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Abstrakt 
Tato diplomová práce se zabývá vytvořením elektronického kurzu, navržením spolehlivého 
systému podpory zkoušení a také přípravou a návrhem testových otázek pro předmět 
Počítačový hardware. Součástí práce je také doplnění grafického rozhraní systému Moodle 
pro generování úloh typu „Cloze“, neboli „Doplňovací úloha“. Podstatnou část práce tvoří 
především navržení vlastního E-learningového informačního systému. Prostřednictvím 
toho systému mají studenti možnost vzdělávat se a předem se připravit na úspěšné 
ukončení semestru složením elektronické zkoušky. 
 
 
 
 
Abstract 
This thesis deals with the creation of an electronic course, designation of a reliable support 
system for testing and also with the preparation and suggestion of testing questions for a 
Computer hardware subject. Another part of the thesis is the appending Graphical User 
Interface (GUI) for generation of questions of type “Cloze”. It means “Embedded answer” 
in Moodle. Nonetheless, the significant part of the thesis is the designation of its own E-
learning information system. This system enables the students to have the opportunity to 
educate themselves and also to get prepared for the successful completion by passing the 
electronic exam. 
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1 Úvod 
Poslední dobou vše směřuje k modernizaci a není tomu jinak ani ve školství. Doby, 

kdy studenti chodili do školy pouze se sešity a psacími potřebami, jsou už nenávratně pryč. 
Dnes už tyto věci do školy spíše nenosí vůbec a když, tak jen opravdu zřídka. Místo toho 
má dnes téměř každý student osobní počítač ( notebook ). S notebookem chodí studenti na 
přednášky i do cvičení a probíranou látku si zapisují do něj. Ve velké většině škol je přímo 
v učebnách studentům umožněn přístup na internet, a to buď pomocí Wifi sítě nebo 
běžných přípojek do sítě LAN. Studijní materiály doporučené učitelem si tedy mohou 
vyhledat na internetu přímo v hodině. 

Velké množství vysokých i středních škol využívá informační systémy s podporou 
E-learningu, neboli výuky s využitím výpočetní techniky a internetu. Proč tomu tak je? 
Protože dnes klasický přístup učitele ke studentům, kdy učitel stojí u tabule a vysvětluje 
probíranou látku nestačí. Při tak velkém množství studentů, v jakém na přednášky chodí, si 
učitel nemůže dovolit vysvětlovat látku každému studentovi zvlášť. Každý student 
vstřebává učivo na základě svých možností. Rozsah, tempo a styl studia tedy nemusí sedět 
každému. Člověk se navíc dokáže plně soustředit jen omezenou dobu a i z této doby 
soustředění si zapamatuje jen třetinu. Proto se v době informační přesycenosti využívá ve 
školách E-learning. Studenti si tak mohou přednesenou látku učitelem znovu individuálně 
projít vlastním tempem a snažit se ji pochopit.  

Systém E-learningu spočívá nejen v získávání informací prostřednictvím 
elektronických kurzů. Nabízí také mnoho jiných možností, o kterých bude psáno v dalších 
kapitolách. Jednou ze zmiňovaných možností které nabízí, je i možnost přezkušování 
studentů elektronickou formou. Takovýmto E-learningovým systémem je i systém ELIS, 
který je integrován v univerzitním informačním systému Mendlové zemědělské a lesnické 
univerzity v Brně. Na vývoji UIS se podíleli a podílí především studenti a učitelé. Jiný tým 
studentů a učitelů navrhl vzdělávací systém ELIS, který je vyvíjen tzv. in-house způsobem. 
Při jeho vývoji bylo pohlíženo na potřebu integrace s kompletním UIS. V roce 2004 
procházel rozsáhlým testovacím procesem a v roce 2005 byl uveden do plného provozu. 
Tento systém je vyvíjen poměrně krátkou dobu a neustále se vylepšuje. Existuje také celá 
řada komerčních i open source E-learningových systémů, které jsou již vyvíjeny několik 
let a mají neuvěřitelné množství funkcí. Jedním z open source systémů je např. MOODLE, 
který je v provozu na VUT v Brně. 

Zdaleka ne ve všech školách, které používají výukovou metodu E-learningu se 
ovšem tímto systémem studenti i zkouší. Vytváření vzdělávacích kurzů včetně testů a také 
jejich aplikace při zkoušení studentů přitom může být skutečně přínosem jak pro fakultu, 
tak i pro studenty.  
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2 E-learning 
2.1 Co je to E-learning 

Co je to vlastně E-learning? Existuje celá řada definic, popisující různými způsoby 
co se za tímto pojmem skrývá. E-learning jako takový prošel od svého počátku řadou změn 
a neustále se dynamicky vyvíjí. Spolu s ním se také vyvíjí související informační a 
komunikační technologie. Proto se některé definice dost liší od jiných. Některé jsou až 
příliš jednoduché a některé naopak příliš akademické. Některé jsou velmi široké a jiné 
zužují význam až příliš. Je tedy velice složité E-learning přesně definovat a jednoznačná 
definice ani neexistuje. Podle jisté definice se ale dá říci, že: „E-learning je vzdělávací 
proces, využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kursů, k distribuci 
studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia [1]. Z této 
definice vyplývá, že E-learning v sobě zahrnuje řadu dílčích aktivit, které mohou být 
propojené do uceleného systému. Může se jednat o rozsáhlé kurzy plně distančního 
charakteru a propracované nástroje kolaborativního učení nebo může jít pouze o doplnění 
prezenční výuky pomocí vhodných ICT (Information Communication Technology) 
nástrojů: vystavení studijních materiálů, nabídka k nim vztažených autotestů, komunikace 
prostřednictvím diskusních fór, emailů a dalších synchronních, nebo asynchronních 
komunikačních nástrojů. Všechny uvedené nástroje je možné provozovat samostatně, ale je 
vhodné integrovat je do jednoho uceleného systému. Pro tyto účely slouží specializované 
aplikace pro řízení procesu vzdělávání – LMS (Learning Management System). [2] 

2.2 Historie E-learningu 
• Šedesátá léta 20. století 

 
V druhé polovině šedesátých let se začalo experimentovat se stroji na učení. Říkalo 

se jim vyučovací automaty. Jeden takový byl vyvinut i u nás v republice a jmenoval se 
Unitutor. Vykládaná látka byla v Unitutoru rozdělena na jednotlivé stránky. Na konci 
stránky se nacházela kontrolní otázka s výběrem z několika možných odpovědí. Podle 
provedené volby bylo možné program dále větvit a pokračovat v libovolné další stránce. 
Informace o správném či chybném řešení představovala okamžitou zpětnou vazbu. U nás 
je toto období spjato se jménem Prof. Miloše Lánského, který podobně jako mnoho jiných 
špičkových odborníků odešel do emigrace, kde strávil velkou část svého života. Vyučovací 
automaty však byly příliš složité a ne příliš účinné. Proto se příliš neujaly. [3] 
 

• Osmdesátá léta 20. století 
 

V první polovině osmdesátých let se začínají rozšiřovat osmibitové mikropočítače. 
S tím souvisí „elektronizace“ školství. Tato vlna, jejímž cílem bylo poskytnout dětem 
počítačovou gramotnost, k nám přišla počátkem roku 1985. Začalo se s výrobou 
speciálních školních mikropočítačů IQ 151. I přes značné nedostatky, byl o ně mezi učiteli 
poměrně velký zájem. V druhé polovině osmdesátých let se objevují první šestnáctibitové 
počítače, trh ovládají osobní počítače PC.  Zároveň s tím přichází obrovský rozmach 
kancelářských aplikací. Počítače se konečně začínají objevovat i v domácnostech. Ve 
školství dochází v souladu s celosvětovým vývojem kybernetiky a umělé inteligence 
k pokusu o zdokonalení vyučovacích automatů. Počítač se začíná používat jako učící a 
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zkoušející stroj. Za pomoci počítače se začínají prověřovat teorie, které tvrdí, že by měl 
počítač částečně nahradit učitele. [3] 
 

• Devadesátá léta 20. století 
 

Několik vědeckých (převážně univerzitních) týmů začalo vyvíjet inteligentní 
výukové systémy (Intelligent Tutoring Systems). Cílem těchto výukových systémů bylo 
vytvářet aplikace s dlouhodobou kontrolou nad výukovým procesem. Systémy v sobě 
vhodně spojovaly výklad učiva, procvičování probrané látky a testy. Dokázaly využívat 
grafiku, animace, zvuk a byly schopny v sobě integrovat i zcela nezávislé programy. 
Tempo i obsah výuky byl individualizován. Dosažené výsledky studujícího se ukládaly a 
vyhodnocovaly. Tím se automaticky rozhodovalo o dalším postupu. Role učitele se 
omezila na kontrolu a obsluhu. Došlo ke značnému rozvoji programů navazujících na 
Unitutor. Ze začátku to byly pouze jednoduché testy s výběrem odpovědí. Za každou 
otázku se přidělovaly body a jejich součet sloužil k závěrečnému zhodnocení. Výsledky 
byly archivovány pro potřeby učitele. [3] 

Princip programového učení ve výukových aplikacích začal být doplňován o prvky 
umělé inteligence, protože využití počítače pouze ke zkoušení bylo nevyhovující a stalo se 
předmětem kritiky. K testům se začaly přidávat výklady látky a procvičování. Z těchto 
prvků byly sestavovány jednotlivé lekce a z nich pak celé kurzy. Postup studentů byl 
individualizován a řídil se jejich výsledky. Princip umělé inteligence u výukových 
programů v tomto případě spočíval ve vytvoření určitého modelu umělého studenta, na 
kterém je funkce programu založena. [3] 
 

• Konec 20. a začátek 21. století 
 

Na univerzitách pokračoval vývoj rychle kupředu. Sylaby, knihovní zdroje i obsahy 
přednášek začaly být převáděny z tištěné formy do elektronické podoby a umísťovány na 
multimediální zdroje a na místní sítě. Soukromé společnosti začaly vyhledávat možnosti 
potencionálního elektronického vzdělávání. Na internetu vznikaly virtuální univerzity, 
které nabízely kurzy i získání certifikátů přes internet. Koncem devadesátých let již 
umožňovaly E-learningové systémy zkoušení online v reálném čase. Pomocí používaných 
nástrojů bylo možné okamžitě určit silné a slabé stránky jednotlivých studentů. Student tak 
mohl získat vysokoškolský titul, aniž by byl někdy fyzicky přítomen ve škole. To ocenili 
zejména studenti, kteří studovali při zaměstnání. Mohli tak studovat vysokou školu svým 
vlastním tempem v klidu doma po pracovní době. [3] 

V současnosti jsou E-learningové systémy schopné sbírat, organizovat a předávat 
formálně specifikované vědomosti ve formě elektronických manuálů, dokumentů, nebo 
kurzů. Současné školství definuje tři základní formy studia. Jedná se o prezenční, 
kombinovanou a distanční formu. Vzdělávací E-learningové systémy se využívají u všech 
tří typů studia. 
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2.3 Terminologie 
V oblasti E-learningových systémů se používá mnoho různých pojmů, termínu a 

definic. Tato podkapitola je zaměřena především na vysvětlení několika základních pojmů 
nebo termínů.  
 

2.3.1 Pojem E-learning 
Jak už bylo napsáno na začátku druhé kapitoly, přesná definice pro tento pojem 

neexistuje. Existuje několik definic a každá se svým způsobem liší. Všechny ale vystihují 
stejnou podstatu. Velmi stručně a jednoduše řečeno, E-learning je v podstatě efektivní 
využívání informačních a komunikačních technologií v procesu vzdělávání.  
 

2.3.2 Elektronický kurz 
Stejně tak jako E-learning, i pojem „Elektronický kurz“ je velmi těžké definovat 

přesně.  Z technického hlediska se dá říci, že je to souborový celek, který obsahuje studijní 
materiály předmětu. Při pohledu na elektronický kurz z pedagogického hlediska jde o 
jedinečný prostředek. Prostřednictvím takovýchto kurzů se daná látka může prezentovat 
velice zajímavou formou. Do jaké míry tato forma může být zajímavá záleží pouze na 
použitých multimediálních prostředcích. Oproti standardním vzdělávacím kurzům, kde se 
používají pouze psané texty a knihy, nabízí elektronický kurz použití animací, pohyblivých 
obrázků, videí, i zvuku. Studenti se tak mohou lépe aktivně zapojovat do výuky. [4] 
 

2.3.3 Studijní opora 
Co se dá představit pod pojmem „studijní opora“? Za tímto termínem se skrývají 

informace, které může student získat od učitele z různých typů zdroje. Není ale 
podmínkou, že tyto informace musí student získat pouze od učitele. Studijní oporou můžou 
být také vlastní poznámky studentů nebo textové materiály, které si studenti sami sestaví 
na základě získaných znalostí. Co lze tedy považovat za studijní opory? Zde je seznam 
alespoň těch základních studijních opor:  

 
• Vlastní texty zaznamenaných přednášek. 
• Zvukové nahrávky a videa. 
• Prezentace získané od učitele. 
• Elektronické texty. 
• Programy demonstrující probíranou látku. 
• Zadání příkladů spolu s jejich výsledky pro kontrolu. 
• Elektronické knihy, slovníky a encyklopedie. 
• Testy s řešením pro kontrolu správnosti odpovědí. 
• Elektronické testy s ukázkou správných odpovědí v případě špatné odpovědi. 
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2.3.4 Tutor 

Tento termín se v E-learningu používá pro člověka, který je nejbližším 
spolupracovníkem studujícího v distančním studiu a který jej vede při vzdělávání po celou 
dobu vzdělávacího kurzu. Je to vyškolený pracovník pověřený vzdělávací institucí pro 
řízení studujících v určitém výukovém modelu. Může to být přímo člověk, který vytvořil a 
naplnil obsahovou část  modulu, není to ale podmínkou. Většinou se průběžně stará o 
několik účastníků kurzu a pomáhá jim při zdolávání studijních úkolů během studia. Se 
studujícími vede konzultace podle jejich potřeb a průběžně hodnotí jejich práci. V on-line 
E-learningovém kurzu tutor plní základní 4 role: 

 
• Řídící 
• Pedagogickou 
• Sociální 
• Technickou 

[5] 

2.3.5 Pedagog 
Na rozdíl od tutora vede pedagog vzdělávací kurz v prezenční formě studia. Ve 

většině případech je pedagog také autorem studijních opor, které poskytuje studentům 
elektronického kurzu. V E-learningových systémech pedagog zkouší studenty z probrané 
látky a následně zhodnotí jejich znalosti. [4] 
 

2.3.6 Systém LMS 
Learning Management Systém, v češtině řídící výukový systém, nebo také systém 

pro řízení výuky se vyznačuje pod pojmem systém LMS. V podstatě je to aplikaci, která 
řeší administrativu a organizaci výuky v rámci E-learningu. Mezi LMS se řadí aplikace, 
které v sobě mají integrovány většinou různé nástroje pro on-line komunikaci a řízení 
studia. To mohou být například nástěnky, chaty mezi studenty a tutory, diskusní fóra 
zaměřené na probíranou látku, a jiné. LMS aplikace navíc studentům zpřístupňují studijní 
opory ve formě učebních materiálu poskytovaných pedagogy nebo ve formě jiných 
například multimediálních prvků. Existuje celá řada LMS aplikací, od jednoduchých, přes 
aplikace z akademické sféry až po rozsáhlé a složité komerční aplikace nebo aplikace, 
které jsou vydávané jako open source software. [6] 

 
Nejpoužívanější aplikace u nás jsou například: 

 
• eDoceo (http://www.edoceo.cz/) 
• Microsoft Class Server (http://www.microsoft.com/cze/education/ClassServer/) 
• Moodle (http://www.moodle.cz/) 
• WebCT (http://www.webct.com/) 
• EDEN (http://www.rentel.cz/rentel/rentelweb.nsf) 
• LMS UNIFOR (http://www.net-university.cz/unifor) 
• Blackboard – spíše v USA (http://www.blackboard.com/us/index.bb) 

[6] 
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Za běžné funkce systémů pro řízení výuky se dají považovat moduly (vlastnosti), 
které jsou vidět na obr.1. Všechny tyto funkce by měli splňovat důležitý požadavek na 
jejich přenositelnost a standardizaci. LMS by měl být schopný snadno a rychle začlenit 
výukový obsah vytvořený například před jeho zavedením. [6] 
 

 
 

Obr. 1 Grafické znázornění základních vlastností LMS 

2.3.7 LCMS 
S procesem tvorby obsahu LMS úzce souvisí také termín LCMS. Tato zkratka 

pochází z anglického Learning and Communication Management System. Tímto termínem 
lze označit jakýkoliv nástroj nebo systém, který slouží k tvorbě nebo sestavování 
výukového obsahu. Lze tedy říci, že je to systém prací, který je zaměřený na tvorbu a 
používání obsahu ve spolupráci s LMS. [7] 

 
Skutečný LCMS by měl řešit: 
 

• Týmový proces tvorby obsahu. 
• Správu a znovu používání zdrojů obsahu. 
• Dekompozici a kompozici obsahu na učební jednotky libovolného rozsahu. 
• Dodávání individuelně uzpůsobitelných učebních jednotek koncovým uživatelům. 
• Detailní sledování aktivit uživatelů nad učebními jednotkami. 
• Podporu integrace výukových strategií E-learningu. 

[7] 
 

LMS a LCMS jsou do jisté míry nezávislé systémy. Jejich spojnicí je v dnešní době 
norma SCORM. Ta definuje popis a chování učebních jednotek obsahu tak, aby LMS byl 
schopen s libovolným obsahem, splňující normu SCORM spolupracovat a 
zprostředkovávat výše popsané funkcionality. [7] 
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2.3.8 SCORM 

Shareable Content Object Reference Model je anglický název zkratky SCORM. Je 
to určitý referenční model (norma) pro E-learning. Je to soubor specifikací a standardů, 
jejichž hlavním úkolem je, aby umožňovaly provozovat obsah vytvořený v souladu 
s normou SCORM a to v libovolném LMS, který musí zároveň pravidlům této normy 
vyhovovat. Podle SCORM se model skládá ze sdílených obsahových objektů (SCO – 
Shareable Content Object), přičemž umožňuje používání vzdělávacích materiálů na všech 
produktech a platformách, které jsou přizpůsobeny normě SCORM. Za sdílený obsahový 
objekt se dá považovat studijní opora, neboli učební objekt, což je jednotka libovolné 
velikosti obsahující výukovou informaci. Učební objekt je přitom složen z výukového 
obsahu a popisných dat (meta-dat), jenž tento učební objekt blíže specifikují. Pro popis 
výukových objektů používá norma SCORM manifest, což je soubor s popisem napsaný 
v rozšířitelném značkovacím jazyce XML. Aplikační profil meta-dat popisujících SCORM 
objekty má 64 prvků. Pouze malá část z nich je ale vyžadována pro dosažení shody 
s referenčním modelem. [8] 

 
Tyto prvky se rozdělují do následujících kategorií: 
 

• Obecná kategorie 
• Životní cyklus 
• Meta-metadata 
• Technická kategorie 
• Vzdělávací kategorie 
• Právní kategorie 
• Vztahy 
• Anotace 
• Klasifikace 

[8] 
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3 Tvorba E-learningového kurzu 
Z hlediska kompatibility používaného systému na Fakultě strojního inženýrství 

v Brně byl pro tvorbu E-learningového kurzu vybrán systém Moodle, který je jedním z E-
learningových systémů LMS. Patří do kategorie systémů, které jsou poskytovány zdarma 
jako Open Source software a spadá tedy pod obecnou veřejnou licenci GNU (General 
Public License). Touto licencí je sice chráněn jistými autorskými právy, ale zároveň 
poskytuje uživatelům značnou svobodu. Jinak řečeno, Moodle může být zdarma používán, 
kopírován a upravován podle vlastních potřeb. Musí být ale dodrženy následující 
podmínky: 

 
• Umožnit poskytování zdroje ostatním. 
• Neměnit ani odstraňovat původní údaje o licencích a autorských právech. 
• Uplatnění stejných licenčních podmínek, a to i u jakýchkoliv odvozených produktů. 

[8] 
 

Slovo Moodle je zkratkou z anglického Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment, což v češtině znamená Modulární objektově orientované 
dynamické prostředí pro výuku.  

 

3.1 Historie a prvopočátky Moodlu 
Tvůrcem tohoto systému byl Martin Dougiamas, který jej řídí dodnes. Poprvé byl 

funkční prototyp tohoto systému použit v roce 1999 pro kurz „Internet Overiew“. Druhý 
prototyp byl koncem roku 2000 vytvořen pro univerzitu v Pekingu a byl použit pro čínský 
kurz pod názvem „World Trade“. Na začátku roku 2001 byl započat vývoj zcela nového 
systému, který se vyvíjí dodnes. Tento nový systém byl poprvé použit ve skutečném 
moodlovském kurzu „Constructivism“ v druhé polovině roku 2001. Autor tohoto systému 
na něm udělal do srpna roku 2002 hodně práce a vylepšení. Systém Moodle, jak je znám 
dnes, resp. jeho první verze, byl zveřejněn 20. srpna 2002 pod označením verze 1.0. Ta 
byla určena pro intimnější prostředí menších tříd na vysokých školách a byla použita pro 
řadu studií, které podrobně zkoumaly spolupráci a reflexi v těchto malých skupinách 
účastníků. Od té doby se pravidelně objevují nové verze, které jsou obohaceny o nové 
prvky, či moduly a nabízejí lepší škálovatelnost a vyšší výkon. Moodle nyní používají 
nejen univerzity, ale také střední a základní školy, soukromé firmy i neziskové organizace. 
Na zkvalitňování Moodlu se podílí stále více lidí z celého světa. [8] 
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3.2 Základní vlastnosti Moodlu 

3.2.1 Základní koncepty 
 

• Je vhodný pro plně distanční internetovou výuku i jako doplněk kontaktní výuky. 
• Jednoduché, efektivní, široce kompatibilní, technicky nenáročné a intuitivní 

uživatelské rozhraní. 
• Snadná instalace a téměř všechny platformy, které podporují PHP. Vyžaduje pouze 

jednu databázi (a tu může sdílet). 
• Plně nezávislý na konkrétní databázi; podporuje všechny hlavní typy databází 

(kromě úvodního vytvoření tabulek). 
• Seznam kurzů nabízí popis každého kurzu i informaci, zda do něj mají přístup 

návštěvníci. 
• Kurzy lze třídit do kategorií, kategorie lze prohledávat – každý server s Moodlem 

může podporovat tisíce kurzů. 
• Velký důraz na zabezpečení: data ze všech formulářů jsou kontrolována, cookies 

jsou šifrovány, atd. 
• Většinu oblastí pro vkládání textu (zdroje, příspěvky do fór, záznamy do denníku, 

atd.) lze editovat pomocí vestavěného WYSIWYG editoru HTML. 
[8] 

3.2.2 Správa systému 
 

• Systém spravuje administrátor, který je určen během instalace. 
• Doplňkový modul Vzhled umožňuje administrátorovi nastavit barvy, písma a 

rozložení stránek tak, aby vyhovovaly místím potřebám. 
• K stávajícím instalacím Moodlu lze přidávat doplňkové moduly činností. 
• Doplňkové moduly jazyků umožňují plnou lokalizaci do jakéhokoliv jazyka. 

Jazykové balíčky lze upravovat pomocí vestavěného webového editoru. V současné 
době existují balíčky pro 76 jazyků. 

• Kód je přehledně napsán v jazyce PHP a je distribuován na základě licence GPL, 
takže jej lze snadno upravovat podle potřeb uživatelů. 

[8] 

3.2.3 Správa uživatelů 
 

• Cílem je omezit nutnost zásahů administrátora na minimum a přitom zachovat 
vysoký standard zabezpečení. 

• Díky doplňkovým modulům podporuje řadu ověřovacích mechanismů, které 
umožňují snadnou integraci do stávajících systémů. 

• Standardní e-mailová metoda: studenti si mohou vytvářet své vlastní účty. Uvedou 
při tom e-mailovou adresu, která se ověřuje potvrzením po obdržení e-mailu. 

• Metoda LDAP: přihlašování se kontroluje proti serveru LDAP. Administrátor může 
upřesnit, která pole při tom budou použita. 

• IMAP, POP3, NNTP: přihlašování se kontroluje proti e-mailovému nebo 
newsovému serveru. Podpora certifikátů SSL a TLS. 
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• Externí databáze: jako zdroj pro autentizaci může být použita jakákoliv databáze, 
která obsahuje alespoň dvě pole. 

• Každá osoba potřebuje pro celý systém pouze jeden účet; pro různé účely lze účtu 
přiřadit různá práva. 

• Administrátor řídí zakládání kurzů; učitelem kurzu může stanovit libovolného 
uživatele. 

• Administrátor může stanovit tvůrce kurzů; ten je pak oprávněn vytvářet kurzy a 
určovat pro ně učitele. 

• Učiteli lze odebrat práva na editování kurzů (například u externích učitelů). 
• Učitel může pro každý kurz stanovit „klíč k zápisu“, aby do něj měli přístup pouze 

oprávnění studenti. Tento klíč jim pak sdělí osobně, soukromým e-mailem apod. 
• V případě potřeby mohou učitelé zapsat studenty do kurzu také ručně. 
• Učitelé mohou studenta také ručně odhlásit. Jinak je student odhlášen automaticky, 

pokud po určitou dobu, kterou nastaví administrátor, nevyvíjí žádnou činnost. 
• Studenti jsou vedeni k tomu, aby si v systému vytvořili svůj osobní profil 

obsahující fotografii a charakteristiku. Pokud si to přejí, mohou zakázat veřejné 
zobrazování své e-mailové adresy. 

• Každý uživatel si může nastavit své časové pásmo a všechna data v Moodlu se pak 
převádějí do tohoto časového pásma (např. datum odeslání, termíny odevzdání 
úkolů atd.). 

• Každý uživatel si může sám zvolit jazyk uživatelského rozhraní Moodlu 
(angličtina, čeština, francouzština, němčina atd.). 

[8] 

3.2.4 Správa kurzů 
 

• Každý učitel s právem editace má plnou kontrolu nad nastavením kurzu, včetně 
práva omezovat ostatní učitele. 

• Volba mezi týdenním, tématickým nebo diskusním uspořádáním kurzu. 
• Široká nabídka možných činností v kurzu: fóra, deníky, testy, materiály, hlasování, 

dotazníky, úkoly, chat, workshop. 
• Na domovské stránce kurzu se mohou zobrazovat změny provedené od posledního 

přihlášení – posiluje se tím pocit sounáležitosti. 
• Většinu oblastí pro vkládání textu (materiály, příspěvky do fór, záznamy do deníku 

atd.) lze editovat pomocí vestavěného WYSIWYG editoru HTML. 
• Všechna hodnocení z fór, deníků, testů a úkolů mohou být zobrazena na jedné 

stránce (případně uložena jako soubor pro zpracování v tabulkovém procesoru). 
• Rozsáhlé možnosti sledování a zaznamenávání činnosti uživatelů – podrobný 

záznam a grafy činnosti každého studenta v libovolném modulu (poslední přístup, 
počet čtení) a také přehledná "historie" studenta v kurzu na jediné stránce, tj. 
záznam o všech jeho činnostech včetně zápisů do deníku, přispívání do fór atd. 

• Vestavěný e-mailový klient - kopie příspěvků do fóra, zpětná vazba atd. mohou být 
zaslány jako zpráva ve formátu HTML nebo jako prostý text. 

• Vlastní škály – učitelé si mohou definovat vlastní škály pro hodnocení fór, úkolů a 
deníků. 
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• Pomocí funkce Zálohování je možné celý kurz sbalit do jediného souboru ve 
formátu ZIP. Z tohoto souboru jej pak lze zase obnovit na libovolném serveru 
provozujícím Moodle. 

[8] 

3.2.5 Charakteristické rysy 
Při tvorbě kurzu v Moodlu je k dispozici celá řada modulů, z nichž se sestavuje jeho 

obsah. Nastavení modulů, stejně tak i jejich jednotlivých instancí se dá přizpůsobovat a 
využívat je tak v různých pedagogických situací. Kromě modulů, které jsou dodávány 
přímo v distribuci Moodlu, lze využít také spoustu rozšiřujících modulů. Pomocí 
standardně dodávaných modulů lze do online kurzů vkládat například: 

 
• Studijní materiály ve formě HTML stránek, Flash animací, souborů ke stažení, 

strukturovaných přednášek, atd. 
• Diskusní fóra s možností odebírání příspěvků emailem. 
• Úkoly pro účastníky kurzu. 
• Automaticky vyhodnocované testy složené z různých typů úloh. 
• Slovníky a databáze, na jejichž plnění se mohou podílet také účastníci kurzu. 
• Vzdělávací obsah podle specifikace SCORM nebo IMS Content Package. 

 

3.3 Požadavky pro instalaci Moodlu 
Moodle je vyvíjen převážně v Linuxu a to pomocí PHP, Apache a MySQL. Kromě 

databáze MySQL podporuje také databáze PostgreSQL a i když je vyvíjený zejména pro 
platformu Linux, lze jej použít i na platformách MS Windows a Mac OS X. Před vlastní 
instalací Moodlu ať už na osobní počítač nebo na webový server je nutné mít 
nainstalovány a nakonfigurovány následující aplikace: 

 
• Software pro webový server, což může být právě oblíbený Apache. Moodle ale 

pracuje správně i na jiných webových serverech, které podporují PHP. 
• Běžící PHP. Od verze Moodlu 1.4 je podporováno i PHP verze 5. Může být ale 

použita i starší verze. 
• Běžící databázový server. Vzhledem k tomu, že Moodle podporuje databáze 

MySQL a PostgreSQL, doporučuje se použití jednoho z nich. 
 
Pokud se tedy Moodle instaluje na webový server některého z poskytovatelů těchto 
serverů, tak s těmito třemi body, uvedenými výše, by neměl být většinou žádný problém. 
V případě používání Moodlu na vlastním osobním počítači je ale potřeba jednotlivé 
aplikace na PC nainstalovat. 
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3.4 Instalace Apache, PHP a MySQL 
Postupy instalací na různých platformách jsou většinou rozdílné. Většina uživatelů 

dnes ale na osobních počítačích používá platformu MS Windows, proto je zde popsán 
postup instalace pro operační systém Windows XP. Instalace Apache, PHP a MySQL pod 
tímto systémem lze provést více způsoby. Jednou z možností je nainstalovat Apache, PHP 
i MySQL zvlášť. Jednodušším způsobem je ale nainstalovat vše z jednoho balíčku. 

Takovýchto instalačních balíčků, které obsahují Apache, PHP i MySQL, existuje 
celá řada. Můžou to být například: 
 

• PHPTriad 
• EasyPHP 
• XAMPP 

 
Zde je popsán postup instalace z instalačního balíčku XAMPP. Ten už je sice součástí 
instalačního balíčku Moodlu pro Windows, který lze zdarma stáhnout na domovské stránce 
http://moodle.org/, ale je lepší jej nainstalovat zvlášť. Při instalaci XAMPP je dobré hned 
na začátku zaškrtnout políčka, pro nainstalování Apache a MySQL jako „service“, tím se 
budou spouštět automaticky jako služby. Také je dobré nechat uvedenou cestu pro instalaci 
tak jak je (c:\xampp\). Instalace je celkem rychlá a jednoduchá. Po nainstalování se vytvoří 
v adresáři xampp několik dalších podadresářů a souborů, které představují různé funkce 
budoucího webového serveru. Instalační balíček, který je součástí přiloženého CD 
obsahuje: 
 

• Apache HTTPD 2.2.8 + Openssl 0.9.8g 
• MySQL 5.0.51a 
• PHP 5.2.5 
• PHP 4.4.8 
• phpMyAdmin 2.11.4 
• FileZilla FTP Server 0.9.25 
• Mercury Mail Transport System 4.52 

 
Kromě potřebných Apache, PHP a MySQL se tedy nainstalují i další užitečné funkce jako 
jsou například phpMyAdmin pro správu databází, nebo FileZilla FTP Server pro provoz 
FTP serveru, aj. Pomocí kontrolního panelu XAMPP lze nastavit, zda mají Apache a 
MySQL běžet jako služby nebo se budou zapínat vždy ručně. 
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3.5 Instalace systému Moodle 

Po úspěšném nainstalování Apache, PHP a MySQL je potřeba nainstalovat samotný 
systém Moodle. Ten je uložený na přiloženém CD v adresáři „moodle“. Po instalaci 
XAMPP se pod adresářem stejného názvu vytvořil podadresář s názvem „htdocs“. Do 
tohoto tzv. DocumentRoot adresáře se musí nahrát požadovaný web (v tomto případě 
obsah složky moodle na CD). Nejdříve je potřeba obsah adresáře „htdocs“ vymazat a poté 
do něj zkopírovat obsah složky „moodle“ na přiloženém CD. 

V případě instalace systému Moodle na webový server se obsah adresáře „moodle“ 
uloženého na CD pouze zkopíruje na tento webový server. Další postup instalace je již 
stejný jak na osobním PC pod systémem Windows, tak i na webovém serveru. Jediný 
rozdíl je v zadané adrese v prohlížeči. Při instalaci pod systémem Windows je většinou 
zadána adresa http://localhost/ a u webového serveru je zadána adresa kterou si nastavil 
uživatel. 

 
Pro nainstalování systému Moodle je už potřeba do prohlížeče jen zadat příslušnou 

adresu na které se Moodle nachází a instalace muže začít. V prvním kroku je možnost 
zvolení jazyka pro instalaci, v dalším kroku se objeví tabulka, která ukazuje správnost 
nastavení PHP. Jestliže je nastavené vše správně, tak na další stránce už se nastavují 
jednotlivé adresáře a webová adresa, jak je vidět na obr. 2. 
 

 
 

Obr. 2 – Instalace Moodlu [9] 
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Po nastavení webové adresy a datového adresáře spolu s root adresářem Moodlu se 
v dalším kroku musí nastavit název databáze, která se vytvoří při instalaci a také heslo 
uživatele root. Dále se zkontroluje nastavení prostředí a vytvoří se soubor „config.php“ 
s konfiguračním nastavením, které bylo prováděno doposud. Po té se zobrazí stránka 
s autorskými právy podle ustanovení Obecné veřejné licence GNU, kde je potřeba přijmout 
tyto podmínky a dále po nastavení různých proměnných a atributů celého systému se 
v průběhu několika krocích vytvoří tabulky databáze. Na předposlední stránce při instalaci 
je možné nastavit vzhled titulní stránky, její název a další vlastnosti. Na poslední stránce se 
dá nastavit hlavní administrátorský účet, tedy účet správce. Ten má úplnou kontrolu nad 
celými stránkami.  
 
 

 
 

Obr. 3 – Nastavení správce [9] 
 
Tímto je proces instalace u konce a může se přistoupit k vytvoření vlastního kurzu 

předmětu Počítačový hardware. 
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3.6 Vytvoření kurzu Počítačový hardware 

Po instalaci se administrátor, který instalaci prováděl, nachází ihned v prostředí 
Moodlu, případně je potřeba se přihlásit. Administrátorské prostředí má trochu odlišný 
vzhled od běžného uživatelského prostředí. To je dáno zejména tím, že správci mají řadu 
funkcí navíc. Tyto funkce jsou správci zpřístupněny v bloku Správa na titulní stránce 
systému. 

 

 
 

Obr. 4 – Blok Správa na titulní stránce [9] 
 
Pro snadnější orientaci v systému je dobré vědět, co vyjadřují některé základní 

ikony při zapnutém režimu úprav. 
 

 - ikona, která umožňuje editaci a úpravu 
 - ikona, která slouží k odstranění položky 

 - ikony, kterými lze zviditelnit, nebo skrýt položku 
 - ikona, která slouží pro nastavení skupin 

 - ikony, které umožňují přesun 
 
Vytváření jednotlivých kurzů se standardně provádí přidáním nového kurzu a po té 

přidáváním jednotlivých studijních opor, úkolů, přednášek, aj. Systém Moodle ale 
podporuje zálohování celého kurzu včetně všech dat i nastavení do jednoho archivního 
souboru formátu zip. Tato záloha celého kurzu Počítačový hardware se nachází na 
přiloženém CD. Nejdříve je nutné ji nahrát do systému, a to zvolením položky Obnovit 
v bloku Správa. Pomocí odkazu Vložit soubor se z CD nahraje soubor zálohy celého kurzu  
pod názvem „Zaloha-dph-2008-05-07.zip“. Tím se soubor se zálohou uloží do adresářové 
struktury systému Moodle. Dále je potřeba už jen kliknout na odkaz obnovit, potvrdit 
přípravu vložení nového kurzu a po konečném zmáčknutí tlačítka Obnovit tento kurz se 
celý kurz předmětu Počítačový hardware vloží do systému včetně všech nastavení a dat. 
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Obr. 5 – Obnovení kurzu ze souboru [9] 
 

3.7 Administrátorská a uživatelská nastavení 
Po vložení kompletní zálohy celého kurzu se nachází v prostředí kurzu Počítačový 

hardware opět blok Správa. Ten je v podobě jako na Obr. 6 zobrazen pouze správcům a 
učitelům. V prostředí kurzu je ale tento blok odlišný od bloku Správa na titulní stránce 
systému. Uvnitř kurzu má učitel na výběr z různých nastavení od nastavení celého kurzu, 
přes nastavení skupin, až po nastavení známkování. Má také na výběr z celé řady jiných 
funkcí, mezi něž lze zařadit například i zálohu kurzu. To vše je možné právě 
prostřednictvím odkazů v bloku Správa jak je vidět na Obr. 6. 

 

 
 

Obr. 6 – Blok Správa v prostředí kurzu [9] 
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Volbou Nastavení z bloku Správa se otevře stránka, na které lze nastavit atributy 
kurzu, jako jsou například: název kurzu, datum začátku kurzu, klíč k zápisu do kurzu, aj. 

 

 
 

Obr. 7 – Nastavení kurzu [9] 
 

Při nastavování kurzu je zde mimo jiné také možnost výběru jeho uspořádání. 
V případě kurzu Počítačový hardware bylo zvoleno tématické uspořádání. Dále je zde na 
výběr také diskusní a týdenní uspořádaní. 
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4 Kurz z pohledu učitele a studenta 
4.1 Pohled na kurz ze strany učitele 

Po přihlášení učitele do systému a vstoupení do již vytvořeného kurzu se učitel 
nachází v prostředí, které bylo nastaveno podle tématického uspořádání. Jak je vidět na 
Obr. 8, tématickým uspořádáním lze docílit přehledného vzhledu kurzu, a to zejména tím, 
že probíraná látka je rozdělena do jednotlivých bloků podle daného tématu. V tomto 
případě podle jednotlivých komponent a periferií používaných u PC. 
 

 
 

Obr. 8 – Tématické uspořádání kurzu [9] 
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4.1.1 Nahrávání souborů do Moodlu 

Při zapnutém režimu úprav, který se zapíná buď odkazem v bloku Správa nebo 
odkazem v horním pravém rohu stránky, má učitel možnost upravovat bloky jednotlivých 
témat, přesouvat jednotlivé položky v blocích, přidávat a upravovat studijní materiály nebo 
činnosti. Pro přidání studijního materiálu (např. prezentace, studijní texty, videa, animace, 
nebo odkazy na webové stránky) na hlavní stránku kurzu je ovšem potřeba některé studijní 
materiály nejdříve vložit do systému. Stejně tak je nutné vložit do systému i obrázky, se 
kterými se dále při nastavování kurzu pracuje. Všechny tyto soubory se dají do systému 
vložit  přes odkaz Soubory v bloku Správa. Na následujícím obrázku je vidět seznam všech 
používaných souborů v tomto kurzu. 

 

 
 

Obr. 9 – Seznam souborů [9] 
 
Jednotlivé soubory je zde možno vkládat, mazat, přejmenovávat, přesouvat do 

jiných složek, nebo vytvořit ZIP archív vybraných souborů. 
 

4.1.2 Vkládání studijních materiálů a činností do kurzu 
Teprve až jsou studijní materiály nahrány do Moodlu, muže učitel přistoupit ke 

vkládání studijních opor přímo na stránky kurzu. Vložení je možné opět pouze při 
zapnutém režimu úprav, což je přístupné pouze pro učitele, nikoli i pro studenty. Ti mohou 
ke studijním materiálům přistupovat pouze z hlavní stránky kurzu. 

Stejným způsobem, jakým se vkládají studijní materiály na stránky kurzu, lze 
přidávat také různé činnosti jako např.: chat, fórum, slovník, test aj. Způsob vkládání 
studijních materiálů a činností je zobrazen na obrázcích 10 a 11. 
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Obr. 10 – Vkládání studijních opor [9] 
 
 

 
 

Obr. 11 – Vkládání činností [9] 
 
V případě vkládání studijního materiálu v podobě např. prezentace v PowerPointu 

se vybere z rolovací nabídky Odkaz na soubor/web podle Obr. 10 a v dalším kroku se zadá 
název, který se bude zobrazovat studentům jako název studijního materiálu. Také se zde 
uvede umístění, kde se daný soubor nachází. V tomto případě se vybere požadovaný 
soubor ze seznamu na Obr. 9, tedy ze seznamu souborů, které jsou již nahrané v datovém 
adresáři Moodlu. 

Podobným způsobem, jakým se přidávají do kurzu studijní materiály nebo činnosti, 
lze do vzhledu stránek vložit i blok činností, do kterého lze dále vložit jednotlivé činnosti. 
Jednotlivé bloky se v kurzu dají přidávat opět v zapnutém režimu úprav přes blok 
s názvem Bloky. 
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4.1.3 Činnosti v Moodlu 

Jak bylo vidět na předcházejícím obrázku, v Moodlu existuje celá řada činností, 
které je možno vložit do kurzu. Prostřednictvím těchto činností mají studenti možnost 
aktivního zapojení do samotné výuky. Zde jsou popsány některé z činností. 
 

• Anketa 
 
Učitel položí otázku a zadá několik odpovědí, z nichž si studenti mohou vybrat. To 

umožňuje uskutečnit rychlé hlasování, kterým lze například podnítit studenty k přemýšlení 
o určitém tématu, nechat je rozhodnout o dalším postupu v kurzu nebo mezi nimi provést 
průzkum mínění. [8] 

 
• Přednáška 

 
Představuje zajímavý a interaktivní režim výuky. Sestává z libovolného počtu 

samostatných stránek. Každá stránka je obvykle zakončena otázkou a nabídkou několika 
variant odpovědi. Podle své odpovědi student buď postupuje k další stránce nebo se vrací 
ke stránce předcházející. Průchod přednáškou může být lineární nebo libovolně větvený v 
závislosti na povaze prezentovaného materiálu. [8] 

 
• Slovník 

 
Umožňuje účastníkům kurzu vytvářet a průběžně spravovat seznam definic, 

podobně jako ve slovníku. Hesla lze vyhledávat a zobrazovat v mnoha různých formátech. 
Slovník také umožňuje učitelům přenášet hesla z jednoho slovníku do druhého (hlavního) 
v rámci jednoho kurzu. Slovník navíc nabízí funkci, která automaticky vytvoří odkaz na 
slovníkové heslo, pokud se příslušný termín objeví v kterémkoliv textu celého kurzu. [8] 

 
• Workshop 

 
Studenti nejprve vypracují zadaný úkol a poté své práce vzájemně hodnotí. Učitel 

hodnotí jak kvalitu samotných prací, tak způsob a kvalitu vzájemného hodnocení mezi 
studenty. Studentům i učitelům nabízí workshop širokou řadu nástrojů nejen pro sběr 
studentských prací, ale také pro sběr a distribuci vzájemného hodnocení. [8] 

 
• Úkol 

 
Umožňuje učiteli zadávat úlohy, jejichž splnění vyžaduje, aby student vytvořil 

digitální obsah (v libovolném formátu) a uložil ho na server. Typickými úkoly jsou eseje, 
projekty, referáty atd. [8] 
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4.1.4 Komunikace 
Komunikace mezi učitelem a studentem je velice důležitá i při E-learningových 

kurzech nebo možná ještě důležitější, než u běžné formy výuky. Moodle samozřejmě tuto 
komunikaci mezi studentem a učitelem podporuje a to hned několika způsoby. Prvním 
způsobem je komunikace prostřednictvím diskusního fóra. Pokud například učitel chce, 
aby určité dotazy, názory a připomínky mohli číst všichni účastníci kurzu a mohli na ně 
také reagovat použije tento typ komunikace. Učitel přitom může založit fórum buď pouze 
pro učitele, studenti zde tedy nemají přístup, nebo fórum, kde budou moci reagovat i 
studenti, jak je vidět na následujícím obrázku.  

 

 
 

Obr. 12 – Fóra [9] 
 
Fóra mohou být uspořádána několika různými způsoby a mohou zahrnovat 

hodnocení příspěvků ostatními účastníky kurzu či učitelem. Příspěvky lze prohlížet v 
několika formátech a je možné k nim připojit přílohu. Účastníci kurzu se mohou přihlásit k 
odběru příspěvků, kopie každého vloženého příspěvku jim v tom případě bude zasílána e-
mailem. Učitel má možnost vnutit odebírání příspěvků všem účastníkům. [8] 

 
Dalším, podobným typem komunikace je chat. Ten umožňuje účastníkům kurzu 

vést prostřednictvím internetu synchronní diskusi v reálném čase. To je užitečný způsob, 
jak získat jiný pohled na sebe navzájem i na téma, o kterém se diskutuje. Chatovací 
místnosti nabízejí zcela jiný typ komunikace než asynchronní diskuse ve fórech. Modul 
také obsahuje řadu nástrojů pro řízení chatování a pro prohlížení minulých diskusí. [8] 

 
Poslední možnou komunikací nejen mezi učetli a studenty, ale mezi jakýmikoliv 

uživateli je přímá komunikace prostřednictvím vzkazů konkrétním osobám. Tímto 
způsobem může například učitel decentně upozornit konkrétního studenta, že nemá třeba 
ještě vyřešený nějaký zadaný úkol. Zprávu si tedy přečte pouze osoba, které je zpráva 
určena. 

 

4.1.5 Vytváření testových otázek 
Dříve než se do kurzu může vložit test, je potřeba vytvořit testové otázky. Pro 

přehlednost testových otázek v případě rozsáhlejšího kurzu existuje v Moodlu možnost 
jejich rozdělení do jednotlivých kategorií. Této funkce bylo při tvorbě kurzu pro předmět 
Počítačový hardware využito, protože existoval předpoklad vytvoření velkého množství 
otázek. Toto kategorické rozdělení je ovšem vhodné stejně tak i pro méně rozsáhlý kurz, a 
to především z důvodu lepší orientace v testových otázkách. Kategorické rozdělení 
testových otázek je vidět na Obr. 13. 

 

 



36 KURZ Z POHLEDU UČITELE A STUDENTA  4 
 

 
 

Obr. 13 – Kategorické uspořádání testových otázek [9] 
 
Pokud tedy učitel ví z jakých témat bude chtít studenty zkoušet, je v každém 

případě vhodné si vytvořit jednotlivé kategorie podle typů otázek. V tomto kurzu bylo 
použito několik kategorií. V první řadě jsou to samotné tématické okruhy, podle nichž je 
uspořádána i hlavní stránka kurzu a každá tato kategorie má ještě tři podkategorie s názvy 
Historie, obecné, Parametry a Princip. Jsou zde také kategorie s obecnými otázkami a 
kategorie s názvem Ostatní, v nichž jsou vloženy otázky týkající se jiných typů hardwaru. 
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Samotné vytváření testových otázek je vcelku jednoduché a intuitivní. Otázky se 
vytváří v režimu úpravy testu. V bloku Vytvořit novou úlohu je potřeba z rolovací nabídky 
vybrat typ úlohy, který se má pro tvorbu otázky použít. Na výběr je celá řada typů úloh 
(viz. Obr. 14). 

 

 
 

Obr. 14 – Zvolení typu úlohy [9] 
 
Při zvolení například úlohy s výběrem odpovědí se zobrazí stránka podle 

následujícího obrázku (Obr. 15). Nejdříve se zvolí kategorie, do které se má otázka uložit, 
zadá se název otázky a do HTML editoru se napíše text otázky, tedy samotná úloha. 
Používaný HTML editor má řadu funkcí, které lze při tvorbě otázky využívat. Do textu 
otázky lze pro její lepší pochopení vložit také obrázek. Po napsání textu otázky lze také 
stanovit penalizační faktor, jimž bude postižena případná špatná nebo neúplná odpověď 
zkoušeného studenta. Je možné také nastavit, zda se správná odpověď bude skládat z více 
možných odpovědí nebo pouze z jedné. Tím lze tedy zajistit více možných správných 
odpovědí, přičemž každá z nich může být ohodnocena jiným procentuálním bodováním. 
Ve výsledku se ovšem musí součet procent všech správných odpovědí rovnat 100%. U 
každé možné odpovědi lze napsat také komentář, který se může zobrazit po zodpovězení 
otázky. Ten většinou slouží k odůvodnění správné, nebo i špatné otázky. Po vyplnění všech 
potřebných údajů se v dolní části stránky úloha uloží. Podobným způsobem se vytváří i 
jiné typy úloh. 
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Obr. 15 – Vytváření úlohy s výběrem odpovědí [9] 
 

4.1.6 Vytvoření testu 
Jednou z důležitých vlastností E-learningového systému je podpora učení i zkoušení 

prostřednictvím testů. Testy jsou jednou z činností, které učitel může vkládat do kurzu. Na 
následujícím obrázku je vidět stránku, která se zobrazí po vložení testu do určitého 
tématického bloku v kurzu. V tomto případě je to test všeobecných znalostí z předmětu 
Počítačový hardware, který je v posledním tématickém bloku kurzu. V tomto bloku se 
nachází pouze dva testy, jimiž se na konci semestru zkouší studenti z probrané látky. Na 
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této stránce lze nastavit různé vlastnosti tesu, jako např. čas a datum zpřístupnění testu a 
uzavření testu, časový limit pro test, povolený počet pokusů, atd. 

 

 
 

Obr. 16 – Nastavení testu [9] 
 
Tento všeobecný test je jeden z ostrých testů, kterými se studenti již mohou 

přezkušovat z jejich dosažených znalostí. Vzhledem k tomu je tedy test nastaven tak, aby 
se odpovědi, body, komentáře i řešení zobrazovaly studentům až po uzavření celého testu. 
Po nastavení všech potřebných vlastností pro daný test se přejde na další krok, a tím je 
vložení testových otázek do testu. To se dá provést více způsoby. Je možné například 
vkládat do testu jednotlivé otázky, které si učitel zvolí nebo je možno vložit otázky 
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náhodně z vybrané kategorie. Také lze zkombinovat předchozí dvě možnosti, neboli učitel 
může do testu vložit určité množství otázek, které by se měly v testu objevit vždy a zbytek 
se vloží náhodně. V tomto případě bylo všech deset otázek vloženo do testu náhodně a to 
z kategorie všeobecných otázek. Tím je zajištěno, že žádný student nedostane u tohoto 
testu stejnou sérii otázek. Po vložení otázek do testu je potřeba ještě oznámkovat jednotlivé 
otázky určitým bodovým hodnocením (viz Obr. 17). Pokud učitel ví, že některé otázky 
které byly do testu vloženy jsou na vyšší úrovni složitosti, tak je může obodovat vyšší 
známkou. 

 

 
 

Obr. 17 – Bodování otázek v testu [9] 
 

4.1.7 Nastavení známkování 
Pro správné oznámkování studentů z testů je potřeba známkování dobře nastavit. 

V první řadě se musí nastavit základní předvolby, v nichž lze mimo jiné nastavit komu se 
určité druhy známek mají zobrazovat. Také zde lze zvolit odkud se mají použít slovní 
známky. Jsou zde dvě možnosti, a to buď použitím procent nebo použitím vah. V případě 
použití vah je nutné tyto váhy nastavit. V opačném případě se slovní známky budou řídit 
podle bodů získaných procentuálním ohodnocením z testů. Tento způsob známkování byl 
zvolen i v případě tohoto kurzu, jak je vidět na Obr. 18. 
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Obr. 18 – Nastavení předvoleb známkování [9] 
 
Dalším důležitým nastavením je nastavení kategorií. V tomto kroku se nastaví do 

jaké kategorie spadají jednotlivé položky ke klasifikaci, dále přepočet známek a také 
určení toho, které testy se mají započítávat do výsledné klasifikace (viz Obr. 19). 

 

 
 

Obr. 19 – Nastavení kategorií známkování [9] 
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Strategie výuky předmětu Počítačový hardware spočívá v tom, aby měly studenti 
možnost učit se a procvičovat své znalosti v průběhu celého semestru. Proto jsou testy 
z jednotlivých tématických okruhů navrženy tak, aby si každý student po absolvování 
přednášek z daného tématu mohl své znalosti ihned ověřit, případně doplnit, na testu. 
Tento test může každý student absolvovat dvakrát, přičemž se ihned po jeho ukončení 
zobrazí správné odpovědi. Tím se studenti prostřednictvím těchto testů učí. Konečná 
závěrečná zkouška je test, který již každý student absolvuje pouze jednou. Tento test je 
složen z náhodných kombinací testových otázek z jednotlivých tématických okruhů a jeho 
výsledky jsou zveřejněny až po uzavření testu. Testy z jednotlivých tématických okruhů se 
tedy nezapočítávají do výsledné celkové klasifikace. To je ošetřeno v nastavení kategorií 
známkování zaškrtnutím checkboxů u jednotlivých testů podle Obr. 19. 

 
Posledním důležitým nastavením je nastavení slovních známek. Zde byly nastaveny 

slovní známky písmeny od A až po F a k nim příslušné bodové hodnocení (viz Obr. 20). 
 
 

 
 

Obr. 20 – Nastavení slovních známek [9] 
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4.2 Pohled na kurz ze strany studenta 
Po přihlášení studenta do systému se může zapsat do kurzu kliknutím na kurz 

Počítačový hardware. Po zápisu do kurzu se student nachází na hlavní stránce kurzu, 
v němž je zobrazeno kompletní tématické uspořádání kurzu podle Obr. 8. Tato část stránky 
je tedy naprosto shodná jako i v případě přihlášení učitele. Student má ale po přihlášení do 
kurzu v bloku Správa rozdílné možnosti od učitele. Může si zde upravit profil, změnit 
heslo, vyškrtnout se z kurzu, nebo se podívat na své známky, jak je vidět na následujícím 
obrázku. 

 

 
 

Obr. 21 – Blok správa přihlášeného studenta [9] 
 
V jednotlivých tématických blocích si student může podle právě probíhajícího učiva 

stáhnout příslušné studijní opory a pročíst dané odkazy na webových stránkách. V horní 
části stránky kurzu je možno přistupovat do slovníku pojmů, do něhož mohou zapisovat 
přímo studenti, dále na studentský chat a studentské fórum. Poslední z možností je zde 
odkaz na webové stránky Easy learningu. Je to E-learningový systém, který má studentům 
pomoct více se seznámit s probíranou látkou. Studenti se zde mohou učit taktéž formou 
testů. Tomuto webu se podrobně věnuje celá šestá kapitola. 

Jakmile má student prostudované konkrétní téma, může si vyzkoušet test z příslušné 
oblasti a zjisti tak, zda se připravoval dobře, či nikoliv. Testy z tématických okruhů může 
každý student absolvovat dvakrát. Pokud například ví, že poprvé se mu u testu moc 
nedařilo, může se připravit lépe a zkusit si test znovu. Tyto testy se nepočítají do výsledné 
klasifikace, takže se jimi student učí sám pro sebe. Testy mají ale stanovený časový limit 
pro splnění a to 10 minut. Měly by totiž navodit stejnou situaci jako u skutečného 
hodnoceného testu. Odpovídání na jednotlivé testové otázky při tom student nemusí 
dodržet podle předem stanoveného pořadí. Může odpovídat na otázky v libovolném pořadí 
a také se k otázkám vracet a případně je opravit. Pokud ale student bude chtít odpovědi na 
některé otázky změnit, měl by použít funkci uložit bez odeslání. Teprve až si bude všemi 
odpověďmi naprosto jistý, může odeslat vše a ukončit náhled. 

Na Obr. 22 je zobrazen průběh testu z tématu Grafické karty. Jak je zde vidět, 
v testech se mohou objevit i otázky, na které existuje více správných odpovědí. Za správně 
zodpovězenou otázku se v tomto případě považuje zatržení všech správných odpovědí. 
V případě zatržení pouze některých správných odpovědí je bodové hodnocení otázky 
postiženo nastavenou penalizací. 

Ihned po ukončení testu se studentovi zobrazí výsledek testu (viz Obr. 23), a to 
včetně správných odpovědí označených vždy zelenou barvou. Student z tohoto výsledku 
testu zjistí na které otázky odpověděl špatně a jakou penalizací byly špatné odpovědi 
postiženy. Zobrazí se mu také čas, za který tento test dokončil a také hrubé skóre 
v procentech. 

 

 



44 KURZ Z POHLEDU UČITELE A STUDENTA  4 
 

 
 

Obr. 22 – Průběh testu [9] 
 
 

 
 

Obr. 23 – Vyhodnocení testu [9] 
 
Závěrečná zkouška je test, který se studentům zobrazuje podobně jako test na Obr. 

22, ale jeho čas je stanoven na 20 minut. Test je přitom zkombinován z otázek ze všech 
témat a výsledný počet otázek v testu je 20. Tento test studenti mohou absolvovat pouze 
jednou a spolu s všeobecným testem je již počítán do výsledné klasifikace. 
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5 Nadstavbové grafické rozhraní 
Při vytváření testových otázek, neboli úloh, které se dále vkládají do jednotlivých 

testů, je na výběr z několika různých typů úloh. Téměř všechny typy úloh používají při 
jejich vytváření určité grafické rozhraní, prostřednictvím kterého je pro učitele vytváření 
úloh snadné a intuitivní. Jedním z typů úloh je také tzv. Doplňovací úloha (cloze). Při 
vytváření úlohy tohoto typu se používá pouze HTML editor do něhož je nutné zadat text 
dané úlohy spolu s vloženými řídícími příkazy. Tento postup tedy určitě není intuitivní ani 
pohodlný. V úlohách tohoto typu lze zkombinovat celkem čtyři různé typy úloh: 

 
• úloha s výběrem odpovědí, 
• pravda/nepravda, 
• krátká tvořená odpověď, 
• numerická úloha. 

 
Při vytváření úlohy typu cloze je tedy potřeba znát různé řídící příkazy pro 

jednotlivé typy úloh, které doplňovací úloha podporuje. Pro vytvoření úlohy podle Obr. 25 
je potřeba napsat v HTML editoru text s vloženými řídícími příkazy podle Obr. 24. Tento 
příklad navíc zahrnuje pouze jeden typ úloh a to úlohu s výběrem odpovědí. Zapisování 
takového textu s řídícími příkazy je tedy zbytečně komplikované a uživatel se s danými 
příkazy musí nejdříve seznámit prostřednictvím ukázkového příkladu v nápovědě Moodlu, 
kde ovšem jednotlivé příkazy nejsou žádným způsobem vysvětleny.  

 
 

 
 

Obr. 24 – Text úlohy „cloze“  s řídícími příkazy [9] 
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Obr. 25 – Náhled otázky typu „cloze“ [9] 
 
Z důvodu složitého vypisování řídících příkazů spolu s textem úlohy bylo pro 

vytváření těchto typů úloh doplněno nadstavbové grafické rozhraní. 
 

5.1 Vhodný způsob realizace GUI 
Při volbě způsobu provedení grafického rozhraní bylo zvažováno více variant. 

Jednou z variant bylo vytvoření grafického rozhraní přímo pro verzi Moodlu, ve které byl 
kurz Počítačový hardware vytvořen. Celý systém ale funguje na základě databáze, tudíž při 
zvolení této varianty by bylo nutné udělat dosti podstatné zásahy do celé struktury Moodlu. 
To by vedlo k nepoužitelnosti při možné aktualizaci Moodlu na novější verzi. 

Snahou při realizaci grafického rozhraní bylo provést tuto realizaci pokud možno 
s minimálními zásahy do struktury Moodlu, a to především z důvodu kompatibility při 
přechodu na novější verzi systému. Toho bylo docíleno použitím šablon pro jednotlivé 
typy úloh. 

 

5.2 Vlastní realizace GUI 
Úloha typu „cloze“, neboli Doplňovací úloha se může skládat celkem ze čtyř jiných 

typů úloh. Při vytváření těchto typů úloh se v jednotlivých úlohách používají odlišné typy 
formulářů. Z těchto formulářů byly převzaty a vhodným způsobem upraveny zdrojové 
kódy, z nichž byly vytvořeny „šablony“ jednotlivých typů úloh. Dále byl vytvořen 
zdrojový kód ve skriptovacím jazyce PHP, který využívá css styly Moodlu a také 
vytvořené šablony formulářů jednotlivých úloh. Pro vytváření vlastních otázek u úlohy 
typu „cloze“ je tedy možné použít vytvořené externí šablony, které jsou zpřístupněny 
formou odkazů, čímž se nezasahuje do vnitřních pochodů systému Moodle. Umístění 
odkazů s externími šablonami pro tvorbu jednotlivých typů otázek je vidět na Obr. 26. 
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Obr. 26 – Doplněné odkazy s externími šablonami otázek [9] 
 
Při sestavování doplňovací úlohy s použitím externích šablon se text otázky zapíše 

do HTML editoru. Kliknutím na některý z odkazů se do nového okna načte šablona 
příslušného typu otázky (viz Obr. 27). Zde se vyplní různé možnosti odpovědí a 
k nim příslušné procentuální ohodnocení. Mohou se doplnit také komentáře k jednotlivým 
odpovědím. Po doplnění údajů požadovaných učitelem k dané otázce je nutné na konci 
stránky nechat vygenerovat kód. Tento zdrojový kód otázky se zkopíruje a vloží za text 
otázky v HTML editoru. Postup lze opakovat podle potřeby a množství různých typů 
otázek, použitých v doplňovací úloze. 
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Obr. 27 – Šablona úlohy s výběrem odpovědí [9] 
 
Tímto je dosaženo zadávání otázek známým a jednoduchým způsobem, kterým se 

sestavují i úlohy jiných typů. Odpadá tak nutnost znalosti řídících příkazů, které by bylo 
normálně nutné zapsat spolu s vlastním textem. Učitel tedy musí po vygenerování 
zdrojového kódu, který již obsahuje i řídící příkazy, tento kód pouze zkopírovat za text 
otázky v HTML editoru. 
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6 Easy learning 
Na hlavní stránce kurzu Počítačový hardware v Moodlu je jedním ze studijních opor 

také odkaz na webovou stránku Easy learning. Je to E-learningový systém, který má 
studentům pomoci při studiu předmětu Počítačový hardware. Po kliknutí na odkaz Easy 
learningu se tento web otevře v okně s navigační lištou Moodlu. Díky tomu se studenti 
nachází pořád v systému Moodle a pomocí této navigační lišty se mohou kdykoliv dostat 
zpět na hlavní stránky kurzu. Jinak je ale Easy learning systém, který funguje jako 
samostatný web. 

6.1 Základní charakteristika 
Easy learning byl navržen jako jednoduchý E-learningový systém pro podporu 

studia v oblasti počítačového hardwaru. Studenti k němu mají přístup z prostředí kurzu 
vytvořeného v systému Moodle, do něhož se musí při každém vstupu přihlašovat. Z tohoto 
důvodu se již na webu Easy learningu nepoužívají uživatelské účty studentů. Pracuje se 
zde ve dvou základních režimech: 

 
• Uživatelský 
• Administrátorský 

 
V uživatelském režimu pracuje kdokoliv bez přihlášení jako administrátor. Studenti 

zde tedy mohou procházet celým webem bez nutnosti přihlašování. Do administrátorského 
režimu je nutné se přihlásit odkazem Přihlásit admina. V tomto režimu administrátor 
spravuje vzhled celého systému. 

6.2 Struktura webu 
Vzhled celého systému je uspořádaný podle určité struktury. Ta je rozdělena na tři 

části (viz Obr. 29): 
 

1. Menu 
2. Obsah 
3. Stav 

6.2.1 Menu 
V uživatelském režimu je menu složeno pouze z odkazů na hlavní stránku, 

předměty, látku daného předmětu, testy a posledním odkazem je možnost přihlášení 
administrátora. V Administrátorském režimu menu nabízí ještě další odkazy, jimiž se 
vstupuje do fotogalerie a do editoru testových otázek. Místo odkazu pro přihlášení 
administrátora se zde v tomto režimu nachází odkaz pro jeho odhlášení (viz Obr. 28). 

 

 
 

Obr. 28 – administrátorské menu 
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Obr. 29 – Struktura webu 
 

6.2.2 Obsah 
V obsahové části se nachází většinou vlastní texty a obrázky. V uživatelském 

režimu se tedy v této části zobrazují studijní materiály ve formě textů a názorných obrázků 
nebo animací. V menu testů se pak v této části zobrazují samotné testové otázky. 
V administrátorském režimu je obsahová část využívána především k úpravě studijních 
materiálů, testových otázek a také k ukládání používaných souborů. 

 

6.2.3 Stav 
V této třetí části se zobrazuje aktuální stav systému. Pokud například uživatel nemá 

zvolený žádný předmět pro výuku, zobrazuje se zde stav „žádný předmět nemáte vybrán“ 
podle Obr. 29. Pokud je zvolen určitý předmět, tak je zde zobrazen stav s názvem daného 
předmětu. V případě, že je do systému přihlášen administrátor, zobrazuje se za tímto 
stavem informace o tom, že je právě přihlášený správce. 
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6.3 Pohled ze strany uživatele 
Při prvním otevření Easy Learningu se uživateli zobrazí hlavní stránka systému. 

V obsahové části se nachází základní informace o systému, neboli komu je určen, jak se 
v systému pohybovat a co vše zde uživatelé naleznou. Vzhledem k tomu, že je systém 
pojat spíše studijní formou, je určen tedy především studentům. To samozřejmě není 
podmínkou. Jistě zde naleznou plno zajímavých informací i ostatní uživatelé internetu. 

Nejdříve si musí student zvolit předmět, kterému se chce věnovat. V části menu je 
tedy nutné vybrat položku Předměty a zde zvolit požadovaný předmět kliknutím ne jeho 
název. Zatím se zde nachází pouze předmět Počítačový hardware. Po zvolení daného 
předmětu se ve stavové části systému zobrazí název zvoleného předmětu a v závorce jeho 
zkratka.  

 

6.3.1 Volba látky a vlastní studium 
Po volbě předmětu již může student přistoupit k vlastnímu studiu problematiky 

daného předmětu. Po kliknutí na položku Látka se v obsahové části objeví abecední 
seznam probírané látky tohoto předmětu (viz Obr. 30). V tomto případě to jsou jednotlivé 
komponenty a periferie počítače. 

 
 

 
 

Obr. 30 – Seznam látky 
 
 
Student si zde zvolí jednu z možných komponent a po té se v obsahové části zobrazí 

studijní text s obrázky, nebo animacemi. Studijní texty jsou vytvořeny tak, aby o dané 
komponentě, nebo periferii poskytly dostatečné množství odborných informací. Při studiu 
se studenti dozví jak jednotlivé komponenty fungují, jejich základní parametry a vlastnosti, 
případně také něco z historie. Ke snadnému pochopení jsou přikládány také názorné 
obrázky nebo animace.  
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6.3.2 Testy 

K testům mohou studenti přistupovat přes položku Testy v menu. Mohou si přitom 
vybrat a spustit test pouze z určité části probírané látky, nebo pokud již mají 
prostudovanou celou problematiku zvoleného předmětu, lze spustit také celkový test (viz 
Obr. 31). 

 

 
 

Obr. 31 – Volba testu 
 
Testy jsou sestaveny tak, že na jejich otázky lze z 99% najít odpovědi přímo ve 

studijních textech na stránkách tohoto systému. Pokud se v testu přece jen objeví otázka, 
na kterou ve studijních materiálech odpověď není, studentům se po zadání nesprávné 
odpovědi zobrazí ihned odpověď správná. Pro pochopení správnosti této odpovědi jsou ale 
studenti nuceni vyhledat si informace z jiných zdrojů. Tím je docíleno aktivního zapojení 
studentů do studia. V testech se mohou objevit dva různé typy otázek. Jsou to buď otázky 
s výběrem odpovědí, nebo otázky se zadáním numerické odpovědi. Na Obr. 32 je vidět 
příklad testové otázky s výběrem odpovědí. 

 

 
 

Obr. 32 – Příklad otázky s výběrem odpovědí 
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U těchto typů otázek může být i více odpovědí správných. Studenti si tedy musí 
pečlivě přečíst podstatu otázky a označit příslušné správné odpovědi. Pokud nejsou 
označeny všechny správné odpovědi, otázka je považována jako špatně zodpovězená. 

Některé testové otázky mohou zároveň kombinovat oba typy různých odpovědí, 
tedy jak typ s výběrem odpovědí, tak i numerickou odpověď (viz Obr. 33). 

 

 
 

Obr. 33 – Kombinace obou typů odpovědí 
 
I v tomto případě je nutné na otázku odpovědět všechny odpovědi správně. 

V opačném případě bude vyhodnocena opět jako špatně zodpovězená. V takovém případě 
se ihned po špatné odpovědi zobrazí všechny správné odpovědi (viz Obr. 34). Student si 
tak může okamžitě uvědomit kde udělal chybu a příště si dát na takovou otázku větší 
pozor. 
 

 
 

Obr. 34 – Zobrazení správné odpovědi 
 
Otázky se zobrazují v náhodném pořadí a tudíž se špatně zodpovězená otázka může 

zobrazit znovu po několika dalších otázkách. 
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Jak je vidět na posledních třech obrázcích, při spuštěném testu přibyla pod částí 
s menu malá tabulka s názvem SCORE. V této tabulce se při řešení testu postupně 
zobrazuje číselný stav správných a špatných odpovědí. Počet správných odpovědi je 
označen zelenou barvou a počet špatných odpovědí červenou barvou. Z toho může student 
posoudit jak kvalitně si danou látku prostudoval a případně se k této látce ještě vrátit a 
studijní materiály projít důkladněji. Dobu ukončení testu si zvolí sám student až si bude 
jistý, že již všemu skutečně rozumí. Pro ukončení testu stačí pouze přejít např. na hlavní 
stránku, nebo na výběr jiné látky.  

 

6.4 Pohled ze strany administrátora 
Pro možnosti editace v systému Easy learning je nutné být přihlášen do systému 

jako administrátor. To je možné přes odkaz Přihlásit admina. Po přihlášení se v části menu 
zobrazí další administrátorské menu podle Obr. 28. Tím lze přistupovat do fotogalerie a do 
editoru testových otázek. Ve fotogalegii se nachází seznam všech používaných obrázků a 
animací a jednotlivé soubory se zde mohou ze systému mazat, nebo do systému vkládat. 
V editoru otázek lze přidávat, odstraňovat a upravovat testové otázky (viz kapitola 6.4.3). 
Ve stavové části se v administrátorském režimu po celou dobu přihlášení administrátora 
zobrazuje mimo jiné také informace o tom, že je přihlášený správce systému. 

 

6.4.1 Předměty 
V případě, že je do systému Easy learning přihlášený administrátor, tak pomocí 

některých odkazů v části menu se zobrazí v obsahové části odlišný obsah než v režimu 
uživatelském. V obsahové části volby předmětu je zde navíc volba pro vložení nového 
předmětu a u již vytvořeného předmětu je zde možnost úpravy nebo smazání celého 
předmětu (viz Obr. 35). 

 
 

 
 

Obr. 35 – Editace seznamu předmětů 
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6.4.2 Látka 
V administrátorském režimu je opět v obsahové části volby látky odlišný obsah a 

možnosti, než v režimu uživatelském. Mohou se zde jednotlivé látky mazat, upravovat 
jejich studijní texty, nebo také vkládat nové látky (viz Obr. 36). 

 
 

 
 

Obr. 36 – Editace jednotlivých látek 
 
Pro editaci studijního textu dané látky je nutné kliknout na odkaz upravit u 

příslušné látky. Tím se v obsahové části zobrazí pod seznamem látek editor pro úpravu 
studijního textu (viz Obr. 37). V tomto editoru lze používat také HTML kódování. Obrázky 
nebo animace, které se mají zobrazit mezi studijním textem zvolené látky se mohou 
v HTML editoru zapisovat dvojím způsobem. Jednou z možností je pomocí HTML kódu, 
např.: 
 
<img src="./foto/pic5.jpg" width="100%" hspace="10" 
align="center" /> 
 

Druhou z možností je použití maker, o kterých je psáno více v kapitole 6.5.2. Jako 
příklad lze uvést např.: 

 
[FOTO:pic5.jpg:100] 

 
Podobným způsobem lze pomocí makra vložit do editoru také webovou adresu. Po 

upravení studijního textu je nutné uložit změny odkazem na konci stránky. 
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Obr. 37 – Editace studijního textu 
 

6.4.3 Testové otázky 
Pro editaci testových otázek je nutné v administrátorském menu zvolit položku 

Otázky.V obsahové části se dále musí zvolit látka, do které se budou otázky vkládat, nebo 
ve které se budou otázky upravovat. V dalším kroku se kliknutím na odkaz Vložit novou 
otázku zobrazí v obsahové části textový editor, kam se zadá text otázky. Je možno opět 
použít Makra pro vložení obrázku, nebo odkazu na web. Po zadání textu otázky je třeba 
uložit změny odkazem v dolní části stránky. Tím se vytvoří pouze otázka podle Obr. 38. 

 
 
 

 



6  EASY LEARNING 57 

 
 

Obr. 38 – Vytvořená testová otázka bez odpovědí 
 
Do takto vytvořené testové otázky je potřeba ještě přidat možné odpovědi. Po 

kliknutí na odkaz přidat odpověď je možné zvolit ze dvou odpovědí (viz Obr. 39). 
 

• Výběrová odpověď 
• Numerická odpověď 

 

 
 

Obr. 39 – Výběr typu odpovědí 
 
V případě, že má mít testová otázka na výběr z několika možných odpovědí, tak se 

při každé vkládané otázce vybere varianta A, tedy výběrová odpověď a u správných 
odpovědí se zatrhne checkbox s názvem „Správná?“.  

V případě, že má být u testové otázky možnost číselné odpovědi, zvolí se při 
přidávání odpovědi varianta B, tedy numerická odpověď. Do políčka číselné odpovědi se 
napíše správná číselná odpověď. Tato odpověď se při vyhodnocování otázky bere jako 
jediná správná. Všechny ostatní odpovědi jsou vyhodnoceny jako špatné. 

Tyto dvě varianty odpovědí lze ale také zkombinovat v jedné testové otázce. Pro 
jednu otázku lze tedy sestavit několik výběrových odpovědí spolu s numerickou odpovědí. 
Kombinace těchto dvou typů odpovědí je znázorněna na Obr. 40. 
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Obr. 40 – Vytvořená testová otázka včetně odpovědí 
 
V seznamu odpovědí je v hranatých závorkách uveden typ každé odpovědi. Správná 

odpověď je přitom označena zelenou barvou a špatná odpověď červenou barvou. 
Jednotlivé otázky lze také upravovat, nebo úplně smazat. Stejně tak jednotlivé odpovědi 
v otázkách lze smazat a místo smazané odpovědi vytvořit novou. 

 

6.5 Programové řešení Easy learningu 
Celý E-learningový systém je napsán ve skriptovacím jazyce PHP a využívá 

databázový server MySQL. Soubory se zdrojovými kódy jsou uspořádány do cílového 
adresáře „easytest“. Tento adresář s celým systémem Easy learning je umístěn do 
adresářové struktury systému Moodle. 

 

6.5.1 Databázová struktura systému Easy learning 
V současné době využívá systém databázi se 4 vzájemně propojenými relačními 

tabulkami. Použité datové typy jsou zvoleny tak, aby byla možná implementace struktury 
v různých DBMS, nejen na databázových serverech MySQL. Na Obr. 41 je znázorněna 
databázová struktura systému. 
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Obr. 41 – Entitně-relační databázový diagram systému 
 
Tabulka e_predmet obsahuje seznam předmětů, které jsou v rámci systému 

vyučovány a testovány. 
 

Význam atributů: 
 

• id_predmet – obsahuje primární klíč této tabulky 
• zkratka – alfanumerická zkratka předmětu, např. DPH, apod. 
• název  – úpný název předmětu 
• hide  – boolean hodnota umožňující vyřazení záznamu ze zpracování 

aplikací. Tento atribut je zde zaveden z důvodu zachování referenční integrity a 
obsahu po provedení akce „smazat.“ Aplikace v tomto případě totiž záznam 
nesmaže, ale nastaví hodnotu atributu hide na 1. Kdykoliv později je možné 
smazaný záznam obnovit a nebo provést údržbu DB a takto označené záznamy 
natrvalo odstranit. 

• ulozeno – informativní časový údaj poslední modifikace záznamu 
 
Tabulka e_latka obsahuje seznam všech vyučovacích oblastí včetně studijního 

textu. Je referenčně svázána s tabulkou e_predmet. 
 

Význam atributů: 
 

• id_latka – obsahuje primární klíč této tabulky 
• id_predmet – je referenčním odkazem do tabulky e_ predmet 
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• název  – úplný název studijní oblasti – látky 
• text  – studijní text 
• hide  – význam je shodný s předchozí tabulkou 
• ulozeno – informativní časový údaj poslední modifikace záznamu 

 
Tabulka e_otazka obsahuje seznam testových otázek. Je referenčně svázána 

s příslušnými záznamy v tabulce e_latka a e_predmet. Při pohledu na E-R diagram je 
zřejmé, že vazba do tabulky e_predmet je redundantní a principielně zbytečná. Ke každé 
otázce lze totiž jednoznačně určit konkrétní předmět spojovacím dotazem přes tabulku 
e_latka. Uvedená referenční vazba má ale v tomto případě primární účel především ve 
zjednodušení dotazu v příslušných částech systému. 

 
Význam atributů: 
 

• id_otazka – obsahuje primární klíč této tabulky 
• id_latka – je referenčním odkazem do tabulky e_ latka 
• id_predmet – je referenčním odkazem do tabulky e_ predmet 
• text  – textové zadání otázky 
• hide  – význam je shodný s předchozí tabulkou 
• ulozeno – informativní časový údaj poslední modifikace záznamu 

 
Tabulka e_odpoved obsahuje odpovědi na příslušné otázky. Výhodou datového 

rozdělení otázek a odpovědí do dvou tabulek je možnost libovolně kombinovat množství 
správných a špatných odpovědí ke každé otázce zvlášť. Správce systému může připravit 
pro studenty rozličné typy testů. V této tabulce již není použito atributu hide pro skrytí 
záznamu po provedení akce „smazat“. Záznamy jsou mazány přímo bez této funkcionality. 

 
Význam atributů: 
 

• id_odpoved – obsahuje primární klíč této tabulky 
• id_otazka – je referenčním odkazem do tabulky e_ otazka 
• typ  – určuje způsob odpovědi dle následujícího modelu: 

o „S“ – výběrová odpověď (pro studenta zatrhávací políčko) 
o „N“ – numerická odpověď (pro studenta pole pro zadání číselného údaje) 

• odpoved – platné pouze v případě výběrové odpovědi. Obsahuje text 
odpovědi. 

• spravnost – platné pouze v případě výběrové odpovědi. Obsahuje boolean 
hodnotu reprezentující stav správnosti dané odpovědi. Hodnota 1 v tomto atributu 
znamená, že takto odpověď je správná, hodnota 0 opak. 

• cislo  – platné pouze v případě numerické odpovědi. Obsahuje numerickou 
hodnotu, která je porovnávána se zadanou a správnost odpovědi je závislá na 
výsledku této komparace. 
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6.5.2 Makra 
V systému Easy learning slouží makra ke zjednodušení nepřehledných zápisů 

v HTML kódu a jejich konverzi do jednoduché a člověkem snadno použitelné konstrukce. 
Jedná se v podstatě pouze o jistou formu zjednodušení editace studijních textů a otázek. 

 
Makro FOTO 

 
Slouží k vložení obrázku z interní fotogalerie. 
 
Syntax: [FOTO:<nazev_fotky>:<sirka%>] 
 
Význam argumentů: 
 

• <nazev_fotky>  – název fotky z fotogalerie, např. foto001.jpg 
• <sirka%>   – procentuální šířka obrázku z obsahové části systému, př. 80 

 
Ukázka výstupu vkládaného do obsahové části systému zapsaného HTML kódem: 
 
<img src="./foto/foto001.jpg" border="1" width="80%"> 
 
Realizace v jazyce PHP s využitím funkce ereg_replace: 
 
$pattern = '\[FOTO:([^]]+):([^]]+)\]'; 
$replace = '<img src="./foto/\\1" border="1" width="\\2%">'; 
$text = ereg_replace($pattern, $replace, $text); 
 

V proměnné $text je uložen studijní text, nebo zadání otázky. Po provedení 
uvedených příkazů jsou řetězce makra nahrazeny skutečnými HTML značkami, jak je 
naznačeno v ukázce výstupu.  

 
Makro LINK 
 
Slouží k vložení hypertextového odkazu na externí webové stránky. 
 
Syntax: [LINK:<url>] 
 
Význam argumentu: 
 

• <url> - internetová adresa, např. www.uai.fme.vutbr.cz 
 
Ukázka výstupu vkládaného do obsahové části systému zapsaného HTML kódem: 
 
<a href ="http://www.uai.fme.vutbr.cz">www.uai.fme.vutbr.cz</a> 
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Realizace v jazyce PHP s využitím funkce ereg_replace: 
 
$pattern = '\[LINK:([^]]+)\]'; 
$replace = '<a href ="http://\\1">\\1</a>'; 
$text = ereg_replace($pattern, $replace, $text); 
 

V proměnné $text je uložen studijní text, nebo zadání otázky. Po provedení 
uvedených příkazů jsou řetězce makra nahrazeny skutečnými HTML značkami, jak je 
naznačeno v ukázce výstupu. 
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7 Závěr 
Cílem této diplomové práce bylo vytvořit elektronický kurz a navrhnout spolehlivý 

systém podpory zkoušení pro předmět Počítačový hardware. Jedním z dalších cílu byla 
také příprava a návrh testových otázek i samotných testů, týkajících se problematiky 
počítačového hardwaru. Jak již bylo uvedeno v úvodu, v dnešní době je vše 
modernizováno a to platí také pro studium zejména na středních a vysokých školách. 
Modernizací v tomto slova smyslu se rozumí především interaktivní elektronizace výuky, 
snadný přístup ke studijním materiálům, snadná komunikace mezi studenty a učiteli a také 
možnost zkoušení studentů bez nutnosti jejich přítomnosti ve škole. 

Všechny tyto požadavky na modernizaci byly splněny vytvořením kurzu Počítačový 
hardware v open source systému Moodle. Navíc byl vytvořen zcela nový E-learningový 
systém s názvem Easy learning, který studenti mohou využívat jako přípravný systém před 
vlastním „ostrým“ zkoušením v Moodlu. Je to systém, ve kterém mají studenti komplexně 
seskupeny všechny potřebné studijní materiály pro zvládnutí předmětu Počítačový 
hardware. Studenti se zde mohou vzdělávat nejen studiem daných studijních textů, ale také 
zkoušením prostřednictvím testů z dané problematiky. Tento systém byl vytvořen 
skriptovacím jazykem PHP a využívá databázovou strukturu, jež byla navržena tak, aby 
byla snadno přenositelná mezi různými DBMS. 

Jednou z možných typů úloh při vytváření testových otázek v systému Moodle je 
úloha typu „Doplňovací úloha“. V tomto systému se standardně takovýto typ úlohy musí 
vytvářet v HTML editoru pomocí vkládaných řídících příkazu. Tento způsob je uživatelsky 
méně přívětivý a komplikovaný. Proto bylo vytvořeno nadstavbové grafické rozhraní pro 
zápis těchto typů úloh. Při tvorbě tohoto GUI bylo myšleno na to, že systém Moodle může 
být aktualizován na novější verzi. Realizace byla tedy provedena takovým způsobem, který 
zajišťuje zpětnou i dopřednou kompatibilitu. 



64 ZÁVĚR  7 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 65 

8 Literatura 
[1] WAGNER, J. Nebojme se e-learningu [online]. 29.6.2004 [cit. 28.4.2008]. 
 Dostupné z: < http://www.ceskaskola.cz/ICTveskole/AR.asp?ARI=101806>. 
 
[2] Wikipedie. eLearning [online]. 17.4.2008 [cit. 28.4.2008]. 
 Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/ELearning>. 
 
[3] STŘÍTESKÁ, H. Historie e-learningu v České republice [HTML dokument].     

[cit. 29.4.2008]. 
Dostupné z: <http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/2003p/xstrites.htm>. 

 
[4] NOVÁK, M. E-learning – nástroje pro tvorbu a řízení výuky [HTML dokument]. 

Praha, 2007. Bakalářská práce. Česká zemědělská univerzita v Praze. 
Dostupné z: <http://www.volny.cz/xmichalx/bp/xnovm133_BP.htm>. 

 
[5] Wikipedie. Tutor  [online]. 10.9.2007 [cit. 1.5.2008]. 
 Dostupné z: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Tutor>. 
 
[6] Wikipedie. Learning Management System [online]. 22.2.2008 [cit. 1.5.2008]. 
 Dostupné z: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Tutor>. 
 
[7] PEJŠA, J. LCMS a LMS, vývoj kurzů [PDF dokument]. [cit. 2.5.2008]. 

Dostupné z: < http://www.e-learn.cz/soubory/LMS_LCMS.pdf>. 
 
[8] MOODLE: Moodle dokumentace. Dokumentace k Moodlu [online]. 
 Dostupné z: <http://docs.moodle.org/cs>. 
 
[9] MOODLE: Open source software Moodle, verze 1.5.3+. 
 
[10] OŠMERA, P.: Počítačový hardware, opory pro výuku VUT FSI, www stránky  

autora, 2005. 



66 LITERATURA  8 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 67 

9 Obsah přiloženého DVD 
 
Obsah jednotlivých adresářů: 
 

• dp_text – obsahuje tuto diplomovou práci ve formátech DOC a PDF. 
 

• moodle – obsahuje adresářovou strukturu systému Moodle včetně nadstavbového 
grafického rozhraní. 

 
• easytest – obsahuje adresářovou strukturu systému Easy learning. 

 
• instal – obsahuje instalační balíček xampp-win32-1.6.6a-installer.exe. 

 
• backup – obsahuje soubor „Zaloha-dph-2008-05-07.zip” se zálohou kurzu 

Počítačový hardware. 
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