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Abstrakt 

Tato diplomová práce zkoumá možnosti implementace elearningu do procesu 

vzdělávání ve společnosti HOPE – E. S., v.o.s. V práci jsou srovnávány konkurenční 

možnosti LMS systémů a je vybráno jedno konkrétní řešení. Zvolené řešení je dále 

specifikováno včetně možné implementace a popisu prostředí. V závěrečné části práce 

je navržena struktura kurzů a doplňkových materiálů pro již probíhající prezenční 

kurzy. 
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Abstract 

This thesis examines the possibility to implement elearning in the educational process 

at HOPE – E. S. , v.o.s. The thesis compared the competitive opportunities of LMS 

systems, and selected one particular solution. The chosen solution is further specified, 

including the possible implementation and description of the environment. The last 

part is a proposed structure of the courses and supplementary materials for ongoing 

full-time courses. 
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Úvod 

Vzdělávání a rozšiřování kompetencí firemních zaměstnanců bývá v České republice 

často opomíjeno. Tyto stojaté vody v posledních letech trošku rozvířila dotační politika 

Evropské unie v podobě evropského Sociálního Fondu. Zejména jeho operační program 

lidské zdroje a zaměstnanost přinesl firmám možnost proškolit své zaměstnance za 

minimum finančních nákladů. 

 

Je jasné, že existují pouze určité skupiny zaměstnanců, kteří budou ochotni se sami 

vzdělávat a vnášet do své práce nové postupy. Obecně bude vyšší procento takových 

lidí v mladých kolektivech a v manažerských pozicích s větší možností kariérního růstu. 

Důležitější je postoj managementu k této otázce. Ten se musí zakládat na správně 

vytyčené firemní strategii ve vzdělávání a z ní odvozených cílů, které by vedení, ale 

i zaměstnanci měli dosahovat. 

 

Základem úspěšné realizace strategie vzdělávání uvnitř společnosti je dostupnost kurzů 

a informací pro široké spektrum zaměstnanců, tak aby si každý pracovník mohl vybrat 

oblast svého zájmu, studovat ji a nabyté zkušenosti efektivně využít v praxi. Systém 

interního vzdělávání by se neměl skládat pouze z omezeného množství seminářů a 

školení, případně výuky jazyka tak, jak tomu často bývá u společností v České 

republice. Mělo by se jednat o ucelený program s dlouhodobými cíli, koncipovaný 

podobně jako například kombinované studium na vysokých školách. Obsah takovýchto 

programů by se měl skládat nejen ze školení a seminářů, případně workshopů, ale 

zaměstnanci by měli mít možnost si získané dovednosti ověřit i později, například 

formou firemního intranetu. 

 

Firemní intranet (zjednodušený webový portál) splňuje určité minimální požadavky na 

zveřejňování informací o probíhajících kurzech. Zdatnější IT oddělení jistě zvládne 

doplňovat takovéto kurzy i o doplňkové materiály, případně testy pro ověření nabytých 
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vědomostí. Problém spočívá v tvorbě obsahu takového systému, ke kterému by měl 

přístup pouze pracovník IT oddělení nebo jiný člověk zběhlý v informačních 

technologiích. Abychom mohli svěřit tvorbu obsahu lidem, kteří jej budou sami 

vytvářet a spravovat, ale také komunikovat s účastníky těchto kurzů, potřebujeme mít 

nástroj, který umožní velmi snadné ovládání a zveřejňování potřebných informací. 

Tímto ideálním nástrojem pro firmy v oblasti interního vzdělávání je systém pro 

elektronické vzdělávání (learning management system). 
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1 Vymezení problému a cíle práce 

V úvodní kapitole definuji cíl této práce a úroveň zpracování. Také se zaměřím na 

využité metody a postupy využité při jejím zpracování. 

1.1 Cíl práce 

Cílem mé diplomové práce je navržení zlepšení v oblasti vzdělávání a získávání 

informací zaměstnanců společnosti HOPE - E. S., v.o.s. za využití metod elearningu. 

Součástí práce je zmapování současné situace v systému vzdělávání zaměstnanců 

a externích pracovníků společnosti. Dále potom jsou předmětem zkoumání požadavky 

na hledané řešení, analýza dodavatelů a nástroje potřebné pro tvorbu obsahu. 

1.2 Vymezení úrovně zpracování 

Využití této práce je směřováno pro vrcholový management společnosti a podle toho 

je koncipován celý její obsah. Z pohledu IT managementu firmy jde o analýzu možností 

dodavatele LMS systému pro využití při vzdělávání zaměstnanců a současně jako 

platformy pro jednotné uložení postupů práce. 

Zvolené nejvýhodnější řešení je potom detailněji popsáno z hlediska minimálních 

požadavků (a tedy nákladů na implementaci). Rovněž je nastíněn způsob administrace 

kurzů. Jelikož by samotný LMS systém nebyl k užitku bez plnohodnotného obsahu, 

který je potřeba vytvořit, věnuje se jedna kapitola této práce rovněž nástrojům 

potřebným k vytváření studijních (převážně interaktivních) materiálů. 

1.3 Použité metody a postupy 

V diplomové práci jsem použil následující metody pro analýzu problému.  

 Dotazování zaměstnanců 

 Rozhovory s managementem 

 Pozorování ve firmě 

 Popis problému 
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 Analýza požadavků 

 Vytvoření reálné poptávky u dodavatelů 

 Analýza dokumentů a firemních procesů 

 Shrnutí pomocí SWOT analýzy 

Získávání informací probíhalo metodou dotazování a pohovorů s managementem firmy 

i s případnými dodavateli. Na základě analýzy požadavků sestavených společně 

s vedením firmy jsem vypracoval poptávku a nechal si zpracovat nabídky 

dodavatelských firem. Tyto nabídky jsem dále upřesnil podle dostupných ceníků na 

internetu. 

1.3.1 Analýza problému 

Dílčích metod pro analýzu problému existuje celá řada. Všechny ovšem vychází ze 

základních předpokladů pro zdárné řešení situace. V první fázi analýzy je třeba 

problém/situaci správně identifikovat. Druhá fáze se skládá z činností reformulace 

problému, vymezení hranic a stupně ostrosti problému. Poslední krok analýzy je potom 

analýza nadřazených restrikcí, jako jsou například dostupnost technologického 

vybavení, rozpočtové omezení, návaznost na další systémy apod. 

1. Identifikace problému 

2. Přeformulování, vymezení hranic a stupně ostrosti 

3. Analýza nadřazených restrikcí 

1.3.2 SWOT analýza 

SWOT analýza (Strong points, Weak points, Opportunities, Threats) je standardní 

metoda používaná k prezentaci analytických poznatků o nejrůznějších objektech 

zkoumání. Jejím principem je jednoduchá, avšak výstižná a pokud možno vyčerpávající 

a objektivní charakteristika současných vnitřních silných a slabých stránek zkoumaného 

objektu a možných vnějších budoucích příležitostí a ohrožení jeho rozvoje. 

Akcentováním silných stránek a naopak důrazem na odstraňování nebo alespoň 

omezování slabých stránek roste pravděpodobnost využití nabízejících se příležitostí 

a omezuje se dopad identifikovaných ohrožení. 
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2 Teoretická východiska práce 

2.1 Informační společnost 

INFORMACE – to nejdůležitější, co společnost může vlastnit. Ale nejen to, musí je umět 

i spravovat, třídit, inovovat. 

Informační společnost se projevuje tím, že umí s důležitými informacemi pracovat, 

využívat je ke svému prospěchu. Umí používat digitální zpracování, uchování a přenos 

informace. Hlavním motorem v tomto trendu je rozvoj informačních technologií 

a jejich následné využívání. Růst této vědní disciplíny je enormní a svou rychlostí předčí 

většinu jiných vědních oborů. Jedná se zejména o proces miniaturizace konstrukčních 

prvků a snižování jejich ceny. 

 

Tabulka 1 Etapy vývoje průmyslové revoluce (1) 

 
První průmyslová 

revoluce 
Druhá průmyslová 

revoluce 

Třetí průmyslová 
„informační“ 

revoluce 

Období 
2. pol. 18. století a 
celé 19. století 

závěr 19. století 
a počátek 20. století 

závěr 20. století 
a počátek 21. století 

Místo vzniku Anglie USA USA 

Zdroj 
decentralizace 

nezávislost energie 
na přírodních 
podmínkách (vodní 
zdroje) 

decentralizace 
energie – elektrický 
stroj dynamo 

decentralizace 
informace 
a komunikace 

Klíčový 
prostředek 

parní stroj výrobní stroje 
mikroprocesor, 
počítače 

Důsledky změn 
mechanizace 
výroby a vznik 
továren 

automatizace výroby 
elektronické 
obchodování 



 

20 

 

 
První průmyslová 

revoluce 
Druhá průmyslová 

revoluce 

Třetí průmyslová 
„informační“ 

revoluce 

Oblast nasazení 

tovární výroba 
primárně 
v textilním 
průmyslu 

masová výroba, např. 
automobilů 

původní výrobky jsou 
doplňovány či 
nahrazovány 
produkty spojenými 
s digitalizací 
a přidanou hodnotou 
informací 

Předpoklad 
fungování 

zdroje energie 
(zejména uhlí) 

konstrukční 
materiál 

zdroje energie – 
zejména ropa, plyn 

výrobní pás – pro 
zřetězení 
jednotlivých operací 

obchodní kanál 
(internet) – zřetězení 
obchodů do sítě 

znalosti a kreativní 
přístup zaměstnanců 

Prostředky 
integrace 

železnice silnice a letecké linky 
informační sítě 

mobilní komunikace 

Hlavní oblasti 
rozvoje 
společnosti 

mechanika 

energetika 

chemie 

doprava 

informatika 

biotechnologie 

nanotechnologie 

Hlavní místo 
pracovních 
činností 

lidé odcházejí 
z domácností 
pracovat do 
továren 

práce se odehrává 
zejména mimo 
domov 

lidé mohou pracovat 
nejen z domova, ale 
mobilně odkudkoliv 

 

Změny v informační společnosti z pohledu ICT 

 Informační systémy se projevily v každodenním životě společností 

i jednotlivců 

 Informační systémy začali ovlivňovat chod domácností i celé společnosti 

 Lidé zabývající se informačními systémy si začali uvědomovat možná rizika 

a meze rozvoje 

Příklad: Satelitní navigace 

Je to 10 let, co tehdejší prezident USA Bill Clinton nařídil ukončit umělé rušení 

satelitního signálu GPS (které způsobovalo jeho nepřesnost), které mělo znesnadnit 

nepřátelským jednotkám orientaci a rozvoj jejich zbrojní techniky. Za těchto 10 let se 
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technologie dostala do tak maličkých zařízení, jako jsou 

mobilní telefony. Dnes patří GPS mezi špičkové 

technologie a pro mnoho lidí (a firem) je život bez ní 

nepředstavitelný. (2) 

2.1.1 Globalizační trendy ve společnosti 

Budoucnost se pro nás stává hůře predikovatelnou. Již skončila doba, kdy se vývoj dal 

předpovědět pomocí jeho trend. Skončila doba hospodářských a technologických 

cyklů. Vše se začalo měnit výrazně rychleji. Změny postihly na přelomu 20. století 

většinu oblastí lidské činnosti. 

Globalizace může mít dvě strany/pole působnosti. Může působit kladně a záporně. 

Někteří autoři literatury ji dělí na globalizaci „zevnitř“ a „zvnějšku“. 

2.1.1.1 Kladné působení globalizace (přináší nám příležitosti) 

 Možnost využít globální trh 

 Zobecnění lidských potřeb 

 Využívání jednotnějších dorozumívacích prostředků 

2.1.1.2 Záporné působení globalizace  (přináší nám hrozby) 

 Omezení globálních zdrojů 

 Enormní růst nákladů 

 Potlačování samostatných celků (kontinentů, států, měst, vesnic, rodin) 

2.1.1.3 Projevy globalizace v IT 

Zaměřím se nyní na oblast svého zájmu – informační a komunikační technologie. Pokud 

budeme brát v úvahu technickou stránku věci, je jistě dobře, že se naše lokální 

společnost dostala na globální trh a mohla začít využívat nejmodernější technologie – 

zejména v oblasti hardware.  

V českých zemích jsou spousty šikovných a nadaných lidí, kteří těchto možností začali 

využívat a vytvořili základy pro vznik mnoha zajímavým webovým projektům, které 
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jistě zaznamenaly generace nynějších dvacátníků a třicátníků. Jenže většina těchto 

projektů byla pohlcena obrovským globálním rozvojem v celém světě, a pokud ještě 

existují, tak pouze pod správou svých zahraničních majitelů. 

2.2 Proces vzdělávání 

Učení lze definovat jako rozvoj, který vede k přetrvávající a efektivní změně v duševní 

činnosti a konání. Učení tedy zahrnuje nejen vědění, ale i konání. Všichni máme 

potřebu lépe se orientovat ve světě a lépe se v něm „pohybovat“. Učení způsobuje 

interakci mezi člověkem a prostředím, ve kterém se pohybuje. 

2.2.1 Základní pojmy 

Učení se 

Jedná se o proces změny, který zahrnuje nové vědění i nové konání. Učíme se nejen 

organizovaně, ale i spontánně – aniž o tom víme. Učení se je pojem, který zahrnuje více 

než rozvoj a vzdělávání. (3) 

Rozvoj 

Je dosažení žádoucí změny pomocí učení se. Rozvoj musí obsahovat záměr, který je 

podstatnou částí ohraničených a neohraničených rozvojových programů. (3) 

Vzdělávání 

Je jeden ze způsobů učení se, organizovaný a institucionalizovaný způsob učení. 

Vzdělávací aktivity jsou ohraničené (diskrétní) – mají svůj začátek a konec. Při 

koncipování vzdělávání ve společnosti postupujeme systematicky. (3) 
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Obrázek 1 Vztah učení se, rozvoje a vzdělávání (3) 

 

Učení vycházející z motivace, emocí a schopností člověka sleduje hlavní cíl vzdělávání – 

formovat trvalé změny v myšlení, chování a jednání člověka. (4) 

 

 

Obrázek 2 Motivace procesu učení (4) 
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2.2.2 Kolbův učební cyklus (5) 

Jedná se o teorii, která popisuje koloběh efektivního učení se. Vychází ze 4 základních 

způsobů učení se: 

1) Získání konkrétní zkušenosti.  

Typický jedinec má rád konkrétní zkušenost, kterou spontánně prožije. Typickou 

otázkou je „CO JE TAM?“. 

2) Uvážlivé pozorování. 

Typický jedinec rád prozkoumává věc ze všech hledisek a odkládá akci. Typickou 

otázkou je „CO TO ZNAMENÁ?“. 

3) Abstraktní teoretizování.  

Typický jedinec má rád abstraktní logické přemýšlení, hledání souvislostí mezi údaji, 

plánování a logické závěry. Typickou otázkou je „CO Z TOHO VYPLÝVÁ?“. 

4) Aktivní zkoušení.  

Typický jedinec má rád činnost a realizaci plánů. Typickou otázkou je „CO, KDYŽ …?“, 

„CO, JESTLIŽE …?“ nebo „JAK TO FUNGUJE?”.  (5) 

 

Obrázek 3 Kolbův učební cyklus (5) 

Čtyři způsoby učení se v Kolbově učebním cyklu vytvářejí čtyři fáze učení. Učení se 

podle Kolbova cyklu se nazývá akční učení nebo zkušenostní učení, obvykle začíná 

konkrétní zkušeností a považuje se za nejefektivnější způsob učení se.  
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2.3 Elektronické metody 

Pojem e-learning je v současnosti velmi populární. Jedná se o proces vzdělávání 

využívající elektronická média, zejména potom internet. Ovšem není to jen elearning, 

jakožto jediná metoda, která má budoucnost při využití ve vzdělávání. V souvislosti 

s tím bych rád objasnil rozdíl mezi online výukou a elearningem.   

Pojem online výuka je jistě starší než elearning. Hlavním rozdílem je živá přítomnost 

lektora při výuce formou online výuky. To znamená, že posluchač může být kdekoliv 

(rovněž tak lektor), ale musí být oba současně připojeni a lektor se musí aktivně podílet 

na procesu získávání vědomostí. Může tedy účastníka zkoušet, klást mu doplňující 

otázky, směrovat ho k cíli. Kdežto u klasické formy elearningu není třeba aktivní 

přítomnosti učitele. Jeho role je důležitá při tvorbě kurzu (materiálů, obsahu, cvičných 

testů, odkazů na literaturu) a následně až při hodnocení a vyhodnocování zpětné vazby 

(například odpovědi v diskuzním fóru kurzu). Z toho vyplývá, že online výuka je pouze 

prezenční způsob výuky přenesený do virtuálního prostředí internetu. 

2.3.1 E-learning 

Jedná se o metodu vydělávání pomocí elektronicky dostupných medií. Může 

se vyskytovat v podobě čistě distančního systému vzdělávání, kdy se student zapíše do 

kurzu a ten studuje kompletně distanční formou nebo v kombinaci klasické prezenční 

formy výuky (přednášky, semináře) doplněné o elektronickou podporu této prezenční 

formy obsahující například rozšiřující látku, odkazy na odbornou literaturu, nástroje 

pro zpětnou vazbu a podobně. 

2.3.2 Blended-learning 

Metoda blended-learning není tak známý pojem, jakým se honosí elearning. Jedná se 

ovšem ještě o efektivnější způsob kombinace prezenčního studia a jeho elearningové 

podpory. Principem této metody je zadání určitého tématu k samostudiu, které je 

kompletně přístupné v elektronické verzi. Následná diskuze, rozšíření daného tématu 

probíhá s vyučujícím při prezenčních konzultacích, na kterých se již předpokládá 

znalost obsahu látky zadané k samostudiu. Tyto konzultace slouží zejména k rozvoji 
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získaných poznatků, doplnění nejasností a umožňují diskuzi studentů jak s lektorem, 

tak mezi sebou. 

Principiálně se jedná o velmi efektivní metodu vzdělávání. Její základní problém 

spočívá v náročné motivaci studentů k samostudiu. Pokud vedoucí takového kurzu 

dokáže nastavit kvalitní způsob motivace studentů k nastudování elektronických 

příprav, bývají prezenční části výuky velmi užitečné a plodné. 

 

Obrázek 4 Vysvětlení metody blended-learning 

Zdroj: vlastní zpracování 

2.3.3 Edevelopment 

Nový pojem edevelopment není alternativou elearningu, jak je tomu částečně 

u blendedlearningu. Přesto spolu výrazně souvisí a měly by se vzájemně doplňovat. 

Základní rozdíl mezi těmito metodami spočívá v znalostech/zkušenostech, které má 

rozvíjet. Elearning se soustřeďuje na rozvíjení již známých, zjištěných a ověřených 

znalostí, e-development má pomoci využít nové poznatky, rozvíjet současné přístupy 

a inovovat. Oproti e-learningu je e-development zakázkovým řešením na míru 

konkrétního problému a nedá se u něj využít sdílení kurzů.  
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Obrázek 5 Srovnání e-learningu a e-developmentu (4) 

2.4 Motivace zaměstnanců 

Motivace zvyšuje efektivitu, účinnost a produktivitu. Bez ohledu na charakter 

stanovených cílů organizace, zvyšuje motivace pravděpodobnost jejich dosažení. 

Naopak její nedostatek vede k prodlužování práce managementu, většímu 

kontrolování práce, může vést k větší míře sporů na pracovišti, což odvrací pozornost 

zaměstnanců od plánovaného cíle. Dobrá motivace může učinit práci zajímavější pro 

motivovaného i motivujícího.  

 

 

Toto vše stojí na jednoduchém vztahu, který je uveden výše. Výkon je jednoznačně 

propojen s motivací.  

2.5 Firemní vzdělávání 

„Firemní vzdělávání je hledání a následné odstraňování rozdílu mezi tím „co je“, a tím, 

„co je žádoucí“.“1 

                                                      

1
 BARTOŇKOVÁ, H. (6) strana 11  

e-learning 

Hotové znalosti 

Standardizované 
znalosti 

Krátkodobé působení 

e-development 

Hotové znalosti 

Unikátní znalosti 

Dlouhodobé působení 

výkon = (schopnosti + znalosti) x motivace 
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Takto si představuje firemní vzdělávání současná autorka knihy věnované tomuto 

tématu. I ona ovšem za touto strohou definicí dále rozvádí, co si představuje pod 

pojmem „co je“ a „co je žádoucí“. Zejména je důležitý strategický přístup k celému 

systému vnitropodnikového vzdělávání. (6) 

2.5.1 Strategie firemního vzdělávání 

Důvody proč se zabývat strategií: 

 Ovlivňuje dlouhodobé směřování organizace 

 Strategická rozhodnutí vedou k získání určité výhody 

 Uplatnění strategie může vést k mobilizaci lidských zdrojů v organizaci 

 Strategie je do značné míry přizpůsobení se určitému prostředí či změnám 

v něm, v lepším případě o předvídání změn (6) 

Celková firemní strategie a z ní odvozená strategie pro vzdělávání by měla zařídit, aby 

se z interního školení nestávala jakási nutnost, kterou by zaměstnanci nevyužívali, 

nebo ji využívali špatně. Díky správně definované strategii by systém firemního 

vzdělávání měl být jasně definovanou cestou k získání lepších výsledků v dosahování 

firemních cílů. 

2.5.2 Oblasti firemního vzdělávání 

V systému formování pracovních schopností člověka se obvykle rozlišují tři oblasti: 

a) Oblast vzdělávání – spadají sem především základní všeobecné znalosti 

a dovednosti 

b) Oblast kvalifikace – zejména odborná profesní příprava, která zahrnuje 

přípravu přesně pro dané povolání nebo funkci 

c) Oblast rozvoje – další vzdělávání, rozšiřování kvalifikace, formování 

osobnosti, je více orientována na rozvoj osobnosti jedince a nemusí mít 

přímou vazbu na současně vykonávanou práci (7) 
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Obrázek 6 Systém formování pracovních schopností člověka (7) 

Poznámka: žlutě vyznačené aktivity bývají součástí firemního vzdělávání. 

2.5.3 Systém firemního vzdělávání 

„Hlavní charakteristikou systematického vzdělávání je to, že probíhá nepřetržitě 

v rámci opakujícího se cyklu identifikace potřeby, plánování, realizace 

a vyhodnocování, kdy se zkušenosti z předchozích cyklů využívají v cyklech dalších 

a vzdělávání se tak soustavně zlepšuje. Systém firemního vzdělávání je založen na 

následujícím jednoduchém čtyřfázovém modelu:“2 

                                                      

2
 AMSTRONG, M. (8) strana 496 

Oblast 
vzdělání 

Oblast 
kvalifikace 

Základní 
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Orientace 
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Obrázek 7 Fáze systému vzdělávání (8) 

Systém vzdělávání je tedy nepřetržitý cyklus zjišťování toho, co by mělo být trénováno, 

jak je to trénováno a s jakými výsledky. Na základě vyhodnocování se musí nastavený 

systém pružně měnit. Na mateřské organizaci je stanovení si délky tohoto cyklu tak, 

aby se daný systém stéle jen neměnil. 

2.6 Formy, metody a nástroje 

V této kapitole bych rád popsal různé didaktické formy, metody, pomůcky a techniky 

při realizaci firemního vzdělávání. 

2.6.1 Formy výuky 

Formy výuky mohou být primárně tři, přičemž hranice nejsou pevně definované 

a mohou se překrývat: 

1) Přímá prezenční výuka – když se lektor sejde s účastníky přímo v místě 

k tomu určeném (nejčastěji zasedací místnost společnosti, pro kterou se 

školí) 

Analýza a 
identifikace 
vzdělávacích 

potřeb 

Plánování 
vzdělávání 

Realizace 
vzdělávání 

Vyhodnocování 
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2) Kombinovaná výuka – častější u dlouhodobějších kurzů, začíná úvodním 

tutoriálem, dále probíhají prezenční semináře nebo samostudium k tématům, 

zpravidla končí závěrečným tutoriálem 

3) Distanční způsoby výuky – korespondenční, e-learning 

2.6.2 Metody vzdělávání 

Metody přístupu ke vzdělání lze klasifikovat podle různých parametrů. Uvedu zde 

příklad klasifikace metod firemního vzdělávání dle prováděné činnosti. Metody se dělí 

do následujících čtyř oblastí: 

A) Trénink 

B) Koučování 

C) Školení 

D) Poradenství 

 

 

 

 

Obrázek 8 Vymezení tréninku, koučování, školení a poradenství (9) 

TRÉNINK 
účastník je 

"cvičen" 
trenérem 

KUČOVÁNÍ 
účastník "se učí 

učit se" za 
podpory kouče 

ŠKOLENÍ 
účastník je 
informován 

lektorem 

PORADENSTVÍ 
účastník je 
instruován 
poradcem 

Dovednosti 

Znalosti 

Řešení reálných 
situací 

Řešení modelových 
situací 
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2.6.3 Moderní pojmy v této oblasti 

Trainnee program 

Jedná se o specifickou metodu speciálně ve firemním tréninku. Využívá se v praxi 

většinou u větších firem. Jedná se o adaptační program speciálně určený pro čerstvé 

absolventy vysokých škol, zejména technických a ekonomických oborů. Uchazeč často 

prochází takzvané „kolečko“, což znamená, že měsíc stráví ve výrobě, další měsíc 

v plánování, část doby u obchodníka. Součástí mohou být zahraniční stáže či exkurze 

do poboček apod. Takto získá budoucí zaměstnance povědomost o kompletním 

fungování firmy, současně dochází k jeho identifikaci s kulturou firmy. (6) 

Brainstorming 

Brainstorming patří v praxi mezi nejvíce používané diskuzní metody. Lze jej široce 

uplatnit jak k výukovým účelům, tak ve firemní praxi (školení, kurzy, porady). Cílem 

brainstormingu je především produkce nových myšlenek, hypotéz, které by měly vést 

k vyřešení daného širokého problému. Před samotným zahájením je dobré odbourat 

psychické bariéry a vytvořit přátelskou atmosféru. 

Zásad brainstormingu existuje několik. Každý si je upravuje po svém. Jak uvádí Tomáš 

Kotrba (10), patří sem: 

 zákaz kritizování (ale i zesměšňování) 

 rovnost účastníků 

 úplná volnost nápadů (kreativitě se meze nekladou) 

 princip kvantity před kvalitou (pro kvalitní zpracování existují jiné metody) 

 ztráta autorského práva nápadu (každý nápad je ovlivněn předchozí diskuzí 

a návrhy) (10) 
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Black box 

Problémovou úlohu, která byla nazvána black box (černá skříňka), názorně zobrazuje 

následující obrázek. 

 

 

 

 

V zadání problémové úlohy se vynechá funkční část. Posluchač zná pouze vstupy 

a výstupy. Dozvídá se, jaká fakta byla na počátku a co zůstalo na konci. Úkolem je zjistit 

funkční část, co způsobilo změny. (10) 

2.6.4 Elektronická forma vzdělávání 

V dnešní době je ekonomicky velmi výhodné nahrazovat tištěné materiály jejich 

elektronickou verzí, například na CD nebo DVD. Stejně, jako nahrazování studijních 

materiálů, tak konání prezenčních kurzů bývá převáděno do elektronických forem 

studia. Instituce (škola, firma) tak ušetří potřebné finance. V některých aspektech to 

jistě není správná volba upouštět od tradiční role kantora – lektora. 

Jak jsem již rozdělil elektronické formy studia v předchozích kapitolách, v dalších 

částech této práce se budu již věnovat čistě elearningu, jakožto elektronické formě 

samotného vzdělávání firemních pracovníků.  

Výhody 

 Snížení nákladů na klasické vzdělávání 

o Pronájmy učeben 

o Náklady na ubytování, cestovné 

 Časově nezávislé a individuální učení 

o Kdy chce (čas) 

o Kde chce (prostor) 

o Vlastním tempem 

Black box Vstupy Výstupy 

Obrázek 9 Black box (10) 
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 Stejná objektivní úroveň hodnocení 

o Okamžitá zpětná vazba 

 Časová dostupnost 

o Není třeba čekat na otevření knihovny, přítomnost vyučujícího 

 Získání vyšší úrovně počítačové gramotnosti 

 Snazší administrace studentů 

Nevýhody 

 Vysoké vstupní náklady 

o Vybudování LMS systému (programové vybavení) 

o Školení lektorů pro tvorbu kurzů 

o Náročná tvorba prvních kurzů 

 Nutná vybavenost počítačem a přístupem na internet 

 Absence fyzického kontaktu s vyučujícím 

 V první fázi: nedůvěra k prostředí 

2.7 Informační systém - LMS3 

Jedná se o řídicí systém celého elektronického vzdělávání. Neobsahuje pouze 

elearningové kurzy, ale nabízí komplexní zázemí pro řízení virtuálního vzdělávacího 

systému. LMS systém umožňuje správu uživatelů, rozdělení účastníků do virtuálních 

skupin (tříd), umožňuje zobrazit, třídit a pracovat s výsledky studia jednotlivých 

uživatelů. Výhody a funkce LMS lze popsat podle role, v jaké k této aplikaci 

přistupujeme: 

ADMINISTÁTOR 

Vytváří základní strukturu okruhů a kurzů v nich. Řídí systém přihlašování do systému, 

způsob přihlašování do jednotlivých kurzů. Stará se o údržbu systému, pravidelné 

zálohy, informuje uživatele o novinkách apod. 

                                                      

3
 LMS – Learning Management System 
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LEKTOR 

Je faktickým tvůrcem kurzu (přitom nemusí být jeho autorem). Pokud mu 

administrátor přidělí kurz, lektor odpovídá za faktickou náplň kurzu. Vytváří, případně 

spravuje seznam studentů kurzu, může je rozdělit do virtuálních tříd (skupin). Sleduje 

průchod studentů kurzem, vypisuje termíny k odevzdání samostatných prací, 

kontroluje splnění testů a sleduje plnění nastavených podmínek (například splnění 

testu na 50 %). 

STUDENT 

Student má po přihlášení do systému k dispozici obvykle pouze kurzy, ve kterých je 

zapsaný nebo do kterých se může zapsat. Pokud vstupuje do svého kurzu, vidí již 

splněné části a kapitoly, které musí ještě nastudovat. Velkou výhodou pro studenty je 

vidět veškeré studijní informace od vyučujících na jednom místě (nástěnce kurzu) 

a možnost vyjadřovat se k otázkám ostatních studentů v diskuzních skupinách kurzu. 

Některé LMS systémy umožňují využít živý chat s vyučujícím, pokud je zrovna online. 

Otázky a odpovědi studentů mezi sebou, ale i směrem k vyučujícímu, velmi usnadní 

práci lektorovi, jelikož po přečtení takovéto diskuze odpadají opakované dotazy na 

jeho hlavu. 

2.7.1 Příklady LMS systémů 

 Class Server (Microsoft) 

 EDEN (Rentel) 

 eDoceo (Trask solutions) 

 iTutor (Kontis) 

 Moodle (open source, Martin Dougiamas) 

 UNIFOR (NET University) 

 WebCT (Blackboard Inc.) 
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3 Analýza problému a současné situace 

3.1 Popis organizace 

Společnost HOPE – E.S., v.o.s. je profesionální vzdělávací instituce založená v roce 

1997, jako pokračování činnosti prováděné na základě živnostenského oprávnění. 

Společnost původně vznikla jako jazyková agentura, která poskytovala výuku ve 

firemních a prezenčních jazykových kurzech a překladatelský servis. V roce 2006 potom 

vznikla nová divize specializující se na poskytování expertního servisu v zakázkách 

financovaných z veřejných programů a projektů. 

3.1.1 Identifikační údaje 

Tabulka 2 Identifikační údaje HOPE - E.S. 

Identifikační údaje 

Obchodní firma HOPE–E.S., v.o.s. (dále jen HOPE) 

Sídlo a kontaktní adresa Palackého tř. 10,  612 00  Brno  

Kancelář Praha Lidická 1, 150 00  Praha 5  

Právní forma Veřejná obchodní společnost 

IČ 25342282 

DIČ CZ 25342282 

Telefon 

549 210 381 

549 210 395 

257 216 589 

Fax 549 210 919 

Statutární orgán  
Ing. Petr VOLEK, Ph.D., společník 

Ing. Jan ŠILD, společník 

Webová prezentace 

www.hope-es.cz 

www.euservis.cz 

www.jazykovyservis.cz 

 

http://www.euservis.cz/
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3.1.2 Rozdělení do divizí 

Z důvodů různorodé lektorské činnosti a zejména různého způsobu managementu ve 

dvou hlavních směrech podnikání byla společnost rozdělena do dvou oddělených divizí. 

Tyto divize se liší zejména způsobem řešení podnikatelských aktivit. Jazyková sekce je 

vedena čistě jako zakázková, kdy klient je směřován ke konkrétnímu pracovníkovi, 

pokud se jedná o překlad, tlumočení nebo poptávku na výuku. Jinak je tomu v případě 

divize EUservis.cz, která je čistě projektová. Každá zakázka je řešena jako projekt, pro 

který je sestaven projektový tým. Tento projektový tým bývá často doplněn externisty 

nebo se realizuje v partnerství s jinými společnostmi. 

Jednotlivé sekce sdílejí některé podpůrné zdroje, jako je zejména IT podpora činností. 

Zároveň jsou tyto dvě sekce podporovány ve vzájemné kooperaci na úrovni zdrojů, 

případně výkonů činností, na které se daná sekce specializuje. 

3.1.3 Jazyková sekce – jazykovyservis.cz 

 

Jazyková agentura HOPE-E.S., v.o.s. působí v oboru jazykového a dalšího vzdělávání od 

roku 1997. Nabídka služeb zahrnuje: 

 Jazykové kurzy pro veřejnost včetně individuálních vzdělávacích 

programů a přípravy na mezinárodní jazykové zkoušky 

 Systémy jazykového vzdělávání pro firmy a instituce státní správy 

 Překlady a korektury dokumentů včetně soudního ověření 

 Překlad (lokalizace) softwaru 

 Kompletní tlumočnický servis včetně simultánního tlumočení a zajištění 

profesionální audio-video techniky 

 Jazykový audit a standardizované testování 

 Jazykové poradenství a konzultace 

 Specializované vzdělávací kurzy a moduly 

 Vzdělávání pedagogických pracovníků 

Od počátku se agentura zaměřuje na poskytování kvalitního servisu převážně firmám, 

institucím a dalším subjektům. Úspěch společnosti stojí na třech pilířích, jimiž jsou: 
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vstřícnost, spolehlivost a profesionalita. Tyto jsou oceňovány již několika desítkami 

velkých i menších společností i institucí státní správy, s nimiž během své činnosti 

navázala agentura dlouhodobou spolupráci. 

3.1.4 Divize EUservis.cz 

Divize EUservis.cz je součástí společnosti HOPE, která je dynamickou expertní 

a vzdělávací organizací založenou v Brně již v roce 1997. Od svého založení se 

společnost orientuje na konzultační, koučinkovou a expertní činnost v oblasti realizace 

veřejných výdajových programů a projektů. Na tomto poli jsou realizovány projekty 

strategického a projektového poradenství, vývoje projektových záměrů, zpracování 

analýz a specifických typů dokumentací k projektům SF EU, projekty 

socioekonomických evaluací a další.  

Tým EUservis.cz poskytuje ve výše uvedené problematice expertní a konzultační 

služby, podílí se na přípravě a zvyšování kompetencí pracovníků všech úrovní – od 

příjemců přes pracovníky implementačních struktur až po hodnotitele projektů 

financovaných ze strukturálních fondů EU. Pro klíčové klienty tým divize zajišťuje vývoj 

projektových záměrů do operačních programů SF EU (IOP, OP LZZ, OP VK, ROP JV, 

programy přeshraniční spolupráce, atd.). Divize spolupracuje v národním 

i mezinárodním měřítku při budování sítí a platforem pro sdílení know-how. 

3.1.5 Akreditace a certifikace 

 Vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR (č.j. 24 683/2006-25) k provádění vzdělávacích programů 

podle §25 a §26 zákona č. 564/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. 

 Vzdělávací instituce akreditováni u Ministerstva vnitra ČR (číslo akreditace 

AK/I45/2006) podle ustanovení § 30 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., 

o úřednících územních samosprávných celků. 

 Společnost je zapsána v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů (SKD) 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Zápis v SKD osvědčuje splnění kvalifikace 
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podle § 30 odst. 2 písm. a), c) a d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách. 

 Společnost HOPE-E.S. je od 10. ledna 2008 certifikována podle systému řízení 

jakosti ISO 9001:2008. 

 
Obrázek 10 Certifikace ISO 9001 

3.1.6 Organizační struktura 

 

Obrázek 11 Základní organizační struktura společnosti HOPE 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.1.7 Charakteristika pracovních pozic 

Stručná charakteristika pracovních pozic ve společnosti HOPE. 

Jazykovyservis.cz (JAS) 

Vedoucí sekce JAS 

Má na starosti fungování celé organizační jednotky, stará se o významné klienty divize. 

Zajišťuje studijní materiály a přináší nové metody do výuky, překladů i tlumočení. 

Společníci 

Senior expert 

Junior expert 
Administra-

tivní procovník 

Vedoucí 
kanceláře 
EUservisu 

Vedoucí 
jazykového 

servisu 

Vedoucí sekce 
výuky 

Vedoucí sekce 
překlady a 
tlumočení 

Asistentka 
jazykového 

servisu 
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Asistentka JAS 

Zajišťuje chod kanceláře, komunikuje s příchozími klienty, zajišťuje přímé platby a třídí 

korespondenci. Zadává příkazy k platbě a vydává faktury. 

Vedoucí sekce překlady a tlumočení 

Řídí zpracování zakázek na překlady a tlumočení. Zajišťuje dodavatele z řad 

překladatelů a tlumočníků, permanentně udržuje jejich databázi. 

Vedoucí sekce výuky 

Zajišťuje výuku našich klientů, pro tyto účely zajišťuje lektory a prostory. Má na starosti 

rozvrhy ve firemních učebnách, zajišťuje podporu lektorům v přípravě na hodiny. 

 

EUservis.cz 

Partner společnosti 

Partner společnosti zajišťuje vedení projektů. V projektových týmech vystupuje v roli 

garanta projektu. 

Senior expert 

Zastává faktické vedení projektů, řízení prací, rozdělování dílčích pracovních úkolů, 

jednání s partnerskými společnostmi. Udržuje informace o vytíženosti junior 

expertů  a administrátorů. 

Junior expert 

Zpracování úkolů pod dohledem senior expertů, provádí terénní šetření, vyhodnocuje 

analýzy a šetření. 

Administrátor projektů 

Zpracovává data z šetření, plní dílčí části informačních systémů (projektové weby, 

dokumentové servery, implementuje dotazníková šetření). Případně provádí terénní 

šetření. 
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3.2 Současný systém vzdělávání 

Při zkoumání interní dokumentace společnosti jsem nenarazil na definování 

kompletního systému interního vzdělávání. Přesto vzdělávání zaměstnanců probíhá 

a existuje způsob, jak mohou zaměstnanci získat požadované informace. 

Proškolování pracovníků probíhá většinou pomocí seminářů, které jsou koncipovány 

jako prezenční vzdělávací akce, nejčastěji jako jednodenní v místě zaměstnaní, ale 

i vícedenní výjezdní akce. Tato školení se dají rozdělit do dvou skupin podle zaměření 

a způsobu účasti na nich. Částečně vycházejí z charakteru společnosti, která je od 

svého počátku jazykovou agenturou. 

3.2.1 Jazykové kurzy 

Vzhledem k orientaci společnosti na jazykové vzdělávání a pravidelně otvíraným 

prezenčním kurzům společnosti, mají zaměstnanci možnost se zapsat do některého 

z prezenčních kurzů. Původní záměr vytvořit skupinu čistě ze zaměstnanců se nesešel 

s úspěchem, a proto se již delší dobu realizuje model, kdy každý zaměstnanec má 

možnost zapsat se do jednoho prezenčního kurzu podle své vlastní vůle. Preferované 

jsou samozřejmě kurzy angličtiny. V těchto kurzech mají zaměstnanci stejné práva 

a povinnosti jako klienti, kteří tyto kurzy navštěvují (kromě nutnosti platit školné). 
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Obrázek 12 Komerční nabídka jazykových kurzů 

3.2.2 Školení a semináře ICT nástrojů a dovedností 

Tyto semináře na rozdíl od jazykových kurzů probíhají jako jednorázové akce většinou 

vyvolané potřebou zdokonalit se v některé činnosti. Z realizovaných kurzů to byly 

například: 

 Psaní a editace textu v MS Word 2007 

 Změny v MS Excel 2007 oproti starším verzím 

 Tvorba a finální úprava nabídek 

 Seznámení s novým dotazníkovým systémem LimeSurvey (dotaznicek.cz) 

 Sdílení dokumentů – dokumentový server 
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Jedná se většinou o půldenní, celodenní, výjimečně vícedenní semináře nebo 

workshopy, které slouží k seznámení nebo ke zdokonalení dané techniky, případně 

práce s novým nástrojem. Během těchto seminářů není příliš času k tomu, aby si 

účastníci zapisovali poznámky, proto je většinou vypracován výtah toho 

nejdůležitějšího a je zaslán účastníkům po skončení akce. Zde se nabízí využití 

elearningové opory daného kurzu, který by obsahoval již základní informace před 

začátkem samotné akce. Mohou jimi být důležité odkazy a informace potřebné pro 

přihlášení nebo spuštění, dále by byl doplněné o postřehy a užitečné podněty, který 

vyvstaly během samotného prezenčního sezení. Předností by bylo trvalé uložení těchto 

informací, které jsou sice uživatelům dostupné krátce po akci, ovšem v průběhu času 

se ztrácí v návalu dalších emailů a jiných materiálů. 

3.2.3 SWOT analýza současného stavu 

Na základě rozhovorů s vedením a zaměstnanci jsem sestavil matici SWOT analýzy 

současného systému. Na základě zpracování těchto výsledků jsme společně s vedením 

společnosti nadefinovali požadavky na realizaci nápravných opatření vedoucích 

k potlačení slabých stránek a správnému uchopení příležitostí ve prospěch 

zkvalitňování interního vzdělávání zaměstnanců. 

Silné stránky 

 Lektorské kapacity 

 Bohaté zkušenosti s pedagogickou činností 

 Technologické vybavení – každý pracovník má k dispozici vlastní stolní nebo 

přenosný počítač 

 Vlastní výukové prostory (zasedací místnost a učebny jazykové sekce) 

Slabé stránky 

 Absence centrálního zdroje informací (s výjimkou ISO dokumentace) 

 Decentralizovaná pracoviště – nutná komunikace na dálku, případně cestování 

 Různá časová vytíženost pracovníků 
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Příležitosti 

 Mladý tým ochotný se vzdělávat 

 Snaha rozšířit tým pracovníků 

 Využití elearningu v komerčních jazykových kurzech 

Hrozby 

 Obměna zaměstnanců 

 Zvyšující se náklady na interní vzdělávání (náklady na lektory) 

 Nezájem zaměstnanců o sebevzdělávání 

 Využití nabytých schopností pracovníků u konkurence 

3.2.4 Požadavky na elektronickou podporu vzdělávání 

Definice požadavků společnosti na realizaci elektronické podpory současného systému 

vzdělávání: 

 Dostupnost (odkudkoliv, jakýkoliv počítač) 

 Srozumitelné prostředí 

 Kompaktní prostředí 

 Oddělené úrovně přístupu (pro tvorbu materiálů, pro vyhodnocování, pro 

zaměstnance, pro externisty) 

 Způsob vytváření obsahu (jednoduchý interní způsob tvorby materiálů) 

 Snadno dostupné autorské prostředí 

 Možnost využití již vlastněných autorských nástrojů 

 Cena řešení a provozu systému 

 Operativní řešení (které bude mít firma plně ve své režii) 
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Tyto požadavky jsem seřadil podle závažnosti (váhy každého kritéria): 

Tabulka 3 Ohodnocená kritéria elektronické podpory vzdělávání 

Kritérium Váha 

Dostupnost   9 

Operativní řešení 8 

Způsob vytváření obsahu 7 

Interní autorské prostředí 6 

Cena 5 

Srozumitelnost 4 

Využití vlastních autorských nástrojů 3 

Oddělené úrovně přístupu 2 

Kompaktní prostředí 1 

 

3.2.5 Možnosti implementace elearningu 

Levné elearningové řešení (WBT, CBT) 

V podstatě nejjednodušším a nejlevnějším řešením je realizace neřízeného elearningu, 

který má podobu jednoduché stánky zaměřené na vzdělávání (tzv. web based training) 

či CD-romu (tzv. computer based training). Cena vytvoření jednoduché vzdělávací 

stránky začíná někde kolem 15 000 Kč a roste souběžně s rozsahem vzdělávacího 

obsahu a požadavky na multimediálnost. Nevýhodou je, že takto realizované 

elearningové vzdělávání nesleduje činnost studentů, neumožňuje jednoduše 

vyhodnocovat proces samostatné edukace, jednoduše nejde o řízený elearning, ale 

pouze o distribuci výukového materiálu prostřednictvím elektronického média. 

E-learningové řešení s open source LMS 

Jinou možností je řešení postavené na bázi LMS (learning management system), což je 

komplexní vzdělávací systém, umožňující kromě distribuce výukové obsahu také 

sledovat činnost studujících, verifikovat jejich znalosti, motivovat je, umožnit jim 

komunikaci, tedy řídit funkčně jejich studium. Pokud využijeme některého open source 
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systému (např. Moodle), bude použití zdarma. Objeví se však náklady nutné na 

financování programátora, který hrubou verzi systému přizpůsobí vašim požadavkům. 

Odhadovaný náklad se odvíjí od platu daného zaměstnance a rozsahu vzdělávacího 

obsahu. Cena je tedy již podstatně vyšší než u varianty WBT/CBT.  

E-learningové řešení s nákupem/pronájmem LMS 

Řada institucí jde cestou, že si nechají LMS připravit přímo výrobcem a pracují pak již 

s hotovým vzdělávacím prostředím, které je schopen administrovat uživatel 

s průměrnou znalostí informačních technologií. Nákup LMS se pohybuje v cenových 

relacích od 60 000 Kč. Kvalita komerčních LMS je velmi různá, nicméně současný trh 

uspokojí potřeby každého zájemce. Většinu LMS si můžete v demoverzích vyzkoušet. 

Další náklady představuje výroba vzdělávacího obsahu s multimedializací, které jsou 

dané rozsahem učebních textů (opor).  

E-learningová řešení na klíč 

Další možností je řešit elearning na klíč, objednat si jednoduše komplet balík LMS 

a vzdělávacího obsahu, který ve spolupráci s vámi vytvoří firma. Společnosti si pro tato 

řešení najímají experty, kteří garantují kvalitu obsahu. Ceny těchto řešení se pohybují 

od 150 000,- Kč výše (pro průměrný kurz 3 moduly 6 disciplín).  
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4 Vlastní návrhy řešení 

V kapitole věnované vlastním návrhům řešení se nejprve budu zabývat nalezením 

optimálního řešení implementace systému pro elektronickou podporu vzdělávání. 

Vzhledem k předchozím zkušenostem společnosti HOPE s některými společnostmi, 

které se implementací elearningu věnují, jsem se pokusil o jejich srovnání s již 

definovanými váženými požadavky. Ke komerčním řešením jsem přidal open source 

řešení Moodle, které patří v dnešní době mezi nejpoužívanější řešení pro podporu 

vzdělávání na školách a v neziskovém sektoru. Z hodnocení jsem vynechal možnost 

tvorby podobného portálu vlastními silami, jelikož takovouto možnost zavrhují 

nedostatečné lidské kapacity v oblasti IT. V neposlední řadě proti tomuto způsobu 

implementace hovoří čas – vývoj vlastního řešení by trval podstatně déle než 

implementace některého hotového řešení. 

4.1 Analýza možných dodavatelů LMS 

V této kapitole zhodnotím možnosti elearningového řešení na českém trhu. Nebude 

se jednat o kompletní výčet všech možných řešení, ale spíše o manažerský přístup 

kvalitativního výběru na základě hodnocení váhových kritérií navržených v předchozích 

kapitolách.  

Komerční řešení od společnosti eDoceo nabízí historicky osvědčenou klasiku méně 

flexibilního a poměrně nákladného řešení. Její konkurent společnost COVERMEDIA 

s.r.o. působí na trhu mnohem kratší dobu a velikostí se jedná spíše o malou společnost, 

která ovšem nabídne větší pružnost řešení. Oproti tomu open source řešení s využitím 

LMS systému Moodle spoléhá na rozsáhle testování velkou komunitou po celém světě. 

Podporu tohoto produktu netvoří žádná konkrétní společnost, ale komunita uživatelů. 

4.1.1 eDoceo 

Produkt eDoceo od společnosti Trask Solutions a.s. je jedním z průkopníků 

poskytovatelů platformy pro elearning v České a Slovenské republice. Na svých 

stránkách se společnost prezentuje již desetiletou tradicí vývoje vlastního LMS systému 
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určeného pro všechny typy klientů: velké společnosti, státní správu i menší komerční 

organizace. 

 

Obrázek 13 Logo společnosti Trask Solutions a.s. 

4.1.1.1 Poskytované řešení 

 Řídicí systém vzdělávání (LMS - Learning Management System), ve kterém se 

spravují informace o lidech, kurzech a variantách studia. Lze integrovat do HR 

nebo ERP systému. 

 Katalog hotových kurzů - obsahuje tisíce hotových kurzů ze všech možných 

oblastí. 

 Interní kurzy - vlastní tvorba obsahu s podporou řady dostupných autorských 

nástrojů a metodik. 

 Virtuální třídy - využívají online chat, video a audio konference, sdílení aplikací. 

 Konzultace specialistů - business analýzy pro management, metodika tvůrcům 

a studujícím. 

 Nástroje pro správu znalostí (Knowledge Management Tools). 

 Nástroje pro ověřování (Competency Management Tools). Používají se pro 

ověření dovedností a znalostí potřebných pro práci v organizaci. 

 Systém pro správu obsahů či dokumentů (Content nebo Document 

Management System). 

Základní moduly LMS eDoceo 

Systém eDoceo tvoří čtyři základní interní moduly, jejichž funkčnost a možnosti jsou 

založeny na typu a roli uživatele v systému: 
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 Administrátor 

Administrátor udržuje kompletní přehled o struktuře uživatelů a kurzů uvnitř systému. 

Má možnost řídít hlavní funkce systému, přihlašování a odhlašování. Může definovat 

jednotlivé role uživatelů v systému. 

 Manager 

Má možnost prohlížet statistické informace o studiu uživatelů, může vytvářet exporty 

těchto dat, včetně výsledků v testech. Může využívat soukromých zpráv a diskuzních 

fór pro komunikaci s uživateli. 

 Tutor 

Role tutora v systému má za úkol pomáhat studentům v přidělených kurzech, hodnotit 

testové otázky, vytvářet podklady pro úpravy kurzů a nápovědy. 

 Student 

Student se přihlašuje do systému za účelem zobrazení a studia svých přidělených 

kurzů, včetně absolvování testů v nich. Dále může sledovat svůj postup v rámci studia – 

tzv. progres. Může komunikovat s ostatními uživateli. 

4.1.1.2 Kalkulace 

Název produktu: LMS eDoceo ASP – hosting 

Produkt zahrnuje: 

 Časově omezené licence řídicího systému LMS eDoceo v aktuální verzi 

 Českou lokalizaci 

 Časově omezenou licenci aplikace eDoceo Autor pro vytváření kurzů a testů 

 Dokumentaci 
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Tabulka 4 Kalkulace LMS systému od společnosti TRASK Solution 

POLOŢKA POČET CENA V CZK BEZ 

DPH 

CENA V CZK 

S DPH 

LMS eDoceo start pro 200 uţivatelů (měsíčně) 1 3 600,00 4 320,00 

LMS eDoceo doplňkové licence - minimální balík je 100 

licencí (měsíčně) 

200 800,00 960,00 

Úprava grafiky uţivatelského rozhraní - barvy, fonty, loga  

(jednorázově) 

1 17 400,00 20 880,00 

LMS eDoceo SW Maintenance (18 % ceny řešení = balík start 

+ doplnkové licence) (měsíčně) 

1 1 785,00 2 142,00 

LMS eDoceo instalace aplikačního serveru (jednorázově) 1 11 600,00 13 920,00 

Vytvoření ASP (domény) 1 11 600,00 13 920,00 

Zálohovaní IBM Tivoli Storage Manager 1GB (měsíčně) 1 820,00 984,00 

Školení správců LMS eDoceo (1 den) 1 11 600,00 13 920,00 

Podpora Standard 1 1 500,00 1 800,00 

Vstupní náklady   52 200,00 62 640,00 

Provozní náklady měsíčně 1 8 505,00 10 206,00 

Provozní náklady za 6 měsíců 24 204 120,00 244 944,00 

    Minimální doba provozu sluţby ASP je 1 rok, minimální prodlouţení 

provozu sluţby ASP jsou 3 měsíce   

 

4.1.1.3 Výhody × nevýhody řešení 

Výhody: 

 Prověřený partner 

 Dlouhodobé zkušenosti s elearningem 

 Možnost vlastní tvorby kurzů 

 Vlastní vzhled uživatelského rozhraní 
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 Vysoká míra podpory pomocí mnoha kanálů 

 Jistota budoucího vývoje 

Nevýhody: 

 Vysoké vstupní náklady 

 Ne příliš flexibilní řešení 

 Vysoké provozní náklady – více jak 10 000 Kč měsíčně 

4.1.2 COVERMEDIA 

Společnost COVERMEDIA s.r.o. vznikla v létě roku 2010 jako nástupce značky 

COVERMEDIA provozované na základě živnosti jednoho ze zakladatelů. Od počátku 

působení se společnost věnuje převážně webovým marketingovým nástrojům, jako 

jsou návrhy grafiky, implementace webových stránek a elektronických obchodů na 

vlastním CMS systému. Od loňského roku se věnují rovněž elearningu v podobě 

vlastního produktu LearnIS LMS. 

 

Obrázek 14 Logo společnosti COVERMEDIA s.r.o. 

4.1.2.1 LernIS LMS 1.9 

Aplikace LearnIS LMS je profesionální český řídicí systém výuky probíhající formou 

elearningu, umožňující vytvořit ucelené prostředí pro přípravu, průběh, realizaci 

a vyhodnocení studia. Systém obsahuje nástroje pro vytváření databáze otázek, testů 

kurzů a lekcí. LearnIS je díky své flexibilitě vhodný pro prostředí základních a středních 

škol a gymnázií, univerzit a vysokých škol, firem, ale i jiných typů organizací, jako jsou 

školicí střediska, vzdělávací agentury atp. LearnIS je maximálně uživatelsky přívětivý, je 

ze strany uživatelů pozitivně přijímán, což usnadňuje jeho akceptaci v organizaci. (11) 
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Obrázek 15 Propagační obrázek produktu, zdroj: COVERMEDIA s.r.o. 

Výhody řešení Lernis LMS 

Použití kvalitního elearningového systému zkrátí čas přípravy a pozitivně přispěje 

k jeho výsledné kvalita. Případné změny vyžádané okolnostmi jsou promítnuty on-line 

snadno a rychle. Obsah elearningu je generován dynamicky z databáze, takže 

umožňuje spoustu pokročilé funkcionality, jako je například fulltextové prohledávání 

nebo sestavení a vyhodnocení testu. 

Modulární elearning LearnIS LMS je vhodný pro prostředí škol i organizací. Počet 

studentů závisí pouze na počtu zakoupených licencí. Elearningový obsah je možno 

spravovat více operátory současně. Díky použitému šablonovacímu systému je možné 

upravit vzhled studentské sekce na míru. 

4.1.2.2 Klíčové vlastnosti 

 Tvorba kurzů a lekcí 

 Sestavení testů 

 Výsledky a hodnocení 

 Databáze otázek 

 Administrace studentů a jejich skupin 
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 Úpravy obrázků 

 Rozšiřitelnost a integrace 

4.1.2.3 Kalkulace 

Cenová nabídka aplikace LearnIS 

- aplikace systému LearnIS 1.9 server, varianta OPTIMUM   44 900 Kč 

Parametry 

- počet uživatelských licencí       200 

- grafika studentské sekce na míru      ano 

- vlastní doména .cz        1 rok 

- webhosting         1 rok 

- školení obsluhy        1 × 2 hod 

- e-mailová technická podpora      6 měsíců 

- telefonická technická podpora      1 měsíc 

- aktualizace aplikace        6 měsíců 

Služby 

- instalace a počáteční nastavení systému     zdarma 

Celkem……………………………………………...……………………………..…………………44 900 Kč 

Cena celkem s DPH         53 880 Kč 

Zajištění provozu aplikace na rok provozu (první rok je zahrnut v ceně aplikace) 

- COVER HOSTING 2.0        300 Kč /měsíc 

- doména (.cz)         500 Kč /rok 

Celková cena na rok provozu………...……………………………..……………………. 4 100 Kč 

Celková cena na rok provozu s DPH      4 920 Kč 

Další práce 

- plnění stránek obsahem (podle složitosti obsahu)   250 - 500 Kč /stránka 
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- programming       600 Kč /hodina 

- grafické práce       600 Kč /hodina 

- analytické práce       600 Kč /hodina 

4.1.3 Výhody × nevýhody řešení 

Výhody: 

 Levné komerční řešení 

 Malá, flexibilní společnost 

 Kreativní grafika 

 Možnost integrace moderních flash prvků 

 Snadná implementace základních funkcí 

 Rychlé řešení 

Nevýhody: 

 Nejistý vývoj aplikace 

 Nedostatečná firemní historie 

 Umístění na cizích serverech, možná budoucí nedostupnost 

 Nedostatečná integrace standardů 

 Tvorba náročnějších kurzů pouze poskytovatelem 

 Obtížný import již vytvořených kurzů 

4.1.4 LMS Moodle 

Moodle je open source řešení pro podporu prezenční i distanční formy výuky. Jeho 

obrovská síla oproti jiným i komerčním řešením je online sdílení hotových, již 

vytvořených kurzů. Sám tvůrce a duševní guru Moodlu Martin Dougiamas označuje 

Moodle za CMS – Course Management System. Jedná se však o jedno z nejlepších 

komplexních řešení pro podporu vzdělávacího procesu. 
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Definice dle (13): „Moodle je software pro tvorbu elektronických kurzů dostupných 

online na internetu. Jde tedy o systém, který podporuje prezenční i distanční formu 

výuky a učení se prostřednictví online kurzů dostupných na webu. S jeho pomocí lze 

snadno publikovat studijní materiály v různých formátech, zakládat diskuzní fóra, 

ukládat a hodnotit elektronicky odevzdávané úkoly, komunikovat prostřednictvím 

zpráv, které je možné si přečíst přímo v systému nebo se individuálně či hromadně 

rozesílají na uvedené e-mailové adresy, vytvářet online testy, spravovat třídy. Nabízí 

řadu dalších činností, bez nichž je elektronická výuka nemyslitelná.“4 

4.1.4.1 Výhody LMS Moodle 

 Jedná se o velmi levné řešení, ale přitom velmi silné řešení e-learningu. Systém 

Moodle je založen na open source licenci, což znamená, že je sice chráněn 

autorskými právy, ale dává uživatelům velkou míru svobody. Náklady na provoz 

se tak sestávají pouze z nákladů na hardware a software nutný pro provoz 

webového serveru, případně na využití hostingových služeb. 

 Vývoj uvnitř komunity zaštiťuje společnost Moodle Hedquaters, která je 

registrována v Austrálii a má 12 pracovníků. O vývoj a testování se však stará 

celá široká komunita po celém světě. 

 Jedná se pravděpodobně o nejrozšířenější LMS na světě. V současné době je 

registrováno 49371 instancí Moodle ve 212 zemích světa. V České republice je 

to 454 registrací. 

 Moodle je multiplatformní systém, běží na obou nejběžnějších webových 

serverech (Apache, IIS) v prostředí všech operačních systémů (Win, Linux, Mac 

OS, UNIX, …). Jako úložiště dat může využívat databázi MySQL, MSSQL nebo 

Oracle. 

 Uživatel nepotřebuje žádné speciální softwarové vybavení, vše běží ve 

webovém prohlížeči. 

                                                      

4
 VÁŇOVÁ T., VÁŇOVÁ A. (13) strana 11 
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 Široké možnosti úpravy vzhledu – Moodle Theme, úpravy jazykového překladu 

(Moodle je v současnosti přeložen do 75ti jazyků). 

 Moodle disponuje množstvím funkcionálních rozhraní pro integraci s dalšími 

informačními systémy – LDAP, SSL, POP3, IMAP4, NNTP. 

4.1.4.2 Nevýhody open source řešení 

Nevýhody open source řešení jsou obecné a stále stejné. Jedni je proklínají, druzí tvrdí, 

že se o nevýhody nejedná, naopak. Zde jsou: 

 Neexistují obchodní záruky na funkčnost systému. 

 Není příliš rozšířená nabídka školení, komerčních kurzů. 

 V podstatě neexistuje technická podpora, je nahrazena komunitní podporou 

formou diskuzních fór. 

 Není zaručen další vývoj aplikace. 

4.1.4.3 Náklady na open source řešení 

Náklady na řešení pomocí LMS Moodle se budou skládat zejména z osobních nákladů 

na administrátora, který bude muset Moodle nainstalovat a učinit počáteční nastavení. 

Nyní již vycházíme z toho, že existuje webový prostor, kam bude systém instalován. 

Podrobnější podmínky, možné řešení a ceny hostingů jsou popsány v další kapitole. 

Další náklady budou spojeny s tvorbou grafické podoby. Nabízí se alternativa v podobě 

volby volně dostupného tématu z internetu. V podstatě se nasazení Moodle může stát 

absolutně nejlevnějším řešením (náklady v řádu pár set korun za hosting) nebo také 

absolutně nejdražším řešením. A to v případě, že si necháme instalaci a administraci 

provést od komerční společnosti (v České republice například Moodle Partner – 

společnost PragoData Consulting, s.r.o.), necháme si vytvořit vlastní grafický návrh 

a budeme ho provozovat na vlastním serveru, jehož provoz budeme kompletně hradit. 

4.1.5 Hodnocení jednotlivých řešení 

Na základě nastavených váhových kritérií jsem ohodnotil jednotlivá kriéria na stupnici 

od 1 do 5 (1 znamená nejhorší, 5 nejlepší plnění daného kritéria). 

http://www.pdcon.cz/
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Tabulka 5 Kriteriální hodnocení jednotlivých řešení 

Kritérium Váha eDoceo LearnIS Moodle 

Dostupnost   9 5 4 4 

Operativní řešení 8 2 4 4 

Způsob vytváření 
obsahu 

7 3 2 3 

Interní autorské 
prostředí 

6 3 2 4 

Cena 5 2 4 3 

Srozumitelnost 4 5 4 3 

Využití vlastních 
autorských nástrojů 

3 3 1 4 

Oddělené úrovně 
přístupu 

2 5 5 4 

Kompaktní prostředí 1 3 2 1 

Celkové hodnocení:  152 145 161 

  

 

Obrázek 16 Grafické znázornění výsledků hodnocení 

Na základě analýzy možností dodavatelů řešení pro nasazení elearningového portálu 

pro potřeby interního vzdělávání jsem vybral podle kriteriálního hodnocení 

jednotlivých požadavků jedno konkrétní řešení – LMS systém Moodle.  
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4.2 Implementace Moodlu 

V této kapitole se budu podrobněji věnovat způsobu implementace LMS Moodle do 

firemního prostředí. Vzhledem k tomu, že nasadit samotný LMS systém pro vzdělávání 

nestačí, je potřeba se věnovat i nástrojům potřebným pro vytváření patřičného obsahu 

– tedy vzdělávacích kurzů pro zaměstnance, ale i další pracovníky. Těmto programům 

se říká autorské nástroje a věnuje se jim další část. V poslední části kapitoly se věnuji 

navržení možné struktury kurzů, které by mohly začít fungovat jako podpora 

vzdělávacích akcí v organizaci a rovněž jako sdružený informační prostor pro nezbytné 

informace pro zaměstnance. 

Poznámka: V práci se často hovoří o kurzu (kurzech). Jedná se o elektronický kurz, 

který nemusí být plným ekvivalentem prezenčního kurzu.  Může se jednat pouze 

o kapitolu elektronického návodu převedeného do prostředí LMS systému. Pojem kurz 

je používám proto, aby byla lépe pochopena struktura uvnitř LMS systému (kde 

veškerý obsah je členěn na kurzy). 

4.2.1 Instalace Moodle 

Pokud jsme se rozhodli pro řešení e-learningového portálu s využitím LMS Moodle, 

musíme nejdříve zajistit webový prostor a doménové jméno. Webový prostor můžeme 

vytvořit připojením vlastního serveru do internetu v místě, kde máme dostatečnou 

linku s velmi krátkou dobou odezvy. V podstatě lze využít jakékoliv připojení 

k internetu i od běžných poskytovatelů, jediná podmínka je mít veřejnou IP adresu5. 

Alternativou umístění vlastního serveru je umístění serveru do pronajatého místa – 

serverovny – některého poskytovatele (např. Master Internet, s.r.o.). Zde nám zajistí 

nonstop dohled nad chodem našeho serveru, zajistí mu nepřetržitou dodávku 

elektrického proudu i dostatečné chlazení na konstantní teplotu. Samozřejmostí je 

potom veřejná IP adresa a min. 100 Mbit/s linka do internetu. Musíme však počítat 

s měsíčními náklady. 

                                                      

5
 Veřejná IP adresa – cílová stanice s veřejnou IP adresou je přímo přístupná z internetu 

http://www.master.cz/
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Problém může nastat již s vlastním serverem. Pokud nemáme vlastní server, nemáme 

nikoho, kdo by ho spravoval, nabízí se možnost pronajmout si pouze webový prostor 

formou webhostingu. V tomto případě nám poskytovatel přidělí určitý prostor, námi 

požadovaný počet databází, přístup většinou pomocí protokolu FTP6, ale o samotný 

chod serveru se stará on. Nevýhodou bývá sdílení jednoho fyzického serveru velkým 

množstvím uživatelů a tím i velké zatížení serveru ve špičce.  

4.2.1.1 Doména 

Pokud se jedná o doménové jméno, nejsnazší cesta je nakoupení domény (registrace 

zpravidla na 1 rok) od našeho poskytovatele serverového nebo webového prostoru. 

Ale není to podmínkou. Alternativou může být pořízení například od společnosti 

INTERNET CZ, a.s., provozující portál Forpsi.com. Orientační cenu zjistíte z následující 

tabulky: 

Tabulka 6 Ceník domén Forpsi.com Zdroj: Forpsi.com 

Koncovka 1 rok 2 roky 

.CZ 200 Kč / 240 Kč 400 Kč / 480 Kč 

.COM 200 Kč / 240 Kč 400 Kč / 480 Kč 

.NET 200 Kč / 240 Kč 400 Kč / 480 Kč 

.EU 180 Kč / 216 Kč  

.ORG 200 Kč / 240 Kč 400 Kč / 480 Kč 

Poznámka: ceny jsou z 2. 2. 2011 a jsou uvedeny bez DPH / včetně DPH 

 

Alternativou nákupu vlastní domény pro elearningový portál je jeho provozování na 

subdoméně stávající domény, pokud ji organizace vlastní. V tomto konkrétním případě 

by se mohlo jednat například o subdoménu elearning.euservis.cz nebo 

vzdelani.euservis.cz. Vystavení na doménu vyššího řádu (subdoménu) má dvě výhody. 

                                                      

6
 FTP – poměrně starý protokol pro přenos souborů, který je podporován internetovými prohlížeči 
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Organizace ušetří za roční platbu za registraci další domény a hlavně s propagací 

portálu propaguje také název organizace, zveřejňuje odkaz na webovou prezentaci.  

HOPE: 

Vzhledem k tomu, že se jedná o nasazení Moodlu pro interní potřeby, není potřeba 

zviditelňovat instalaci pomocí nákupu žádané domény. Proto jsme se rozhodli 

nainstalovat portál na subdoménu třetího řádu: elearning.euservis.cz. 

4.2.1.2 Minimální HW požadavky 

Minimální hardwarové požadavky vycházejí z informací na domovském serveru 

Moodle.org. Jedná se většinou o doporučené minimální nároky, vzhledem k tomu, že 

Moodle by měl fungovat téměř na všem. 

Tabulka 7 Minimální HW požadavky Zdroj: Moodle.org 

Kategorie 
Minimální 

požadavky 

Doporučené 

požadavky 

Disk 160 MB 
500 MB 

a více* 

RAM 256 MB 1 GB 

Poznámka: Velikost diskového prostoru závisí na velikosti uložených výukových materiálů. 

4.2.1.3 Minimální SW požadavky 

Pro chod Moodle potřebujeme webový server Apache nebo Microsoft IIS. Dále je 

nutné prostředí, ve kterém běží PHP. Moodle do verze 2.0 potřeboval minimální verzi 

PHP 4.3. Od verze Moodle 2.0 je vyžadováno PHP 5.2.8 (doporučeno PHP 5.3.x). 

Pro ukládání dat je nutné mít příslušný databázový systém. Moodle původně 

podporoval pouze MySQL databázi. V současné době je implementováno rozhraní pro 

využití následujících databázových systémů: MySQL, MSSQL, PostgreSQL, Oracle. Více 

ke splnění softwarových požadavků je patrné v příloze 1: Instalace Moodle 2.0. 
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4.2.1.4 Webový prostor – webhosting 

Pokud se rozhodneme neinvestovat do vlastního serveru, máme stále více možností. 

 Managed server 

Jedná se o službu, kdy poskytovatel sestaví kompletní server podle přání zákazníka, ten 

následně provozuje ve svém datacentru a zajišťuje jeho provoz. Součástí služeb bývá 

i zálohování dat a administrace uživatelů, aplikací apod. 

 Dedikovaný server 

Dedikovaný server je fyzický server, který poskytovatel kompletně pronajme pouze 

jedinému zákazníkovi. Součástí služeb bývá prvotní sestavení na míru, další 

administrace, zálohování, instalace však musí být zajištěna ze strany klienta. 

 Virtuální server 

Jedná se o virtualizovaný server na fyzickém stroji, na kterém takových serverů běží 

zpravidla více. Každému virtuálnímu serveru bývá garantován určitý výkon, operační 

paměť a diskový prostor. 

 Webhosting 

Nejjednodušší forma pronájmu webového prostoru, kdy provozovatel na serveru zřídí 

účty pro své klienty. Těm zpravidla neumožňuje měnit nastavení webového serveru, 

jelikož na stejném stroji běží velké množství jiných aplikací. Pro účely hostování LMS 

Moodle je tedy třeba vybírat hostery podle splnění podmínek. Více se hostování 

Moodlu se lze dočíst v českém uživatelském fóru moodle.cz. 
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Tabulka 8 Srovnání možností poskytovatelů web a server hostingu ze dne 22. 2. 2011 

POSKYTOVATEL 
Webhosting 

Virtuální 

server 

Dedikovaný 

server 

Managed 

server 

Forpsi.com od 100 Kč od 300 Kč od 650 Kč  

Master.cz  od 399 Kč od 2 395 Kč  od 4 836 Kč 

Angel-

hosting.cz 
 od 175 Kč od 1 000 Kč od 2 000 Kč 

Ebola.cz od 39 Kč od 199 Kč   

Českýhosting.cz od 83 Kč od 900 Kč od 2 500 Kč od 5 500 Kč 

Poznámka: Uvedené ceny jsou přepočteny na měsíc užívání služby a jsou bez DPH. 

 Volba vhodného řešení a jeho kalkulace 

Jako nejvhodnější řešení bych pro konkrétní potřeby instalace LMS Moodle zvolil řešení 

virtuálního serveru od společnosti Angel-hosting.cz provozované panem Michalem 

Rudolfem. Jejich nová struktura nabídky virtuálních serverů umožňuje konfiguraci 

parametrů vlastního virtuálního serveru podle potřeb zákazníka a není problém při 

nedostatcích tyto parametry upravit. 

Nastavení parametrů a konečná cena: 

Paměť RAM:   1000 MB 

Diskový prostor:  10 GB 

Výkon procesoru:  1.5 GHz 

Cena / měsíc:   300 Kč bez DPH 

Celková cena za 2 roky provozu: 300 × 24 × 1,2 = 8 640 Kč včetně DPH 

4.2.2 Grafický vzhled 

Vzhledem k tomu, že Moodle je otevřený komunitní systém, můžete využít nepřeberné 

množství grafických návrhů (theme), které jsou dostupné ke stažení na webových 
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stránkách http://moodle.org/themes. Pokud ovšem je zapotřebí, aby systém byl 

unikátní a zaměstnanci si ho mohli lépe osvojit, je zapotřebí vytvořit vlastní grafickou 

podobu. Vzhledem k tomu, že se v podstatě jedná o webovou stránku, neměl by být 

problém nechat si vytvořit grafiku na míru. 

Společnost HOPE za tímto účelem oslovila brněnskou společnost DESO Development 

s.r.o., která se zabývá různými webovými aplikacemi a nechala si od ní zpracovat dva 

návrhy, z nichž byl vybrán tento finální: 

 

Obrázek 17 Grafický návrh e-lerningového portálu od společnosti DESO Development 

4.2.3 Moodle 2.0 

Nová verze online vzdělávacího prostředí Moodle byla plná očekávání, tak jak tomu 

bývá u zlomových verzí vyvíjeného softwaru. U Moodlu tomu ještě přispělo 

http://moodle.org/themes
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„odkládání“ některých velkých změn právě do příchodu nové verze. Není tedy 

s podivem, že se 2.0 verze stala modlou mezi komunitou uživatelů Moodlu. 

Při podrobnějším náhledu na novou verzi zjistíme, že vývojáři se zaměřili více na 

samotné jádro systému než na pedagogické a funkcionální aspekty jednotlivých 

modulů činností. Nyní Moodle obsahuje novou databázovou vrstvu, která umožňuje 

spolupráci se čtyřmi hlavními podporovanými databázovými systémy – PostreSQL, 

MySQL, MSSQL a Oracle. Přepracován byl také způsob ukládání souborů v kurzech, což 

umožňuje sdílení stejných souborů v rámci více kurzů a odpadá tedy nutnost uchovávat 

kopie souborů pro každý samotný kurz. Vlastní způsob nahrávání souborů na server 

Moodle byl rozšířen o možnost integrace řady známých repositářů – Google Docs, 

Wikimedia, Picasa a dalších, což umožňuje kopírovat přímo z těchto webových 

prostorů bez nutnosti stahování dat na lokální stanici. Velkou změnou je také nový 

systém navigace, větší využití technologie AJAX, nový WYSIWYG editor a další úpravy. 

4.2.4 Popis prostředí Moodle 

Moodle je webový informační systém zaměřený na vzdělávání. Obsahuje velké 

množství obecných funkcionalit, které najdeme v různých informačních systémech, ale 

hlavní záležitostí jsou vzdělávací kurzy a materiály. Další zajímavou funkcionalitou 

odlišnou od jiných typů systémů je administrace studentů, jejich třídění do studijních 

skupin, hodnocení, odevzdávání vypracovaných projektů a další. 

První s čím se při příchodu na Moodle setkáte, je systém přihlašování. Typicky se portál 

může nacházet v jednom z těchto režimů: 

 Otevřený 

 Částečně otevřený 

 Uzavřený 

Pokud vstupujete do plně otevřeného systému Moodlu, nebude po vás nikdo 

vyžadovat žádné uživatelské údaje a objevíte se rovnou na výchozí stránce. Na ní máte 

právo hosta, o kterém se více zmíním v kapitole o uživatelských rolích. 
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Obrázek 18 Příklad úvodní obrazovky nepřihlášeného uživatele otevřeného systému 

Částečně otevřený systém se liší v tom, že neumožňuje vstoupit na stránky s právy 

hosta. Zároveň ale umožňuje registraci, kdy na základě vámi vyplněných údajů, vám 

přijde aktivační email a vy si tak sami vytvoříte uživatelský přístup do Moodle. 

Třetím nejobezřetnějším způsobem je uzavřený systém, kde neumožníte uživatelům 

vytváření vlastního přístupu a vše odkážete na administrátora systému, který vytváří 

uživatelské přístupy. Rovněž pokud uvažujete o napojení Moodle do většího 

informačního systému, můžete nechat provádět ověřování uživatelů stávajícím 

způsobem nebo napojit Moodle na LDAP. 

HOPE: 

V našem konkrétním případě budeme brát Moodle jako kompletně uzavřený systém, 

který je určen pro konkrétní uživatele, které bude definovat administrátor. To 

znamená, že systém zůstane pro náhodné příchozí uzavřen v podobě přihlašovací 

stránky, kde je nutné zadat přihlašovací jméno a heslo. 
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4.2.4.1 Uživatelské role 

Přehled defaultních uživatelských rolí v nově nainstalovaném systému je následující: 

 Manager (manažer) 

► Může vstupovat do kurzů a měnit je. Může vytvářet nové kurzy nebo 

mazat staré. 

 Course creator (tvůrce kurzů) 

► Může vytvářet nové kurzy. 

 Teacher (učitel) 

► Může dělat všechno uvnitř kurzu – vytvářet obsah, hodnotit studenty 

apod. 

 Non-editing teacher (učitel bez možnosti editovat) 

► Nemůže měnit obsah kurzu, může hodnotit studenty. 

 Student 

► Klasický student kurzu. 

 Guest (host) 

► Tvůrce kurzu může povolit vstup hostům. Ti mají minimální práva, ale 

mohou prohlížet obsah portálu. 

 Autheticated user 

► Registrovaný uživatel. 

 Autheticated user on frontpage 

► Speciální typ role – registrovaný uživatel pouze na titulní stránce. 

Při administrování méně rozsáhlých portálů je dobré systém uživatelských rolí 

zjednodušit a některé role zakázat, přejmenovat, přenastavit. Ideální případ je, když se 

nám nastavení rolí podaří sladit se stávajícím hierarchickým uspořádáním v dané 

organizaci. 
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Tabulka 9 Návrh zjednodušení uživatelských rolí 

Role Popis 
Krátký 

název 
Upravit 

Manažer Vytváří a stravuje strukturu kurzů. manager  

Lektor Mohou dělat cokoliv s kurzem. lektor  

Student Studenti mají menší oprávnění, mohou 

provádět činnosti hlavně uvnitř kurzu. 

student  

Host Host má minimální oprávnění. host  

Registrovaný uživatel Všichni registrovaní uživatelé. user  

Role hosta 

Jedná se o speciální uživatelskou roli uvnitř systému, která umožňuje vstup bez 

přihlášení (anonymní přístup) a umožní tím prohlížení obsahu elearningového portálu. 

Toto využijeme například v případě, že chceme uživatele nalákat na poutavý obsah 

a nechceme ho odradit nutností vytvářet si vlastní uživatelský účet. 

Rovněž pokud některé kurzy mají povolen vstup pro hosty, mohou se takto přihlášení 

uživatelé podívat i na obsah kurzů. Hlavní pravidlo ale zůstává – uživatel s právy hosta 

smí pouze prohlížet obsah, není mu dovoleno zadávat žádné příspěvky, ukládat testy 

nebo se účastnit diskuze. 

Nemůže tedy: 

 Přispívat do diskuzních fór 

 Upravovat stránky wiki 

 Účastnit se chatu 

 Vyplňovat dotazníky a testy 

 Odevzdávat úkoly 

 Přidávat data, činnosti ani komentáře do slovníku či databáze 

Roli hosta v našem systému necháme zakázanou tak, jak jsem naznačil v předchozí 

kapitole. To nám zajistí uzavřenost systému pro náhodné návštěvy. 

http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=1&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=1
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=1
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=delete&roleid=1
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=3&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=3&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=3
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=3
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=delete&roleid=3
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=5&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=5&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=5
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=5
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=delete&roleid=5
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=6&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=6&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=6
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=6
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=7&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=7
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=7
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=1&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=1
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=1
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=delete&roleid=1
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=3&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=3&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=3
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=3
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=delete&roleid=3
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=5&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=5&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=5
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=5
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=delete&roleid=5
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=6&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=6&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=6
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=6
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=7&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=7
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=7
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=1&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=1
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=1
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=delete&roleid=1
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=3&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=3&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=3
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=3
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=delete&roleid=3
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=5&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=5&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=5
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=5
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=delete&roleid=5
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=6&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=6&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=6
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=6
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=7&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=7
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=7
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=1&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=1
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=1
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=delete&roleid=1
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=3&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=3&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=3
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=3
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=delete&roleid=3
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=5&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=5&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=5
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=5
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=delete&roleid=5
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=6&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=6&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=6
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=6
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=7&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=7
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=7
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=1&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=1
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=1
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=delete&roleid=1
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=3&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=3&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=3
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=3
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=delete&roleid=3
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=5&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=5&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=5
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=5
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=delete&roleid=5
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=6&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=6&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=6
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=6
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=7&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=7
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=7
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=1&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=1
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=1
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=delete&roleid=1
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=3&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=3&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=3
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=3
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=delete&roleid=3
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=5&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=5&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=5
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=5
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=delete&roleid=5
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=6&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=6&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=6
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=6
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=7&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=7
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=7
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=1&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=1
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=1
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=delete&roleid=1
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=3&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=3&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=3
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=3
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=delete&roleid=3
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=5&sesskey=1tleKAxEeC
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http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=5
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=delete&roleid=5
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=6&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=6&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=6
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=6
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=7&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=7
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=7
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=1&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=1
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=1
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=delete&roleid=1
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=3&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=3&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=3
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=3
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=delete&roleid=3
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=5&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=5&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=5
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=5
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=delete&roleid=5
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=6&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=6&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=6
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=6
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=7&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=7
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=7
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=1&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=1
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=1
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=delete&roleid=1
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=3&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=3&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=3
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=3
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=delete&roleid=3
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=5&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=5&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=5
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=5
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=delete&roleid=5
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=6&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=6&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=6
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=6
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=7&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=7
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=7
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=1&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=1
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=1
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=delete&roleid=1
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=3&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=3&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=3
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=3
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=delete&roleid=3
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=5&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=5&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=5
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=5
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=delete&roleid=5
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=6&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=6&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=6
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=6
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=7&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=7
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=7
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=1&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=1
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=1
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=delete&roleid=1
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=3&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=3&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=3
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=3
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=delete&roleid=3
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=5&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=5&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=5
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=5
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=delete&roleid=5
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=6&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=6&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=6
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=6
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=7&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=7
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=7
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=1&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=1
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=1
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=delete&roleid=1
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=3&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=3&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=3
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=3
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=delete&roleid=3
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=5&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=5&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=5
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=5
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=delete&roleid=5
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=6&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=6&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=6
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=6
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=7&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=7
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=7
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=1&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=1
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=1
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=delete&roleid=1
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=3&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=3&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=3
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=3
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=delete&roleid=3
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=5&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=5&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=5
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=5
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=delete&roleid=5
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=6&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=6&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=6
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=6
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=7&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=7
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=7
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=1&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=1
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=1
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=delete&roleid=1
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=3&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=3&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=3
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=3
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=delete&roleid=3
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=5&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=5&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=5
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=5
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=delete&roleid=5
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=6&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=6&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=6
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=6
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=7&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=7
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=duplicate&roleid=7
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http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/define.php?action=edit&roleid=1
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http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=delete&roleid=1
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=3&sesskey=1tleKAxEeC
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http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=delete&roleid=3
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=5&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=5&sesskey=1tleKAxEeC
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http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=delete&roleid=5
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=moveup&roleid=6&sesskey=1tleKAxEeC
http://olk.blended-learning.cz/elearning/admin/roles/manage.php?action=movedown&roleid=6&sesskey=1tleKAxEeC
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4.2.4.2 Ovládání systému 

Moodle je velmi rozsáhlý webový systém a z určité úrovně oprávnění musí umožňovat 

přístup ke všem modulům a nastavením. Proto se zpočátku může zdát jeho ovládání ze 

strany administrátora mírně obtížnější. Myslím si ale, že tento nedostatek časem 

odpadá a uživatel s přibývajícími zkušenostmi ocení dostupnost nejrůznějších voleb 

a customizací. 

Musím také připomenout, že přechodem na novou verzi Moodle 2.0 se částečně 

změnilo ovládání základního systému. Hlavně přibylo více moderních webových prvků, 

jako jsou Javascriptové rozbalovací meníčka, ajaxové volání nabídek apod. Vzhledem 

k tomu, že celá práce se zabývá výhradně novou verzí Moodle, přiblížím i ovládání této 

nové verze. 

 

Obrázek 19 Nerozbalené ovládání menu administrátora 

 

Na předchozí obrázku (Obrázek 19) vidíme nerozbalené menu při přihlášení v roli 

administrátora. Tato nabídka je rozdělena do dvou polí – navigace a nastavení. Menu 

navigace vidí každý uživatel a může si v něm prohlížet svůj profil, zobrazit svoje kurzy 

nebo rychle dostat stránku „Moje stránka“7. 

                                                      

7
 Moje stránka – stránka uživatele, jejíž obsah si může upravit 
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Obsah menu nastavení se mění podle role, s jakou do systému vstupujete. Nachází se 

zde 2 základní sekce nastavení: 

 Nastavení mého profilu 

 Správa stránek 

Další položky menu nastavení jsou kontextová, tzn., pokud se nacházíte v modulu, 

k němuž máte oprávnění ho upravovat, zobrazí se vám v tomto menu. Může to být 

například nastavení titulní stránky, nastavení kurzu a další. Obecně veškerá nastavovací 

políčka jsou dostupná administrátorovi systému nebo správci daného kurzu. 

4.2.4.3 Administrace systému 

Pokud se nám podařilo úspěšně nainstalovat Moodle na server, je potřeba se k němu 

přihlásit a nastavit několik nezbytných opatření. Protože se jedná o důležité často 

bezpečnostní nebo provozní záležitosti, chtěl bych se o nich zde zmínit. 

První, co budeme muset udělat, je nastavení názvu a základního vzhledu stránek. Toto 

musíme udělat z pozice správce stránek (přihlášený jako administrátor) v menu 

nastavení titulní stránky  upravit nastavení. Zde se upravuje název stránek, jeho 

zkrácená podoba a popis obsahu stránek. Další položky, které v této sekci uvidíte, 

doporučuji nastavit až v momentu, kdy máme vytvořený alespoň částečný obsah.  

Další nejdůležitější nastavení se týká bezpečnosti. Nastavení najdeme v sekci správa 

stránek  zabezpečení  pravidla provozu stránek. Tato sekce vyžaduje důkladnější 

prozkoumání. Je zde potřeba specifikovat, jak silná hesla musí mít naši uživatelé, 

nastavuje se zde povinnost přihlášení, čemuž se věnuje úvod této kapitoly. Dále zde lze 

nastavit heslo cronu8, omezit velikost vkládaných souborů, nastavit časový limit pro 

úpravu příspěvků. A je toho mnohem více.  

Zmínil jsem se o nastavení hesla cronu. Heslo v cronu je poměrně důležité, aby ho 

nemohl spouštět kdokoliv. Mnohem důležitější je ale nastavení pravidelného spouštění 

                                                      

8
 Cron – jedná se o skript, který bývá spuštěn nikoliv uživatelskou interakcí, ale časovým impulsem 

například každý den v 8:00 hodin. Takovýto skript se stará o rozesílání pravidelných a souhrnných 
informačních zpráv. Jeho pravidelné spouštění je nezbytně nutné pro správné fungování informačních 
zpráv ze systému. 
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tohoto skriptu v nastavení vašeho serveru nebo hostingu. Kde lze toto provést, je 

potřeba zjistit u konkrétního hostingového providera. 

HOPE: 

V našem případě bude volání cronu vypadat nějak takto: 

http://elearning.euservis.cz/admin/cron.php?password=***** 

Pro základní nastavení stačí cron volat 1x denně. Pokud bychom chtěli více využívat 

statistiky, interní zprávy, souhrnné informace a další méně podstatné informace, bylo 

by nutné nastavit cron tak, aby byl spouštěn přibližně každých 5 minut, což značně 

zatíží náš server. 

4.2.4.4 Bezpečnostní doporučení 

V historii vývoje LMS Moodle vývojáři zaznamenali poměrně značné množství útoků na 

jednotlivé Moodle portály. Útočníci často nehledali žádná cenná data, ale pouze se 

snažili administrátorům znepříjemnit život, smazat uživatele, upravit obsah nebo 

například znemožnit přihlášení administrátorovi i ostatním uživatelům. Ovšem nestalo 

se ani jednou, že by útočníci napadli novou aktuální verzi systému. Proces vytváření 

nových verzí je totiž takový, že v momentě, kdy je vydána nová verze systému, je 

rozeslán informační email všem registrovaným správcům Moodle, že byla vydána nová 

verze. Takto dostanou správci čas upgradovat na aktuální verzi. Po krátkém čase totiž 

vývojáři na hlavním webu moodle.org zveřejní chyby opravené v nové verzi, což často 

poslouží jako návod pro případné útočníky. 

Proto doporučuji: 

 Registrovat vlastní portál na stránkách moodle.org, čímž se administrátor 

ocitne na seznamu, na který je rozesíláno bezpečnostní upozornění. 

 Instalovat aktuální verze systému Moodle a pravidelně upgradovat na 

nejnovější verze, čímž zabráníme případnému útoku. 

http://elearning.euservis.cz/admin/cron.php?password=*****
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4.2.4.5 Tvorba kurzu 

Stěžejní obsah LMS systému jsou kurzy. V této kapitole přiblížím postup, jakým je třeba 

se vydat, pokud chceme vytvořit elearningový kurz. Pokud tuto činnost vztáhneme na 

uživatelské role definované v kapitole 4.2.4.1, bude ji pravděpodobně vykonávat 

manažer budoucího kurzu, případně bude o jeho založení požádán samotným 

lektorem. 

V rámci Moodlu jsou kurzy uspořádány do jednotlivých kategorií. Tyto kategorie se 

mohou libovolně vnořovat a jejich strukturu můžeme libovolně upravovat. Slouží 

k tomu následující tabulka, která umožňuje veškeré operace s kategoriemi kurzů 

a rovněž umožňuje přesouvání kurzů mezi jednotlivými kategoriemi. 

 

Obrázek 20 Moodle: Úprava kategorií kurzů 

HOPE: 

Tvorbu kurzů bude ve společnosti HOPE zajišťovat manažer, který bude mít danou 

oblast na starosti. Pokud se bude jednat o kurzy v oblasti IT, kurzy bude zakládat IT 

manažer. 

4.3 Autorské nástroje 

V návrhové části této práce jsem se zatím zmiňoval pouze o samotném systému pro 

řízení kurzů (LMS). Co ale dělá budoucí elearningový portál jedinečným a užitečným je 

teprve jeho obsah. A nejde jen o to překlopit již vytvořená skripta nebo uživatelský 

manuál do elektronické podoby. V rámci efektivního vzdělávání pomocí elearningu je 
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třeba takovýto elektronický materiál správně rozčlenit, doplnit jej odkazy na zdroje, 

evaluačními testy a rozumným množstvím multimédií tak, aby zvyšovala pozornost 

elektronického posluchače. 

V systému Moodle máme ve většině případů na výběr, jakým směrem se vydáme. 

Pokud nebudeme chtít využívat žádné externí autorské nástroje, Moodle nás k tomu 

nenutí. Obsahuje totiž vestavěný HTML editor, který zvládá tvorbu základních stránek 

podobně jako je tomu v MS Word. Dokonce můžeme tyto již připravené texty z Wordu 

kopírovat do jednotlivých sekcí stránky kurzu v Moodle, přitom se nám zachová 

struktura a styl již vytvořený ve Wordu. Takto vytvořený text můžeme ještě dále 

upravovat, vkládat do něj odkazy, obrázky, případně ho více graficky upravit pomocí 

kaskádových stylů. K tomuto účelu nám slouží vestavěný Javascript WYSIWYG Editor. 

V našem případě se jedná o TinyMCE editor. 

 

Obrázek 21 Vestavěny TinyMCE editor HTML 

Rovněž s tvorbou testových otázek, kompletních testů, kvízů a dotazníků si systém 

hravě poradí. Můžeme pomocí něj vytvářet soubory testových úloh, z nichž se budou 

testy automaticky skládat. Velmi dobře je také zpracováno hodnocení testů na námi 

definovaných stupnicích doplněné také slovním hodnocením. 

Pokud se ale rozhodneme, že vestavěné funkce nestačí, že vytvořený obsah není 

dostatečně poutavý, nebo že je pro nás příliš obtížné vytvářet obsah online ve 

webovém prohlížeči, můžeme využít některý autorský nástroj pro tvorbu obsahu. Tyto 
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programy se od sebe výrazně liší podle jejich tvůrce, licenčních podmínek, exportu 

vytvořených materiálů, grafického zpracování a dalších prvků. V následující kapitole 

zobrazím jejich stručný přehled s důrazem na možnosti exportu z nich do LMS Moodle. 

4.3.1 eXe 

The eLearning XHTML editor (eXe) je webové autorské prostředí určené pro učitele 

a akademické pracovníky při vytváření obsahu tak, aby nemuseli mít zkušenosti s HTML 

a XML. Exe je v podstatě offline obdoba toho, co dokážete vytvořit i v samotném 

Moodle. Velkou výhodou může být vytvoření určitých šablon sdílených více autory 

a hlavně možnost použití offline. 

EXe si můžete naistalovat na svůj počítač. Tento program je volně dostupný a není 

chráněn žádným autorským právem. Je dostupný v řadě jazykových verzí včetně 

češtiny. Po spuštění se objeví v okně vašeho webového prohlížeče v podobě, jakou 

můžete vidět na obrázku (Obrázek 22).  
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Obrázek 22 eXe elearning 

Okno je rozděleno do 3 částí: Outline, iDevices, Authoring. V první části upravujeme 

strukturu obsahu, druhé menu je obsahem možných komponent, které můžeme vložit 

do obsahové třetí části. V obsahové části již upravujeme obsah pomocí HTML editoru 

obdobně jako přímo v Moodle. 

Program eXe umožňuje export do třech základních formátů: 

 IMS balíčku 

 SCORM 1.2 

 HTML stránka 

Pro import do LMS Moodle autoři doporučují využít IMS balíček, který vytvoří 

zazipovaný balík veškerého obsahu vytvořeného pomocí eXe. Ten lze následně lehce 

importovat jako obsah vytvořeného kurzu uvnitř Moodle. 



 

75 

 

4.3.2 Adobe eLearning Suite 2.0 

Komplexní řešení nabízí společnost Adobe. Jedná se o balík softwarových produktů, 

které by nějakým způsobem mohly být využity při tvorbě elearningových studijních 

opor. Osobně si myslím, že spíš než o komplexní řešení se jedná o dobrý marketingový 

tah. 

Jaké jsou tedy nevýhody využití tohoto balíku programů? Základním a největším 

záporem je cena. Adobe eLearning Suite 2 se prodává za 1 799 amerických dolarů. 

Druhou nevýhodu může někdo spatřovat v chybějícím překladu celého řešení – tento 

kompletní balík lze koupit pouze v angličtině (a dalších jazycích, mezi které ovšem 

čeština nespadá). Na druhou stranu jeho koupí získáte řadu zajímavých aplikací, které 

jistě využijete při jiných činnostech, než je tvorba kurzů. 

 Adobe Captivate 5 

o Jediný primárně určený produkt pro „výuku“. Podrobnosti o Adobe 

Captivate se dočtete v následující podkapitole 4.3.2.1. 

 Adobe Flash Professional CS5 

o Profesionální nástroj, který je standardem při tvorbě interaktivních 

flashových aplikací a prvků. Umožňuje vytvářet interaktivní prostředí, 

vkládat video, případně umožňuje budovat rozsáhlejší webové aplikace. 

 Adobe Dreamweaver® CS5 

o Nástroj pro vývoj a testování webových stránek a portálů. Umožňuje 

vytvářet weby vyhovující současným standardům. Umožňuje tvorbu 

pomocí vizuálních prvků nebo přímo pomocí kódu. 

 Adobe Photoshop CS5 Extended 

o Ideální řešení pro úpravu statických obrazů, ale i videa.  

 Adobe Acrobat® 9 Pro 

o Profesionální tvorba a úprava PDF dokumentů. Jednodnuše rozdělíte nebo 

spojíte PDF dokumenty. Umožňuje tvorbu formulářů v PDF a mnoho 
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dalšího. 

 Adobe Presenter 7 

o Jednoduchý nástroj, pomocí kterého vytvoříte flash prezentaci během pár 

sekund – pomocí MS PowerPoint prezentace. 

 Adobe Soundbooth CS5 

o Usnadňuje tvorbu a úpravu všech zvukových výtvorů. Díky úzké spolupráci 

se všemi ostatními aplikacemi Adobe umožňuje tvůrčí ovládnutí zvuků 

s dalšími souvisejícími úlohami. 

 Adobe Bridge CS5 

o Je centralizovaný správce médií. Umožňuje centralizovaný přístup ke všem 

kreativním zdrojům. 

 Adobe Device Central CS5 

o Nástroj pro transformaci a optimalizaci webového prostředí pro mobilní 

zařízení a telefony. Obsahuje databáze těchto zařízení, umožní simulaci 

vykreslování na těchto zařízeních a další. 

4.3.2.1 Adobe Captivate 

V předchozím přehledu jsem slíbil podrobnější náhled na možnosti tvorby obsahu 

v Adobe Captivate 5. Jedná se o profesionální nástroj, který z pohledu elearningu 

umožňuje 3 základní funkcionality: 

1) Nejjednodušší funkcionalitou, která se částečně kryje s produktem Adobe 

Presenter 7, je tvorba flash prezentace z již vytvořené prezentace v MS 

PowerPoint. Tuto prezentaci umožňuje doplnit zvukovým doprovodem 

(komentářem nebo zvuky). Umožňuje velmi snadné a efektivní řešení pro 

vytvoření elektronické prezentace určené pro publikování v LMS nebo 

obecně na webu. 

2) Tvorba kvízů – testů. Druhou a mnohem silnější funkci zastane Captivate při 

tvorbě kvízových otázek nebo kompletních testů. Testy se tvoří tak, že každá 
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otázka je na jednom snímku. Uživatel potom prochází mezi snímky 

a odpovídá na jednotlivé otázky. Velkou výhodou v tomto případě je možnost 

propojení s mnohými LMS systému díky podpoře SCORM 1.2. Takto vložený 

flashový test umožňuje automaticky vkládat výsledky do řídícího LMS 

systému a dále s nimi pracovat (hodnotit studenty, sledovat průběh výuky). 

 

Obrázek 23 Adobe Captivate 5: Přehled typů otázek při tvorbě testu 

3) Nejsilnější zbraní produktu Adobe Captivate 5 je tvorba softwarových 

simulací a návodů. Obrovská míra interaktivity, intuitivní chování programu, 

to vše nabízí nejefektivnější cestu, jak uživatelům představit produkt, práci 

s ním nebo třeba zaškolit zaměstnance pro přístup k emailům, sdíleným 

kalendářům a dalším nástrojům. Při tvorbě takového postupu si uživatel 

nastaví oblast, kterou chce „zachytávat“ a provede úkon, který chce 

prezentovat. Captivate postupně zachycuje všechny činnosti, jako rolování po 

stránce, klikání, pohyb myši a pokusí se je sám okomentovat. Pokud nám tyto 
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komentáře (vytvořené v anglickém jazyce) nevyhovují, můžeme je plně 

upravovat, odebírat nebo přidávat další. Pokud jsme s výsledkem spokojeni, 

můžeme jej publikovat jako SWF soubor, zakomponovaný do HTML stránky, 

do PDF dokumentu nebo ho jako IMS balíček importovat do LMS systému. 

4.4 Struktura kurzů 

Tato kapitola se věnuje navržení možné struktury kurzů. U jednotlivých kategorií 

budoucích elektronických kurzů se pokusím nastínit jejich možný obsah. 

 První kroky v HOPE 

o Kategorie kurzů zaměřená pro nové zaměstnance společnosti. Zde by měli 

najít vše potřebné pro první přihlášení ke svým desktopům, nastavení 

elektronické pošty, sdíleného kalendáře, přístup k dokumentovým 

serverům a podobně. Rovněž by zde měly být zmíněny zodpovědnosti 

jednotlivých pracovních pozic, včetně příkladů řešení běžných situací. 

 Jazykové kurzy 

o Podpora jazykových kurzů musí navazovat na vznikající systém podpory 

komerčních jazykových kurzů. Lektoři musí být připraveni umisťovat do 

svých kurzů rozšiřující materiály, testy probírané látky, ale také domácí 

úlohy, texty příprav apod. 

 Kurzy ovládání ICT technologií 

o Ovládání HW techniky 

 V kategorii týkající se hardwaru se musí objevit informace, jak 

pracovat s tiskárnami, případně skenery, kde je možno a jak se 

připojit do firemní sítě (wifi, VPN). Nabízí se možnost sdílet zde 

odkazy na ovladače tiskáren, zobrazení topologie sítě. 

o Využití SW nástrojů 

 Nastavení emailu 

 Nastavení sdíleného kalendáře 

 Nastavení webového a emailového klienta (včetně odkazů ke 

stažení) 
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 Odkazy na webové portály, dokumentové servery, včetně 

administrační částí těchto stránek 

 Dále by zde mohl být formulář pro žádost o přístup do některého 

z těchto nástrojů nebo portálů 

4.5 Tvorba ukázkového obsahu 

Jako ukázku jsem si zvolil vytvoření instruktážního flashového videa pomocí nástroje 

Adobe Captivate 5. Použiji přihlášení k webovým službám Googlu a import Google 

kalendáře do emailového klienta Thunderbird. 

Takto vytvořený materiál je možné použít samostatně (rozeslat emailem novým 

zaměstnancům) nebo ho importovat do prostředí LMS systému Moodle. 

4.5.1 Vytvoření simulačního videa 

Po spuštění Adobe Captivate jsem si zvolil možnost „Software Simulation“, tak je 

popsáno v bodě 3 v kapitole o tomto nástroji. Pokud zvolím tuto možnost, objeví se 

dialogové okno pro nastavení zachytávání obrazovky. 

 

Obrázek 24 Nasatvení Adobe Captivate pro zachytávání 

Zde máme možnost nastavit oblast zachytávání buď jako celou obrazovku nebo 

konkrétní aplikaci. Já jsem zvolil okno prohlížeče Mozzila, ve kterém budu 

demonstrovat přihlášení ke službám Googlu. V druhé části se nastavují zachytávané 
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události, jako jsou kliknutí myši, pohyb kurzoru, psaní textu nebo nahrávání mluveného 

komentáře pomocí mikrofonu.  

Než jsem se pustil do zachytávání činnosti, celý proces jsem si cvičně vyzkoušel, což 

vřele doporučuji. Jakmile jsem vždy věděl, co očekávat po každém kliknutí, začal jsem 

provádět předváděnou činnost – tedy přihlášení do webového emailu a kalendáře. 

Vzhledem k tomu, že jsem chtěl ve videu ukázat několik provázaných činností, nahrával 

jsem je celkem na tři části a následně tyto snímky, jak se správně jednotlivé obrazovky 

nazývají, spojoval. 

Postup tvorby: 

1) Nahrát požadovaný postup 

2) Projít jednotlivé snímky a upravit komentáře. 

3) Přidat  další snímky na začátek, na konec, případně jako oddělení samostatných 

sekcí 

4) Vyzkoušet časování jednotlivých snímků a prvků na nich 

5) Po ukončení činnosti publikujeme vytvořené video do formátu SWF. 

 

Obrázek 25 Nastavení parametrů pro publikování 
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Na obrázku můžeme vidět výsledné nastavení formátu výstupu (vlevo dole). Nastavil 

jsem export do HTML, do zazipovaného souboru a rovněž do souboru PDF. Lze rovněž 

vytvořit autorun CD nebo spustitelný soubor (EXE), který obsahuje i minimalizovaný 

přehrávač. 

4.5.2 Import do Moodlu 

Vytvořený obsah (v podobě SWF souboru) můžeme snadno ihned importovat na 

patřičné místo v kurzu týkajícího se nastavení emailu a kalendáře. 

 

 

Obrázek 26 Ukázkové video spuštěné v prostředí Moodle 

Postup: 

1) Otevřeme si patřičný kurz v režimu úprav 

2) Zvolíme možnost přidat studijní materiál – soubor 

3) Nastavíme jeho název, popis 

4) V sekci obsah vybereme soubor a nahrajeme ho na server 
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5 Závěr 

Společnost HOPE – E. S., v.o.s. patří rozhodně k zastáncům využívání elektronické 

podpory pracovních procesů. Ve své historii od roku 1997 prošla několika 

technologickými fázemi implementace těchto nástrojů. LMS systém Moodle pro využití 

vzdělávání zaměstnanců je jedním z nich. 

Tato práce se zabývá analýzou možností využít pro podporu systému vzdělávání 

elearningový portál. Pro tyto účely práce srovnává nabídky komerčních společností 

nabízejících svoje řešení pro elearning s komunitní alternativou v podobě LMS 

systému Moodle. Vzhledem k tomu, že se využití Moodlu jeví jako nejlepší alternativa, 

práce se dále zabývá způsobem instalace systému a jeho implementace do systému 

vzdělávání. Pro tyto účely je v textu uveden přehled autorských nástrojů pro tvorbu 

elearningového multimediálního obsahu. Závěrečná část se věnuje navržené struktuře 

kurzů tak, jak by mohly být v portálu implementovány. Součástí řešení práce je 

ukázkové video vytvořené pomocí jednoho z autorských nástrojů. Tato ukázka je 

importována do systému Moodle. 

 

 



 

83 

 

Seznam použité literatury 

1.  Basl, Josef a Blažíček, Roman. Podnikové informační systémy. Management 

v informační společnosti. Praha : Grada Publishing, a.s., 2008. str. 288. ISBN 

978-80-247-2279-5. 

2.  Možnosti vývoje satelitní navigace. Logistika.ihned.cz. [Online] Economia, a.s., 

15. 6 2010. [Citace: 20. 2 2011.] http://logistika.ihned.cz/c1-44270990-

moznosti-vyvoje-satelitni-navigace. 

3.  Horník, František. Rozvoj vzdělání pracovníků. Vedení lidí v praxi. Praha : Grada 

Publishing, a.s., 2007. str. 240. ISBN 978-80-247-1457-8. 

4.  Barešová, Andrea. E-learning ve vzdělávání dospělých. Praha : VOX, 2003. ISBN 

80-86324-27-3. 

5.  Seidlerová, Lenka. Kolbův učební cyklus. Ostrava : Ostravská Univerita 

Pedagogická fakulta, 2006. 

6.  Bartoňková, Hana. Firemní vzdělávání. vedení lidí v praxi. Praha : Grada 

Publishing, a.s., 2010. str. 208. ISBN 978-80-247-2914-5. 

7.  Koubek, Josef. Řízení lidských zdrojů. Praha : Management Press, 2007. str. 400. 

4. vydání. ISBN 80-7261-033-3. 

8.  Armstrong, Michal. Řízení lidských zdrojů. Praha : Grada Publishing, a.s., 2002. 

ISBN 80-247-0469-2. 

9.  Plamínek, Jiří a Fišer, Roman. Řízení podle kompetencí. Praha : Grada 

Publishing, a.s., 2004. ISBN 80-247-1074-9. 

10.  Kotrba, Tomáš a Lacina, Lubor. Praktické využití aktivizačních metod ve výuce. 

Brno : Společnost pro odbornou literaturu, 2007. ISBN 978-80-87029-12-1. 

11.  www.cover.cz. COVERMEDIA. [Online] 2011. [Citace: 20. 2 2011.] 

http://www.cover.cz/repository/cover-media-reseni-2011.pdf. 

12.  COVERMEDIA. E-learning a flash. [Online] 2011. [Citace: 20. 2 2011.] 

http://www.cover.cz/reference/e-learning-a-flash. 



 

84 

 

13.  Váňová, Tamara a Váňová, Anna. Moodle v síti. místo neznámé : PragoData 

Consulting. 

14.  Forsyth, Patrick. Jak motivovat lidi. Brno : Coputer Press, 2003. druhé vydání. 

ISBN 80-7226-386-2. 

 



 

85 

 

Seznam obrázků 

Obrázek 1 Vztah učení se, rozvoje a vzdělávání (3) ........................................................ 23 

Obrázek 2 Motivace procesu učení (4) ........................................................................... 23 

Obrázek 3 Kolbův učební cyklus (5) ................................................................................ 24 

Obrázek 4 Vysvětlení metody blended-learning ............................................................ 26 

Obrázek 5 Srovnání e-learningu a e-developmentu (4).................................................. 27 

Obrázek 6 Systém formování pracovních schopností člověka (7) .................................. 29 

Obrázek 7 Fáze systému vzdělávání (8) .......................................................................... 30 

Obrázek 8 Vymezení tréninku, koučování, školení a poradenství (9) ............................ 31 

Obrázek 9 Black box (10) ................................................................................................ 33 

Obrázek 10 Certifikace ISO 9001 .................................................................................... 39 

Obrázek 11 Základní organizační struktura společnosti HOPE ....................................... 39 

Obrázek 12 Komerční nabídka jazykových kurzů ........................................................... 42 

Obrázek 13 Logo společnosti Trask Solutions a.s. .......................................................... 48 

Obrázek 14 Logo společnosti COVERMEDIA s.r.o. .......................................................... 51 

Obrázek 15 Propagační obrázek produktu, zdroj: COVERMEDIA s.r.o. .......................... 52 

Obrázek 16 Grafické znázornění výsledků hodnocení .................................................... 57 

Obrázek 17 Grafický návrh e-lerningového portálu od společnosti DESO Development

 ........................................................................................................................................ 63 

Obrázek 18 Příklad úvodní obrazovky nepřihlášeného uživatele otevřeného systému 65 

Obrázek 19 Nerozbalené ovládání menu administrátora .............................................. 68 

Obrázek 20 Moodle: Úprava kategorií kurzů .................................................................. 71 

Obrázek 21 Vestavěny TinyMCE editor HTML ................................................................ 72 

Obrázek 22 eXe elearning ............................................................................................... 74 

Obrázek 23 Adobe Captivate 5: Přehled typů otázek při tvorbě testu ........................... 77 

Obrázek 24 Nasatvení Adobe Captivate pro zachytávání ............................................... 79 

file:///C:/Users/JAW/Documents/_VUT/_IM/DP/IM_moje.docx%23_Toc294096557


 

86 

 

Obrázek 25 Nastavení parametrů pro publikování......................................................... 80 

Obrázek 26 Ukázkové video spuštěné v prostředí Moodle ............................................ 81 

 



 

87 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 1 Etapy vývoje průmyslové revoluce (1) ........................................................... 19 

Tabulka 2 Identifikační údaje HOPE - E.S. ....................................................................... 36 

Tabulka 3 Ohodnocená kritéria elektronické podpory vzdělávání ................................. 45 

Tabulka 4 Kalkulace LMS systému od společnosti TRASK Solution ................................ 50 

Tabulka 5 Kriteriální hodnocení jednotlivých řešení ...................................................... 57 

Tabulka 6 Ceník domén Forpsi.com Zdroj: Forpsi.com .................................................. 59 

Tabulka 7 Minimální HW požadavky Zdroj: Moodle.org ................................................ 60 

Tabulka 8 Srovnání možností poskytovatelů web a server hostingu ze dne 22. 2. 201162 

Tabulka 9 Návrh zjednodušení uživatelských rolí ........................................................... 67 

 



 

88 

 

Seznam zkratek 

ASP  APPLICATION SERVICE PROVIDER 

CBT  COMPUTER BASED TRAINING 

CD  COMAPACT DISK 

CMS  CONTENT MANAGEMENT SYSTÉM 

DVD  DIGITAL VIDEO DISK 

ERP  ENTERPRISE RESOURCE PLANNING 

EU  EVROPSKÁ UNIE 

EXE  ELEARNING XHTML EDITOR 

GPS  GLOBAL POSITIONING SYSTÉM 

HR  HUMAN RESOURCES 

ICT  INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

IIS  INTERNET INFORMATION SERVICES 

IOP  INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM 

IT  INFORMATION TECHNOLOGY 

JAS  JAZYKOVÝ SERVIS 

LMS  LEARNING MANAGEMENT SYSTEM 

MS  MICROSOFT 

OP LZZ  OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 

OP VK  OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 

ROP JV  REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM JIHOVÝCHOD 

SKD  SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ 

SQL  STRUCTURED QUERY LANGUAGE 

V.O.S.  VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST 

VOIP  VOICE OVER INTERNET PROTOCOL 

VPN  VIRTUAL PRIVATE NETWORK 



 

89 

 

WBT  WEB BASED TRAINING 

WYSIWYG WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET 

XML  EXTENDIBLE MARKUP LANGUAGE 



 

90 

 

Seznam příloh 

Příloha 1. Instalace Moodle 2.0 

Příloha 2. Ceník podpory produktu eDoceo od společnosti Trask Solutions, a.s. 

Příloha 3. Kompletní ceník řešení LearnIS LMS od společnosti COVERMEDIA s. r. o. 

Příloha 4. CD s ukázkou instruktážního videa 
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Příloha 2: Ceník podpory produktu eDoceo 

eDoceo Support - Podpora / CZK 

    
2. Podpora LMS eDoceo inhouse - 5x8       

    POLOŢKA POČET CENA V KČ BEZ DPH CENA V KČ S DPH 

Podpora Standard (cena za měsíc) 

- přístup na portál podpory a reakce na poţadavky do 10 dní 

1 1500,00 1800,00 

Podpora Business (cena za měsíc) 

- přístup na portál podpory a reakce na poţadavky do 2, 5,10 dní 

1 3400,00 4080,00 

Podpora Enterprise (cena za měsíc) 

- přístup na portál podpory a reakce na poţadavky do 1, 3, 5 dní 

1 5600,00 6720,00 

Předplacené konzultace 2 hod (cena za měsíc) 2 2700,00 3240,00 

Předplacené konzultace 4 hod (cena za měsíc) 4 5400,00 6480,00 

Předplacené konzultace 6 hod (cena za měsíc) 6 8100,00 9720,00 

Konzultace time-material / zvláštní objednávka (cena za hod) 1 1450,00 1740,00 

Podpora aplikace LMS eDoceo je volitelná, minimální varianta je Trask Support 10. 

   

    
2. Podpora LMS eDoceo ASP - 5x8       

POLOŢKA POČET CENA V KČ BEZ DPH CENA V KČ S DPH 

Podpora Standard (cena za měsíc) 

- přístup na portál podpory a reakce na poţadavky do 10 dní, 

zálohování (u ASP) 

1 1500,00 1800,00 

Podpora Business (cena za měsíc) 

- přístup na portál podpory a reakce na poţadavky do 2, 5,10 dní, 

zálohování (u ASP) 

1 3400,00 4080,00 

Podpora Enterprise (cena za měsíc) 

- přístup na portál podpory a reakce na poţadavky do 1, 3, 5 dní, 

zálohování (u ASP) 

1 5600,00 6720,00 

Předplacené konzultace 2 hod (cena za měsíc) 2 2700,00 3240,00 

Předplacené konzultace 4 hod (cena za měsíc) 4 5400,00 6480,00 

Předplacené konzultace 6 hod (cena za měsíc) 6 8100,00 9720,00 

Konzultace time-material / zvláštní objednávka (cena za hod) 1 1450,00 1740,00 



 

 

 

Podpora aplikace LMS eDoceo je volitelná, minimální varianta je Trask Support 10. 

   

    Doporučená podpora       

Podpora Standard (cena za měsíc) 

- přístup na portál podpory a reakce na poţadavky do 10 dní, 

zálohování (u ASP) 

1 1500,00 1800,00 

Měsíčně   1500,00   

 



 

 

 

Příloha 3: Kompletní ceník řešení LearnIS LMS od 

společnosti COVERMEDIA s. r. o. 

Prohlédněte si srovnávací tabulku s konkrétními parametry, které jsou již zahrnuty 

v ceně jednotlivých variant. 

Parametry / 

varianta 
Learnis LSM LITE Learnis LMS OPTIMUM Learnis LMS FULL 

Obsažené moduly dle cenové nabídky dle cenové nabídky všechny 

Max. počet 

uživatelů (studentů) 
50 150 300 

Grafika studentské 

sekce na míru 
ne ano ano 

Vlastní doména .cz ne 1 rok zdarma 2 roky zdarma 

Webhosting, 

kapacita 2 GB 
ne* 1 rok zdarma* 2 roky zdarma* 

Školení obsluhy ne 1 x 2 hod. 2 x 3 hod. 

E-mailová technická 

podpora 
3 měsíců zdarma 6 měsíců zdarma 12 měsíců zdarma 

Telefonická 

technická podpora 
ne 1 měsíc zdarma 3 měsíce zdarma 

Aktualizace aplikace ne 6 měsíců zdarma 2 roky zdarma 

Cena 24 900 Kč 44 900 Kč 74 900 Kč 

Platnost ceníku od 15.11.2010 

* možnost rozšířit na vyšší tarif viz. nabídka hostingů 



 

 

 

Rozšíření o další uživatele (studenty) 

Celkový počet licencí Cena za 1 licenci 

51–150 200 Kč 

151–250 180 Kč 

251–500 160 Kč 

501–1000 130 Kč 

více než 1000 100 Kč 

více než 3000 individuální 

Uživatelské (studentské) účty jsou časově neomezené a jsou nepřenosné. 

Poskytujeme 30% slevy pro školy a 15% slevy pro státní správu a samosprávu. 

V případě dotazů nás kontaktujte. Zodpovíme dotazy nebo nachystáme nabídku na 

míru. 

Veškeré ceny jsou bez DPH. 

 


