moţno konfigurovat IOS standardními příkazy 

příkazového řádku a sledovat chování aktivního prvku a celé sítě. 
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Obr. 10 Konfigurace síťových prvkŧ je prakticky stejná jako konfigurace fyzických 

zařízení. 

Součástí, a to je obrovská výhoda tohoto systému, je i program na zachytávání 

a rozbor packetŧ a síťového provozu Wireshark. Pomocí rozboru packetŧ je moţno velmi 

názorně vysvětli a studovat děje v síti, podstatu jednotlivých protokolŧ, modelovat 

skutečný provoz sítě, ukázat rizika odposlechŧ, crackování nezašifrované komunikace. 

 

 

Obr. 11 V moţnostech systému je i zachytávání a rozbor paketŧ procházejících sítí 

integrovaným programem Wireshark. 
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Volba systému GNS3 jako simulačního podsystému se při testovacím provozu 

ukázala jako velmi vhodná. 

 

3.4 Interaktivní výukový subsystém 

Jádrem celého mého e-learningového systému je interaktivní výukový subsystém 

iTalc. Umoţňuje rozsáhlé moţnosti interaktivní výuky mezi učitelem a studentem, 

sledování všech obrazovek ve třídě, nahlíţení k jednotlivým studentŧm, převzetí řízení 

studentova počítače, zasílání demonstračních obrazovek do okna nebo 

v celoobrazovkovém reţimu, vzdálené vypínání počítačŧ. 

Program iTalc tyto úkoly řeší v lokálním reţimu, tedy v rámci lokální sítě. Stál 

jsem tedy před problémem jak zajistit, aby tyto funkce byly přístupné i při vzdáleném 

připojení. Z několika moţných řešení jsem zvolil připojení pomocí VPN, tuto hypotézu 

jsem ověřil prakticky a ukázala se jako vhodná varianta, všechny funkce programu 

zŧstávají funkční i při přístupu ze vzdáleného počítače. 

Předpokladem je, samozřejmě, existence VPN serveru a klienta na straně studenta, 

to je ovšem v současné době snadno a levně řešitelné jak hardwarově, tak softwarově. 

Uvádím příklad nastavení VPN, které jsem pouţíval v testovacím provozu e-

learningového systému. 

 

Obr. 12 Konfigurace VPN je standardní moţností systému Windows, Linux, moţné je i 

hardwarové řešení. 
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Obr. 13 Konfigurace moţností VPN. 

 

Obr. 14 Konfigurace síťových protokolŧ pro pouţití ve VPN. 

Při instalaci programu iTalc musí učitel poskytnout studentu klíč pro ověřování do 

systému. Pak je jiţ počítač studenta zařazen mezi monitorované počítače. 



37 

 

 

Obr. 15 Základní obrazovka programu iTalc. 

 

V tomto základním zobrazení má učitel kompletní přehled o činnosti všech 

studentŧ zařazených do třídy. Jde současně o základní ovládací obrazovku, která obsahuje 

jak příkazové ikony, tak moţnosti nastavení a úpravu pracovního prostředí. 

Jednoduchým poklepáním je moţno se přepnout na jednotlivou obrazovku studenta 

a sledovat jeho činnost, případně si provést snímek obrazovky. 

 

 

Obr. 16 Pohled na obrazovku studenta. 

 

Velmi silným nástrojem je moţnost demonstračního reţimu, při které je 

na obrazovky studentŧ přenášena obrazovka učitele v reálném čase, učitel tedy mŧţe přímo 

provádět ukázky řešení, promítat prezentace, demonstrovat vzorová řešení. 
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Obr. 17 Učitel mŧţe promítat demo na obrazovky studentŧ. 

 

U studenta se demomód projeví takto: 

 

Obr. 18 Učitel mŧţe vstoupit i do ovládání počítače studenta a předvést např. vzorové 

řešení. 
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Učitel mŧţe, především ve chvílích, kdy potřebuje maximální pozornost studentŧ, 

zamknout jejich obrazovky. 

 

Obr. 19 Zamknutí obrazovek studentŧ. 

 

Učitel mŧţe posílat instrukce studentŧ i pomocí krátkých textových zpráv. 

 

Obr. 20 Zpráva studentŧm od učitele. 
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U studenta se zpráva zobrazí v okně. 

 

Obr. 21 brazení zprávy u studenta. 

 

Učitel mŧţe převzít kontrolu nad počítačem studenta přechodem do reţimu 

vzdáleného ovládání. To je vhodné např. při pomoci s řešením problémŧ studentŧ 

s ovládáním softwaru, při individuální prezentaci vzorového řešení, při zadávání 

praktického úkolu atd. 

 

Obr. 22 Vzdálené ovládání počítače studenta. 

 

Jako doplňkovou funkci je moţné vyuţít funkce předání počítače učitele 

studentovi, kdy student mŧţe řešit úlohu na centrálním počítači. Je to moţnost potenciálně 

nebezpečná, proto je hodnotím jako nevhodnou pro pouţití v e-learningovém systému. 
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Obr. 23 Předání počítače učitele studentovi. 

 

Program iTalc umoţňuje vzdálené zapnutí a vypnutí počítačŧ, to velmi usnadňuje 

ukončení výuky v rámci třídy, pro vzdálené počítače je tato funkce problematická. 

 

 

Obr. 24 Dálkové vypnutí počítačŧ. 

 

Program iTalc je velmi silným nástrojem pro vytvoření e-learningového systému, 

jeho moţnosti se násobí spoluprací se systémem GNS3 a také se systémem Moodle. 
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3.5 E-learningové ovládací centrum. 

Pro propojení jednotlivých subsystémŧ jsem vytvořil program, který umoţňuje jednoduché 

ovládání a volání funkcí tak, aby student byl při výuce co nejméně zatěţován řešením 

problémŧ s komunikací a mohl se plně soustředit na výuku. Jedná se o program napsaný 

v programovacím jazyce Java, především z dŧvodu maximální přenositelnosti 

a kompatibility mezi jednotlivými operačními systémy a moţnosti dalšího rozvoje a 

případné další jazykové lokalizace. 

 

 

Obr. 25 Základní obrazovka programu. 

 

Moţnost „Výuka“ spouští systém Moodle na definované URL adrese. 

 

Obr. 26 Vyvolání systému Moodle eLearningovým programem. 
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 Systém Moodle mi umoţnil kreativním zpŧsobem pracovat s eLearningovými 

informacemi a vytvářet flexibilní kurzy. Mým zájmem jsou počítačové sítě, proto jsem 

zvolil právě tuto oblast pro demonstraci a ověření funkčnosti a pouţitelnosti celého 

systému. V tomto systému jsem vytvořil základní kurzy za pouţití prezentací, pdf  souborŧ 

a dalších materiálŧ. Dŧleţitou součástí se pro mě stala i moţnost vytváření didaktických 

testŧ. Zásadní z hlediska bezpečnosti je pro mě moţnost definovat uţivatele, skupiny,  

jejich přístupová  práva a moţnosti přístupŧ k jednotlivým kurzŧm a modulŧm. 

 Jedním z nedostatkŧ, který jsem v systému Moodle našel, je skutečnost, ţe ze 

systému není moţno přímo navázat kontakt s vyučujícím. To jsem vyřešil 

doprogramováním této funkce do systému Moodle. V konfiguraci se zadává ID učitele, 

kterého je moţnos volat přímo při výuce. Pro zajištění dostatečné flexibility je parametrem 

volání systému Moodle  URL adresa webového serveru, na kterém je program uloţen. To 

umoţňuje prakticky neomezené moţnosti spouštění systému. 

 

Moţnost „Konzultace“ spouští systém Skype s definovaným ID vyučujícího. 

 

Obr. 27 Spuštění Skype eLearningovým programem. 

 

 Skype byl zvolen jako komunikační program mezi ţákem a vyučujícím. Dŧleţitá je 

moţnost jednak akustické komunikace, ale i video konference prostřednictvím webové 

kamery či obdobného snímacího zařízení (např. vizualizéru). Při zahájení komunikace je 

nutné zvolit volaného (učitele) např. pomocí jeho ID. To není příliš ideální zpŧsob, protoţe 

odvádí pozornost ţáka od probírané problematiky a navíc je omezující např. při změně 
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vyučujícího, případně v situaci, kdy je vyučujících více. ID učitele je zadáváno, podobně 

jako další parametry ve volbě „Nastavení“. 

 

Moţnost „Simulace“ spouští program GNS3 na definované cestě. 

 

Obr. 28 Spuštění systému Moodle eLearningovým programem. 

 

Simulační program je klíčovou součástí celého systému. Umoţňuje kompletní simulaci 

chování počítačových sítí, jejich aktivních i pasivních částí. Problematiku volby 

nejvhodnějšího programu jsem popsal jiţ v předchozích kapitolách, soustředím se tedy na 

přínos pro mŧj eLearningový program. Simulační systém GNS3 má nesmírně široké 

moţnosti vyuţití. Umoţňuje pouţívat řadu rŧzných aktivních prvkŧ, kabeláţí, stanic a 

serverŧ. To studentŧm umoţňuje modelovat rŧzné situace, řešit zadané úkoly a ověřovat 

výsledná řešení. Učitel má pak moţnost kvalitní zpětné vazby, vyhodnocování úkolŧ, 

případně klasifikace. 

Jako velký přínos mé práce hodnotím spojení tohoto simulačního programu s programem 

iTalc. Vyučující získává přehled o práci studentŧ, mŧţe sledovat prŧběh jejich práce, 

vyhodnocovat nezvládnuté učivo, vracet se k němu a flexibilně řídit vyučovací proces. 

Další dobrou moţností je demonstrace řešení pro všechny, nebo vybrané studenty, řešení 

úkolŧ „na dálku“ na vzdálených stanicích ţákŧ a samozřejmě také hodnocení studentŧ. 

Cesta k programu GNS je rovněţ definována v nabídce „Nastavení“. 

"Ke staţení" je doplňkovou funkcí umoţňující přístup ke zdrojŧm výukových materiálŧ 

prostřednictvím ftp klienta. 
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Obr. 29 Spuštění ftp klienta eLearningovým programem. 

 

 Moţnost volání ftp klienta jsem do programu začlenil jako doplňkovou, pro 

případy, ţe je nutno na jednom místě soustředit materiály (např. většího rozsahu), sjednotit 

materiály jednotlivých kurzŧ, poskytnout instalační soubory apod. Tato moţnost je 

připravena také pro odevzdávaní projektŧ, řešení a dalších materiálŧ směrem od studentŧ 

k učiteli. 

 

Veškeré parametry pro jednotlivé subsystémy se nastavují v okně "Nastavení“. 

 

Obr. 30 Nastavení základních parametrŧ eLearningového programu. 
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Moţnost nastavení parametrŧ programu není samoúčelná. Jednotlivé parametry je, 

samozřejmě nutné nastavit, ale struktura mého programu umoţňuje jednu velice uţitečnou 

funkci. Učitel, případně vedoucí skupiny mŧţe distribuovat přímo nakonfigurovaný 

program, při případných změnách je změna konfigurace rovněţ velmi jednoduchá, stačí 

pouze rozeslat změněný konfigurační soubor. 

Obdobně jednoduchá e i lokalizace do jiného jazyka, kdy rovněţ stačí přeoţit konfigurační 

soubor. 

 

 Závěrem této kapitoly bych chtěl říci, ţe největší přínos mého řešení vidím v tom, 

ţe jsem vytvořil funkční, flexibilní, domnívám se, ţe i dostatečně výkonný systém 

s rozsáhlými moţnostmi spojením volně dostupných programŧ. Náklady na nasazení 

systému jsou tedy prakticky nulové, přitom tento systém je schopen, domnívám se, ţe 

úspěšně, i některým komerčním programŧm. Mŧj program je koncipován s ohledem na 

prostředí a současný stav eLearningové výuky v arabských státech. 

 Celý systém hodlám v budoucnu dále vyvíjet, doplňovat, rozšiřovat jeho funkce a 

ověřovat jeho moţnosti v praktické výuce. 
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4. Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se věnoval problematice elearningu. Mým cílem bylo 

vytvořit systém výuky za pouţití stávajících programŧ, jejich vzájemným propojením. 

Dŧleţitým parametrem práce bylo vyuţití co nejlevnějších řešení tak, aby výsledný systém 

byl cenově co nejdostupnější. 

V mém řešení se podařilo stanovené cíle splnit. Výsledné řešení je pouze 

z freewarových programŧ, tedy prakticky zdarma, doplněno o mnou naprogramované části. 

Výsledný systém umocňuje moţnosti jednotlivých subsystémŧ, dává učiteli silné, velmi 

variabilní moţnosti pro řízení výukového procesu. Studentŧm nabízí moţnosti stahování 

studijních materiálŧ, konzultací s vyučujícím prostřednictvím audio i video spojení. Velmi 

hodnotnou moţností pro studenta je simulace počítačové sítě se širokou nabídkou řešení 

konkrétních situací. 

Učitel mŧţe řídit výuku ve třídě, zobrazovat, kontrolovat a vyhodnocovat činnost 

jednotlivých studentŧ, zasahovat do jejich akcí, demonstrovat jednotlivcŧm i celé třídě 

výukové materiály i praktická vzorová řešení.  

Výhodou tohoto systému je jeho modulárnost, v případě potřeby je moţné 

jednotlivé subsystémy realizovat jinými programy, aniţ by bylo nutné zásadním zpŧsobem 

měnit celý systém. 

V dalších verzích bych chtěl systém doplnit především o vylepšení VPN server 

a VPN klient a rozsáhlejší moţnosti směrem k podpoře arabštiny.  
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