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ABSTRAKT 

 

 Tato bakalářská práce navazuje na semestrální projekt, ve kterém jsem se 

převážně zabýval pojmem e-learning jako takovým. Jelikož e-learning je pojem 

velmi široký a v odborném světě neustále dochází k jeho transformacím, v práci 

popisuji a hodnotím jeho formy, standardy a nejpodstatnější součásti z nejrůznějších 

hledisek. Každou součást zvlášť charakterizuji a uvádím jak potřebné, tak ideální 

parametry. Neopomínám jak vazby mezi jednotlivými součástmi tak hardwarovou 

stránku e-learningu. 

 Věnuji detailní pozornost systému Moodle, přičemž jej charakterizuji, popisuji 

jeho vznik, historii a speciální pozornost věnuji hodnocení statistik, spojených 

s užíváním tohoto systému.  

 Jako hlavní náplní se v práci zabývám e-learningovými prostředky na VUT 

v Brně na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústavu 

automatizace a měřící techniky. Zde detailně popisuji a hodnotím všechny prostředky 

užívané prostředky elektronické výuky. Na základě tohoto hodnocení, dotazníkové 

průzkumu a všech obecných získaných poznatků, práce obsahuje návrh hardwarové a 

softwarové optimalizace a zefektivnění e-learningových prostředků a to i po stránce 

přístupu studentů i zaměstnanců.  

 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA 

 

e-learning, Moodle 

 

 

 

 

 

 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A M ĚŘICÍ TECHNIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 

 

 

4 

ABSTRACT 

 

This bachelor thesis follows the mid-term work in which I have dealt with e-

learning in general. 

Seeing that e-learning is very broad subject and that in specialized branches it 

is transformed all the time, in this work I describe and evaluate its forms, standards 

and essential components from different points of view. I characterise every 

component individually and I name both its necessary and ideal parameters. I do 

leave out neither the links between individual components of e-learning nor the 

hardware.  

I especially focus on the Moodle system. I characterise it and I describe its 

origin and history. I pay special attention to the evaluation of statistics related to the 

usage of the Moodle system.  

The main content of this work is concerned with e-learning resources at Brno 

University of Technology, Faculty of Electrical Engeneering and Communication, 

Department of Control and Instrumentation. In great detail I describe and evaluate all 

the most used e-learning resources. This work contains suggestions for 

optimalization of these e-learning resources and for making them more effective. 

Those suggestions are based on my evaluation, on questionnaires and on the general 

knowledge, while taking in consideration both students and members of the staff 

approach. 
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1. ÚVOD  

 

Dnešní svět se mění rychleji, než sami stačíme vůbec sledovat. Bez ohledu na 

věk, jsou na jednotlivé členy společnosti kladeny nemalé požadavky, aby si udržovali 

a stále zlepšovali své znalosti a dovednosti.  Především zásluhou tohoto trendu a 

přirozenosti člověka samého, se stává učení, více než kdy jindy, klíčem k úspěchu.  

 

Není se čemu divit, že se v této napjaté době, stávají jedním z nejcennějších 

zboží informace a s nimi spojené jejich samotné získávání. Velké množstí organizací 

a nejrůznějších institucí se proto snaží hledat efektivní cestu v elektronických 

prostředcích výuky.  

 

Tento dokument přináší informace jak o stávajících - nových metodách, tak i 

možnostech elektronických prostředků výuky. Dále se pokouší tyto zmíněné 

prostředky zhodnotit jak z hlediska pedagogické, tak i ekonomické úspěšnosti.  

Nedílnou součástí tohoto dokumentu je také zmapování elektronickým 

prostředkům výuky na VUT v Brně, kde jsou popsány, kromě historie, struktury a 

rozsahu, také jejich nedostatky a možnosti pro případné zefektivnění. 
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2. CO JE TO VLASTNĚ E-LEARNING? 

 

Existuje nezměrné množství sobě se podobajících definic, které se snaží 

obsáhnout pojem e-learning a je opravdu velmi obtížné mezi nimi vybrat tu jedinou 

pravou. Pokud se na slovo e-learning podíváme zcela laickým okem, tak je zřejmé, 

že se jedná o spojení dvojice anglických slov. Electronic Learning, což v prostém 

překladu znamená „elektronická výuka“. Mnozí lidé se domnívají, že e-learning 

představuje pouze výuku spojenou s osobními počítači. Už dle rozboru samotného 

názvu vidíme, že toto tvrzení pouze část pravdy. Slovo „electronic“ může totiž 

zahrnovat jak počítače, tak rádia, mp3 přehrávače, pda zařízení, tablety, projektory 

atd. 

 

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

didaktických prostředků k efektivnímu dosažení vzdělávacího cíle.“ (KOPECKÝ, 

Kamil. Základy e-learningu. [s.l.] : [s.n.], 2005 tisk. 100 s.) 

 

„E-learning je aplikace informačních technologií při vývoji, distribuci a řízení 

vzdělávání.“ (Ing. PEJŠA, Jan. E-learning – trendy, měření efektivity, ROI, 

případové studie. [s.l.] : [s.n.], [2005?]. 8 s.) 

 

„E-learning chápeme jako multimediální podporu vzdělávacího procesu 

s použitím moderních informačních a komunikačních technologií, které je zpravidla 

realizováno prostřednictvím počítačových sítí. Jeho základním úkolem je v čase i 

prostoru svobodný a neomezený přístup ke vzdělání.“ (WAGNER, Jan. Nebojme se 

eLearningu. [s.l.] : [s.n.], 2005 tisk. 50 s.)   

 

„E-learning je nástroj využívající síťové technologie k vytváření, distribuci, 

výběru, administraci a neustálé aktualizaci vzdělávacích materiálů.“ (ELLIOT 

Thomas, zakladatel amerického e-learningového průmyslu) 
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„E-learning je výuka s využitím výpočetní techniky a internetu.“ (KORVINY 

Petr, Moodle (nejen) na OPF. [s.1] : [s.n.], [2005])  

 

Z výše zmíněných definic se dá považovat za nejvíce výstižnou právě definice 

Mgr. Kamila Kopeckého, PhD., především z důvodu, že ve své podstatě nejlépe 

vystihuje vzájemné vazby mezi pedagogickou a elektronickou rovinou dané oblasti. 

 

Jednou z mnoha předností této definice je také fakt, že se nikterak neváže ke 

konkrétnímu elektronickému prostředku a tímto způsobem sama sebe v tomto směru 

nikterak neomezuje. 

Dalších faktorem, který tuto definici staví nad všechny ostatní, je cíl, který je 

v ní obsažen. Protože právě efektivní dosažení vzdělávacího cíle by mělo být cílem 

každého vzdělávacího systému. Proto se v dalších částech tohoto textu vychází 

s ohledem na právě tuto definici.   

 

Je důležité poznamenat, že pod pojem e-learning se nedá shrnout pouze 

dodávání výuky ve formě elektronického kurzu. Tento pojem pokrývá i oblasti jako 

je monitorování, plánování, sdílení vědomostí, či finanční management.  

 

Kromě úvodní definice e-learningu je potřeba definovat další pojem. Tutor. 

Označení tutor má svůj historický význam, ale v dnešní době se především užívá pro 

vzdělavatele v distančním vzdělávání. Tutor je nejbližší spolupracovník studujícího, 

vyškolený pracovník pověřený vzdělávací institucí pro řízení studujících v určitém 

výukovém modulu.  

Obvykle se průběžně stará menší skupinku studujících, kterým pomáhá při 

studijních obtížích, ale nevyučuje! Průběžně konzultuje se studujícími dle jejich 

potřeby a hodnotí průběžně jejich práce. Tutor v on-line kurzu plní 4 základní role: 

roli řídicí, roli pedagogickou, roli sociální a roli technickou.  

V efektivním případě je tutor sám monitorován a hodnocen manažerem kurzu, 

kterému indikuje případné nedostatky zjištěné v daném studijním modulu na základě 

analýzy opakujících se problémů, které mají studující při studiu daného modulu. 
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3. HISTORIE E-LEARNINGU 

 

První klíčový krok pro e-learning se uskutečnil už koncem 19. století. V roce 

1895 sestrojil italský fyzik Barchese Guglielmo Marconi první bezdrátový telegraf 

(neboli rádio), čímž vznikl zcela nový prostředek pro rychlejší šíření informací. 

Kolem roku 1921 byly uděleny první licence vzdělávacím rádiím na universitě v Salt 

Lake City, universitě ve Wisconsinu a universitě v Minnesotě. Stejně tak vysílala 

vzdělávací kurzy prostřednictvím rozhlasových vln i státní vysoká škola 

v Pensylvánii.  

 

Výukový řetezec byl v té chvíli postaven na audio složce. Změna nastala o 30 let 

později. Roku 1923 vynalezl sovětský vědec Vladimír Kosma Zworykin televizní 

elektronku (iconoskop). Právem ho proto spousta historiků přezdívá „otcem 

televizoru“. Kolem roku 1934 byla Státní Universita v Iowě, první vzdělávací 

institucí, která vysílala kurzy prostřednictvím televize. Význam televize postupně 

rostl od 80. let zaváděním kabelového televizního vysílání a později i zaváděním 

satelitního televizního vysílání. Televize měla předurčeno, aby se stala hybnou silou 

v distančním vzdělávacím procesu pro nastávající generace.  

Spolu s televizorem pronikla do výukového procesu vizuální složka, ale stále 

zde něco chybělo. Nebyla zde totiž dostatečně navázána zpětná vazba a komunikace, 

mezi studenty a tutorem.  

 

Ke konci 60. let již bylo možno pracovat s počítači, ale jednalo se o obrovské 

sálové počítače (které mnohdy zabraly i více místností) s velmi omezenými 

možnostmi. Jejich využití pro výuku se proto příliš neujalo.  

 

Roku 1971 vyvinula firma Intel první mikroprocesor, což mělo za následek 

výrobu daleko menších počítačů. Později se začaly označovat jako osobní počítače 

(tzn. PC, personal computer). Ve stejném roce byla taky poslána první elektronická 

zpráva (tzv. email).  Malé rozměry počítačů a nové možnosti především v oblasti 
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elektronické komunikace vedly v 80. letech k počátkům rozvoje vzdělávání pomocí 

počítače tzv. formou CBT (Computer based training). V roce 1989 byla universita ve 

Phoenixu první institucí, která nabízela kompletní studijní program on-line formou. 

Tim Berners-Lee 6. srpna 1991 vytvořil jeden z největších vynálezů novodobého 

světa. Toho dne napsal a zdarma zveřejnil první webovou stránku (byla to 

info.cern.ch). Rozvoj WWW (World Wide Web, ve volném překladu „rozsáhlá 

světová síť“) umožnil začátky novodobé formy elektronického vzdělávání jako tzv. 

WBT (Web based training). V USA se začíná objevovat termín CBT (Computer-

based Training), který však není úplným synonymem pro oblast e-learningu. 

Znamená použití počítačů ve vzdělávacím procesu. Má dvě podskupiny. První je 

CAI (Computer-assisted instruction), což je použití počítače jako média pro výuku a 

testování. Druhá podskupina se nazývá CMI (Computer-managed instruction), neboli 

použití počítače k řízení vzdělávacího procesu. Někdy v polovině devadesátých let 

vzniká sdružení AICC (The Aviation Industry CBT Comittee). Jedná se o autoritu, 

jejíž specifikace se pro počítačem podporované vzdělávání používají dodnes.   

 

Samotný pojem e-learning se objevuje až kolem roku 1999, kdy na Internetu 

začaly vznikat první vzdělávací portály (Click2Learn, nebo eCollege). Koncem 

devadesátých let taky vznikají nové formy e-learningu. Vznikají první standardy a 

LMS (Learning Management System) pro automatizaci a řízení e-learningu. 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A M ĚŘICÍ TECHNIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 

 

 

13 

4. SOUČÁSTI E-LEARNINGU 

 

Ve spojení s e-learningem se setkáváme se třemi nejzákladnějšími částmi. 

 

Základní stavební kámen, bez kterého se e-learning a ani vzdělávání jako takové 

neobejde, je obsah. Pod pojem e-learningový obsah si představujeme jakýkoli obsah 

elektronického formátu (dokument, audio, video, atd.).  

Z důvodu zvýšení účinnosti výuky je obvykle dodáván obsah ve formě 

elektronických kurzů. Což je jinými slovy elektronický program, nebo prezentace, 

který využívá různé výukové strategie a podporuje standardy e-learningu. Dále 

umožňuje jeho integraci do řídicího systému pro poskytování zpětné vazby všech 

zúčastněných (vyučující, tutor, student, atd.). 

 

Obsah dodávaný na datových nosičích, umístěný do školní sítě, vystavený na 

Internetu, či v intranetu by už mohli studenti studovat bez jakýchkoli dalších 

systémů. Toto dodávání však končí s vysokou pravděpodobností neúspěchu. 

Z hlediska vzdělávání totiž chybí velmi potřebný element. Tímto elementem je 

komunikace a spolupráce zúčastněných. Z tohoto důvodu vznikly produkty souhrnně 

označované jako Řídicí systémy, nebo někdy označované jako Systémy pro řízení 

výuky (LMS, Learning Management System), které tuto komunikaci, spolupráci a 

zpětnou vazbu zprostředkovávají. LMS také řeší úkoly, jako je distribuce obsahu, 

automatizace, řízení a vyhodnocování vzdělávacího procesu, reporting, řízení 

kompetencí, sledování financí, atd. 

 

Aby byl obsah elektronicky prezentován, tak musí být také elektronicky 

vytvořen. Obsah je vytvářen ve vývojových systémech, které se dají dále rozdělit na 

systémové nástroje a LCMS (Learning Content Management System). Pokud je 

obsahem jakýkoli elektronický formát, tak vývojovým nástrojem může být jakýkoli 

program, který tyto obsahy vytváří. V oblasti e-learningu se většinou jedná o 

specializované programy přímo zaměřené tvorbu elektronických kurzů, podporující 
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aplikace vývojových strategií, zpětnovazební interaktivní prvky a standardy e-

learningu pro integraci do řídicích systémů. Pod pojmem LCMS (Learning Content 

Management System) rozumíme specializované systémy, nejenom zaměřené 

technikou na tvorbu elektronických kurzů, ale i na týmový proces vytváření, sdílení a 

distribuce obsahu. 

  

4.1 Obsah 

 

Obsah je specifická informace, kterou je třeba studujícímu podat (prezentovat, 

procvičit a otestovat její přijetí) k dosažení daného výukového cíle. Obsah jde dělit 

do obsahových domén (IT kurzy, Obchodní dovednosti, atd.) a ty dále do 

podrobnějších kategorií (management, prodej, desktop IT dovednosti, web desing, 

atd.). Toto dělení umožňuje studentovi dobře identifikovat a zvolit požadovaný kurz, 

lekci, či přímo učební objekt. 

 

Obsah dělíme do tzv. studijních domén: 

- poznávací doména. Obsah vztahující se k racionálním dovednostem a chování, 

vyžadující uvažování 

- emoční doména. Obsah vztahující se k postojům, pocitům a hodnotám 

- psychomotorická doména. Obsah vztahující se k chování, které vyžaduje motorické 

i poznávací dovednosti (sport, ovládání zařízení, atd.) 

 

V každé studijní doméně lze rozdělovat výuku na úrovně, přičemž výuka 

nemůže efektivně pokračovat do vyšší úrovně, dokud nebyly zvládnuty úrovně 

předcházející. Nejlépe je propracována poznávací doména, kde rozpoznáváme 6 

úrovní: 

1) znalost (výukové cíle – seřadit, definovat, vyjmenovat, rozpoznat, atd.) 

2) porozumění (výukové cíle – klasifikovat, popsat, vysvětlit, diskutovat, vyjádřit, 

atd.) 

3) aplikace (výukové cíle – aplikovat, zvolit, demonstrovat, ilustrovat, naplánovat, 

atd.) 
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4) analýza (výukové cíle – analyzovat, vypočíst, rozlišovat, porovnat, rozeznávat, 

atd.) 

5) syntéza (výukové cíle – sestavit, uspořádat, vytvořit, organizovat, atd.) 

6) vyhodnocení (výukové cíle – zhodnotit, dokázat, posoudit, přiřadit, ohodnotit, 

atd.) 

 

Organizace obsahu do úrovní a podmínek průchodu mezi nimi vytváří základní 

model pro výukový proces. Například pro výuku pracovníků pohybujících se 

v poznávací doméně lze zvolit pouze úroveň Znalost, Porozumění a Aplikace, ale pro 

trénink plných profesionálů je potřeba přidat i další zbývající úrovně. 

  Vždy je potřeba postupovat tak, aby každý učební cíl byl klasifikován nejprve 

dle studijní domény a pak dle úrovně.   

 

Přestože se technologie neustále mění a vyvíjí, tak způsob, jakým se učí dospělí, 

zůstává stále stejný. Nejkvalitnější e-learningové kurzy proto většinou vycházejí 

z teorie vzdělávání dospělých. Tato teorie předpokládá, že studenti jsou: 

- samostatní. Dospělí mají potřeby sami si rozhodovat o sobě a svém životě a chtějí 

být i ostatními viděni jako schopní sami za sebe rozhodovat. Je proto více než nutné, 

aby si sami studující určovali, jak a jakým způsobem se budou učit. Výuka je v drtivé 

většině případů kvalitnější, když je sám student aktivní účastník a sám si řídí svůj 

výukový proces. 

- orientovaní na výsledek. Dospělí většinou vědí, čeho chtějí dosáhnout, a proto 

ocení výukový program, který jasně definuje výukové cíle. Mimoto dospělí taky 

potřebují vědět, proč se mají něco učit, dříve než se to učit začnou. Potřebují znát 

jednak přínosy, které získávají po zvládnutí vyučované látky, ale i negativní 

důsledky, pokud danou látku nezvládnou.  

- praktičtí. Dospělí se zaměřují na výuku, která jim nejlépe pomůže v jejich 

zaměstnání, či v dalších oblastech, kde chtějí dosáhnout nějakého výsledku. Vždy se 

lépe učí, když nabité vědomosti můžou ihned použít v osobním, nebo profesionálním 

životě.   
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- orientovaní na zkušenost. Dospělí shromažďují celý život zkušenosti a vědomosti. 

Aby byla výuka co nejúčinnější, tak musí dát nové teorie a koncepty vždy do vztahu 

s již nabytými zkušenostmi. Na druhé straně, jak dospělí akumulují zkušenosti, tak si 

utvářejí zvyklosti a předsudky, které mohou bránit v přijímání nových myšlenek, 

pohledů a nových možností v řešení problémů. 

 

Pokud vezmeme v úvahu všechny tyto prvky, tak by měly elektronické kurzy 

sdílet následující charakteristiky: 

- snadno volitelné ovládání a navigace 

- umožnění volby výuky podle sebe a svého tempa 

- přesně stanovené měřitelné výukové cíle 

- vyhodnocování, která ověřují pokrok 

- možnost zpětné vazby pro studenty 

- možnost procvičování s vhodnou zpětnou vazbou 

- zajímavý a logický strukturovaný výuková obsah   

- výukové strategie, které využívají praktické příklady, případové studie, simulace a 

grafickou prezentaci 

- kombinování nejrůznějších výukových strategií 

 

Forma kurzu se volí podle řady kritérií. Mezi nejzákladnější patří profily 

studentů (vzdělání, vztah k osobním počítačům, prostředí kde studují), typ 

vyučované látky (teorie, praktická činnost, pracovní postupy) a technologické 

možnosti (osobní počítače, sítě, připojení na Internet). Dnešní doba poskytuje řadu 

forem od prezentací látky, přes interaktivní tutoriály, až po simulace reálných situací.   

 

Technologie kurzů by měla odrážet skutečnost, že obsah má být dobře 

použitelný pro aktuální potřeby studujícího. To tedy znamená, že výukový kurz by 

měl být jednoduše „rozebíratelný“ na libovolně velké části, které buď může student 

vyhledávat dle jejich obsahu a používat dle aktuální potřeby, nebo z nich lze naopak 

skládat kurzy s upraveným rozsahem dle individuelní potřeby studujících. 
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4.2 Řídicí systémy (LMS) 

 

Řídicí systém je v e-learningu často používaný termín pro označení LMS 

(Learning Management System). Podstatou LMS je organizovat a zároveň řídit 

výuku a kompetence. Konkrétní LMS dodávané od různých výrobců se můžou velmi 

lišit v poskytovaných funkcích. Nalezneme zde vše od jednoduchých spouštěčů 

elektronických kurzů až po komplexní systémy zabezpečující celý proces výuky.  

 

Od kvalitního LMS se očekává: 

- řízení a evidence všech typů výuky od elektronických asynchronních kurzů, přes 

virtuální učebny až po klasickou výuku v učebnách 

- centrální katalog všech vzdělávacích akcí (elektronické kurzy, virtuální 

třídy/videokonference, učebny, externí výuka), registrační procesy, správa zdrojů a 

financí s tím spojená 

- modelování organizace a kompetentní evidování dosažených individuelních 

dovedností 

- zpřístupňování vzdělávacích akcí, sledování aktivit jednotlivých uživatelů od 

souhrnů po detaily, reportování všech typů výukových aktivit společně a jednotlivě. 

- bohatá sada synchronních a asynchronních komunikačních kanálů mezi studenty, 

lektory a manažery vzdělávání, prostředky pro zachytávání, výměnu a sdílení 

informací a znalostí 

- automatizace vzdělávacího procesu, schopnost spolupráce s dalšími systémy 

 

Pro všechny tyto funkce je důležitý požadavek na jejich přenositelnost a 

standardizaci. LMS by měl být otevřený schopný například snadno a rychle začlenit 

výukový obsah, vytvořený před zavedením LMS.  

 

V dnešní době existuje nepřeberné množství nejrůznějších LMS systémů. Mezi 

nimi můžeme najít renomované systémy vyvinuté velkými firmami (např. IBM, HP), 

ale také jednoúčelové aplikace. Pro potřeby vysokých škol se obecně příliš nehodí 
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systémy, které byly vytvořeny speciálně pro vzdělávání zaměstnanců firem. Systémy 

se dělí do pěti kategorií podle místa a způsobu vývoje: 

- české LMS systémy 

- zahraniční komerční LMS systémy 

- Microsoft Class Server – Microsoft Learning Gateway 

- Open Source systémy 

- Sakai project  

 

Mezi nejrozšířenější špičkové systémy světových výrobců, splňující všechny 

výše popsané podmínky, patří: 

- TotalLMS (výrobce SumTotal Systems) 

- Saba Learning (výrobce Saba) 

- Plateau 4 LMS Systems (výrobce Plateau Systems) 

 

Nejpoužívanější v České Republice jsou tyto:  

- Moodle 

- eDoceo 

- WebCT 

- EDEN 

- Microsoft Class Server 

- iTutor LMS 

 

4.3 Vývojové nástroje 

 

Vývojové nástroje jsou takové nástroje, které slouží k tvorbě, či sestavování 

výukového obsahu. Řadí se sem jednoduché „sestavovače“ kurzů z již hotových 

obrazovek i profesionální nástroje umožňující animace, 3-D modelování a kompletní 

návrh všech obrazovek kurzu a souvisejících prvků. Při tvorbě kvalitního kurzu se ve 

většině případů používá kombinace dvou nebo více nástrojů. Multimedia se 

připravují ve specializovaných programech pro tvorbu a úpravu grafiky, animací, 
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videa či zvuku a výsledný kurz se pak sestavuje ve vývojovém nástroji pro e-

learning, který by měl: 

- plnohodnotně vytvářet jednotlivé obrazovky kurzu za použití formátovaného textu 

a grafiky 

- podporovat vkládání na obrazovky řady typů multimédií (obrázky, animace, videa, 

zvuky, simulace) světově známých formátů, měnění jejich vlastností a programování 

jejich interakcí s okolím 

- podporovat výukové strategie e-learningu 

- obsahovat bohatou sadu prvků pro testování, dotazy a zpětnou vazbu 

- obsahovat prostředky pro programování reakcí na uživatelovy aktivity, pohyb a 

změny vlastností objektů, vytváření simulací 

- vytvářet kurzy vyhovující standardům e-learningu pro implementaci do LMS 

 

Mezi nejznámější a nejpoužívanější vývojové nástroje patří: 

- ToolBook II (výrobce SumTotal Systems) 

- Authorware (výrobce Macromedia)     

 

4.4 Systémy pro vývoj elektronických kurzů (LCMS) 

 

Pod termínem LCMS (Learning Content Management System) jsou označovány 

systémy, které slouží k vývoji elektronických kurzů a zároveň řeší týmový proces 

vytváření a údržbu obsahu, který zahrnuje didaktické zpracování, tvorbu, sdílení, 

distribuci a změny obsahu za spolupráce znalců obsahu, didaktických pracovníků, 

tvůrců médií a programátorů. Kvalitní LCMS by teda měl zprostředkovávat: 

- všechny funkce pro kvalitní technickou tvorbu kurzů, popsány v předchozí kapitole 

- týmový proces tvorby a úprav obsahu 

- správu a znovu používání zdrojů obsahu, sdílení, verzování, zamykání obsahu a 

zdrojů 

- dekompozici a kompozici obsahu na učební jednotky libovolného rozsahu 
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Mezi nejrozšířenější špičkové systémy světových výrobců splňující výše 

popsané prvky: 

- TotalLCMS (výrobce SumTotal System) 

- Saba Content Management (výrobce Saba) 

- Plateau Team Authoring/Content Mgmt (výrobce Plateau Systems) 

  

4.5 Vztah mezi obsahem, LMS a LCMS 

 

Obsah a LMS by měly být mezi sebou odděleny. Jejich vzájemná interakce by 

měla probíhat jen na základech ověřených e-learningových standardů SCORM (nebo 

i AICC, atd.). LMS by se neměl používat při spouštění kurzů. Dále by neměl 

komunikovat s kurzem jinak, než předepisuje standard. Stejně tak by ani obsah 

neměl k ukládání interakcí studenta, či jakýchkoli jiných dat využívat jiná rozhraní, 

než je definováno standardem e-learningu. Dodržení těchto principů zaručí 

vlastníkům LMS, že v LMS budou moci provozovat libovolný obsah dodaný třetí 

stranou, či vyvinutý v libovolném vývojovém systému splňující vybraný standard. 

Z pohledu vlastníka obsahu tyto principy zaručí, že obsah bude funkční v libovolném 

LMS podporujícím zvolený standard. 

 

Vztah mezi LMS a LCMS (Systémy pro vývoj elektronických kurzů) je obdobný 

jako vztah obsahu a LMS. Jedná se tudíž o nezávislé systémy. Spojnicí mezi nimi je 

nejčastěji e-learningový standard SCORM. Ten definuje popis a chování učebních 

jednotek obsahu tak, aby LMS byl schopen s libovolným obsahem, splňujícím 

standard SCORM, spolupracovat a zprostředkovávat požadovanou komunikaci pro 

ukládání výsledků studia. Zákazníci tak můžou využívat LMS a LCMS a i přes 

odlišnost různých výrobců budou tyto systému spolu správně spolupracovat. Někteří 

výrobci produkují jak LMS, tak i LCMS. Tyto systémy pak ve většině případů nabízí 

vyšší integraci, než jakou umožňuje norma SCORM a přináší tak zákazníkům další 

množství výhod, kterých nelze dosáhnout spojením LMS a LCMS od různých 

výrobců. 
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5. MOODLE 

5.1 Co je to vlastně Moodle? 

 

Moodle je softwarový prostředek pro tvorbu výukových systémů a 

elektronických kurzů prsotřeednictvím Internetu (řadí se mezi již výše zmiňované 

LMS). Je vyvíjen jako nástroj umožňující realizovat výukové metody navržené v 

souladu s principy konstruktivisticky orientované výuky. Podstatnou výhodou je, že 

je poskytován jako Open Source (Open Source nebo také Open-Source Software je 

počítačový software s otevřeným zdrojovým kódem) software spadající pod GPL 

(General Public License) GNU (GNU‘s Not Unix). 

 

Slovo Moodle bylo původně akronymem pro Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment (Modulární objektově orientované dynamické prostředí pro 

výuku). Můžeme však najít i další význam. Moodle lze také považovat v angličtině 

za sloveso, které popisuje proces líného bloumání od jednoho k druhému, dělání věcí 

podle svého, hravost, která často vede k pochopení problému a podporuje tvořivost. 

V tomto smyslu se vztahuje jak k samotnému zrodu Moodle, tak k přístupu studenta 

či vyučujícího k výuce v elektronických kurzech. 

 

 

Obr. 5. 1. 1: Ukázka kurzu v prostředí Moodle 
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5.2 GNU (GNU‘s Not Unix) 

 

GNU je projekt zaměřený na svobodný software, inspirovaný operačními 

systémy unixového typu. Původní cíl byl vytvořit operační systém se svobodnou 

licencí, který by neobsahoval žádný z kódů původního UNIXu, z čehož plyne ostatně 

i rekurzivní název projektu (GNU’s Not Unix ve volném českém překladu znamená 

GNU není Unix).   

 

Označení GNU je používáno také pro souhrn programů, které poskytuje a 

dodává FSF (Free Software Foundation), která v současné době řídí chod GNU. 

Organizace GNU je autorem licencí GPL (General Public License) a GFDL (GNU 

Free Documentation License), které mohou používat i jiní autoři softwaru a 

dokumentace.  

Zdrojové kódy pod GPL mohou být svobodně upravovány a používány, šířeny 

však musí být opět pod GPL, a to obvykle bezplatně (případně za cenu distribučních 

nákladů). Binární formy software používající GPL však mohou být poskytovány za 

libovolně vysokou úplatu. Ke GPL softwaru musí jeho autor/upravitel na požádání 

zdarma poskytnout zdrojové kódy. 

 

Dokumenty pod GFDL jsou volné a veřejné. Kopie dokumentu a jeho změny 

zůstávají pod touto licencí – tedy volně přístupné. Dokumenty je možné prodávat, ale 

nelze zakázat další volnou redakci. GFDL povoluje označit neměnné varianty, např. 

pro autorské poznámky. 

 

5.3 Historie Moodle 

 

Autorem Moodle je Australan Martin Dougiamas, který dodnes koordinuje jeho 

vývoj. Rané zavržené prototypy napsal nad aplikačním serverem Zope (objektově 

orientovaný aplikační server, naprogramovaný převážně v jazyce Python a uvolněný 
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jako tzv. volně šiřitelný software). Poté Moodle přepsal do jazyka PHP a první verzi 

1.0 zveřejnil 20. srpna 2002.  

Tato verze byla určena pro intimnější prostředí menších skupin na vysokých 

školách a byla použita pro řadu studií, které podrobně zkoumaly spolupráci a reflexi 

v těchto malých skupinách dospělých účastníků. Od té doby se začaly vyvíjet další 

verze až do nynější nejnovější verze 1.9, která má podle vývojového plánu obsahovat 

zejména změny a vylepšení v systému klasifikace (známky a body), nové API 

(Application Programming Interface, rozhraní pro programování aplikací) pro 

obsluhu událostí, abstrakci rozhranní pro práci se soubory (ukládání souborů do 

databáze, atd.), vylepšení kontroly nad kategoriemi testových úloh a jejich sdílení, 

atd.  

V dnešní době je využití Moodle velmi široké. Používá se jak na vysokých, 

středních, základních školách. Stejně tak i v soukromých firmách a dalších 

institucích. 

Moodle je možné provozovat na UNIX, Linux, Windows, Mac OS X, Netware a 

na jakémkoliv dalším systému, který podporuje PHP. Data se ukládají do jediné 

databáze. Nejnovější podpora pro MySQL, PostgreSQL, ale lze také použít Oracle, 

Interbase, Access, atd. 

 

5.4 Statistiky Moodle 

 

Graf 5. 4. 1 znázorňuje rostoucí počet stránek od června 2003 do března 2009, 

které využívají systém Moodle a jsou registrované na serveru http://moodle.org. Do 

dnešní doby se registrovalo po celém světě 53 499 stránek, které obsahují 2 834 438 

kurzů. Počet registrovaných uživatelů je 30 985 747 a z toho je 1 881 085 tutorů. 

Tyto údaje jde brát pouze jako orientační, protože ne všechny stránky využívající 
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systém Moodle jsou registrovány. Avšak je zcela evidentní až exponenciální nárust 

počtu stránek, což svědčí o nemalém zájmu o tento LMS. 

 

Graf 5. 4. 1: Statistika počtu stránek se systémem Moodle 

Obrázek 5. 4. 2 znázorňuje světové rozložení stránek se systémem Moodle. 

V současné době je na celém světě 53 499 registrovaných stránek, pocházejících ze 

208 světových zemích. Oproti roku 2007, kdy počet stránek 2572 připadnul na 180 

světových zemí, můžeme opět sledovat velmi strmý nárust v používání systému 

Moodle.   

Dle barevného značení si můžeme všimnout, že systém Moodle je 

nejrozšířenější ve střední Evropě a na východním pobřeží USA. V samotné České 

Republice je registrováno 369 stránek pracujících se systémem Moodle. Pokud 

porovnáme s daty z roku 2007, tak můžeme sledovat nejenom růst v globálním 

měřítku, ale také v lokálním. Roku 2007 byl počet stránek pracujících se systémem 

Moodle 120, což vzhledem k současným datům znamená nárust o více než 200%. 
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Obr. 5. 4. 2: Světové rozložení stránek se systémem Moodle 

Na grafu 5. 4. 3 je znázorněna závislost počtu stáhnutých instalací systému 

Moodle. Je zjevné, že se tento systém stává čím dál oblíbenějším po celém světě, 

ačkoli na konci roku 2008 můžeme zaznamenat značný propad. Význam tohoto 

propadu může být spekulativní (například odrážející se ekonomická krize)  

 

Graf 5. 4. 3: Statistika počtu stáhnutých instalací systému Moodle 
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Na grafu 5. 4. 4 je znázorněna závislost počtu uživatelů (jak studentů, tak tutorů) 

na stránkách se systémem Moodle. Doposud bylo registrováno pouze 462 stránek, 

které mají více než 10 000 uživatelů. Stránka s největším počtem uživatelů (670 087) 

je http://moodle.org, která obsahuje pouze 61 kurzů. Stránka s největším počtem 

kurzů (21 948) se nazývá ATENEA - Campus Virtual de la UPC 

(http://atenea.upc.edu/moodle/) a přistupuje k ní 70 474 uživatelů. 

 

Je statisticky zajímavým faktem, že v roce 2007 byla stránka obsahující nejvíce 

kurzů (19 223) E-learning na VUT v Brně s 41 305 uživateli. 

 

 

Graf 5. 4. 4: Statistika počtu uživatelů na stránky se systémem Moodle 
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6. STANDARDY E-LEARNINGU 

 

Dle libovolného anglického výkladového slovníku má výraz standard řadu 

významů. Pro nás je asi nejbližší význam „všeobecně uznávaný postup, produkt, 

apod., který je široce využívám zejména pro svoji kvalitu“.  

 

S rostoucím rozvojem e-learningového vzdělávání vzrostla i nutnost respektovat 

určité standardy, které mají hlavně zajistit kompatibilitu jednotlivých LO (Learning 

Object, ve volném překladu „vzdělávací objekt“, relativně malá výuková jednotka 

schopna samostatné existence) tvořících obsah vzdělávání s různými e-

learningovými platformami – LMS. Respektování standardů patří dnes mezi základní 

podmínky pro výběr nabízených LMS, LCMS či tvorby vlastních těchto systémů.  

 

V současnosti existují desítky standardů popisující velké množství oblastí od 

hardware, přes komunikační rozhranní až po diakritiku a meta-data.  Nejrozšířenější 

jsou standardy SCORM, AICC, IMS, IEEE, Ariadne. V USA se nejvíce ujal standard 

SCORM, ostatní standardy převážně v Evropě. 

 

AICC je významný především z historického hlediska. Dříve totiž patřil mezi 

široce podporovaný standard a dosud existuje nemalé množství hotového obsahu, 

vytvořeného podle tohoto standardu. Dnešním trendem je, ale standard SCORM. 

Oproti AICC přináší významné výhody z hlediska adaptibility, sdílení, prohledávání 

a opětovnému používání daného obsahu. 

 

Z pohledu uživatele standardy zaručují, aby mohl být vložen libovolný obsah do 

libovolného LMS. To znamená, že LMS musí rozpoznat strukturu obsahu. Zároveň 

musí obsah a LMS schopny vzájemné komunikace. LMS spouští na požadavek 

uživatele obsah a předává mu standardem definované informace (kdo a kdy obsah 

spouští, data, která si obsah do LMS uložil, atd.). Obsah naopak předává LMS 
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informace například o době studia, studentem dosažených výsledcích, studentem 

provedených aktivitách nad obsahem.  

 

Standardy ale nezaručují, že obsah vytvořený v jednom vývojovém systému 

půjde dále upravovat v dalším vývojovém systému. Z tohoto důvodu je potřeba 

odebírat obsah s ideou, že pro jeho další modifikaci, a vývoj bude potřeba vlastnit i 

vývojový systém, v kterém byl obsah vytvořen a od dodavatele si vyžádat zdroje 

obsahu.  

 

Potřebnou uznávanost standardům dodávají národní či nadnárodní 

standardizační organizace. Těch existuje celá řada. Mezi nejvýznamnější patří 

mezinárodní organizace ISO (International Organization for Standardization), 

americké ANSI (American National Standards Institute) a IEEE (Institute for 

Electrical and Electronic Engeneers), z evropských by se hodilo jmenovat CEN 

(European Committee for Standardization). Jedním z hlavních problémů těchto 

organizací je neschopnost pružně reagovat na nové situace a potřeby. Proces 

schvalování nového standardu totiž běžně trvá několik let. Proto existují další 

organizace, které nemají ambice ani potřebnou váhu pro prosazování standardů, ale 

jsou schopny vydávat různá doporučení a návody v relativně krátké době (těmto 

doporučením se říká specifikace). Na jejich vývoji se v rámci specifikačních 

organizací (například IMS, AICC) často podílí celá řada významných komerčních i 

nekomerčních subjektů a díky jejich podpoře a šíření se výsledné specifikace často 

stávají standardy (ale až po průchodu schvalovacím řízením u některé standardizační 

organizace).  

 

Významné organizace jsou i takové, které v rámci svých aktivit uvádějí 

standardy do praxe. Svými poznatky pak přispívají k jejich dalšímu zkvalitňování a 

rozvoji. Výsledkem takové činnosti bývají často také doporučení, jak daný standard 

používat, referenční implementace, nebo tzv. aplikační profily.  
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6.1 AICC (Aviation Industry CBT Committee) 

 

Tento standard vznikl původně pro letecký průmysl a postupně se rozšířil jako 

jeden z nejpoužívanějších standardů v oblasti e-learningu. Byl vyvinut společností 

Aviation Industry CBT Committee (Komise pro počítačová školení v leteckém 

průmyslu) odkud nese standard svůj název. Tato společnost vznikla v roce 1988 pro 

potřeby hardwarové standardizace přenosové platformy CBT (Computer-Based 

Training). Od té doby se rozvětvila do několika dalších oblastí. Členové AICC tvoří 

nadnárodní skupinu leteckých výrobců, instruktorů (vojenští, komerční a civilní), 

vládních organizací, softwarových prodejců a projektantů CBT výukových kurzů.  

Komise AICC se setkává třikrát ročně. Dvě tato setkání jsou uskutečněna 

obvykle v Severní Americe, třetí v Evropě. Místo setkání je určeno podle 

dosažitelnosti hostitelské organizace. Pro současný stav je význam standardu AICC 

spíše historický, ale stále existuje velké množství obsahu, LMS či LCMS, které 

standard podporují. Proto je potřeba při pořizování součástí e-learningu požadovat i 

podporu AICC. 

 

Podle AICC se obsah dělí na spustitelné jednotky (Assignable units), které se 

často v LMS označují jako lekce. Tyto jednotky jsou z hlediska LMS dále 

nedělitelné a obsahují ve většině případů ucelený výklad sestávající se z řady stránek, 

kapitol, atd. Kromě obsahu je v nich obsaženo ovládání pro navigaci v lekci. 

Spustitelné jednotky lze skládat do kurzů. Kurz lze navíc volitelně členit na bloky, 

které mohou být zanořené ve více úrovních. Mezi lekcemi a bloky v kurzu lze 

definovat logické podmínky průchodu na základě výsledků studenta v lekcích.    

 

Pro jednoduché vkládání AICC kurzů do LMS by měl kurz obsahovat soubory 

popisující strukturu kurzu, parametry lekcí a podmínku průchodu (jedná se o soubory 

s příponami *.au, *.crs, *.cmp, *.cst, *.des, *.pre). 

 

Existují nejrůznější úrovně podpory standardu AICC. Kvalitní LMS a obsah by 

měly vzájemně komunikovat nejen daty o spuštění lekce (jako kdo spustil, čas 
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spuštění, doba studia, dosažené výsledky, bod pokračování, atd.), ale o interakci 

uživatele v lekci (hodnoty odpovědí na testovací otázky uvnitř lekce, doby pobytu na 

jednotlivých testovacích objektech uvnitř lekce, atd.). 

 

U AICC lze získat certifikaci, že produkt vyhovuje standardu AICC. Tento 

certifikační proces je poměrně nákladný a vzhledem k historické povaze ho řada 

současných výrobců nemá. Pokud si chceme ověřit, zda pořizovaný produkt 

vyhovuje standardu AICC, lze od AICC po podepsání smlouvy získat AICC/CMI 

TEST SUITE. Tento instalovatelný program slouží k otestování, zda výrobek 

vyhovuje standardu AICC. Tento program je však dle smlouvy určen k pre-testům, 

než pošlete do AICC produkt k certifikaci. Jednodušší je proto si přímo od výrobce 

vyžádat potvrzení, jakou úroveň normy podporuje včetně detailního popisu 

podporovaných parametrů a funkcí. V případě problému si pak lze nechat ověřit u 

nezávislých odborníků či vlastními vývojáři. 

 

6.2 SCORM (Sharable Content Object Reference Model) 

 

Za vytvoření standardu SCORM (Sharable Content Object Reference Model, ve 

volném překladu referenční model sdíleného obsahu) je odpovědná americká vládní 

organizace ADL (Advanced Distributed Learning Initiative), zřízená ministerstvem 

obrany. Tento standard byl vytvořen za účelem propojení jednotlivých vládních 

vzdělávacích programů. Výsledkem je velký soubor norem, který detailně popisuje 

jednotlivé součásti e-learningu. Jak vyplívá z názvu, tak se jedná o model 

obsahových objektů (SCO, Shareable Content Object), který umožňuje znovupoužití 

vzdělávacích materiálů na všech SCORM přizpůsobených produktech a platformách. 

Pro popsání výukových objektů SCORM používá manifest. Je to popisný soubor 

napsaný v rozšiřitelném značkovacím jazyku XML (eXtensible Markup Language). 

Rozsáhlost tohoto standardu je taky dána především tím, že má v sobě obsaženy 

principy již existujících standardů, jakými jsou například AICC, IMC, IEEE. 
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SCORM se zaměřuje na webová prostředí jako na základní platformu pro 

distribuci vzdělávacího obsahu. To se děje za základního předpokladu, že všechno, 

co může být doručeno studujícímu prostřednictvím webu, může být snadno použito i 

v dalších vzdělávacích prostředcích, které kladou menší požadavky na přístupnost a 

síťovou podporu. Tento přístup eliminuje většinu vývojářské práce potřebné pro 

přizpůsobování elektronického obsahu různým technologickým platformám, protože 

web sám o sobě představuje universální médium pro dodávku obsahu.  

 

Základní principy SCORMu: 

- přístupnost (schopnost nalézt a zpřístupnit komponenty vzdělávání ze vzdálených 

míst a dodat je na množství dalších lokací 

- přizpůsobivost (schopnost upravovat komponenty individuálním a organizačním 

potřebám) 

- dostupnost (schopnost zvyšovat efektivitu a produktivitu vzdělávání snížením času 

a výdajů spojených s dodávkou vzdělávacích obsahů 

- trvalost (schopnost snášet technologický rozvoj a změny bez nutnosti drahého 

redesingu, rekonfigurace nebo opětovného programování) 

- interoperabilita (schopnost přebírat vzdělávací komponenty vyvinuté v různých 

oblastech a používat je opětovně i na jiných platformách 

- znuvupoužitelnost 

 

Aplikační profil metadat popisujících SCORM objekty má 64 prvků, ale jen 

malá část z nich je povinně vyžadována pro dosažení shody s referenčním modelem. 

Rozdělují se do devíti kategorií: 

1 - Obecná kategorie 

2 - Životní cyklus 

3 - Meta-metada 

4 - Technická kategorie 

5 - Vzdělávací kategorie 

6 - Právní kategorie 

7 - Vztahy 
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8 - Anotace 

9 - Klasifikace 

 

SCORM definuje dva typy výukových objektů: 

- Assets – statický výukový objekt (nevyužívá funkci Run-Time Environment) 

- Sharable Content Object (SCO, využívá funkci Run-Time Environment pro 

výměnu informací mezi SCO a LMS) 

 

SCORM pojetí struktury kurzu se výrazně liší s AICC pojetím, a proto předělat 

již hotový AICC kurz na SCORM většinou znamená celý kurz redesignovat a 

výrazně technicky předělat. Řada výrobců kurzů (i vývojových nástrojů) si to 

usnadňuje tak, že označí celý kurz jako jeden učební objekt, který již není uvnitř dále 

dělen na učební objekty. To sice není v rozporu se standardem SCORM, který nic 

neříká o velikosti učebních objektů, ale odporuje to základní myšlence dělení obsahu 

na takové části, aby bylo možno uplatňovat výhody adaptability, prohledávání a 

sdílení. Tyto vytvořené kurzy většinou nepracují z uživatelova hlediska zcela správně 

v prohlížeči LMS (SCORM Run-Time Environment), protože funkce, které prohlížeč 

nabízí (navigace v kurzu, zobrazení obsahu, atd.) jsou duplicitně integrovány přímo 

v obsahu. U LMS se doporučuje zkontrolovat, zda je schopen importovat 

imsmanifest.xml, po importu se zobrazit strukturu kurzu včetně SCO, 

zprostředkovávat funkce pro prohledávání popisných dat SCO a pro skládání 

vlastních jednotek z naimportovaných SCO. Dále by měl mít LMS kvalitní prohlížeč 

SCORM obsahu nabízející uživatelsky příjemnou navigaci mezi SCO, nadstavbou 

funkce jako záložky, poznámky, atd.  

 

V současné chvíli je nejnovější verzí SCORM 2004. Oproti předchozím verzím 

došlo k mnoha změnám. Z dřívějších dvou částí (Content Aggregation Model a Run-

Time Environment) byl standard rozšířen o další část, Sequencing and Navigation. 

Další změny se týkají zjednodušení koncepce, uspořádání požadavků (na obsah, 

LMS, LCMS), změny kvůli standardům, opravy chyb. 

 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A M ĚŘICÍ TECHNIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 

 

 

33 

Vývoj standardu SCORM pokračuje v závislosti na rozvoji a vývoji Internetu. 

Pokud se budou měnit technické standardy používané na Internetu, tak se bude měnit 

a vyvíjet také standard SCORM. SCORM se stále vyvíjí a proniká také v závislosti 

na potřebách průmyslových odvětví, vládních organizací a akademických institucí. 

 

Příklady témat, která by mohla být zahrnuta v dalších verzích standardu 

SCORM: 

- návrh nové architektury pro Run-Time Environment a Content Aggregation Model 

- zahrnutí simulací 

- začlenění herních technologií 

- implementování inteligentních výukových možností 
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7. FORMY E-LEARNINGU 

 

Pokud bereme e-learning v celém jeho rozsahu, tzn. i vzdělávání za podpory 

osobních počítačů, které nejsou připojeny na síť, můžeme dle způsobu využité ICT a 

především dle aktuálního připojení na síť rozlišit elektronické vzdělávání na dvě 

skupiny: 

- on-line  výuka  - synchronní  

   - asynchronní    

- off-line výuka 

 

Off-line výuka nevyžaduje, aby byl počítač připojen k síti Internet. Učební texty 

jsou dodávány na paměťových nosičích (DVD, CD, FD, FLASH disk, atd.) 

On-line výuka, už jak název napovídá, vyžaduje zapojení počítače do buď 

privátní sítě (intranet) či Internet. Distribuce učebních materiálů se provádí 

prostřednictvím síťových prostředků. On-line výuka se dá dělit dále podle formy na 

synchronní a asynchronní. 

 

Od synchronní formy se vyžaduje stálé připojení k síti. Komunikace studujícího 

s tutorem se provádí v reálném čase, ale nikoli na stejném místě. K tomu slouží 

chaty, netmeetingy, atd. Pod pojmem chat se obecně rozumí software určený k on-

line komunikaci více lidí najednou na Internetu. Případně jde o systém, na kterém se 

tento software provozuje jako server. Původně se jednalo o čistě textovou formu 

komunikace, při které mohly být vyměňovány pouze znaky. Výuka se uskutečňuje 

ve virtuální třídě. Tento způsob výuky a především komunikace s tutorem jsou 

vázány na dohodnutý termín, a tudíž je tato forma náročná na vlastní síť. Na druhou 

stranu tato forma vykazuje vysoké přínosy při nízké časové náročnosti na celkovou 

dobu výuky. 

 

Při asynchronní formě výuky komunikuje studující s tutorem např. pomocí 

počítačového diskusního fóra, případně e-mailem. To znamená, že v rozdílném čase. 
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 Počítač je v těchto případech využíván jako řídící prostředek komunikace. 

Studující může využívat fórum nejen pro komunikaci s tutorem, ale také pro 

komunikaci s ostatními studujícími. Při této asynchronní formě se mohou studijní 

materiály přenášet do počítače a je umožněno pokračovat ve studiu i off-line formou. 

Asynchronní forma je časově flexibilnější, nenáročná na investice, avšak vyžaduje 

vysokou motivaci ze strany studujících.   
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8. PROČ PRÁVĚ E-LEARNING 

 

Efektivní využívání intelektuálního kapitálu vede k lepším výsledkům nejen 

studentů samotných, ale třeba i celé společnosti. Toto tvrzení je výsledkem 

posledních průzkumů ASTD (American Society for Training and Development je 

společnost hodnotící vzdělávací a rozvojové postupy ve více než 750 světových 

organizacích). Bylo zjištěno, že firmy, které investují do vzdělávání zaměstnanců 

vyšší částky než je průměrná výše investic do vzdělávání, vykazují o 86% vyšší 

zhodnocení svých akcií než firmy, které investují do vzdělávání méně než průměr, a 

o 45% vyšší zhodnocení než firmy, investující do vzdělávání částky na úrovni 

průměrných investic do vzdělávání na daném trhu.   

 

Existují přesto společnosti (firmy, vysoké školy, atd.), u kterých je vzdělání na 

ideální úrovni a nepotřebují transformovat jeho stávající způsob do formy e-

learningu. Takových je, ale opravdu jen hrstka. Společnosti, které spadají do této 

„ideální“ kategorie mají několik společných znaků: 

- nerostou náklady na vzdělání nad rámec představ či možností společnosti 

- vzdělání je integrováno do života všech pracovníků 

- zaměstnanci vykonávají i v době školení své povinnosti 

- vzdělávání je pro zaměstnance dostatečně individuelní a poutavý proces 

- společnost dokáže efektivně zaznamenávat, uchovávat a předávat všem všechny 

znalosti a informace, tvořící intelektuální kapitál společnosti 

- všichni zaměstnanci jsou vždy na místě, kde se konají kurzy 

- zaměstnanci si mohou dostatečně vyměňovat vzájemné zkušenosti 

- všichni studující přichází do kurzu se stejnou úrovní znalostí 

- studují všichni studující v kurzu stejně rychle a všem vyhovuje nejvíce poslech 

výkladu 

- kurzy jsou pro studující k dispozici ve chvíli, kdy je potřebují 

- studující si mohou kurz kdykoli zopakovat 
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- společnost má přehled, jaké znalosti kurz ve studujících zanechal a jak se mění 

časem úroveň těchto znalostí 

- společnost odhaluje slabé kurzy či kurzy, které jsou o něčem jiném, než se očekává 

- společnost má přehled, kdo kterými kurzy prošel, které kdo má v budoucnu 

absolvovat a jak si v kterém kurzu vedl 

- společnost má objektivní přehled, jak se navrací investice do vzdělávání 

 

Ačkoli se to na první pohled nezdá, tak e-learning má jak své podstatné výhody, 

tak své podstatné nevýhody. 

 

8.1 Výhody e-learningu  

 

Cena 

 

Klasické vzdělávání nese sebou řadu nákladů, které se po celý proces vzdělávání 

nesnižují. Do této skupiny patří například platy lektorů, pronájem školících prostor, 

pronájem školících prostředků, výroba školících materiálů, doprava na školení, 

stravné, atd. Mezi další náklady můžeme počítat i to, že studující bývají po celou 

dobu školení mimo pracovní proces a neplní své pracovní úkoly. E-learning proti 

tomu přináší počáteční náklady například na výrobu kurzů, implementaci LMS či 

zlepšování výkonu výpočetní techniky. Po této, mnohdy značné investici jsou ale 

náklady na provoz minimální. Lektoři jsou využívání efektivně pro aktivní tvorbu 

obsahu a LMS a ne pro neustálé opakování výkladu na učebnách. Odpadá také 

pronájem školících prostor a prostředků. Učební kurzy se jednoduše aktualizují, 

rozšiřují a integrují se do nich nové poznatky získávané při výuce. Doprava 

zaměstnanců se eliminuje na minimální prvek, kterým je individuální doprava do 

počítačových učeben. Zaměstnanci mohou absolvovat kurz ve vhodných okamžicích 

v průběhu pracovního procesu, takže z něj nejsou vyřazeni. 
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Nezávislost 

 

Během klasického vzdělávání nedostávají studující kurz ve chvíli potřeby, ale 

v době, kdy: 

- se jich sejde dostatečné množství 

- je k dispozici lektor 

- jsou k dispozici školící prostory a další prostředky 

 Pokud přijdou do společnosti noví zaměstnanci, tak je často čekající doba na 

proškolení neúnosně dlouhá. Pokud se změní předmět, který je obsahem kurzu, trvá 

dlouhou dobu, než jsou všichni studující přeškoleni. Studující se nemohou v tomto 

případě jednoduše školení zopakovat, nebo se vrátit k části školeného předmětu. E-

learning přináší výuku ve chvíli, kdy ji studující opravdu potřebují. Stačí jim 

libovolným způsobem dodat elektronická data. Noví lidé ve společnosti projdou 

výukou hned z počátku a mohou se ke školení kdykoli vrátit. Pokud dojde k změně, 

je okamžitě implementována do kurzu. Do této výhody se dá počítat taky nezávislost 

na lektorovi v tom smyslu, že lektor je pořád lidský faktor a ten může lehce snížit 

svým výkonem, kvalitu výuky. Vzdělávání je integrováno do každodenního života 

studujícího. 

 

Efektivita 

 

U klasického vzdělávání je ve většině případů velmi obtížné určit, jaké 

informace si student uchoval z kurzu a jak se měnily (většinou mizely) se 

vzrůstajícím časovým obdobím. Často nelze rovněž kurz hodnotit, dokud ho studenti 

absolvují. Takže se informace o tom, zda tento kurz chtěli, nechtěli a nebo byl o 

něčem jiném, dostávají s velkým odstupem času. E-learningové kurzy jsou zacílené 

na problémovou oblast výuky. Zajišťují to kontrolní testy, které mohou být náhodně 

generovány z historicky nejtěžších otázek. To znamená, že špatné odpovědi každého 

uživatele elektronického kurzu se evidují a tyto otázky získávají praktickou hodnotu 

obtížnosti. Prostřednictvím e-learningu se taky dostávají okamžité informace o 

jednotlivých studentech, kolik kde dosáhli bodů, jak dlouho trávili čas v kterých 
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modulech, atd. E-learning jednoduše identifikuje podle výsledků kurzy, které je 

potřeba přepracovat. 

 

Platforma 

 

E-learning může být přístupný přes webový prohlížeč na každé platformě: MS 

Windows, Mac, Linux, OS/2, atd. Kurzy jsou přenositelné a je jedno, ze kterého 

počítače k nim přistupujeme. 

 

8.2 Nevýhody e-learningu 

 

Při současném stále rostoucím využívání počítačů v dnešním životě je velký 

důraz kladen na to, aby používání počítačů a jejich programů bylo, co možná 

nejpřátelštější. Pravdou je, že počítače nedokážou nahradit člověka, jeho vnímání a 

uvažování. To se týká hlavně emoční stránky dané věci. Právě omezení v osobním 

kontaktu s lektorem se může jevit některým uživatelům, jako nepříjemné. Hlavně 

mladší studující se taky můžou navzájem odcizovat, nekomunikovat spolu a tím 

pádem zaostávat v dalších sociálních dovednostech (jako je schopnost vcítit se do 

situace druhých, chybí jim kontakt s vrstevníky, snižují se vyjadřovací schopnosti 

studentů, atd.). Počáteční investice do technického a softwarového vybavení je 

natolik značná, že i kdyby některé společnosti chtěly přejít na formu e-learningu, tak 

jim to finanční stránka věci neumožní a to i za předpokladu postupného návratu 

investic. 

 

E-learningové systémy v dnešní podobě jsou značně statické. Jedná se o 

technologii, která se ještě vyvíjí, a tak je míra interaktivity v e-learningu zatím 

omezena. Tento stav se postupně stále zlepšuje. E-learning je ze začátku časově 

náročnější, než bychom očekávali. Všechno, co se dělá poprvé, jako je seznamování 

s novou technologií a její zavádění do praxe náročnější, než se na první pohled zdá. 

Asi největší slabinou e-learningu je to, že všechny kurzy nemohou být prováděny 

pomocí počítačů. Některé oblasti vzdělávání nejsou svým charakterem vhodné pro 
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počítačové studium a vyžadují větší lidský kontakt. E-learning a podobné 

technologie výuky jsou důležitým rozšířením vzdělávacího procesu, ale absolutně ho 

nemohou úplně nahradit ve všech oblastech, jak se dnes mylně předpokládá.      

E-learning může uškodit i po stránce fyzické. Je vědecky dokázáno, že 

dlouhodobé vysedávání u počítače škodí po fyzické stránce. Studující mají 

jednostranně zatížený pohybový systém, který trpí nedostatkem pohybu na úkor 

sezení u počítače. Tím se mnohdy způsobí vážné zdravotní potíže (oči, zápěstí, páteř, 

atd.). 
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9. E-LEARNING NA VUT V BRN Ě 

9.1 Historie a vývoj 

 

Vzhledem k absenci centrálního systému pro vytváření a správy kurzů, jenž by 

byl společný všem fakultám, byly do roku 2004 e-learningové prostředky na celém 

VUT (Vysokém učení technickém) v Brně značně chaotické a bez uceleného 

upořádání. Ani samotné fakulty příliš nevyužívaly dostupných e-learningových 

možností. Na Fakultě informačních technologií (FIT), která má k využívání 

informačních a komunikačních technologií ve výuce velice blízko, vzniklo několik 

projektů na vytvoření vlastního LMS. Žádný z těchto systémů se však nikterak 

významněji neprosadil. Ovšem například na Fakultě chemické (FCH) byl již LMS 

(Moodle) využívám v rámci výuky fyziky, matematiky a chemické informatiky.  

 

Roku 2005 byla část celoškolského rozvojového projektu Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy zaměřena na výběr a implementaci celoškolského e-

learningového systému. Z tohoto důvodu vznikla již koncem roku 2004 v rámci VUT 

Brno skupina, která měla za úkol zvolit nejvhodnější LMS právě pro účely VUT v 

Brně. Po roce zkoumání a vyhodnocování nejrůznějších řídicích systémů, byl 

nakonec vybrán Moodle a to především z důvodu jeho snadné dostupnosti a 

možnosti integrace se stávajícím studijním systémem. 

 

Následně byl Moodle implementovám a integrován s Centrální databází VUT. 

V listopadu 2005 byl tento systém spuštěn a během akademického roku 2005/2006 

běžel v pilotním provozu. Cílem bylo ověřit funkčnost a zjistit nejrůznější požadavky 

na systém ze strany jednotlivých fakult. V plném provozu běží systém až od 

akademického roku 2006/2007.  

 

Od spuštění systému bylo v jeho rámci vytvořeno více než 1600 kurzů. 
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9.2 Prostředky 

 

Vzhledem k historickému vývoji je evidentní, že v současné době se na VUT 

v Brně užívá více než jednoho prostředku elektronické výuky. Vzhledem k úplnosti 

přehledu všech prostředků je potřeba takový přehled účelně zúžit dle nejvhodnějších 

kritérií.  Pro naše účely bylo jako jedno z nejvhodnějších kriterií zvoleno využití 

elektronických prostředků výuky na jednotlivých fakultách VUT v Brně. 

Z celkového množství devíti fakult byla demonstrativně vybrána Fakulta 

elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) a následně Ústav automatizace 

a měřící techniky (UAMT). 

 

Na Fakultě eletrotechniky a komunikačních technologií dosáhly největšího 

rozmachu právě čtyři prostředky elektronické výuky. 

 

Intranet  

 

Intranet Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologí  je jedním 

z prostředků elektronické výuky, s nímž přichází studenti této fakulty jako první do 

styku. Ještě před vstupem na akademickou půdu zde nachází nejrůznější informace, 

vyhlášky i jiné dokumenty týkající se nejenom přijímacího řízení, ale i chodu 

samotné fakulty.  

Nejvýznamnější část intranetu, z hlediska prostředků elektronické výuky na 

VUT v Brně, představuje část Studium, která obsahuje rozcestník elektronických 

textů. Studenti všech oborů zde mají, po použití svého síťového loginu a hesla, 

přístup k elektronickým textům vztahujících se k vyučovaným předmětům. Touto 

cestou jsou studentům bezplatně poskytovány skripta (pracovní sešity, sbírky 

příkladů) v elektronické formě a jejich další užití je samovolné. Elektronické texty 

neobsahují žádná informace o průběhu kurzu ani jiné dokumenty vztahující se 

k aktuálnímu dění daného předmětu, což je z hlediska účelného vzdělávacího 

procesu nezbytné. 
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Studenti mají tímto prostředkem k dispozici nejenom elektronické texty 

vztahující se k předmětům, jež mají pro daný akademický rok zapsány, ale také texty 

určené pro studium jiných předmětů.  

 

Samotný proces zveřejňování elektronických textů a aktualizace stávajících 

textů lze popsat následovně. Vyučující, vytvoří nový elektronický text nebo 

aktualizuje stávající. Dokument následně odešle zaměstnanci fakulty č. 1, jenž je 

odpovědný za správu a evidenci elektonických textů. Zaměstnanec fakulty č. 1 daný 

text zaeviduje a podá zprávu zaměstnanci fakulty č. 2, jenž je správcem rozcestníků 

elektronických textů na intranetu. Zaměstnanec fakulty č. 2 kromě zprávy obdrží 

změnovou tabulku, kterou převede do webového rozhranní intranetu a následně 

zveřejní daný text.  

 

Vyučujícím díky tomuto procesu zcela odpadá břemeno odpovědnosti za 

elektronické texty a jejich aktualizaci. Dá se tutíž předpokládat, že vzhledem 

k nenáročnému úkonu, který podstupují v tomto řetězci vzhledem k ostatním 

účastníkům, je frekvence aktualizací (a vytváření nových) elektronických textů 

vysoká. Dle dostupných informací, někteří vyučující aktualizují texty každý semestr, 

avšak někteří neaktualizovali od doby vložení prvních textů na intranet.  

 

Texty, převážně díky zpracování větším počtem akademických pracovníků, 

dostávají jednotnou formu, což přispívá k přehlednějšímu nakládání s těmito texty. 

Značnou výhodou tohoto prostředku je také dostupnost. Studenti mohou k těmto 

elektronickým textům přistupovat naprosto neomezeně (odkudkoli, kdykoli) 

prostřednictvím Internetu. 

 

Vzhledem k popisu procesu zveřejňování textů je evidentní, že tento proces není 

zcela optimalizován. V současné stituaci, kdy několik akademických pracovníků 

provádí obdobné úkony, je počet účastníků v procesu nadbytečný. Dochází tak 

v mnoha případech k nepřirozenému vytížení akademických pracovníků a k mrhání 
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v oblasti lidských zdrojů. Automaticky lze předpokládat, že takto dochází i k mrhání 

v oblasti finančních zdrojů. 

S větším počtem účastníků, také přichází větší riziko chybovosti při předávání 

informací. 

Jednou ze značných nevýhod tohoto prostředku je zlouhavost samotného 

procesu distribuce. Od vytvoření nového dokumentu (či aktualizace stávajícího) 

probíhá značné množství kroků, které jsou nejenom časově náročné a neúměrně 

prodlužují dobu, která uplnyne mezi vytvořením dokumentu vyučujícím a využitím 

dokumentu studenty.  

 Nejzávažnějším nedostatkem tohoto prostředku je však absence jakékoli 

automatické zpětné vazby ze strany studentů, která je pro efektivní využití e-

learningového prostředku naprosto nezbytná.  

  

 

 

Obr. 9. 2. 1: Intranetový rozcestník elektronických textů Fakulky elektrotechniky a 

komunikačních technologií 
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Síťové disky školních serverů 

 

Tento prostředek se řadí k nejstarším prostředkům elektronické výuky na VUT v 

Brně jako takovým. Prostřednictvím síťových disků školních serverů mají studenti 

přístup do složek předmětů (anebo vyučujících), které obsahují dokumenty a skripta 

(aplikace) vztahující se k dané výuce. Tyto dokumenty (aplikace) následně studenti 

samovolně využívají. 

 

Bezpečnost tohoto prostředku je dána tím, že studenti mají přístup k síťovým 

diskům na školních serverech pouze pomocí přímého připojení ke školní síti. Přístup 

je tímto automaticky umožněn pomocí počítačů v laboratořích, počítačových 

učebnách, knihovnách VUT. Velká úroveň bezpečnost je jistě velkým kladem tohoto 

prostředku, ale přináší sebou také podstatné negativum. Studenti totiž nemohou 

přistupovat k dokumentům (aplikacím) na školních discích dle svých potřeb. Jsou 

omezeni jak otevírací dobou daných míst, která poskytují přístup ke školní síti, tak i 

samotnou nezbytností být na těchto místech přítomen. Již několikrát se objevily jak 

ze strany vyučujících, tak ze strany studentů nejrůznější postupy, jak se k síťovým 

diskům školních serverů připojit pomocí počítače, který není připojen ke školní síti. 

Avšak doposud neexistuje komplexní elementární postup, který by toto umožňoval. 

 

Zveřejňování dokumentů prostřednictvím síťových disků serverů je stále hojně 

užíváno vyučujícími. Přispívá k tomu celková nenáročnost obsluhy a samotné 

distribuce. Není potřeba žádných zásahů administrátorů anebo odborných technikých 

pracovníků a dochází tak nejenom k finančním, ale i časovým úsporám zaměstnanců 

fakulty. Odpadá zde potřeba orientace v složitém prostředí pro tvorbu a distribuci 

kurzů, stejně jako nutnost se řídit pravidly daného prostředí. 

 

Distribuovaná data však díky tomu postrádají jednotnou formu nejenom v rámci 

fakulty, ale také i v rámci předmětu a stávají se tak nepřehlednými.  
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Však nejvýraznějším záporem tohoto prostředku je absence jakékoli automatické 

zpětné vazby ze strany studentů, která je pro efektivní využití e-learningového 

prostředku nezbytná. Takže i přes snadnou obsluhu, se stejně jako intranet, tímto 

stává tento prostředek značně neefektivním.  

 

Webové stránky vyučujících 

 

 Tento prostředek elektronické výuky na Fakultě elektrotechniky a 

komunikačních technologí má již svou tradici. Skrze webové stránky jednotlivých 

vyučujících, které jsou uloženy převážně na ústavních serverech, mohou studenti 

přistupovat k nejrůznějším dokumentům a informacím, vztahujícím se k předmětům, 

které příslušní vyučující vyučují. 

 

  Studenti mohou přistupovat k webovým stránkám vyučujících a informacím na 

nich zveřejněných prostřednictvím Internetu zcela bez omezení.  

 Webové stránky nejsou chráněny proti neoprávněnému přístupu, a tudíž kdokoli 

může zneužít informací, které nejsou určeny široké veřejnosti. Jediný prostředek, 

který umožňuje to, aby informace na webových stránkách byly zpřístupněny pouze 

těm, pro které jsou určeny, je znalost umístění těchto webových stránek. Toto je však 

degradováno díky základnímu terminálu VUT (www.vutbr.cz) kde si kdokoli může 

vyhledat informace o vyučujících včetně odkazu na jejich webové stránky. 

Bezpečnost tohoto prostředku je velmi nízká až kritická. 

 

 Webové stránky jsou především oblíbeným prostředkem vyučujících. Jedním 

z hlavních kladů je samotná údržba, která není nikterak časově a ani technicky 

náročná a provádí ji každý vyučující osobně. Stejně jako v případě materiálů na 

síťových discích, není potřeba žádných zásahů administrátorů anebo odborných 

technikých pracovníků a dochází tak nejenom k finančním, ale i časovým úsporám 

zaměstnanců fakulty.  
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 Při opravdu profesionální konstrukci webových stránek, lze aspoň částečně 

monitorovat užití tohoto prostředku. Avšak většina webových stránek vyučujících 

není schopna monitorovat ani základní prvek, jakým je počet přístupů. Bez jakékoli 

automatické zpětné vazby ze strany studentů, která je pro efektivní využití e-

learningového prostředku nezbytná, je i tento prostředek elektronické výuky značně 

neefektivní.  

 

Moodle – e-learningový modul VUT 

 

 Z historického hlediska a v porovnání se všemi výše zmíněnými prostředky, je e-

learningový modul VUT záležitostí posledních pár let. Tento prostředek je založen 

na LMS Moodle, který je integrován s Centrální databází VUT. Studenti skrze 

Internet (webové rozhranní) se mají možnost účastnit elektronických kurzů, které se 

vztahují nejenom k předmětům, které v daném akademickém roce navštěvují. 

  

 Nejsnazší způsob, jakým si studenti mohou tento modul zpřístupnit, je přihlásit 

do základního terminálu VUT na www.vutbr.cz. Studenti jsou pak automaticky 

přihlášeni do modulu Portál, modulu Student (tzv. Studis) a modulu eLearning (e-

learningový modul VUT). Následně se mohou mezi jednotlivými moduly přepínat 

bez nutnosti dalšího přihlašování.  

 

 E-learningový modul automaticky vytváří kurzy ke každému předmětu, který je 

zaveden ve Studisu. K takto vytvořeným kurzům, mají automaticky přidělena práva 

všichni vyučující (také garanti), jenž se na dané výuce podílí. Taktéž jsou do kurzů, 

na základně elektronického indexu (ve Studis), automaticky zapsáni všichni příslušní 

studenti. 

 Pokud mají studenti zájem se účastnit také dalších elektronických kurzů a ještě 

více tak prohlubovat své znalosti, přičemž nemají dané předměty zapsány 

v elektronickém indexu, je to řešeno na základě individuálních žádostí.  
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 Vytvoření kurzů však není jedinou dostačující podmínkou k tomu, aby studenti 

mohli kurzy užívat. Je totiž nezbytné, aby vyučující dané kurzy otevřeli a využili 

v nich některých z mnoha nabízených modulů.  

 

 Kurzy mohou obsahovat až 7 základních tematických modulů. Jsou jimi 

Komunikace, Studijní materiály, Přednáška-Kniha, Slovník, Průzkum, Úkol a Test. 

 Pod tematickým modulem Komunikace může být použitou až tří modulů – 

Fórum, Chat, Zprávy.  

 Fórum se obvykle stává hlavním nástrojem pro asynchronní komunikaci. Lze 

využít nejrůznější typy fór a také i různé typy jejich zobrazování.  Příspěvky do nich 

vložené jsou prostřednictvím e-mailu zasílány všem účastníkům kurzu. U diskusních 

fór vytvořených vyučujícími nebo i studenty je možno nastavit rozesílání 

individuálně. Vyučující mají plnou kontrolu nad tímto modulem a mohou například 

velmi snadno přemisťovat jednotlivé diskuze z jednoho fóra do druhého 

 Chat nalézá největšího užití především v situaci, kdy nebudou mít účastníci 

kurzu, možnost hovořit spolu tváří v tvář po delší dobu. Jeho podstatnou výhodou je, 

že umožňuje vedle plynulé synchronní textové komunikace, také zaznamenávat 

všechny relace. 

 Zprávy jsou obdobou e-mailu, avšak s tím rozdílem, že jsou zasílány v rámci e-

learningového modulu. 

 

 Prostřednictvím modulu Studijní materiály lze studentům poskytnout odkaz na 

libovolný zdroj na Internetu nebo libovolný soubor, který předtím vyučující nahráli 

do kurzu pomocí souborového manažeru Moodle. Je možno nastavit, zda se má 

studijní materiál nahrát do rámce, ve kterém běží Moodle, a ponechat tak na 

obrazovce navigační lištu nebo se může pro zdroj otevřít nové oko prohlížeče. Modul 

umožňuje zobrazení jakéhokoli materiálu dostupného v elektronické formě. Jedná se 

o jeden z nejvíce užívaných modulů na UAMT FEKT. 
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 Modul Přednáška umožňuje vyučujícím předložit studentům probíranou látku 

v několika krocích. Přičemž každý krok má podobu jedné webové stránky a je 

zakončen otázkou. Stránky lze libovolně formátovat dle vestavěného editoru.  

 Kontrolní otázka může nabývat několika podob (úloha s výběrem odpovědi, 

úloha typu pravda/nepravda, krátká tvořená odpověď, numerická úloha, přiřazování). 

Vyučující má možnost podmínit přístup k přednášce absolvováním jiné přednášky. 

 Modul Kniha je obdobou modulu Přednáška, přičemž neobsahuje kontrolní 

otázky a umožňuje vytvořit pouze dvě úrovně kapitol. 

 Modul Slovník představuje prostředek kurzu, kde je možno vytvářet a průběžně 

spravovat seznam hesel a definic, obdobně jako ve slovníku. Hesla lze vyhledávat a 

zobrazovat v mnoha různých formátech. Vyučující mohou přenášet hesla z jednoho 

slovníku do druhého v rámci jednoho kurzu. Pokud se příslušný termín objevuje 

v kterémkoli textu celého kurzu, tak Slovník automaticky vytváří odkaz na heslo ve 

slovníku. Taktéž studenti mohou plnit informace do slovníku. 

 

 Modul Průzkum je sadou standardizovaných dotazníků, zaměřených na 

zjišťování postojů studentů k myšlení, učení se a k práci v elektronických kurzech.. 

 V modulu Anketa se studenti mohou účastnit hlasování na otázku, kterou 

položili vyučující. Výsledky mohou být anonymní nebo veřejné. 

 Vyučujícím se v přehledné tabulce zobrazí, jak který student hlasoval. 

Studentům lze zpřístupnit průběžný graf aktuálních výsledků. 

 

 Modul Úkol nabízí studentům možnost odevzdat vypracovaný úkol buď 

v podobě jednoho souboru libovolného typu anebo vepsáním textu do editačního 

okna. Každý takto odevzdaný úkol je označen časovým razítkem. Vyučující mohou 

stanovit termín odevzdání a maximální počty bodů. Opožděné odevzdávání úkolu je 

přípustné a vyučujícím se zobrazí, s jakým zpožděním byl úkol odevzdán. Vyučující 

mohou hodnotit úkoly jak bodově, tak slovně. Hodnocení mohou vyplnit pro celé 

skupiny na jediné stránce prostřednictvím jediného formuláře.  
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 Základním prostředkem pro ověřování znalostí je modul Test. Otázky 

importované z externích textových souborů anebo vytvořené vyučujícími jsou 

ukládány do databáze, kde je lze pro snazší přístup třídit do kategorií. Díky tomu 

mohou být opakovaně použity v jednom i více kurzech. Pro řešení testu lze vymezit 

časové období, mimo něž nebude test dostupný. Také je možno test zabezpečit 

heslem. Vyučující mohou nastavit, zda je test možno opakovat. Každý pokus je 

automaticky obodován a podle nastavení může být studentům zobrazena správná 

odpověď, případně komentář. Aby se ještě více snížila možnost opisování během 

testů, tento modul umožňuje, aby byl pro každého studenta náhodně vybrán soubor 

otázek z dané databáze. Součástí modulu jsou také nástroje pro hodnocení v rámci 

celého kurzu.  

 

 Podporované typy otázek:  - úloha s výběrem odpovědi 

      - úloha typu pravda/nepravda 

      - krátká odpověď 

      - numerická úloha (s tolerancí) 

      - přiřazování 

      - úloha ve formě textu s vynechanou odpovědí 

 

 Široká nabídka modulů uvnitř elektronických kurzů je značnou výhodou tohoto 

prostředku elektronické výuky, ovšem ne jedinou. Snad největším plusem je samotná 

správa elektronických kurzů a v neposlední řadě jejich monitorování.  

 Ačkoli zde existuje administrátor celého e-learningového modulu, tak má každý 

vyučující plnou kontrolu nad nastavením kurzu a není tak odkázán na činnost dalšího 

zaměstnance fakulty. Mnohdy se může stát, že správa těchto elektronických kurzů je 

z hlediska vyučujících náročná vzhledem k nepříliš dokonalému rozhranní pro 

správu a editaci, přesto tento prostředek nepochybně přispívá k úsporám v oblasti 

lidských i finančních zdrojů. 

 Vyučující také má k dispozici rozsáhlé možnosti sledování a zaznamenávání 

činnosti studentů (i ostatnách vyučujících). Vyučující mohou jednoduše zpřístupnit 

podrobný záznam a grafy činnosti každého studenta v libovolném modulu a také 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A M ĚŘICÍ TECHNIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 

 

 

51 

přehlednou historii činností studenta v kurzu. Všechna hodnocení z fór, testů, úkolů 

mohou být zobrazena na jedné stránce, případně uložena do tabulkového procesoru. 

Vyučující prostřednictvím tohoto prostředku elektronické výuky získává 

automatickou zpětnou vazbu ze strany studentů, která je pro efektivní využití e-

learningového prostředku opravdu nezbytná.  

 

 

Obr. 9. 2. 2: E-learninogový modul na VUT v Brně 

 

 Tabulka 9. 2. 3 představuje krátké shrnutí hodnocení e-learningových prostředků 

na UAMT FEKT VUT v Brně. Jsou zde zastoupeny čtyři nejvíce používané 

prostředky. Ke každému z nich je na základě výše popsaného slovního hodnocení 

uveden znak „+“, který představuje klad, neboli výhodu a znak „–“, který představuje 

zápor, neboli nevýhodu. Pro přehlednost tabulky bylo vyselektováno hodnocení na 

základě pěti velmi důležitých podmínek a jedné dodatečné.  

 Podmíka „bezpečnost“ představuje otázku: „Je tento prostředek natolik 

zabezpečen, že k němu nemohou přistupovat nepovolané osoby?“. 
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 Podmínka „dostupnost“ představuje otázku: „Je tento prostředek natolik 

dostupný, že k němu mohou studenti přistupovat bez větších omezení?“. 

 Podmínka „údržba“ představuje otázku: „Je údržba a správa tohoto prostředku 

natolik efektivní, že nedochází k plýtvání lidskými a finančními zdroji?“. 

 Podmínka „možnosti“ představuje otázku: „Umožňuje tento prostředek, ve své 

současné podobě, zprostředkovávat uživatelům nejenom elektronické texty?“. 

 Podmínka „zpětná vazba“ představuje otázku: „Umožňuje tento prostředek 

automatickou zpětnou vazbu ze strany studentů?“. 

 Dodatečná podmínka „tradice“ představuje otázku: „Má tento prostředek na 

UAMT FEKT VUT v Brně tradici?“. 

 

Tab. 9. 2. 3: Shrnutí hodnocení e-learningových prostředků 

 

9.3 Statistiky 

 

 Jak již bylo v předchozí podkapitole zmíněno (9.2 Prostředky), tak uvnitř 

elektronických kurzů, v e-learningovém modulu na VUT v Brně, mají vyučující 

k dispozici rozsáhlé možnosti sledování a zaznamenávání činnosti studentů.  

 Vedle vyučujících, má také samotný administrátor (Ing. David Pačes) možnost 

sledovat aktivity, které se týkajících i samotného systému.  

 Základní ukazatele, které administrátor sleduje, jsou následující:  

- počet kurzů na jednotlivých fakultách 

- využití jednotlivých modulů v Moodle 

- využívání modulu „Studijní materiály“ 

- statistiky přístupů 

- počet aktivních uživatelů Moodle 

  bezpečnost dostupnost údržba možnosti zpětná vazba tradice 

Intranet + + - - - + 
Síťové disky + - + + - + 
Webové 
stránky - + + + - + 
Moodle + + + + + - 
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Počet kurz ů v ak.roce 2008/2009
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Graf 9. 3. 1: Počet kurzů na jednotlivých fakultách 

 

 E-Learningový systém Moodle je nejvíce užíván na Fakultě elektrotechniky a 

komunikačních technologií, dále Fakultě chemické a Fakultě strojního inženýrství. 

Také na Fakultě informatiky, Fakultě architektury a Fakultě podníkatelské je v malé 

míře používán. 

 

Počet uživatel ů systému Moodle

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

lis
to

pa
d/

05

led
en

/0
6

bř
ez

en
/0

6

kv
ě
ten

/0
6

če
rv

en
ec

/0
6

zá
ří/

06

lis
to

pa
d/

06

led
en

/0
7

bř
ez

en
/0

7

kv
ě
ten

/0
7

če
rv

en
ec

/0
7

zá
ří/

07

lis
to

pa
d/

07

led
en

/0
8

bř
ez

en
/0

8

kv
ě
ten

/0
8

če
rv

en
ec

/0
8

zá
ří/

08

lis
to

pa
d/

08

led
en

/0
9

bř
ez

en
/0

9

kv
ě
ten

/0
9

Měsíce

U
ži

va
te

lé

 

Graf 9. 3. 2: Počet aktivních uživatelů Moodle 
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 Počty aktivních uživatelů na počátku každého akademického roku vzrostou a 

postupně během něj značně ubývají. Původ tohoto fenoménu je diskutabilní. 
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Graf 9. 3. 3: Využití jednotlivých modulů v Moodle  
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Graf 9. 3. 4: Využívání modulu „Studijní materiály“ 
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 V jednotlivých kurzech je evidentně nejvíce využíváno modulu studijní 

materiály a ostatní moduly jsou značně potlačovány do pozadí. 

 Graf 9. 3. 4 ukazuje, jak enormě narůstal počet studijních materiálů od 30.9.2007 

do 31.3.2009. Využití ostatních modulů za dané období nezaznamenalo takto 

znatelný nárůst a výsledné charakteristiky by neměly žádný vypovídající a hodnotný 

charakter. 
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Graf 9. 3. 5: Statistiky přístupů 

 

 Můžeme sledovat, že výsledné charakteristiky přístupů v grafu 9. 3. 5 jsou 

v některých případech téměř periodické s týdenním intervalem. Tyto nárazové 

okamžiky, kdy počty přístupů dosahují svých maxim, jsou s největší 

pravděpodobností způsobené vstupy studentů do systému v rámci výuky (laboratorní 

cvičení, počítačová cvičení). 
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9.4 Tutoři a studenti 

 

 Pro potřeby získání ucelenějšího přehledu názorů samotných uživatelů na 

nejrůznější prostředky elektronické výuky na FEKT VUT v Brně v rámci UAMT, 

byl pro účely této práce proveden dotazníkový průzkum.  

 Cílem tohoto průzkumu bylo především zjistit, jakým způsobem uživatelé 

přistupují k užívání e-learningového modulu na VUT v Brně, jak by si představovali 

jeho optimální používání a jaké vidí nedostatky na tomto prostředku ze všech 

možných hledisek.  

 Protože tyto přístupy jsou ze strany vyučujících i studentů rozdílné, byly 

vytvořeny dvě různé verze dotazníků – odlišný dotazník pro studenty a odlišný 

dotazník pro vyučující. Sestavování dotazníku bylo konzultováno s odborníkem 

v dané oblasti, analytikem Mgr. Liborem Dorňákem. 

 Otázky v obou dotaznících byly převážně uzavřené s možností výběru z několika 

nabízených odpovědí. Většina otázek kromě předefinovaných odpovědí nabízela 

prostor pro vlastní vyjádření a doplnění připomínek dotazovaného. První otázka byla 

informačního charakteru a měla zjistit, kolikátým rokem uživatel vyučuje či studuje 

na VUT v Brně. Poslední, doplňující otázka, plně nabízela prostor pro vlastní 

vyjádření ohledně stavu e-learningových prostředků na VUT v Brně. 

 Dotazníky byly zcela anonymní. Vzorek byl reprezentativní. Průzkumu se 

účastnilo 104 dotazovaných, z toho 14 vyučujících a 90 studentů. Z toho 12 studentů 

studovalo druhým rokem, 56 studentů třetím rokem, 12 studentů čtvrtým rokem, 

studentů pátým rokem a 2 studenti tuto otázku nezodpověděli. Dotazníkového 

průzkumu se účastnilo 9 vyučujících, kteří vyučující více než 9 let a 4 vyučující jenž 

vyučují méně než 5 let a také 1 vyučující, který tuto otázku nezodpověděl. 

 Jako respondenti byli určeni vyučující a studenti FEKT, Ústavu automatizace a 

měřící techniky (UAMT). Dotazník byl všem respondentům předložen v tištěné 

papírové podobě. 

 Získaná data byla zpracována a posloužila nejenom pro účely bakalářské práce, 

ale také, spolu s ostatními poznatky, k návrhu optimalizace současného stavu e-

learningových prostředků na FEKT VUT v Brně. 
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Výsledky dotazníkového průzkumu mezi studenty: 

 

Otázka č. 2: Jakou formou Vám nejvíce vyhovuje výuka?

36%

17%18%

29%
formou přednášek

individuálního samostudia

samostatné práce na
projektech

příkladů

 

Graf 9. 4. 1: Graf č. 1 

 

Tuto otázku zodpovědělo 89 dotázaných respondentů (100%). 

36% respondentů (32 studentů) 

29% respondentů (26 studentů) 

18% respondentů (16 studentů) 

17% respondentů (15 studentů) 

 

 Nejvíce respondentů se vyjádřilo k otázce výuky tak, že upřednostňují výuku 

prostřednictvím výkladu na přednáškách. Studenti takto splnili jeden ze základních 

předpokladů úspěšného užívání e-learningu v rámci výuky na vysokých školách, kde 

by se e-learning neměl stát primárním prostředkem pro výuku, ale jeho doplňkem. 

Studenti také dávají přednost výuce prostřednictvím příkladů, což v mnoha případech 

není možno uskutečňovat v rámci přednášek a ani jiných aktivit spojených 

s vyučovaným předmětem převážně vzhledem k časovým omezením. E-learning je 

ideálním prostředkem pro tuto doplňující formu výuky.  
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 Respondenti projevili nižší zájem o výuku prostřednictvím individuálního 

samostudia a samostatných projektů. Což není překvapivý výsledek vzhledem 

k tomu, že při těchto formách výuky jsou na ně kladeny enormní požadavky 

s minimální účastí vyučujících. 

 

Otázka č. 3: Jaký zp ůsob elektronické výuky v rámci VUT 
nejvíce využíváte?

2%14%

56%

28%
e-learningový modul na VUT v
Brně

materiály ze školních disků

webové stránky jednotlivých
vyučujících

jiné

 

Graf 9. 4. 2: Graf č. 2 

 

Tuto otázku zodpovědělo 90 dotázaných respondentů (100%). 

56% respondentů (50 studentů)  

28% respondentů (25 studentů)  

14% respondentů (13 studentů)  

2% respondentů (2 studenti) 

 

 Podle výsledků dotazníku, více než polovina respondentů uvedla, že nejvíce 

užívá materiálů ze školních disků. Studenti takto nejvíce užívají prostředku, který 

sice předkládá vyučujícím nízkou náročnost na správu (a na s ní spojené aktivity), ale 

je naprosto neefektivním výukovým prostředkem. 

 Daleko méně, ale i přesto výrazně studenti užívají e-learningový na modul VUT 

v Brně. Nejméně je užíváno webových stránek vyučujících a jiných prostředků 
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Otázka č. 4: Jaký zp ůsob elektronické výuky v rámci VUT 
byste cht ěl používat?

62%
23%

14%

0%

1%
e-learningový modul na VUT v
Brně

materiály ze školních disků

webové stránky jednotlivých
vyučujících

nemám zájem používat
elektronických prostředků v
rámci VUT

jiné

 

Graf 9. 4. 3: Graf č. 3 

 

Tuto otázku zodpovědělo 79 dotázaných respondentů (100%). 

62% respondentů (49 studentů)  

23% respondentů (18 studentů)  

14% respondentů (11 studentů)  

1% respondentů (1 student) 

0% respondentů (žádný student) 

 

 Každý z dotázaných respondentů má zájem o elektronickou výuku v rámci VUT.  

Největší počet dotazovaných má zájem o elektronickou výuku prostřednictvím e-

learningového modulu na VUT v Brně. Daleko menší, až zanedbatelný počet 

studentů má zájem o elektronickou výuku prostřednictvím materiálů na školních 

discích, webových stránek jednotlivých vyučujících a jiných. 

 Pokud tyto výsledky porovnáme s výsledky získanými v předchozí otázce (a 

grafu 9. 4. 2) je evidentní, že enormní užívání materiálů na školních discích není 

dáno přímou volbou studentů.  Lze předpokládat, že daný kontrast je dán stavem, 

kdy studentům je předkládána elektronická výuka způsobem, který nechtějí primárně 

využívat, ale je to pro ně jediný způsob přístupu k potřebným materiálům.  
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Otázka č. 5: Jak často využíváte e-learningový modul na 
VUT v Brn ě?

10%

59%

31% velmi často - více jak 2 hodiny
týdně

občas – 0-2 hodiny týdně

nevyužívám vůbec

 

Graf 9. 4. 4: Graf č. 4 

 

Tuto otázku zodpovědělo 88 dotázaných respondentů (100%). 

59% respondentů (52 studentů)  

31% respondentů (27 studentů)  

10% respondentů (9 studentů)  

 

 Podle očekávání, téměř dvě třetiny dotázaných aspoň občas využívají e-

learningový modul na VUT v Brně. Výsledky vykazují, že studenti věnují v průměru 

0-2 hodiny svého času týdně užíváním e-learningového modulu, což může být 

pokládáno za téměř ideální čas, při užití tohoto prostředku jako doplňkové výuky. 

Lze takto říci, že většina dotázaných studentů užívá e-learningový modul na VUT 

v Brně v téměř optimální míře jak z pedagogického hlediska, tak také ze zdravotního 

hlediska.      

 Zcela nečekaně se třetina studentů vyjádřila tak, že e-learningový modul neužívá 

vůbec.   

 Zbylá část studentů uvedla, že užívá tohoto modulu v průměru více než 2 hodiny 

týdně.  
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Otázka č. 6: Kterou část kurz ů nejvíce používáte?

5% 1%

74%

12%
8%

fora

chat

vložené materiály

testy

jiné

 

Graf 9. 4. 5: Graf č. 5 

 

Tuto otázku zodpovědělo 85 dotázaných respondentů (100%). 

74% respondentů (63 studentů)  

12% respondentů (10 studentů)  

8% respondentů (7 studentů)  

5% respondentů (4 studenti)  

1% respondentů (1 student)  

 

 Podle výsledků dotazníku, téměř tři čtvrtiny respondentů uvedlo, že nejvíce 

uvnitř otevřených kurzů užívá vložených studijních materiálů. Tento výsledek 

splňuje základní předpoklad z grafu 9. 3. 3, kde obecně vyplynulo, že nejvíce 

obsaženým modulem v kurzech, jsou právě studijní materiály, tudíž lze předpokládat, 

že budou studenty hojně užívány. 

 Dále studenti v daleko menší míře užívají testů, které jsou vhodným nástrojem 

jak pro procvičení znalostí tak díky nim mohou vyučující získat přehled o 

vědomostech svých studentů.  
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 Nejméně studenti užívají komunikačních modulů (chat, fora) což, i pokud 

vezmeme v potaz možnosti monitoringu aktivit v kurzech, není z hlediska základních 

požadavků na efektivní výuku žádoucí.  

 

Otázka č. 7: O jaké další dopl ňkové výukové prost ředky 
byste m ěl zájem?

2%11%

23%

1%
63%

video nahrávky

audio nahrávky

virtuální laboratoře

výukové terminály (tablety) v
přednáškových místnostech

jiné

 

Graf 9. 4. 6: Graf č. 6 

 

Tuto otázku zodpovědělo 88 dotázaných respondentů (100%). 

63% respondentů (55 studentů)  

23% respondentů (20 studentů)  

11% respondentů (10 studentů)  

2% respondentů (2 studenti)  

1% respondentů (1 student)  

 

 Pokud by studenti měli možnost, tak by nejvíce uvítali rozšíření elektronických 

výukových prostředků o video nahrávky. Tento způsob doplňkové výuky je již 

nějakou dobu úspěšně užíván na Fakultě informatiky. Studenti tak mají možnost si 

přehrávat video soubory, které obsahují přednášky a připomenout si zpětně některé 

důležité momenty výuky.       
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 Daleko menší počet má zájem o virtuální laboratoře a výukové terminály 

v přednáškových místnostech. Evidentně nejmenší zájem studentů je o audio 

nahrávky přednášek. 

 

Otázka č. 8: Pokud málo využíváte e-learningový modul na 
VUT v Brn ě, tak z jakého d ůvodu?

54%

9%

14%

15%
5% 3%

kurz pro můj předmět/ty
nebyl otevřen

kurz byl otevřen, ale
jednotlivé části nejsou
aktualizovány
kurz postytuje pouze části s
materiály

kurz poskytuje informace,
které jsou zveřejněny na
jiných místech 
systém je pro mě
nepřehledný

jiné

 

Graf 9. 4. 7: Graf č. 7 

 

Tuto otázku zodpovědělo 88 dotázaných respondentů (100%). 

54% respondentů (43 studentů)  

15% respondentů (12 studentů)  

14% respondentů (11 studentů)  

9% respondentů (7 studentů)  

5% respondentů (4 studenti)  

3% respondentů (2 studenti) 

 

 Největší počet respondentů uvedl, že e-learningový modul na VUT v Brně užívá 

málo, protože kurz pro jejich předmět nebyl otevřen. Daleko menší počet studentů e-

learningový modul neužívá, protože kurz obsahuje pouze modul s materiály, anebo 

poskytuje informace, které jsou uvedeny na jiných místech. Toto je plně ovlivňováno 

aktivitami vyučujících.   
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 Pouze minimum studentů uvedlo, že je pro ně samotné ovládání a přehlednost e-

learningového modulu problematické. 

 

Otázka č. 9: Jak hodnotíte sou časné elektronické kurzy z 
hlediska obsahu?

0%
27%

43%

14%

16%

h1

h2

h3

h4

h5

 

Graf 9. 4. 8: Graf č. 8 

 

Tuto otázku zodpovědělo 85 dotázaných respondentů (100%). 

43% respondentů (36 studentů)  

27% respondentů (23 studentů)  

16% respondentů (14 studentů)  

14% respondentů (12 studentů)  

0% respondentů (žádný student)  

 

 Ani jeden z dotázaných studentů si nemyslí, že současné kurzy z hlediska 

obsahu jsou na výborné úrovni. Největší počet dotázaných je z tohoto hlediska 

ohodnotil jako dobré, což v našem případě činí průměr. Velmi vysoké procento se 

domnívá, že obsahová stránka kurzů je chvalitebná. Ovšem poměrně velké procento 

dotázaných se domnívá, že obsahová stránka současných kurzů je dostatečná až 

nedostatečná. Pokud pomineme průměrné hodnocení a srovnáme pouze záporní a 
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kladné ohlasy, tak nám vyjde, že studenti nejsou spokojeni s obsahovou stránkou 

současných kurzů. 

 

Otázka č. 10: Jak hodnotíte sou časné elektronické kurzy z 
hlediska p řípravy vyu čujících?

14%

6%

39%

36%

5%

h1
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h4

h5

 

Graf 9. 4. 9: Graf č. 9 

 

Tuto otázku zodpovědělo 84 dotázaných respondentů (100%). 

39% respondentů (33 studentů)  

36% respondentů (30 studentů)  

14% respondentů (12 studentů)  

6% respondentů (5 studentů)  

5% respondentů (4 studenti)  

 

 Obdobně jako u předchozí otázky, největší počet dotázaných ohodnotil současné 

elektronické kurzy z hlediska přípravy vyučujících jako dobré, což opět činí průměr. 

Velmi značné, skoro srovnatelné procento ohodnotilo přípravu vyučujících jako 

chvalitebnou. Poměrně malé procento jako výbornou. Obdobné procento si myslí, že 

příprava vyučujících je dostatečná a dvojnásobné procento uvedlo, že je 

nedostatečná. 
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 Pokud pomineme průměrné hodnocení a vezmeme v potaz pouze kladné a 

záporné ohlasy, tak nám vychází, že většina studentů je spokojena s přípravou kurzů 

vyučujícími. To se ovšem neshoduje s poznámkami v otázce č. 10 (která není možná 

statisticky vhodně vyhodnotit), kde se studenti většinou vyjadřovali tak, že nejsou 

spokojeni s tím, jak jsou elektronické kurzy vedeny.   

 

Otázka č. 11: Jak hodnotíte sou časné elektronické kurzy z 
hlediska ú čelnosti? 

7%

25%

42%

12%

14%

h1

h2

h3

h4

h5

 

Graf 9. 4. 10: Graf č. 10 

 

Tuto otázku zodpovědělo 84 dotázaných respondentů (100%). 

42% respondentů (35 studentů)  

25% respondentů (21 studentů)  

14% respondentů (12 studentů)  

12% respondentů (10 studentů)  

7% respondentů (6 studentů)  

 

 Největší počet dotázaných ohodnotil současné elektronické kurzy z hlediska 

účelnosti jako dobré, což opět činí průměr. Poměrně značné procento studentů 

ohodnotilo účelnost kurzů jako chvalitebnou. Nejnižší procento jako výbornou. 

Záporné ohlasy jsou nezanedbatelné, ale pokud opět pomineme průměrné hodnocení 
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a vezmeme v potaz pouze kladné a záporné ohlasy, tak nám vychází, že většina 

studentů je spokojena s účelností současných elektronických kurzů. 

 

Výsledky dotazníkového průzkumu mezi vyučujícími:  

 

Otázka č. 2: Jakých prost ředků elektronické výuky v rámci 
VUT  nejvíce používáte?

14%

58%

21%

7% e-learningový modul na VUT v
Brně

materiály na školních discích

mé webové stránky

jiné

 

Graf 9. 4. 11: Graf č. 11 

 

Tuto otázku zodpovědělo 14 dotázaných respondentů (100%). 

58% respondentů (8 vyučujících) 

21% respondentů (3 vyučující) 

14% respondentů (2 vyučující) 

7% respondentů (1 vyučující) 

 

 Obdobně jako studenti, tak i vyučující byli tázáni, jakých prostředků 

elektronické výuky v rámci VUT nejvíce užívají. Více jak polovina dotazovaných 

vyučujících nejvíce užívá materiálů na školních discích, což je výsledek, který byl 

vzhledem k výsledkům studentského dotazníku očekáván. Dále vyučující v menší 

míře užívají své webové stránky. Pouze pár vyučujících nejvíce užívá e-

learningového modulu na VUT v Brně.  
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Otázka č. 3: Od e-learningového modulu na VUT v Brn ě nejvíce 
očekáváte?

15%

46%
8%

23%

8%

usnadnění výkladu látky

usnadnění administrativní práce

možnost práce s multimedii

usnadnění komunikace 

jiné

 

Graf 9. 4. 12: Graf č. 12 

 

Tuto otázku zodpovědělo 13 dotázaných respondentů (100%). 

46% respondentů (6 vyučujících) 

23% respondentů (3 vyučující) 

15% respondentů (2 vyučující) 

8% respondentů (1 vyučující) 

8% respondentů (1 vyučující) 

 

 V otázce očekávání od e-learningového modulu na VUT v Brně se největší počet 

vyučujících vyjádřil tak, že nejvíce očekávají usnadnění komunikace jak s ostatními 

vyučujícími, tak i studenty. Z hlediska efektivního pedagogického procesu je 

správné, že vyučující upřednostňují právě tento prvek. Avšak je s podivem, že 

vzhledem k předchozí otázce (Graf 9. 4. 11) vyučující přednostně užívají právě 

prostředků, které komunikaci, ani její usnadnění naprosto neumožňují. 

 Poměrně velké procento z dotázaných vyučujících nejvíce očekává usnadnění 

administrativní práce.  

 Možnost s práce s multimedii a usnadnění výkladu látky má pro dotazované, 

minimální význam.  
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Otázka č. 4: Kolik času v ěnujete aktualizaci elektronických 
kurz ů v e-learningovém modulu  VUT v Brn ě?

0%

35%

36%

29%
velmi často - více jak 2 hodiny
týdně

občas – 0-2 hodiny týdně

neaktualizuji vůbec

neotevírám kurzy

 

Graf 9. 4. 13: Graf č. 13 

 

Tuto otázku zodpovědělo 14 dotázaných respondentů (100%). 

36% respondentů (5 vyučujících) 

35% respondentů (5 vyučujících) 

29% respondentů (4 vyučující) 

0% respondentů (žádný vyučující) 

 

 Ani jeden z dotázaných vyučujících nevěnuje aktualizaci (či správě) 

elektronických kurzů více než 2 hodiny týdně. Můžeme se domnívat, že vyučující 

nepřikládají správě svých kurzů přílišnou důležitost a vzhledem k jiným 

povinnostem, které jsou jistě časově náročné, se e-learningovému modulu na VUT 

v Brně nemohou plně věnovat. 

 Podle výsledků v dotazníku, největší procento vyučujících kurzy neaktualizuje 

vůbec, což má jistě neblahý efekt na užívání e-learningového modulu studenty.  

Téměř srovnatelné procento věnuje aktualizaci kurzů 0-2 hodiny týdně, což může být 

pokládáno za téměř ideální čas, při užití tohoto prostředku jako doplňkové výuky.    

 Ovšem velmi podstatné procento vyučujících uvedlo, že elektronické kurzy 

neotevírá vůbec. Tento fakt je odražen i v grafu 9. 4. 7, kde studenti uvedli, že právě 

z tohoto důvodu málo užívají e-learningový modul na VUT v Brně.    
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Otázka č. 5: Kterou část kurz ů nejvíce využíváte?

17%0%

0%

58%

8%

17%

fora

chat

vložené materiály

testy včetně automatického
nebo poloautomatického
hodnocení
statistiky používání e-
learningových nástrojů
studentem
jiné

 

Graf 9. 4. 14: Graf č. 14 

 

Tuto otázku zodpovědělo 12 dotázaných respondentů (100%). 

58% respondentů (7 vyučujících) 

17% respondentů (2 vyučující) 

17% respondentů (2 vyučující) 

8% respondentů (1 vyučující) 

0% respondentů (žádný vyučující) 

0% respondentů (žádný vyučující) 

 

 Ačkoli jsou statisticky používání e-learningových nástrojů studentem jednou 

z největších předností e-learningového modulu na VUT v Brně, tak žádný 

z dotázaných vyučujících tuto schopnost kurzů přednostně nevyužívá. Stejně tak ani 

jeden z dotázaných vyučujících přednostně neužívá testů včetně automatického 

(případně poloautomatického) vyhodnocování. Vyučující tak přicházejí o možnost 

získat jednoduchou cestou přehled o vědomostech, či nedostatcích svých studentů.  

 Nejvýznačnější počet respondentů uvedl, že přednostně užívá vložených 

materiálů, což odpovídá výsledkům studentského dotazníku z grafu 9. 4. 5. Také to 

odráží skutečnost zaznamenanou v grafu 9. 3. 3, kde obecně vyplynulo, že nejvíce 

obsaženým modulem v kurzech, jsou právě studijní materiály. 
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 Nejmenší procenta vyučujících nejvíce užívají komunikačních prostředků vnitř 

kurzů (chat, fora), přičemž dle grafu 9. 4. 12 největší procento uvedlo, že od e-

learningového modulu nejvíce očekává usnadnění komunikace. Toho ovšem nelze 

dosáhnout bez užívání komunikačních prostředků.    

 

Otázka č. 6: Jakým zp ůsobem byste nejrad ěji sestavoval a 
zaváděl veškerá data (materiály, testy, atd.) do elektron ických 

kurz ů?

85%

15% 0% sám bych sestavoval a zaváděl
veškerá data

ve spolupráci s odborným
technikem bych sestavoval a
zaváděl veškerá data

odborný technik by sestavoval i
zaváděl veškerá data

 

Graf 9. 4. 15: Graf č. 15 

 

Tuto otázku zodpovědělo 13 dotázaných respondentů (100%). 

85% respondentů (11 vyučujících) 

15% respondentů (2 vyučující) 

0% respondentů (žádný vyučující) 

  

 V otázce sestavování a zaváděním veškerých dat (materiálů, testů, fór, atd.) do 

elektronických kurzů, se velmi výrazná většina vyjádřila tak, že má zájem o 

sestavování a zavádění veškerých dat bez jakékoli účasti odborného technika. 

Vyučující takto vyjádřili značný zájem a snahu o přímou účast při vedení 

elektronických kurzů. 

 Mizivá menšina vyučujících uvedla, že má zájem o sestavování a zavádění 

veškerých dat ve spolupráci s odborným technikem. 
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 Ani jeden z dotázaných vyučujících nemá zájem o tom, aby odborný technik 

sestavoval a zaváděl veškerá data sám. 

 

Otázka č. 7: Jaké vidíte nejvýrazn ější p řekážky pro širší využití 
e-learningového modulu na VUT v Brn ě?

46%

9%

27%

18% složité a nepraktické ovládání
samotného modulu

nezájem ze strany studentů

nezájem ze strany vyučujících

jiné

 

Graf 9. 4. 16: Graf č. 16 

 

Tuto otázku zodpovědělo 11 dotázaných respondentů (100%). 

46% respondentů (5 vyučujících) 

27% respondentů (3 vyučujících) 

18% respondentů (2 vyučujících) 

9% respondentů (1 vyučující) 

 

 Ve velmi kontroverzní otázce se téměř polovina dotazovaných vyjádřila tak, že 

se domnívá, že nejvýraznější překážkou pro širší využití e-learningového modulu na 

VUT v Brně je složité a nepraktické ovládání samotného modulu. Toto je 

pravděpodobně zapříčiněno nepříliš elegantním webovým rozhraním a množstvím 

chyb, s kterými se vyučující setkávají při správě samotných kurzů, což je ve 

výsledku ostatním uživatelům skryto.   

 Více než jedna čtvrtina vyučujících se domnívá, že nejvýraznější překážkou pro 

širší využití e-learningového modulu na VUT v Brně je nezájem ze strany 

vyučujících.  
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 Poměrně menší procento se vyjádřilo tak, že vidí jiný problém ve vztahu k 

širšímu využití e-learningového modulu na VUT v Brně. Konkrétně vyučující uvedli 

nepotřebnost ve všech kurzech a také že nevidí žádný důvod pro užívání.    

 Nejmenší procento dotázaných se domnívá, že hlavní překážkou pro širší využití 

e-learningového modulu na VUT v Brně je nezájem ze strany studentů. Přičemž 

z výsledků studentského dotazníku jasně vyplynulo, že studenti dle grafu 9. 4. 3 mají 

o užívání e-learningového modulu na VUT v Brně velký zájem. 

 

Otázka č. 8: Myslíte si, že je ú čelné umis ťovat stejné studijní 
materiály na r ůzná místa server ů (databází)?

8%
8%

84%

ano

částečně

ne

 

Graf 9. 4. 17: Graf č. 17 

 

Tuto otázku zodpovědělo 13 dotázaných respondentů (100%). 

84% respondentů (11 vyučujících) 

8% respondentů (1 vyučující) 

8% respondentů (1 vyučující) 

 

 Drtivá většina dotazovaných vyučujících si myslí, že není účelné umisťovat 

stejné studijní materiály na různá místa serverů, případně databází. Přesto k tomuto 

efektu stále dochází. 

 Zanedbatelný počet vyučujících se domnívá, že je to částečně účelné a stejné 

procento se dokonce domnívá, že tento způsob je účelný. 
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Otázka č .9: Jak hodnotíte sou časné elektronické kurzy z 
hlediska p řístupu student ů?

0%
22%

45%

0%

33%

h1

h2

h3

h4

h5

 

Graf 9. 4. 18: Graf č. 18 

 

Tuto otázku zodpovědělo 9 dotázaných respondentů (100%). 

45% respondentů (4 vyučujících) 

33% respondentů (3 vyučující) 

22% respondentů (2 vyučující) 

0% respondentů (žádný vyučující) 

0% respondentů (žádný vyučující) 

 

 Ani jeden z dotazovaných vyučujících si nemyslí, že přístup studentů 

k elektronickým kurzům je výborný. Téměř polovina dotázaných vyučujících 

ohodnotila přístup studentů k elektronickým kurzům jako dobrý, což v našem 

případě činí průměr. 

 Velmi vysoké procento vyučujících se domnívá, že přístup studentů 

k elektronickým kurzům je nedostatečný. Toto zjištění je zajímavé vzhledem 

k předchozím grafům 9. 4. 13 a 9. 4. 14, z kterých vyplynulo, že vyučující mnohdy 

ani elektronické kurzy neotevírají a pokud ano, tak je ve většině případů 

neaktualizují anebo pouze naplní studijními materiály. Nastává polemika, co 

vyučující k tomuto velmi zápornému hodnocení vede. 
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 Nejmenší, přesto značné procento vyučujících se domnívá, že přístup studentů 

k elektronickým kurzům je chvalitebný. 

 Pokud pomineme průměrné hodnocení a srovnáme pouze záporní a kladné 

ohlasy, tak nám vyjde, že vyučující nejsou spokojeni s přístupem studentů 

k elektronickým kurzům. 

 

Otázka č. 10: Jak hodnotíte sou časné elektronické kurzy z 
hlediska obsahu?

0%

13%

62%

25%

0%

h1

h2

h3

h4

h5

 

Graf 9. 4. 19: Graf č. 19 

 

Tuto otázku zodpovědělo 8 dotázaných respondentů (100%). 

62% respondentů (5 vyučujících) 

25% respondentů (2 vyučující) 

13% respondentů (1 vyučující) 

0% respondentů (žádný vyučující) 

0% respondentů (žádný vyučující) 

 

 Obdobně jako u předchozí otázky, největší počet dotázaných ohodnotil současné 

elektronické kurzy z hlediska obsahu jako dobré, což opět činí průměr. 

 Ani jeden vyučující si nemyslí, že současné elektronické kurzy jsou z hlediska 

obsahu výborné a nedostatečné. Avšak velké procento vyučujících se domnívá, že 

elektronické kurzy jsou z hlediska obsahu dostatečné.   
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 Zcela nejmenší počet z dotázaných vyučujících ohodnotil kurzy z hlediska 

obsahu jako chvalitebné. I bez pominutí průměrného hodnocení je evidentní, že 

vyučující nejsou spokojeni s obsahem elektronických kurzů. Dle grafu 9. 4. 8 s nimi 

z tohoto hlediska nejsou spokojeni ani studenti. 

 

Otázka č. 11: Jak hodnotíte sou časné elektronické kurzy z 
hlediska ú čelnosti?

0%

13%

49%

38%

0%

h1

h2

h3

h4

h5

 

Graf 9. 4. 20: Graf č. 20 

 

Tuto otázku zodpovědělo 8 dotázaných respondentů (100%). 

49% respondentů (4 vyučujících) 

38% respondentů (3 vyučující) 

13% respondentů (1 vyučující) 

0% respondentů (žádný vyučující) 

0% respondentů (žádný vyučující) 

 

 Téměř polovina z dotázaných vyučujících ohodnotila současné elektronické 

kurzy z hlediska účelnosti jako dobré, což opět činí průměr. Značné procento 

vyučujících ohodnotilo účelnost kurzů jako dostatečnou. Nejnižší procento jako 

chvalitebnou.  
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 I bez pominutí průměrného hodnocení je evidentní, že vyučující nejsou 

spokojeni s účelností elektronických kurzů. Oproti tomu z grafu 9. 4. 10 vyplívá, že 

studenti jsou spokojeni s účelností elektronických kurzů. 

 

9.5 Optimalizace e-learningových prostředků na VUT v Brně 

 

 Je evidentní, že se na VUT v Brně, Fakultě elektrotechniky a komunikačních 

technologií, Ústavu automatizace a měřící techniky užívá vícero e-learningových 

prostředků výuky, konkrétně čtyř. 

 Z dotazníkového průzkumu vyplynulo, že jejich užívání je nerovnoměrné, 

chaotické a neefektivní. V mnoha případech dochází k distribuci totožných materiálů 

skrze všechny zníněné prostředky, což i dle samotných vyučujících není nikterak 

účelné. Z důvodu udržení jisté normy a standardu, je potřeba zvolit prostředek, který 

bude primárně užíván. Takový prostředek elektronické výuky by měl splňovat 

následující požadavky:  

- sledování aktivit jednotlivých uživatelů 

- automatická zpětná vazba studentů 

- údržba prostředku úměrná efektivitě vzdělávacího procesu 

- dostupnost 

- bezpečnost 

 Podle hodnocení v podkapitole 9. 2, se na VUT v Brně užívá pouze jednoho 

prostředku, který splňuje tyto požadavky a tím i potřeby pro kvalitní a efektivní 

výuku. Je jím, e-learningový modul na VUT v Brně a jako takový, by se měl stát 

hlavním prostředkem elektronické výuky. Z dotazníkového průzkumu, ale vyplynulo, 

že se prostředek v současné době spíše používá jako skladiště studijních materiálů a 

ne jako efektivní cesta pro vedení elektronických kurzů. Pokud jsou vůbec kurzy 

otevřeny, tak jsou naplněny studijními materiály a tím veškerá iniciativa ohledně 

elektronické výuky končí. Ačkoli se většina vyučujících vyjádřila, že od tohoto 

prostředku očekává usnadnění komunikace, tak komunikačních modulů neužívá, 

stejně tak ostatních předností, které se jim nabízejí. Z výsledků dotazníkového 

průzkumu také vyplynulo, že vyučujícím nevyhovuje složité a nepraktické ovládání 
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daného modulu, což může být základní překážka pro širší užívání tohoto prostředku. 

Vyučující pokládají také za nepraktické, že každý semestr musí opětovně otevírat 

nové kurzy a opětovně je plnit materiály a informacemi (funkce Záloha podle 

vyučujících ne vždy optimálně funguje). Všechny systémové obtíže by se mohly 

vyřešit přechodem ze současné verze Moodle 1. 5. 2+ na vyšší verzi (například 1. 9. 

4+), která by měla poskytnout celkové zpřehlednění administračního prostředí. 

Kromě toho by vyšší verze měla také obsahovat řadu vylepšení (např. pokročilé 

zálohování a importování obsahů kurzů, vylepšené statistiky, nový systém 

uživatelských rolí, atd.), nových modulů a v neposlední řadě také opravy současných 

chyb nejenom v kódování. Pokud by přechod na vyšší verzi nepřinesl ze strany 

vyučujících kýžená očekávání, tak se nabízí další možnosti v podobě vytvoření 

skriptů, které by automatizovaly většinu procesů uvnitř kurzů, anebo provedení 

odborných školení. Tyto, již hraniční možnosti, ovšem přichází s jistou dávkou 

neurčitosti na časovou náročnost samotného implementačního procesu. 

 Studenti již o užívání tohoto prostředku projevili enormní zájem, a pokud by ke 

stejnému odhodlání dospěla v rámci vzdělávacího procesu také strana vyučujících, 

má e-learningový modul na VUT v Brně nejlepší předpoklady k tomu, aby se stal 

jedinečným prostředkem doplňkové elektronické výuky. 

 

 Studenti dle dotazníkového průzkumu nemají dostatečné povědomí o všech 

možnostech e-learningového modulu na VUT v Brně. V tomto ohledu by jistě 

prospěla odborná (či méně odborná) přednáška na dané téma.  

 

 V rámci optimalizace by bylo také vhodné přesměrovat aktivity, které jsou 

věnovány neefektivní distribuci materiálů skrze síťové disky. Studijní materiály by 

tak byly umísťovány pouze do elektronických kurzů, kde by k nim měli 

bezproblémový přístup příslušní studenti a vyučujícím by byla umožněna kontrola 

nad jejich užíváním.  

 

 Vzhledem k náročnosti procesu distribuce elektronických textů skrze intranet 

FEKTu, by bylo také vhodné, materiály umisťovat skrze prostředek, kterým by 
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náročnost celého procesu distribuce byla minimalizována. Elektronické texty by se 

tak mohly například umisťovat do samotných elektronických kurzů, ovšem pokud by 

na tyto texty obecně nebyly uplatňovány požadavky monitorování, tak by bylo 

vhodné je umístit přímo do karet studijních předmětů na studijním portálu VUT (tzv. 

Studis). V obou případech by tímto bylo umožněno vyučujícím provádět veškeré 

aktualizace a plnění textů bez nutné spolupráce s odborným technikem, což většina 

vyučujících vítá. Došlo by tak s největší pravděpodobností nejenom k úsporám 

v oblasti lidských zdrojů, ale i finančních. 

 

 Nejenom z hlediska bezpečnosti by bylo také vhodné, aby informace 

distribuované prostřednictvím webových stránek byly vyučujícími umisťovány 

v elektronických kurzech e-learningového modulu na VUT v Brně. 

 

 Hardwarová optimalizace dostupných prostředků není v současné době nutná. 

Pokud vezmeme v potaz pouze e-learningový modul na VUT v Brně, tak databázový 

systém byl poměrně nedávno přesunut na výkonnější server, díky čemuž je systém 

stále stabilní i při připojení extrémního počtu uživatelů, který se neustále zvětšuje. 

 

 Studenti projevili extrémní zájem o možnost přehrávání záznamů přednášek. 

Tato možnost by se dala pojmout jako další modul v e-learningovém systému na 

VUT v Brně, jehož prostřeednictvím by měli studenti v elektronických kurzech 

odkazy na video soubory, obsahující záznamy předešlých přednášek.  

 Ze strany fakulty by to znamenalo vytvořit kamerový systém ve vybraných 

přednáškových místnostech, jak tomu je například na Fakultě informačních 

technologí, kde tento systém již nějakou dobu úspěšně existuje.  

 Hardwarové nároky by spočívaly pouze v počátečních nákladech nutných k 

zavedení kamerového systému. Jako úložný prostor pro objemné množství dat, 

kterým by video záznamy jistě byly, by mohly posloužit síťové disky na školních 

serverech. Softwarové řešení by spočívalo pouze v implementaci stávajícího řešení 

Fakulty informačních technologií do e-learningového systému na VUT v Brně. 
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 Jelikož vyučující v dotazníkovém průzkumu neprojevili zájem o multimediální 

podporu e-learningového systému, dá se předpokládat, že by se k tomuto novému 

modulu stavili převážně odmítavě.  

 Aby nedošlo k zneužívání záznamů přednášek studenty, tak by bylo možné 

samotný přístup do modulu ze strany vyučujících omezit. Časovým zámkem, anebo 

případně požadovat k přístupu specifické heslo, které by vyučující distribuovali dle 

svého uvážení (například na přednáškách).  
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10. HARDWAROVÉ PROSTŘEDKY E-LEARNINGU 

 

Pod pojmem e-learning nesmíme chápat pouze virtuální prostředky vzdělávacího 

procesu. Tyto prostředky jsou totiž bez materiální roviny naprosto bezcenné. 

Materiální podstata e-learningu, která je mnohými zcela opomíjena, tvoří 

neodmyslitelnou součást tohoto pojmu a právě tuto podstatu znázorňují hardwarové 

prostředky e-learningu.  

 

Díky velkolepému rozmachu počítačové techniky se dnes již velmi obtížně 

setkáváme s pojmem hardware, jako takovým. Ve většině případů se totiž pod 

pojmem hardware, rozumí počítačový hardware, jehož definice je velmi úzká.  

Pro naše užití je potřeba e-learningový hadware definovat jako „jakékoli 

elektronické zařízení, které slouží k efektivnímu dosažení vzdělávacího cíle“.  

 

Osobní počítače se díky svému pojetí, konstrukci a rozšíření staly snad 

nejčastějším hardwarovým prostředkem e-learningu. Ačkoli snadno poskytují 

univerzální přístup a s pomocí lehkých modifikací dokážou naplnit nejrůznější 

požadavky dané výuky, tak i přesto by neměly být opomíjeny ostatní hardwarové 

prostředky podílející se na elektronické výuce.     

 

Díky faktu, že doposud nebylo zveřejněno žádné oficiální dělení těchto 

prostředků, lze prohlásit, že je lze obecně dělit na základě nejrůznějších kriterií a 

požadavků. 

Podle způsobu, jakým e-learningový hardware přistupuje k užití multimediálních 

složek, můžeme určit dělení do několika skupin: 

- audio zařízení – slouží výhradně k přehrávání audio záznamů (převážně mp3 a 

jiné audio přehrávače) 

- video zařízení – určené především k distribuci znalostí skrze vizuální složku 

(jednoduché verze tabletu, projektory, atd.)  
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- multimediální zařízení – umožňují zprostředkovat výukový proces skrze 

veškeré multimediální prostředky, výuka tak obsahuje přinejmenším 

audiovizuální složku (osobní počítače, složitější tablety, atd.) 

 Například podle interakce s uživatelem můžeme hardwarová zařízení také dělit 

do několika podskupin: 

- vstupní zařízení – elektronická zařízení, která umožňují transformovat 

(dokonce i zaznamenávat) zpětnou informaci od uživatele do elektronické 

podoby a tak komunikovat s virtuální podobou kurzu (klávesnice, jednoduché 

verze tabletu, myš, touchpady, mikrofony, elektronická pera, kamery, atd.) 

- výstupní zařízení – tato zařízení předávají elektronické informace uživateli, 

jedná se tak o zcela zpětný proces než u vstupních zařízení (televize, monitory, 

reproduktory, projektory, atd.) 

- kombinovaná zařízení – jejich prostřednictvím je umožněno předávat data 

oběma směry (dotykové obrazovky, vyspělé tablety, pda zařízení, atd.)   

   

Některé nejzákladnější parametry pro výběr vhodného hardwarového e-

learningového prostředku: 

- snadné ovládání a správa 

- podpora audiovizuální složky 

- schopnost pracovat s nejrůznějšími elektronickými daty v co největším počtu 

formátů 

- podpora co největšího počtu Řídicích systému a e-learningových standardů  

- přiměřené rozlišení zobrazovaní plochy vzhledem k její velikosti  

- možnost zpětné vazby uživatele 

- schopnost spolupráce s dalšími hardwarovými prostředky 

- přiměřená cena 
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11. ZÁVĚR 

 

V úvodu své práci jsem charakterizoval a vymezil pojem e-learning, jak 

z hlediska obecného přístupu, také i z hlediska technického a pedagogického. 

Objasnil jsem pojem tutor, kromě jeho historického významu, který není z hlediska 

dané problematiky podstatný. 

 

V práci jsem popsal klíčové momenty v historii e-learningu jak z hlediska 

hardwarového, tak i softwarového řešení. 

  

V další části práce jsem se převážně věnoval softwarovému řešení. Z různých 

hledisek jsem podrobně popsal jednotlivé části e-learningu a poukázal na jejich 

efektivní využití. Také jsem uvedl nejenom základní parametry, které by tyto části 

měly splňovat a popsal vazby vznikající mezi těmito součástmi. 

 

Detailněji jsem se věnoval systému Moodle, přičemž jsem jej charakterizoval, 

popsal jeho vznik, historii a zvláštní pozornost jsem věnoval hodnocení statistik, 

které mají spojitost s užíváním tohoto systému. Z těchto statistik jednoznačně 

vyplívá, že Moodle jako řídicí systém v e-learningu je stále více užíván a nejenom 

díky jeho vlastnostem je mu právem proklamována velká budoucnost.  

 

Dále jsem uvedl nejdůležitější standardy pro oblast e-learningu a organizace, 

které se podílí na jejich vytváření a aktualizaci. Dva nejvýznačnější standardy jsem 

popsal podrobněji. Stejnou mírou jsem se věnoval popisu, hodnocení a parametrům 

forem e-learningu. 

   

Elektronická výuka má bezesproru jak své kladné, tak i záporné stránky. Ve své 

práci jsem tyto elementy shrnul a ohodnotil jejich přínosy pro výuku jak 

z pedagogického hlediska, tak ekonomického hlediska. 
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Jako hlavní náplní práce jsem se věnoval e-learningovým prostředkům na VUT 

v Brně, v rámci FEKT UAMT. Detailně jsem popsal čtyři nejvíce používané 

prostředky pro elektronickou výuku (e-learningový modul Moodle, inranet, webové 

stránky vyučujících, materiály na školních discích). Ohodnotil jsem je z několika 

hledisek, primárně dle požadavků na efektivní výuku (bezpečnost, dostupnost, 

údržba, možnosti, zpětná vazba, atd.).  

Od správce současného e-learningového systému jsem převzal data vztahující se 

k užívání Moodle na VUT v Brně a dle nich jsem vypracoval statistiky s jejich 

významovými hodnoceními. 

K získání většího množství podkladů o přístupu studentů a vyučujících k e-

learningovým platformám, jsem provedl dotazníkový průzkum, jehož výsledky jsem 

ve své práci vyhodnotil. Následně jsem na základě všech  získaných podkladů a 

poznatků navrhnul hardwarovou a softwarovou optimalizaci a zefektivnění e-

learningových prostředků a to i po stránce přístupu studentů i vyučujících. 

 

V závěru práce jsem se věnoval hadwarovým prostředkům e-learningu. Popsal 

jsem jejich význam a uvedl vlastní definici.  

Provedl jsem vlastní dělení na základě dvou kritérií. Podle způsobu, jakým e-

learningový hardware přistupuje k užití multimediálních složek a podle interakce 

s uživatelem. U obou dělení jsem výstižně popsal každou z podkategorií a u každé 

zmínil příklady takových zařízení. 

Na závěr kapitoly jsem uvedl nejzákladnější parametry pro výběr vhodného 

hardwarového e-learningového prostředku. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

LMS - Learning Managment System (systémy pro řízení výuky) 

LCMS - Learning Content Management Systém (systémy pro vývoj elektronických 
kurzů) 

Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Modulární 
objektově orientované dynamické prostředí pro výuku) 

GNU - GNU's Not Unix (GNU není Unix) 

GPL - General Public License 

GFDL  - GNU Free Documentation License 

FSF - Free Software Foundation 

API  - Application Programming Interface (rozhraní pro programování aplikací) 

ISO - International Organization for Standardization 

ANSI - American National Standards Institute 

IEEE - Institute for Electrical and Electronic Engeneers 

CEN - European Committee for Standardization 

SCORM - Sharable Content Object Reference Model (referenční model sdíleného 
obsahu) 

ADL  - Advanced Distributed Learning Initiative 

VUT - Vysoké učení technické 

FCH - Fakulta chemická 

FEKT - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

FIT - Fakulta informačních technologií 

FSI - Fakulta strojního inženýrství 

FA - Fakulta architektury 

UAMT  - Ústav automatizace a měřící techniky 

WBT-  Web based training 

CBT - Computer-based Training 

CAI - Computer-assisted instruction 

CMI - Computer-managed instruction 

AICC - The Aviation Industry CBT Comittee (Komise pro počítačová školení v 
leteckém průmyslu) 

ASTD - American Society for Training and Development 


