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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá pouţitím nově vzniklého modelu vyuţití prostředků 

informačních technologií nazývaného cloud computing. Teoretická část je vymezena 

vysvětlením pojmu cloud computingu a jeho uplatněním. Praktická část je věnována 

implementaci nástrojů cloud computingu od společnosti Microsoft BPOS jako učební 

pomůcky pro výuku v kombinovaném studiu a celoţivotním vzdělávání na Fakultě 

podnikatelské VUT v Brně. 

 

Abstract 

The bachelor’s thesis deals with a newly created model of utilizing information 

technologies tools called cloud computing. The theoretical part is devoted to defining 

the concept of cloud computing and its applications. The practical part focuses 

on implementing the tools of cloud computing by Microsoft BPOS as a teaching aid 

in combine study programmes and lifelong courses at the Faculty of Business and 

Management, Brno University of Technology.  
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Úvod 

S příchodem nového století nastává změna v pouţívaných prostředcích 

aplikovaných v procesu vzdělávání. Médium, které v rychlosti přenosu informací nemá 

konkurenci a nejrychleji se rozšířilo do obyčejného ţivota lidí, je internet. 

Aplikace a vývoj vyuţití internetu v oblasti vzdělávání se neustále vyvíjí. 

Z počátku pomalá emailová offline komunikace nahradila rychlejší chatovací 

komunikaci v reálném čase. Zároveň s tímto vývojem přišel také přenos a sdílení 

souborů. Pro studenty přichází „ráj“ v podobě přínosu mnoţství dat, která mohou 

obohatit jejich mozky novým učivem. Spolu s tímto trendem ovšem nastává otázka: 

„Musí studenti chodit do školy?“ V teple našeho domova nebo odkudkoli na světě je 

moţnost připojit se do virtuální třidy a tam komunikovat s lektorem. 

Kaţdého napadne, ţe tato myšlenka musí být skvělá. Ano zcela jistě je, ovšem 

aplikovatelná je pouze na určitě druhy a formy studia, které k tomu mají předpoklady. 

Tato novinka ještě nemá na poli základních, středních ba i univerzitních škol 

vypracované metody, které by se mohly aplikovat do praxe. Avšak současný růst 

a vývoj informačních technologií najde to správné řešení a udělá další krok v procesu 

moderního vzdělávání.  
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Cíl práce 

Cílem práce je analyzovat současný stav vyuţívání e-learningové aplikace 

MOODLE na Fakultě podnikatelské a zhodnotit jeho kvalitu prostřednictvím dotazníku. 

Dalším cílem práce je vytvoření ukázkového modelu výuky s pomocí vyuţití 

aplikace Microsoft Office Live Meeting a Microsoft SharePoint Online. Prostřednictvím 

Microsoft Live Meeting budou vytvářeny videokonference, ze kterých se následně 

pořídí video- a audiozáznam. Microsoft SharePoint Online poslouţí k vytvoření 

webového portálu, sdruţování učebních materiálů a vzájemné komunikace pro studijní 

programy na Fakultě podnikatelské VUT v Brně v kombinované formě studia 

a celoţivotního vzdělávání. 
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1 Teoretické východisko práce 

1.1 Cloud Computing 

1.1.1 Co je to Cloud? 

Termín cloud (z angl. překlad oblak) byl pouţit historicky jako metafora pro 

internet. Toto označení dostal internet z důvodu, ţe byl vţdy prezentován na 

diagramech počítačových sítí jako nástin mraku, jenţ se pouţívá pro přenos dat ke 

koncovému bodu. V roce 1961 profesor John McCarthy vyslovil poprvé hypotézu, ţe 

by počítačová technologie time-sharingu mohla vést k budoucnosti, kde výpočetní 

výkon nebo i konkrétní aplikace mohou být prodávány jako nástroje pro tvorbu 

obchodního modelu [5]. 

Tato idea se do konce 60. let udrţela, ale v polovině let 70. se vytratila, kdyţ 

bylo jasné, ţe prostředky informačních technologií nedosahují moţnosti uskutečnit 

takovýto futuristický výpočetní model. Na přelomu tisíciletí byl tento koncept oţiven 

a znovu se pojem cloud dostal do podvědomí v informačních technologiích [5].  

 
Obrázek 1 Cloud (Zdroj: http://www.etherfleet.com/about/) 

1.1.2 Cloud Computing 

Hlavním cílem cloud computingu je poskytování výpočetních nástrojů a sluţeb 

prostřednictvím nejnovějších datacenter, která jsou postaveny na virtuálních sítích. Tato 

myšlenka ovšem nebyla nijak nová, ale takovýto způsob práce na počítači je dnes 
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v oblibě. Jiný pouţívaný termín je SaaS
1
 (software as a service), který je pouze 

poloviční doménou termínu cloud computingu. Musí být ještě doplněn o HaaS
2
 

(hardware as a service), jelikoţ hlavní funkcí cloud computingu je vyuţívání volných 

kapacit hardwarových prostředků v datových centrech [16]. 

Definicí, které se snaţí pojem cloud computing vysvětlit, je mnoho a liší se 

v některých detailech. Například definice podle Trevora Doearksena [7] zní: „Cloud 

computing je uživatelsky přátelštější verze gridu.“  

 
Obrázek 2 Cloud Computing (Zdroj: http://www.systemonline.cz/sprava-it/jak-pochopit-a-uchopit-cloud-

computing.htm) 

 

1.1.3 Grid Computing, nebo Cloud Computing? 

Grid vznikl z modelu vyuţít potencionální výpočetní sílu počítačů po celém 

světě. Grid umoţňuje sdílení, selektování a agregační výpočty z dostupných zdrojů 

superpočítačů, datových úloţišť i domácích počítačů po celém světě. Této výpočetní 

kapacity se vyuţívá hlavně ve vědě, výzkumu a dalších institucích, které potřebují řešit 

širokou škálu úloh náročných na výpočet [16]. 

Rozdíl mezi cloud computingem a grid computingem je v jejich rozloţení 

výpočetních sil. V gridu jsou výpočetní síly široce distribuované a zeměpisně od sebe 

daleko vzdálené aţ na vzdálenost kontinentů. Naproti tomu cloud computing je spíše 

centralizovaný systém, který umoţňuje spouštět nejen jednotlivé procesy, ale i celé 

                                                 
1 SaaS  – znamená poskytování softwaru na poţádání. Uţivatel se přes internet připojí k poskytovateli 

softwaru a za poplatek jej můţe vyuţívat. Výhodou je rychlý přístup, kdekoli je internet, a nemusí se 

ţádný program instalovat na lokálním počítači 
2 HaaS – znanená poskytování hardwaru na poţádání. Vyuţívá se například pro ukládání dat v datových 

centrech, kdy si poskytovatel účtuje poplatky za velikost pronájmu datového úloţiště 
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virtuální počítače. Uţivatelé tak mohou vyuţívat plnou flexibilitu a současně mít plně 

pod kontrolou prostředí, ve kterém se procesy uskutečňují [16]. 

1.1.4 Bezpečnost v Cloud Computingu 

V kaţdé nové sluţbě či softwaru vzniká otázka ohledně bezpečnosti. Cloud 

Computing přichází s velice pozoruhodnou sluţbou CloudAV, jeţ se vyvíjela na 

univerzitách. CloudAV chce vyuţít schopností cloudu a vytvořit tak antivirový systém 

další generace [5].  

Tento nový model nabízí několik významných výhod. Prvním bodem je lepší 

detekce škodlivého softwaru. Pokud by se spojily vyhledávací mechanismy různých 

antivirů v cloudu, došlo by k rapidnímu zvýšení identifikace škodlivého a neţádoucího 

softwaru [5].  

Druhým bodem je rozšíření funkce forenzní analýzy. V cloudu se uchovávají 

informace o tom, co kaţdý počítač spustil nebo jaké soubory nabízí. Tyto informace 

vytvářejí časové stopy mezi událostmi, které se v cloudu uskutečnily. Tím se urychlila 

forenzní analýza, která by jinak musela tato data dlouho analyzovat [5]. 

Třetím bodem je zpětná detekce. Pokud se objeví nová hrozba, tak se zaznamená 

a zpětně můţe být vyuţita k přesnému určení, který počítač nebo uţivatel otevřel 

podobný nebo identický soubor. CloudAV vyuţívá historie těchto záznamů. Poslouţí 

správcům, kteří tak budou informováni o tom, který počítač byl infikován nebo dokonce 

i automaticky vytvoří karanténu infikovaných počítačů [5]. 

Čtvrtým bodem je zlepšené rozmístění a správa. Samotná detekce neţádoucího 

softwaru se přemísťuje z hostitelského počítače na síť, coţ umoţňuje administrátorům 

centrální kontrolu a posilování práv přístupu k souborům [5]. 

Celý tento model architektury antivirového modelu CloudAV se skládá ze tří 

základních částí. Nenáročný klient, který bude spuštěn na koncovém zařízení, jímţ 

můţe být nejen počítač či notebook, ale i mobilní telefon. Tato zařízení odešlou jakýkoli 

nový soubor přes síť. Síťová sluţba soubory přijme a identifikuje v nich případný 

škodlivý nebo neţádoucí obsah. Posledním nástrojem je archivní a forenzní analýza, ve 

které se ukládají data o analyzovaných souborech [5]. 
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1.1.5 Proč používat Cloud Computing? 

Kdyţ chce člověk zaloţit podnik, který bude pouţívat informační technologie 

a bude na nich závislý, bude potřebovat spoustu peněz na tyto prostředky. Nemalé 

finance taktéţ padnou na výstavbu místností pro servery, které potřebují chlazení. Další 

finanční náklady padnou na softwarové vybavení. Pokud je začínající podnikatel 

ochoten tyto peníze vynaloţit, musí také počítat s obsluhou. Lidé stojí další peníze, 

které se budou muset promítnout do ceny produktu nebo sluţby, se kterou jde 

podnikatel na trh. Tím uţ se stává podnikatel méně konkurence schopný [3]. 

Řešením je cloud computing. Podnikatel nakoupí pouze osobní počítače 

a připojení k internetu. To mu umoţní rychlý start jeho podnikání a zároveň nízké 

náklady na rozběhnutí celého jeho podniku. Například interní a externí emailová 

komunikace. K tomuto účelu můţe poslouţit sluţba Gmail od Googlu. K jeho provozu 

není potřeba vlastnit nebo instalovat vlastní emailový server a datové uloţiště. 

Podnikatel taktéţ nepotřebuje platit technickou podporu ve svém podniku a nemusí ani 

platit za upgrade softwaru. Vše, co je potřeba, je zaregistrovat se na příslušných 

webových stránkách, nastavit si aplikaci podle vlastní potřeby a vyuţívat. To je hlavní 

síla cloud computingu [18].  

1.2 BPOS 

Nástrojem, který vyuţívá principu cloud computingu, je BPOS. Tato zkratka 

znamená Business Productivity Online Standard. Jedná se o sadu nástrojů pro 

spolupráci a zasílání zpráv, dodávané jako předplacená sluţba, která poskytuje bohaté 

moţnosti podnikům bez nutnosti instalovat a udrţovat software a hardware 

v provozovnách. Tyto on-line sluţby jsou navrţeny tak, aby pomohly uspokojit potřeby 

zákazníků pro robustní zabezpečení s kaţdodenní spolehlivostí [13]. 

Tento balíček obsahuje Microsoft Exchange Online, Microsoft SharePoint 

Online, Microsoft Office Communications Online a Office Live Meeting [13]. 

1.2.1 Exchange Online 

Uţivatelsky jednoduchý a profesionální poštovní server. K základní verzi sluţby 

BPOS patří datové úloţiště aţ 25 GB pro jednoho uţivatele. Antivirovou a spamovou 

ochranu zajišťuje Microsoft Forefront Security. Samozřejmostí je kalendář, seznam 
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kontaktů a s ním spojená i synchronizace s mobilním telefonem. Klientským 

programem je zde obyčejný webový prohlíţeč či plná verze Outlooku, který není 

zahrnutý v základní ceně licence [8]. 

1.2.2 SharePoint Online 

Tento nástroj slouţí pro vytváření portálů a sdílení dokumentů, kalendářů, úkolů 

apod. Pro jednoho uţivatele je na serveru kapacita 250 MB. Ovšem pokud jeden podnik 

má více licencí, potom se kapacita sčítá [17]. 

1.2.3 Office Communications 

Tento produkt umoţňuje přímou dostupnost komunikace, instant messaging
3
 

a peer-to-peer
4
 audiohovory [15].  

1.2.4 Office Live Meeting 

Jedná se o prostředek, který umoţňuje vytváření webových konferencí nebo 

online prezentací. Disponuje nejen funkcí audio- a videohovorů, ale můţe tyto 

konference zaznamenávat do videoformátu .avi nebo .wmv. Díky moţnosti sdílení 

obrazovky můţe správce či zakladatel meetingu povolit jinému uţivateli klávesnici 

a myš a tím se aktivně podílet na vytváření nějakého dokumentu či jinak aktivně se 

podílet na konferenci [12].  

1.2.5 Jak to funguje 

Po celém světě jsou sofistikovaně a strategicky rozmístěna datacentra, která mají 

k dispozici to nejmodernější vybavení, které zajišťuje bezproblémové připojení 

ke sluţbám Microsoft Online. Tato datacentra poskytují nepřetrţitý přístup a pomáhají 

uchovávat data v bezpečí [13].  

Kromě Spojených států mohou sluţby Microsoft Online vyuţívat podniky 

i v dalších 33 zemích: Austrálie, Belgie, Brazílie, Česká republika, Dánsko, Finsko, 

Francie, Hong Kong, Chile, Indie, Irsko, Itálie, Izrael, Japonsko, Kanada, Kolumbie, 

Maďarsko, Mexiko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Portoriko, 

Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Singapur, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko 

                                                 
3 IM (zkr. instant messaging) – jedná se o formu komunikace v reálném čase. Vyuţívá se klientských 

programů (ICQ, MSN, Skype) a sítě internet 
4 P2P (zkr peer to peer) – tento model sítě je velmi obecný. Jedná se o jakoukoli síť, ve které mezi sebou 

dva počítače symetricky komunikují.  
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a Velká Británie. Pro návštěvníky jsou připravené jazykové mutace webových portálů 

Microsoft Online. Kromě angličtiny se zde nachází čeština, dánština, finština, 

francouzština, italština, japonština, maďarština, němčina, norština, polština, 

portugalština, rumunština nebo španělština [13]. 

1.2.6 Cena 

V současné době nabízí Microsoft několik sluţeb, které jsou zpoplatněné, 

v rámci sluţby BPOS. Kromě verze Standard obsahuje nabídka verzi Deskless Worker 

Suite, která je vysvětlena níţe. V následující tabulce bude zobrazen seznam sluţeb 

s vysvětlivkami a cenou za 1 měsíc pro jednoho uţivatele [13]. 

 
Tabulka 1: Cena služeb BPOS (Zdroj: vlastní) 

Nabídka služeb 
Cena za měsíc (v 
eurech) 

Exchange Online* 
(služba pro zasílání emailů hostované spol. Microsoft na Exchange Server 2007) 4,26 

Office SharePoint Online Standard* 
(hostované podnikové řešení využívají SharePoint Server 2007) 4,47 

Office Communications Online Standard* 
(služba pro zasílání rychlých zpráv hostované na Microsoft Communications Server 

2007) 
1,70 

Office Live Meeting Standard* 
(řešení pro vytváření webových konferencí od 15 do 1250 účastníků)  3,84 

Business Productivity Online Standard Suite* 
(celý balíček služeb zahrnující Exchange, SharePoint, Communications a Live 

Meeting Standard)  
8,52 

Exchange Online Deskless Worker 
(viz Bod 1.2.7) 1,70 

Deskless Worker Suite 
(viz Bod 1.2.7) 2,55 

*Minimální nákup těchto služeb je 5 licencí 

 

Z výše uvedené tabulky lze usoudit, ţe je nejvýhodnější zakoupit celý balíček 

Business Productivity Online Standard Suite. 

1.2.7 BPOS Deskless Worker Suite 

Kaţdá sluţba Deskless stojí € 1,70/měsíc pro jednoho uţivatele. Pokud si 

zákazník objedná oba balíčky v licenci Deskless, který se nazývá Deskless Worker 

Suite (tzn. Exchange Online a Share Point Online), zaplatí € 2,55/měsíc a ušetří 25 %. 

Tento balíček Deskless je zejména výhodný v podnicích nebo organizacích, kde 



18 

 

v současné době nevyuţívají funkci zasílání zpráv a spolupráce. Rozdíly mezi verzí 

Deskless a Standard jsou zobrazeny v následujících tabulkách [6]. 

 
 Tabulka 2: Služba Exchange Online Deskless Worker (Zdroj: vlastní) 

Hlavní funkce služby Exchange Online Deskless Standard 

Úložiště poštovní schránky 500 MB 25 GB 

Kalendář, kontakty, adresář Ano Ano 

Office Outlook Web Access Light (v angličtině) Ano Ano 

Office Outlook Web Access Premium Ne Ano 

Office Outlook 2007 Access Ne Ano 

Mobility Access Ne Ano 

 
 Tabulka 3: Služba SharePoint Deskless Worker (Zdroj: vlastní) 

Hlavní funkce služby SharePoint Online Deskless Standard 

Přidělené úložiště na uživatelskou licenci 0 MB 250 MB 

Vytváření a úpravy seznamů, kontaktů Ano Ano 

Účast na diskuzích, průzkumech Ano Ano 

Vytváření, úpravy a uložení dokumentů Ne Ano 

Vytváření a úpravy webů, pracovních postupů Ne Ano 

Funkce správy Ne Ano 

1.3 Moodle 

1.3.1 Co je to Moodle? 

Moodle je zkratka pro modular object oriented dynamic learning environment 

(přek. modulární objektově orientované dynamické vzdělávací prostředí). Jedná se on-

line kurzy, které se nacházejí ve flexibilním prostředí, určené pro studenty a učitele. 

Moodle je poskytován zadarmo. Jedná se o Open Source
5
 program, který spadá pod 

                                                 
5 Open Source – jedná se o software se zveřejněným zdrojovým kódem, který můţe kaţdý uţivatel za 

určitých podmínek prohlíţet nebo upravovat. Také získat označení Open Source vyţaduje splnění  

10 podmínek mezi kterými je kromě zveřejnění zdrojového kódu také, ţe program nesmí diskriminovat 

lidi nebo nějaké skupiny apod. Zdroj: License - MoodleDocs [online]. 2007 [cit. 2011-05-15]. Dostupné  

z WWW: <http://docs.moodle.org/en/License>. 



19 

 

licenci GNU General Public License (zkr. GNU GPL
6
). Moodle můţe být nainstalován 

na Windows, Mac nebo Linux serverech. Moodle můţe být nasazen pro výuku jak 

v malých, tak i ve velkých skupinách. Umoţňuje publikovat texty, prezentace a ve 

fórech dochází i k spolupráci a komunikaci. V současné době vyuţívá Moodle více neţ 

45 000 různých institucí s více neţ 32 miliony uţivatelů v 205 zemích světa v téměř 

80 jazycích. O vývoj a podporu pro Moodle se starají vývojáři v hlavním zázemí 

Moodlu v Austrálii, tisíce dobrovolníků a také partneři Moodlu. Více informací lze 

nalézt přímo na stránkách Moodlu www.moodle.org [14]. 

1.3.2 Práce s Moodle 

Práce s objektově orientovaným dynamickým vzdělávacím prostředím je 

poměrně jednoduchá. Umoţňuje vytvářet a absolvovat on-line kurzy. Vše, co student 

potřebuje, je připojení k internetu. Díky tomu si absolvent kurzu tedy můţe sám určit 

čas strávený nad danou problematikou nebo mnoţství učiva, které v ten konkrétní čas 

probere. Tento druh vzdělávání klade nárok na aktivní přístup absolventů on-line kurzů. 

Tyto kurzy mohou být naplněny různými úkoly a testy [2].  

Komunikačním prvkem jsou zde diskuzní fóra nebo vytváření anket. Rozdělení 

učiva do jednotlivých částí, které obsahují nejen materiály ke studiu, ale i průběţné 

úkoly mají v absolventovi kurzu vzbudit motivaci pro další kroky v procesu samoučení 

a tím dosahovat lepších výsledků [2]. 

1.3.3 Funkční prvky Moodle 

Přehled 

 Tento modul poskytuje učiteli plnou kontrolu nad nastavením celého kurzu a 

nastavení práv pro ostatní učitele, 

 Nachází se zde flexibilní pole s aktivitami kurzu – fórum, kvízy, úkoly, chaty, 

workshopy atd., 

 Kurzy mohou být zabaleny jako soubor zip pomocí zálohovací funkce a později 

mohou být obnoveny na jakémkoli serveru Moodle, 

  

                                                 
6 GNU GPL – Pokud je program pod licencí GNU GPL, znamená to garantování svobody ve sdílení a 

úpravy softwaru zadarmo. Zdroj: License - MoodleDocs [online]. 2007 [cit. 2011-05-15]. Dostupné  

z WWW: <http://docs.moodle.org/en/License>. 

http://www.moodle.org/
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 Vlastní pořadí – učitelé si sami definují vlastní stupnice pro třídění témat na fóru 

či úkolů, 

 Skupiny – učitelé a studenti mohou být umístěni v jedné nebo více skupinách. 

Reporty kurzu 

 Umoţňuje klasifikovat aktivity, které účastník kurzu splní, 

 Všechny známky z kurzů si student můţe zobrazit na jedné stránce, 

 Zaznamenává přihlašování studentů a sleduje jeho veškeré činnosti. Z tohoto 

záznamu se vytváří graf, který obsahuje detaily o kaţdém modulu. 

Odevzdávání úkolů 

 Umoţňuje učiteli nastavit datum, které bude konečné pro odevzdávání úkolů od 

studentů, 

 Studenti odesílají soubory na server, kde se uchovávají i časová razítka pro 

ověření přijetí, 

 Učitel můţe odesílat zpětnou vazbu ve formě komentáře a hodnocení pro 

kaţdého studenta, 

 V tomto modulu lze povolit i více souborů pro uloţení. 

Chatování (pokec) 

 Slouţí pro plynulou komunikaci mezi účastníky kurzu a učitelem, 

 Tento modul můţe být omezen pro některé členy skupiny či role, které vytváří 

učitel či lektor kurzu. 

Hlasování 

 Volba hlasování umoţňuje studentům hlasovat v anketách, ze kterých učitelé 

mohou zpracovávat analýzu, 

 Učitel můţe výsledný graf z hlasování zobrazit všem zúčastněným studentům. 

Fórum 

 Tento modul podporuje různé typy diskuzních fór – informace o novinkách, 

otevřené fórum pro všechny nebo pouze hlasovací fóra, 

 Novinky z fóra mohou být zasílány registrovaným uţivatelům pomocí emailu, 

 Kaţdý uţivatel si můţe nahrát svoji fotografii, která se později zobrazuje v jeho 

příspěvcích na fórech, 
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 Diskuzní témata mohou být seřazena například od důleţitého k méně důleţitým 

či podle data, 

 Učitel můţe také zakázat komentovat jeho oznámení na fóru, 

 Diskuzní témata lze přesouvat v rámci celého fóra podle učitele. 

Slovník 

 Modul slovník je jedním z modulů, který nejlépe ilustruje způsob, jakým můţe 

Moodle zásadně zlepšit zkušenosti z tradiční vyučovací hodiny, 

 Studenti zde mohou přispět svojí myšlenkou či definicí, 

 Příspěvky studentů mohou být kontrolovány učitelem před zveřejněním, 

 Poloţky ve slovníku mohou být seskupovány do kategorií, 

 Studenti se mohou pod kaţdou definicí vyjádřit, 

 Slovník můţe být vyexportován nebo importován pomocí souboru formátu xml
7
, 

 Ve slovníkovém modulu lze snadno vyhledávat pomocí vyhledávacího okna.  

Lekce 

 Lekce jsou jedinou činností, kde jsou studentovi prezentovány řady stran, mezi 

kterými si student volí na základě vlastní volby, 

 Obsah, který student vidí, je vytvářen pomocí HTML editoru Moodle, 

 Studenti volí odpovědi na otázky nebo stisknutím tlačítka s popisem odpovědi. 

Jejich volby jsou propojené s jinými stránkami celé lekce (tato moţnost dovoluje 

procházet celou prezentaci s obsahem a otázkami), 

 Nastavení lekce nabízí učiteli moţnost různého bodování, počet studentových 

pokusů, časové limity nebo minimální počet bodů pro kaţdou lekci zvlášť. 

Kvíz 

 Vyplnění kvízu pomůţe studentům zopakovat si probrané učivo, 

 Pro nastavení kvízu existuje více moţností – omezení doby vyplnění kvízu, 

nastavení počtu opakování, otázky v kvízu mohou být náhodně řazeny atd., 

 Existuje více neţ 10 typů otázek s různými metodami bodování, např.: 

o otázka s více neţ jednou moţnou odpovědí 

                                                 
7 xml – slouţí k strukturalizaci dat (adresáře, konfigurace, tabulky, technické výkresy atd.). Nejedná se 

zde o programovací jazyk, pouze pouţívá podobné značky neboli tagy jako html (coţ jsou jména mezi 

uzavřenými, špičatými závorkami a atributy). XML formát zjednodušuje čtení dat pro počítač 
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o odpověď ve formě psaného slova 

o odpověď typu ANO/NE 

o náhodné krátké odpovědi 

o numerické otázky 

o vestavěné odpovědi – podobný styl jako u doplňovačky. 

Zdroje 

 Zdrojem mohou být různé typy souborů (Word, PowerPoint atd.) a lze je 

zobrazit jednoduchým odkazem na stránce kurzu, 

 Soubory mohou být umístěny lokálně nebo pomocí odkazu na vzdálených 

místech, 

 Soubory je moţno nahrávat a spravovat (přidat do archivu, rozbalit z archivu, 

přejmenovat, přesunout) přímo v kurzu. 

Modul Wiki 

 Jedná se o řadu webových stránek, které můţe kdykoli a kdokoli upravovat, 

 Podporuje skupiny, 

 Nachází se zde široká paleta editačních nástrojů. 

Workshop 

 Workshop modul umoţňuje vzájemné posuzování dokumentů, učitel můţe řídit 

a klasifikovat hodnocení, 

 Podporuje širokou škálu klasifikační stupnice, 

 Tento modul se nachází ve verzi Moodle 2.0. 

1.4 E-learning 

1.4.1 Co to je e-learning? 

Jedná se o vyučovací prostředky, které napomáhají zlepšit metody vyučování. 

Jejich úkolem je vzbudit ve studentech aktivitu a naučit se vzájemné spolupráci, coţ 

jsou některé prvky z vyučovacích zásad. Podle doc. PhDr. Zdeňka Friedmanna, CSc. 

rozdělujeme vyučovací prostředky na učební pomůcky a didaktickou techniku [4]. 

Učební pomůcky – jedná se o reálné předměty nebo modely, které je moţno 

promítat nebo předvádět, výukový software, multimediální software atd [4]. 
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Didaktická technika – kromě klasické školní tabule nebo bílé magnetické sem 

patří projektory, ukazovátka, dataprojektory a jiná výpočetní technika určená 

k výuce [4]. 

1.4.2 Vznik e-learningu 

Vznik e-learning odstartoval masivní rozvoj internetu a webu po roce 1993. 

Ovšem pojem e-learning se datuje aţ od roku 1999. Ze začátku se jako ekvivalent slova 

e-learning pouţíval pojem WBT nebo online learning, coţ byly pojmy pro výuku nejen 

prostřednictvím webu, ale i dalších internetových technologií [10]. 

1.4.3 Elektronický studijní kurz a jeho správa 

Elektronický studijní kurz (zkráceně e-kurz) je základním prvkem e-learningu. 

Stavba kaţdého kurzu je koncipována pro dosaţení stanovených cílů vzdělávání. E-kurz 

charakterizují tři základní sloţky [10]: 

o vzdělávací obsah studijních materiálů, 

o elektronická distribuce studijních materiálů, 

o elektronická správa e-kurzů. 

Vzdělávací obsah studijních materiálů 

Jedná se o převedení obsahu probírané látky do formy interaktivního 

počítačového softwaru, který bude schopen plnit funkci studijního materiálu určeného 

k samostudiu. Elektronická učební pomůcka by měla obsahovat [10]: 

o programované vstupní informace, 

o učební úlohy, 

o zpětnovazební kontrolní informace, 

o nezbytné řídící instrukce. 

E-kurzy se zpravidla naplňují multimediálními materiály, pro jejich tvorbu je 

nutná znalost autorských nástrojů. Nejvíce je kladen důraz na znovupouţitelné 

vzdělávací objekty a standardy [10]. 

Vzdělávacím objektem mohou být jednotlivé obrázky, různé části textu, animace 

nebo i celé webové stránky, které obsahují. Základním potenciálem vzdělávacích 

objektů je jejich opětovné pouţití. Tím se mohou donekonečna aplikovat v různých 

vzdělávacích kurzech [10]. 



24 

 

Standardy vznikly z důvodu kompatibility při přenosu a pouţití softwarových 

produktů vyrobených různými společnostmi. Tyto standardy byly shrnuty v modulu 

SCORM (Sharable Content Object Reference Model). Tento model shromaţďuje 

všechny klíčové specifikace a standardy pro obsah, technologie a sluţby související s e-

learningem. Dílčím důvodem vzniku tohoto modelu je zlevnit dosavadní e-kurzy, které 

se prodraţovaly vznikem duplicitních studijních materiálů. Díky dodrţování tohoto 

standardu je moţné přenášet jiţ vytvořené e-kurzy do jiných systémů pro řízení 

studia [10]. 

Elektronická distribuce studijních materiálů 

Pro publikaci studijních materiálů pro e-learning je číslem jedna internet a jeho 

webové sluţby. Přenos některých materiálů se můţe uskutečnit i prostřednictvím 

satelitního vysílání, interaktivních televizních pořadů a jiných technologií [10].  

Při elektronické distribuci je kladen důraz především na vzdělávací stránku věci. 

Proto je nutné při distribuci materiálu optimalizovat pouţité prostředky a technologie 

pro zvýšení přínosu do vzdělávání a propočítání nákladů na celou realizaci [10]. 

Elektronická správa e-kurzů 

Řízení e-learningu prostřednictvím webu zajišťují systémy pro řízení studia, ve 

zkratce LMS (Learning Management Systems). Tyto systémy usnadňují tvorbu, 

pouţívání a řízení e-kurzů díky jejich souboru vzdělávacích nástrojů. Tyto nástroje 

obsahují prostředky pro komunikaci, výměnu souborů, vkládání poznámek, kalendář, 

adresář kontaktů atd. [10]. 

Tvorba e-kurzů je náročnou disciplínou a není moţné je vytvářet bez odborné 

přípravy a znalostí didaktického zpracování učiva a autorských nástrojů pro vytváření  

e-kurzů. Příprava a samotná realizace e-kurzů je náročnější neţ tvorba klasických 

vzdělávacích kurzů. Tvorba e-kurzu není prací jednoho člověka, ale vyţaduje spolupráci 

lidí v týmu. Tým realizátorů e-kurzů jsou odborníci, kteří se rozdělují do tří skupin – 

manaţer, vývojář, tutor. V níţe uvedené tabulce jsou rozepsány jednotlivé úkoly a jaké 

dovednosti je potřeba znát v kaţdé ze tří skupin realizátorů [10]. 
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Tabulka 4: Příklady úkolů u profesí při vývoji e-kurzu (Zdroj: vlastní) 

Profese Úkol Specialista 

Manažer 

Návrh a koordinace projektu 

Celková strategie 

Analýza a evaluace výuky 

Zabezpečení servisu 

Marketing 

Projektant e-kurzu 

Znalec e-learningu 

Pedagog – didaktik výuky 

Techničtí pracovníci 

Marketingový pracovník 

Vývojář 

Projekt výuky 

Vytvoření odborného obsahu 

Didaktická transformace 

obsahu 

Posouzení obsahu 

Tvorba multimedií 

Převod obsahu do LMS 

Tvorba počítačové grafiky 

Programátorské práce 

Pilotní ověření e-kurzu 

Projektant výuky 

Autor obsahu 

Expert na pedagogiku 

Expert na obsah 

Specialista na multimedia 

Znalec LMS 

Počítačový grafik 

Programátor 

Hodnotitelé (učitelé a 

studující) 

Tutor 

Aplikace LMS v e-kurzu 

Vedení výuky 

Rady ke studiu, konzultace 

Podpora a usnadnění studia 

Administrace výuky 

Aktivní uţivatel LMS 

Vedoucí výuky 

Konzultant, poradce 

Podporovatel, usnadňovatel 

Administrátor 
 

Pro vytváření e-kurzů není stanovena minimální velikost týmu, protoţe jeden 

člověk můţe provádět více úkolů. Pouze profese vývojáře bývá sloţena z minimálně 

3 pracovníků [10]: 

 projektant výuky – jedná se o specialistu na pedagogiku, který vytváří projekt 

kurzu a rozumí obsahu kurzu po odborné stránce, 

 autor obsahu – expert na odborný obsah dané problematiky, 

 počítačový odborník – tento člověk se specializuje na převod e-kurzu do 

podoby, která vyhovuje potřebám učitele a studentů do systému LMS. 

1.4.4 Technologie pro distribuci vzdělávacího obsahu v e-learningu 

V následující tabulce budou uvedeny dostupné druhy technologií, které se 

vyuţívají pro distribuci vzdělávacího obsahu v e-learningu. Základním rozdělením je 

druh média, na kterém se obsah přenáší [10]: 

 Tisk, 

 Audiotechnologie, 

 Videotechnologie, 

 Počítačové technologie. 
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Tabulka 5: Přehled technologií a jejich výhody a nevýhody (Zdroj: vlastní) 

Technologie Výhody Nevýhody 

Tisk 

Levný materiál 

Přenositelnost 

Pohodlné studium 

Široce dostupné 

Neinteraktivní 

Omezené zapojení smyslů 

Vyţaduje čtenářské 

schopnosti 

Těţko se aktualizuje 

Hlasová pošta 
Snadné uţití 

Moţná interaktivita 

Omezená délka záznamu 

Bez vizuálních prvků 

Audiozáznam 
Levná a dostupná 

Snadno se kopíruje 

Neinteraktivní 

Bez vizuálních prvků 

Audiokonference 
Levná 

Snadno se realizuje 

Neinteraktivní 

Bez vizuálních prvků 

Vyţaduje hardware 

Videozáznam 

Levná a dostupná 

Snadno se kopíruje 

Audio a vizuální prvky 

Sloţité nahrávání 

Neinteraktivní 

Vyţaduje hardware 

Těţko se aktualizuje 

Satelitní videokonference 
Realistická 

Můţe být interaktivní 
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Vyţaduje časový rozvrh 
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vysílání 

Videokonference 
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Můţe být interaktivní 

Relativně levná 

Vyţaduje časový rozvrh 

Limitovaný dosah 
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Snadno pouţitelná 

Snadno dostupná 

Program lze nahrát 

Audio a vizuální prvky 
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Email 
Flexibilní 

Interaktivní 
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Software se liší 

Online Chat 
Současná interaktivita 

Přímá zpětná vazba 

Vyţaduje podobný software 

Vyţaduje časový rozvrh 

Vyţaduje hardware 

Webové vzdělávání 

Můţe zahrnout 

multimedia 

Celosvětový přístup 

Interaktivní 

Snadno se aktualizuje 

Vyţaduje počítač 

Software můţe být drahý 

Vyţaduje přístup k Internetu 

Občas technické problémy 

1.5 Interaktivní tabule 

Nejnovější fenoménem posledních let je vyuţití interaktivní tabule k výuce. 

Základním kamenem pro moţnost vyuţití tohoto prvku je kvalitně vyškolený učitel pro 
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kaţdý předmět. Spolu s ostatními učiteli tvoří tak pracovní skupinu učitelů, kteří 

poskytují metodickou podporu pro další učitele a zároveň spolupracují s vedením školy. 

1.5.1 Podpora 

K zajištění správné funkce interaktivní tabule je zapotřebí mít technickou 

podporu, která bývá zajištěna od výrobce nebo škola zaměstnává vlastního technika. 

Školy by také měly evidovat údrţbu a pravidelně provádět výměnu náhradních lamp 

projektoru, čištění filtrů apod. Díky těmto opatřením nedochází k opravám v servisech, 

které by jinak znemoţnily pouţívání tabule k výuce. Nezbytnou součástí je také 

aktualizace softwaru [1]. 

1.5.2 Organizace výuky 

Pro vyuţívání interaktivní tabule během výuky je důleţité její umístění v rámci 

učebny. Je potřeba dbát nejen na přístupnost, ale i na dobrou viditelnost pro ostatní 

studenty [1]. 

1.5.3 Materiály pro výuku 

Aby mohla být interaktivní tabule vyuţívána, musí mít učitel připravený koncept 

celé hodiny spolu s výukovým softwarem či vlastním učebním materiálem. Většina 

učitelů vyváří tyto materiály samostatně a nemají moţnost je sdílet. Z tohoto důvodu by 

školy měly pořídit systém, kterým budou moci ukládat materiály a zajistit tak hromadný 

přístup přes společné virtuální prostředí. Díky tomuto systému budou moci sdílet své 

materiály i s jinými institucemi. Myšlenkou tohoto sdílení je také vzájemné hodnocení 

a poskytování rad ostatním učitelům kdekoli na světě [1]. 

1.5.4 Nástroje, techniky a aplikace 

Všechny typy interaktivních tabulí mají své softwarové vybavení pro nástroje 

kreslení nebo psaní. Uţivatel však můţe vyuţívat také softwaru přímo z počítače, na 

který je tabule napojena. Kromě textových či kreslicích programů mohou být na tabuli 

spuštěny i další aplikace. Například pro měření času, kalkulačka nebo teploměr. Další 

zvláštností jsou nástroje, které se přímo specializují pro konkrétní předměty. Na začátku 

vývoje se tvořily programy především pro výuku matematiky a přírodních věd. Dnes se 

můţeme setkat s nástroji pro vytváření časových os, kontrolu pravopisu a vytváření 

slov. Jednou z klíčových funkcí interaktivní tabule je záznam obrazovky nebo stránky. 
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Lze tak zaznamenávat veškerou aktivitu během výuky včetně zvuku. Výsledný záznam 

lze uloţit do různých formátů, které přehraje většina přehrávačů [1]. 

Pro vývoj dalších programů vytvořili výrobci interaktivních tabulí komunity 

uţivatelů, které mezi s sebou komunikuji a vyměňují si své materiály a nápady 

prostřednictvím webových stránek. V České republice existuje metodický portál RVP 

pro tuto a další tématiky z oboru metodiky. 

1.5.5 Využití interaktivní tabule pro rozšíření výuky 

Interaktivní tabule kromě klasického vyuţití v hodinách má také vysoký 

potenciál uplatnění na poli e-learningu. Díky moţnosti uchovávat hlasový a obrazový 

záznam z výuky se tak pro studenty nejen CŢV, ale i ostatních vysokých, středních 

a základních škol, stává velice praktickou didaktickou pomůckou. Opakování je matka 

moudrosti. Díky pořízeným záznamům z přednášek, cvičení či z jiné hodiny, které si 

studenti budou moci stáhnout, se stane interaktivní tabule velkým pomocníkem v oblasti 

samostatného vzdělávání. 
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2 Analýza problému a současné situace 

V této kapitole bude popsán současný stav řešené problematiky, čímţ je právě 

forma e-learningu na E-portalu Moodle implementovaná pro studijní programy 

celoţivotního vzdělávání (dále jen CŢV)  na Fakultě podnikatelské. K náhledu, jaké 

formy výuky a pomůcky jsou vyuţívány v jednotlivých předmětech, poslouţí přehledné 

tabulky. V bodě 3.4 dojde k celkovému zhodnocení E-portálu Moodle. Na konci této 

kapitoly budou popsány současné metody vyuţívání didaktických pomůcek a jejich 

uplatnění v e-learningu. 

2.1 Studijní programy 

Návrh na nový e-learning na Fakultě podnikatelské bude aplikován pro 

kombinovaná magisterská studia spolu s kurzem celoţivotního vzdělávání. Stoupající 

trend vyuţití studia v celoţivotním vzdělávání lze nalézt jak v evropských zemích, tak 

i jinde ve světě. CŢV je placená forma studia, kterou upravuje § 60 zákona č. 111/1998 

Sb., zákona o vysokých školách, jenţ zní [19]: 

 „(1)  V rámci své vzdělávací činnosti může vysoká škola poskytovat bezplatně nebo za 

úplatu programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání nebo 

zájmově. Bližší podmínky celoživotního vzdělávání stanoví vnitřní předpis. Účastníci 

celoživotního vzdělávání s ním musí být seznámeni předem.“ 

„(2)  O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá vysoká škola jeho 

účastníkům osvědčení. Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci 

akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle tohoto zákona 

(§ 48 až 50), může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního 

vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.“ 

„(3)  Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle tohoto zákona.“ 

Zájemce o studium musí podat přihlášku a být absolventem střední školy nebo 

vysoké školy. Tyto podmínky musí být podloţeny dokladem o vykonání maturitní 

zkoušky, popřípadě diplomem státní závěrečné zkoušky.  

2.2 E-portál FP 

Kaţdé vytváření on-line kurzu má několik důleţitých kroků. Za hlavní úkoly lze 

povaţovat návrh didaktického scénáře, návrh struktury kurzů, zajištění kvalitního 
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obsahu apod. Na hlavním E-portálu lze nalézt on-line kurzy pro téměř všechny 

předměty oborů CŢV a kombinovaných forem studia, které je moţné na Fakultě 

podnikatelské studovat. 

Po zalogování na hlavní stránce E-portálu se student můţe přihlásit na kurzy ve 

svém oboru. Dostupnost těchto kurzů je neomezená a přistupovat k nim lze kdykoli 

pomocí internetu a přihlašovacích údajů. Náplň a učební pomůcky se v těchto kurzech 

značně liší předmět od předmětu. Současný model E-portálu je naplněn moduly, které 

slouţí k přehlednosti kurzu. 

2.2.1 Moduly využívané na E-portálu 

Základním modulem je Osnova témat. Tento modul se nachází přímo uprostřed 

stránky a jeho záhlaví je naplněno novinkami, obsahem a doporučenou literaturou ke 

studiu. 

Pod tímto záhlavím jsou oddělené jednotlivé bloky zaregistrovaného kurzu. 

V kaţdém bloku můţe účastník kurzu stahovat nahrané přednášky a jiné podklady ve 

formátech PowerPointové prezentace, textových formátech programů Word a Adobe 

Acrobat Reader či tabulkových procesorech Excel. Po nastudování daného okruhu 

v předmětu nabízí některé kurzy také vyplnění nezávazného testu, který je naplněn 

kontrolními otázkami dané problematiky. Pro rychlou a cílenou komunikaci k danému 

okruhu kurzu slouţí diskuze, která se nachází na konci kaţdého bloku. 

Dalšími moduly jsou osoby, prohledání fóra, správa, seznam zapsaných kurzů, 

nadcházející události, poslední novinky a nedávná činnost. Tyto moduly slouţí 

k rychlejší orientaci na E-portálu a komunikaci mezi ostatními účastníky kurzu 

a lektorem. 

Kromě stahování pomůcek slouţí E-portál také k odevzdávání úkolů. 
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2.3 Současné využití E-portálu 

V níţe uvedených tabulkách budou pro jednotlivé obory CŢV a kombinované 

formy studia uvedeny předměty a všechny didaktické pomůcky, které můţe účastník 

kurzu získat z E-portálu Moodle. Výsledkem zhodnocení není pouze současné vyuţití 

příslušných modulů, ale také nedostatky a skrytý potenciál celého modelu e-learningu. 

Tabulka 6: Daňové poradenství (Zdroj: vlastní) 

Obor – předmět 
Doporučená 

literatura 
Přednášky 

Jiné 

materiály 
Test 

Odevzdání 

úkolů 

Daňové poradenství 

 

Informace a data v 

podnikání 
X X X X 

 

Informatika 1 
   

X 
 

Daň z příjmů fyz. 

osob 
X X 

 
X 

 

Fin. analýza a 

plánování   
X X X 

Finance podniku 
  

X X 
 

Matematika 1 
 

X X X X 

Matematika 2 
 

X X X X 

Makroekonomie 
 

X X X X 

Mikroekonomie 
   

X X 

Právo I. – Finanční 

právo  
X 

 
X X 

Předdiplomní 

seminář  
X X X X 

Podnikový 

management  
X X X X 

Pravděpodobnostní 

statistika   
X X X 

Statistické metody 
  

X X X 

Soudní řízení, 

konkurs a exekuce   
X X X 

Veřejné finance 
  

X X X 

Základy 

komunikace  
X X X X 

Základy 

marketingu   
X X X 
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Tabulka 7: Manažerská informatika (Zdroj: vlastní) 

Obor - předmět 
Doporučená 

literatura 
Přednášky 

Jiné 

materiály 
Test 

Odevzdání 

úkolů 

Manažerská informatika 

 

Počítačové sítě 
  

X X X 

Algoritmizace a 

prog. techniky    
X 

 

Databázové 

systémy    
X X 

Datové funkční 

modelování    
X 

 

Základy PC 
   

X X 

Účetní informatika X X X X 
 

Kancelářské 

aplikace   
X X X 

Bezpečnost IS/IT 
 

X X X X 

Daň z příjmu fyz. 

osob 
X X 

 
X X 

Matematika 1 
 

X X X X 

Matematika 2 
 

X X X X 

Makroekonomie 
 

X X X X 

Mikroekonomie 
   

X X 

Předdiplomní 

seminář  
X X X X 

Pravděpodobnostní 

statistika   
X X X 

Řízení projektů 

vývoje IS/IT  
X X X X 

Statistické metody 
  

X X X 

Základy 

financování   
X X X 

Základy 

managementu  
X X X X 

Výpočetní metody 
 

X 
 

X X 
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Tabulka 8: Podnikové finance a obchod (Zdroj: vlastní) 

Obor - předmět 
Doporučená 

literatura 
Přednášky 

Jiné 

materiály 
Test 

Odevzdání 

úkolů 

Podnikové finance a obchod 

 

Centrální bank. a 

mon. politika   
X 

 
X 

IT systémy a 

technologie   
X X 

 

Bankovnictví 
    

X 

Marketingové 

aplikace 
X 

 
X X X 

Obchodní 

logistika   
X X X 

Obchodní 

podnikání 
X 

 
X X X 

Praktikum na PC 

z nákl. man. 
X 

  
X X 

Rozbor 

výkonnosti firmy   
X X X 

Sociální 

odpovědnost a 

etika 
  

X X X 

Controlling 
   

X X 

Elektronický 

obchod    
X X 

Cenné papíry a 

burzy 
X X 

 
X X 

Finanční 

management 
X X X X X 

Jakost 

v obchodním 

podnikání 

X 
 

X X X 

Komoditní a 

finan. deriváty   
X X X 

Mez. měnový a 

finan. systém  
X 

 
X X 

Ekonomika 

podniku  
X 

 
X X 

Pojišťovnictví 
 

X 
 

X X 

Strategie 

konkurenčních 

střetů 
  

X X X 

Trénink obchod. 

jednání  
X X X X 
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Tabulka 9: Řízení a ekonomika podniku (Zdroj: vlastní) 

Obor - předmět 
Doporučená 

literatura 
Přednášky 

Jiné 

materiály 
Test 

Odevzdání 

úkolů 

Řízení a ekonomika podniku 

 

Inovace v podniku 
  

X 
 

X 

Řízení výroby 1 X 
  

X X 

Podnikový 

management    
X X 

Risk management 
    

X 

Finance 
    

X 

Strategický 

management 
X 

   
X 

Environmentální 

management     
X 

Management IS 
  

X X 
 

Finanční řízení 

podniku    
X X 

Aplikovaná 

statistika   
X X X 

Drobné podnikání 
  

X X X 

Daňová soustava 
 

X 
 

X X 

Ekonomika 

podniku   
X X X 

Informační 

podpora procesů   
X X X 

Jakost v podniku X 
 

X X X 

Marketing 
  

X X X 

Mikroekonomie 
   

X X 

Manaţerská 

psychologie  
X X X X 

Podniková 

logistika   
X X X 

PMA a ME 
  

X X X 

Psychologie 

tvořivého myšlení  
X X X X 

Řízení znalostí 
 

X X X X 

Strategický 

Marketing  
X 

 
X X 

Spol. styk, 

rétorika a etika  
X 

 
X X 
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2.4 Zhodnocení využití E-portálu Moodle 

Současné vyuţití E-portálu Moodle je spíše prvopočátkem a nedokončeným 

procesem při vzniku on-line portálu jako didaktické pomůcky. Celkové zhodnocení je 

vyobrazeno na následujícím grafu. 

 
Graf 1 Zhodnocení E-portálu Moodle (Zdroj: vlastní) 

Z grafu zde vyplývá, co student či absolvent jednotlivých kurzů získá. 

Z veškerých předmětů je zde v největším zastoupení seznam doporučené literatury. Tato 

informace nemá pro studenta velkou váhu a bohuţel je pouze malým přínosem pro 

moţnosti, které je model obecného e-learningu schopen nabídnout.  

Velké procento studentů zde hledá moţnost zrekapitulovat a doplnit si 

poznámky, které během přednášek nestihli. Téměř 40 % všech předmětů zde tuto 

moţnost neposkytuje. Student, který se nemohl na přednášku dostavit, tak ztrácí 

moţnost získat cenné informace z přednášky prostřednictvím e-learningu. 

Jako další didaktické pomůcky, které student můţe získat návštěvou E-portálu, 

jsou další materiály. Za tyto materiály jsou povaţovány názorné ukázky. Například 

v předmětu Výpočetní metody pro Manaţerskou informatiku si můţe student stáhnout 

celá skripta nebo wordovský soubor s příklady pro výpočet průběhu funkce. Tyto 

dokumenty jsou obsaţeny pouze v 38 % předmětů umístěných na E-portálu Moodle. 
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2.5 Dotazník 

K rozšíření analýzy současného stavu a zhodnocení E-portálu Moodle jsem 

vytvořil dotazník pro studenty CŢV. Dotazník obsahoval 9 otázek, z nichţ jedna 

zahrnovala písemné vyjádření. Vyplnění dotazníku se konalo v sobotu 19. března 2011 

a konečný počet respondentů byl 123. 

První otázka byla sociologického rázu, abych zjistil, zda jsem získal názor na 

danou problematikou z hlediska pohlaví. Ve výsledku byly „síly“ obou pohlaví téměř 

srovnatelné. 

 
Graf 2 Otázka č. 1 (Zdroj: vlastní) 

Druhá otázka zjišťovala, zda studenti CŢV vědí, co je to e-learning. Téměř 

všichni respondenti odpověděli, ţe jde o vzdělávání, které vyuţívá internet jako 

přenosového a komunikačního média. 

Třetí otázka se týkala toho, zda studenti vyuţívají E-portál Moodle jako učební 

pomůcku. Grafické znázornění výsledku třetí otázky poukazuje, ţe E-portál vyuţívá 

pouze 1/5 dotazovaných. 

 
Graf 3 Otázka č. 3 (Zdroj: vlastní) 
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Čtvrtá otázka pokračovala ve zjišťování, zda jsou materiály na E-portálu Moodle 

dostačující. Více neţ 3/4 dotazovaných zhodnotili materiály jako nedostačující. 

 
Graf 4 Otázka č. 4 (Zdroj: vlastní) 

Kvalitu materiálů, které jsou na E-portálu Moodle ke staţení, ohodnotili 

dotazovaní známkami jako na základní nebo střední škole. 

 
Graf 5 Otázka č. 5 (Zdroj: vlastní) 

Otázka číslo 6 se týkala vyuţití interaktivní tabule. Co je to interaktivní tabule 

a k čemu slouţí je popsáno v kapitole 1.5. Při sestavování tohoto dotazníku jsem věděl, 

ţe někteří dotazovaní by si mohli interaktivní tabuli splést s obyčejným plátnem, na 

které se promítá obraz z PC přes dataprojektor. Pro tento případ jsem do dotazníku 

vypsal charakteristiku interaktivní tabule. Podle informací od vyučujících jsem zjistil, 

ţe správně odpovědělo pouze 78 % respondentů, jelikoţ v předmětech pro CŢV není 

interaktivní tabule zakomponována. 
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Graf 6 Otázka č. 6 (Zdroj: vlastní) 

Po předchozí otázce, kde se očekával negativní výsledek na otázku, zda se 

vyuţívá interaktivní tabule, následoval dotaz, zda by studenti uvítali moţnost stahování 

záznamů z interaktivní tabule. Podle výsledků z dotazníku lze říci, ţe tuto moţnost by 

uvítala téměř většina studentů. 

 
Graf 7 Otázka č. 7 (Zdroj: vlastní) 

Předposlední otázka se týkala moţnosti studovat distanční formou studia, která 

by dojíţdějícím studentům ušetřila čas i peníze, jeţ musí vynaloţit na cestování. 

Z dotazníku vyplynulo, ţe tuto formu studia a její výhody by přivítalo 84 % 

studentů CŢV. 

 
Graf 8 Otázka č. 8 (Zdroj: vlastní) 
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Poslední otázkou měli dotazovaní studenti rozhodnout, jakou didaktickou 

pomůcku by na novém e-learningu nejvíce uvítali. I kdyţ téměř čtvrtina dotazovaných 

si ţádá lepší tištěné materiály, více neţ polovina se vyslovila pro moţnosti stahování 

videozáznamů.  

 
Graf 9 Otázka č. 9 (Zdroj: vlastní) 

2.6 Závěr z dotazníku 

Zhodnocením dotazníku lze říci, ţe současný E-portál Moodle neposkytuje 

moţnost distanční formy studia, kterou by studenti CŢV na Fakultě podnikatelské 

uvítali. Z tohoto důvodu vytvořím v návrhu vlastního řešení učební pomůcku, která 

v sobě zahrne moţnosti videokonference a zároveň pořizování a následné sdílení 

videozáznamů z těchto konferencí. 
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3 Vlastní návrhy řešení 

Návrhová část je zaměřena na vybudování modelu e-learningu. Hlavními 

funkcemi v tomto modelu budou videokonference a vzájemné sdílení dat. Funkce 

videokonference bude realizována prostřednictvím Microsoft Office Live Meeting, 

které kromě komunikace obrazem i zvukem v reálném čase umoţňuje pořizovat 

videozáznamy. Další funkcí bude vzájemné sdílení dat pomocí Microsoft SharePoint 

Online. Pro lepší přiblíţení a názornou ukázku bude připravena videokonference na 

téma “Videokonferenční systémy – prakticky”, která se nachází na CD nosiči u této 

bakalářské práce. 

3.1 První impulsy 

Vývoj vzdělávání by měl jít se současnou dobou a vyuţívat prostředky, které má 

k dispozici. Z analýzy současného stavu vyplynulo, ţe studenti kombinovaných forem 

studia a CŢV volají po zavedení moderních didaktických pomůcek v procesu 

vzdělávání pomocí nejnovějších prostředků v oblasti informační technologie. Vývoj 

tohoto trendu předpokládá větší zapojení studentů do přednášek, moţnost sdílení 

dokumentů a kooperace studentů na projektech. 

Dalším impulsem pro zavedení těchto prostředků je také sníţení časových 

a finančních nákladů pro studenty, kteří jsou přes den v zaměstnání nebo se nemohou 

zúčastnit hodiny z jiných důvodů. Pokud se zamyslíme nejen nad finančními 

a časovými náklady, můţeme zjistit, ţe vyuţití těchto prostředků by mohlo mít velice 

pozitivní dopad i na ekologii. Tato úvaha není součástí této bakalářské práce, ale určitě 

by stála za prozkoumání. 

3.2 Náklady na zprovoznění 

V kapitole 1.1.5 bylo vysvětleno, proč pouţívat Cloud computing a jaké jsou 

jeho výhody. Vybudování a provoz těchto nových didaktických pomůcek by bylo velice 

nákladné, pokud by je měla obstarávat pouze Fakulta podnikatelská. Jednalo by se 

o zavedení nových nebo výkonnějších serverů, které vyţadují také specialisty, kteří se 

starají o správu a instalaci. Celkově by tedy stouply reţijní náklady. Pokud by byl 

realizován projekt na zavedení nových didaktických pomůcek na Fakultě podnikatelské, 
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bylo by řešení Microsoft Business Productivity Online Suite (BPOS) od společnosti 

Microsoft, které je popsáno v kapitole 1.2, jako nejvýhodnější. Zcela zde odpadají 

vstupní investice a jediným nákladem je pravidelný měsíční poplatek, který se odvíjí od 

počtu uţivatelů.  

3.3 Celkové přínosy 

Zprovoznění a vyuţití nástrojů Microsoft BPOS poslouţí k rozvoji moderní 

výuky. Fakulta podnikatelská bude disponovat nástrojem, který jí umoţní získat pro své 

studenty odborníky z praxe či jiné přednášející ze zahraničí, kterým odpadne čas 

a náklady vynaloţené na cestování. Tyto dva aspekty bývají často překáţkou pro 

manaţery podniků, kteří by jinak obohatili znalosti studentů o poznatky z praxe. Dalším 

přínosem je moţnost komunikace a provozování videokonferencí při spolupráci 

univerzit na nějakém významném projektu. 

3.4 Popis vlastního řešení 

Kaţdá společnost či instituce, která si pořídí sluţby Microsoft BPOS, si stanoví 

svého správce, který vytváří uţivatelské účty a přiřazuje jim práva. Účty takto 

vytvořené správcem získají svůj login a heslo pro připojení se ke sluţbám Microsoft 

Online Services. Po přihlášení na webové stránky má uţivatel k dispozici tyto nástroje: 

 E-mail a kalendář – tato funkce umoţňuje kromě správy e-mailů také připojení 

mobilního zařízení k systému Exchange Online. Pro provedení synchronizace je 

nutné, aby mobilní zařízení bylo vybaveno systémem Windows Mobile verze 6 

nebo 7, 

 Intranet společnosti – slouţí k obsluze či vytvoření webu SharePoint, 

 Webová konference – umoţňuje naplánování a vytvoření webové 

videokonference, 

 Office Communications Online – slouţí k psané komunikaci v reálném čase. Je 

zde i integrovaná sluţba audio či videokomunikace. 

 

Ke kaţdé z těchto funkcí nalezne uţivatel i příslušnou nápovědu, jak která 

sluţba funguje či jak ji vytvořit a spravovat. Výhodou je zde český překlad této 
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nápovědy. Ovšem některé moduly a programy (např. Microsoft Office Live Meeting) 

jsou v angličtině. 

3.4.1 Zakládání webové konference 

Nový model e-learnigu jako podpora distanční formy studia potřebuje k naplnění 

své podstaty právě moţnosti webové konference. Proto přednášející, který má jiţ 

vytvořený účet ke sluţbám Microsoft BPOS, můţe zakládat webovou konferenci či 

meeting. 

Po spuštění modulu webové konference se nabídnou přednášejícímu hned tři 

moţnosti: 

 Naplánování meetingu, 

 Okamţitý meeting, 

 Připojení se k meetingu. 

Naplánování meetingu 

Pokud chce přednášející naplánovat meeting či videokonferenci, stačí vyplnit 

jednoduchý formulář. Tento formulář obsahuje povinné a nepovinné údaje. Mezi 

povinné údaje patří: 

 Předmět meetingu (slouţí také jako název meetingu, aby účastníci byli 

srozuměni, o jakou problematiku se bude jednat v této konferenci), 

 Datum a čas (zřejmě nejdůleţitější údaj pro studenty a další účastníky, pozvánky 

je nutné rozeslat s náleţitým časovým předstihem), 

 Časová zóna (uvedení časové zóny je důleţité při mezinárodních konferencích, 

kdy se všichni účastníci nemusí nacházet ve stejné časové zóně. Tímto údajem 

nedojde k dezinformaci ohledně časového naplánování konference), 

 Událost (pod tímto bodem se nachází otevírací seznam, který uvádí, zda se jedná 

o jednorázový, opakující nebo pokračující meeting). 

 

V dalším nastavení meetingu umoţňuje zakladateli omezit počet účastníků. Dále 

se nastavuje ověření účastníků. Toho se dociluje pomocí tzv. “Entry Code“  

(viz Tabulka 10) nebo pomocí kontrolního seznamu účastníků. Dalšími moţnostmi je 

vypnutí nebo zapnutí funkce komunikačního chatu, povolení sdílení, dotazovacího 

a odpovědního kontrolního panelu, pořizování záznamu z meetingu atd. 
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V nepovinných boxech můţe zakladatel meetingu přidat informaci o tom, kteří 

přednášející se v meetingu objeví. Informace o konání meetingu pro účastníky mohou 

být rozeslány dvojím způsobem. Tím prvním je klasické vypsání emailových adres do 

kolonky “účastníci”. Druhý způsob je odeslání pomocí emailového klienta. Tento 

princip spočívá v tom, ţe Live Meeting vygeneruje text, ve kterém jsou veškeré 

náleţitosti ohledně meetingu.  

 
Tabulka 10: Ukázka základních údajů o meetingu (Zdroj: vlastní) 

Údaj Hodnota 

Subject: Cloud Computing 

Start Time: Thursday, May 5, 2011 12:30 PM WAT 

End Time: Thursday, May 5, 2011 1:30 PM WAT 

Occurrence: One time meeting 

Meeting ID: 9FJ393 

Presenter Entry Code: K4}P^\{sz 

Attendee Entry Code: BcCX9[=?w 

Location: https://www.livemeeting.com/cc/vut 

 

Velice důleţitými údaji jsou Meeting ID, Presenter Entry Code a Attendee Entry 

Code. Zde je důleţité rozlišit poslední dva údaje. Pokud je zvoleno rozeslání emailu 

pomocí vlastního poštovního klienta, je důleţité, aby přednášejícím byl odeslán údaj 

Presenter Entry Code a ostatním účastníkům pouze Attendee Entry Code. Tyto dva 

kódy rozlišují a hlavně upravují nastavení práv v meetingu. Jestliţe zakládající vyplní 

emaily ručně do kolonek ve formuláři pro vytvoření meetingu, potom Live Meeting sám 

obstará správné rozeslání těchto dvou kódů.  

Následně stačí tyto informace spolu s dalšími údaji pouze zkopírovat 

a hromadně rozeslat posluchačům či ostatním zúčastněným. 

Pokud někteří účastníci jdou poprvé na takovýto meeting, musí si nainstalovat 

jednoduchého klienta Microsoft Office Live Meeting 2007, který je nyní součástí balíku 

Microsoft Office 2010 nebo je volně dostupný na stránkách Microsoftu. Po 

nainstalování klienta se zobrazí přihlašovací okno, které vybízí k zadání Meeting ID, 

Entry Code a Location. Po vyplnění těchto údajů vybídne program Live Meeting 

účastníka k zadání jména účastníka a poté je vše připraveno k zahájení meetingu. 

  

https://www.livemeeting.com/cc/vut
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Okamžitý meeting 

Shoduje se s první moţností zaloţení meetingu, pouze se jedná o rychlejší 

variantu, která má výhodu v rychlosti zaloţení meetingu pro menší počet zúčastněných. 

Připojení k meetingu 

Splňuje stejnou funkci jako spuštění klienta Microsoft Office Live Meeting. 

Opět po zadání přihlašovacích údajů je moţné zahájit meeting. 

3.4.2 Microsoft Office Live Meeting 

Po odeslání pozvánek pomocí emailů nastává chvíle připojení se do meetingu. 

 
Obrázek 3 Aplikace Microsoft Office Live Meeting (Zdroj: vlastní) 

Po přihlášení se zakladateli i účastníkům meetingu objeví výše uvedené okno. 

Rozdíl je pouze u účastníků, kteří nemají práva přednášejícího. Mezi některá práva 

přednášejícího patří: 

 Pozvat další účastníky během konference, 

 Odebrat současné účastníky během konference, 

 Vypnout všem účastníkům mikrofony, 

 Moţnost nahrávat konferenci a další. 
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Přednášející má tedy plnou kontrolu nad celou videokonferencí. K obsluze mu 

zde slouţí několik modulů. 

Attendees (účastníci) 

 
Obrázek 4 Modul účastníci (Zdroj: vlastní) 

V modulu účastníci má přednášející moţnosti: 

 Přizvat další účastníky, 

 Seřadit si účastníky podle jména, místnosti, role či jeho statusu, 

 Najít účastníky, 

 Zakázat mluvit všem účastníkům konference, 

 Nastavit povolení pro účastníky konference (zákaz chatování apod.), 

 Nastavit počet povolených místností a počet osob v nich. 

Voice & Video (hlas a video) 

 
Obrázek 5 Modul hlas a video (zdroj: vlastní) 

Dalším ovládacím prvkem videokonference je hlas a video. Protoţe se jedná 

o videokonferenci, pak tento prvek slouţí jako miniobrazovka právě hovořícího 

účastníka prostřednictvím jeho webové kamery. Další moţnosti pro účastníky 

i přednášející jsou nastavení mikrofonu a webové kamery. 

Q&A (Otázky a odpovědi) 

Během přednášky, videokonference nebo prezentace se mohou účastníci 

dotazovat prostřednictvím tohoto modulu. Výhodou této formy dotazování je bezesporu 

moţnost nachystat si otázky během konference jiţ v dotazovacím okně a také 
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nepřerušení přednášejícího během jeho výkladu. Přednášejícímu se v případě zaslání 

dotazu objeví na hlavním panelu upozornění. Pokud přednášku či videokonferenci vede 

více lidí (tzn. mající práva přednášejícího), potom mohou okamţitě odpovědět 

a nenaruší se tak kontinuita přednášky. Přednášející můţe odpověď zaslat 

dotazovanému, anebo ji spolu s otázkou poslat všem účastníkům konference. 

Meeting 

V předposledním modulu, který má název meeting, se nachází údaje o zaloţené 

konferenci (viz Tabulka 10). Dalšími moţnostmi jsou přizvání dalších členů do 

konference, uzamčení konference a ukončení konference.  

Recording (Nahrávání) 

Posledním, avšak neméně důleţitým modulem je nahrávání. Tento poslední 

modul je z hlediska distanční formy studia nejdůleţitější a nejţádanější didaktickou 

pomůckou. V nastavení nahrávání můţe přednášející zvolit nahrávání audia, videa 

(z webových kamer, prezentační plocha je snímána implicitně) nebo obou současně. 

Zaznamenaná konference vytvoří soubor ve formátu .htm, který má k sobě přidruţené 

sloţky. V těchto sloţkách je k nalezení kompletní audio ve formátu .wmv. Spuštěním 

souboru ReplayMeeting.htm v internetovém prohlíţeči, který má podporu přehrávání 

souborů Windows Media video/audio, dojte k přehrání kompletní konference včetně 

napsaných poznámek nebo otázek a odpovědí. Součástí této bakalářské práce je také 

ukázka takového záznamu, který se nachází na přidruţeném cd nosiči.   

3.4.3 Webový portál 

Jako další součást nově vzniklého e-learningového portálu je web, na který se 

bude nahrávat veškerý materiál ke studiu. Tuto sluţbu zajistí Microsoft SharePoint 

Online. Tento velice jednoduchý nástroj umoţní kaţdému přednášejícímu vytvořit 

jednoduchou webovou stránku pro konkrétní předmět. Pro vytvoření takovéhoto webu 

není zapotřebí mít znalost z oblasti programovacího jazyku HTML. Díky jednoduchému 

průvodci, který nabízí i kompletní nápovědu v češtině, bude implementace tohoto webu 

velice snadná. 
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Obrázek 6 Ukázka webu SharePoint 

Na výše uvedeném obrázku je ukázkový web pro předmět Databázové systémy. 

Přednášející po vytvoření základní webové stránky má moţnost přidat či odebrat 

jednotlivé části (např. obrázek, kalendář atd). Velice důleţitým aspektem je nastavení 

práv pro jednotlivé uţivatele. V levém sloupci se nachází poloţka Osoby a skupiny, ve 

kterých má tvůrce webu moţnost nastavit práva pro jednotlivé osoby či vytvořit celou 

skupinu lidí a nastavit práva právě pro ni. Dalšími moduly tohoto webu jsou kalendář, 

úkoly, týmová diskuze, sdílené dokumenty a další.  
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Závěr 

Bakalářská práce se věnuje zejména vytvoření nové didaktické pomůcky, která 

pomůţe studentům kombinované formy a CŢV ve studiu. Fakulta podnikatelská do této 

doby neposkytovala studentům nahrávky z přednášek či cvičení. Aplikací návrhu řešení 

této bakalářské práce by výrazně vyzdvihl hodnocení ve veřejném mínění o naší fakultě. 

V návrhu vlastního řešení lze také nalézt přínosy, které lze dosáhnout zavedením sluţeb 

Microsoft Online BPOS. 

Moderní technologie se dostávají do všech odvětví lidské činnosti. Aby ovšem 

byly tyto technologie správě nasazovány a vyuţívány, je potřeba naučit lidi s nimi 

pracovat. Současná doba klade vysoké nároky nejen na studenty, ale i na učitele. 

Veliký přínos nasazování moderních technologií není jen otázkou ekologie, 

ekonomie či dopravy. Jedná se o nekonečný proces vzdělávání, který posouvá lidstvo 

směrem vpřed. 
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