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Abstrakt 

Tato práce je vypracována na základě zadání firmy Honeywell, která se rozhodla pro rozšíření 
možnosti výuky cizích jazyků ve své firmě pomocí e-learningu. Zaměstnanci budou mít možnost, 
kromě klasické účasti na hodinách výuky cizího jazyka, také využívat e-learningový systém, který jim 
pomůže prohloubit si své vědomosti. E-learning obsahuje různé typy cvičení, ale také domácí úlohy, 
které jsou odesílány příslušnému lektorovi ke kontrole. E-learning je webová aplikace umístěná na 
Internetu a přístupná všude tam, kde je přístup k Internetu. Obsahuje administrační rozhraní pro 
lektory a pro zaměstnance, které je přístupné pouze pomocí přihlašovacího jména a hesla. Systém je 
vytvořen pomocí technologie HTML, PHP, CSS, JavaScript, databáze MySQL a samozřejmostí v této 
době je také technologie Ajax. 
 
 
 

Abstract 

This bachelor´s thesis is elaborated according to the assignment of Honeywell company, which 
decided to broaden learning possibilities of foreign languages in their company by e-learning. 
Employees will have an opportunity to use e-learning system, which will help them to enhance their 
knowledge beside attending classical lessons. E-learning includes various kinds of exercises and 
homeworks as well, which are sent to particular lector for checking. E-learning is a web application 
placed on the Internet and is accessible anywhere, where Internet connection is available. It includes 
administration interface for lectors and employees, which is only accessible by login and password. 
The system was created by HTML, PHP, CSS, JavaScript and MySQL technology and certainty 
nowadays is technology Ajax as well. 
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1 Úvod 
 
Pre moju bakalársku prácu som si vybral zadanie od firmy Honeywell, ktorá sa rozhodla o rožšírenie 
výučby cudzích jazykov vo firme. Cieľom je vytvoriť aplikáciu na internete, do ktorej majú prístup 
iba lektori a študenti, ktorí sú zároveň zamestnanci firmy.  

1.1 Čo je to e-learning? 
Táto podkapitola bola prevzatá z [1]. 
Elektronické vyučovanie (alebo e-Learning) je druh technológie, ktorá podporuje 
vzdelávanie/vyučovanie, kde sprostredkovanie inštrukcií je cez počítačovú technológiu, individuálne 
zahŕňajúcu digitálne technológie. E-learning bol definovaný ako „pedagógia posilnená digitálnou 
technológiou.“ Uplatňuje sa v niektorých prípadoch, kde neprebieha vzájomná komunikácia tvárou v 
tvár. V niektorých spoločnostiach sa vzťahuje k stratégiám, ktoré využívajú sieť spoločnosti, aby 
umožnili výučbové kurzy zamestnancom. V Spojených štátoch je definovaný ako plánovaná 
výučbová prax, ktorá využíva široké spektrum technológií, hlavne internet alebo školenie pomocou 
počítača. V poslednej dobe sa na väčšine univerzít e-learning používa namiesto návštevy kurzu alebo 
programu štúdia. Študenti zriedka navštevujú vzdelávacie zariadenia, pretože študujú on-line. 

1.2 Prečo používať e-learning? 
Táto podkapitola bola prevzatá z [2]. 
E-learning reprezentuje príležitosť pre každého. Dobrý e-learning je mocný a veľmi užitočný nástroj.  
Aj keď je jeho návrh a spracovanie drahé, tak počtom študujúcich sa táto aplikácia stáva veľmi lacnou 
a výhodnou. 
 
Ak sa e-learning dostane do správných koľají: 
 

− budeme mať široký prístup k možnostiam výučby, ktoré povoľujú popritom pokračovať 
v aktivitách, záujmoch, kariére a koníčkoch. 

 
− firmy budú mať možnosti na dosiahnutie vysoko kvalitných služieb pre zákazníkov, 

vzrastajúcu flexibilitu, väčšie výhody pre zamestnancov, menšie vyčerpanie 
a zdokonalenie kdekoľvek je výkonnosť kľúčovým faktorom. 
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2 Špecifikácia 
Cieľom bakalárskej práce je vytvoriť e-learningový systém. Tento systém musí mať 2 typy 
uživateľských rozhraní. Ide o rozhranie pre administrátora, lektorov a ešte samostatné rozhranie pre 
študentov. 

2.1 Administračné rozhranie 
Prístup do administračného rozhrania je možný len pre administrátorov a pre lektorov. Administrátor 
má možnosť pridávať nových lektorov, pridávať študentov, kontrolovať dianie v systéme, 
kontrolovať lekcie, knihy ...  
 
Každý lektor má prístup len k lekciám, knihám ktoré sám vytvoril. Ostatné mu nebudú zobrazené. 
Nemá možnosť pridávať nových užívateľov do systému, môže si vytvárať skupiny študentov a tým 
priraďovať už vytvorené knihy a následne lekcie.  
 
Do kníh bude možné pridávať lekcie, ktoré sa budú skladať z modulov. Každý modul bude mať svoje 
nastavenia  a funkčnosť. Tieto moduly bude možné radiť a posúvať medzi sebou. 
 
Systém musí mať funkciu na duplikáciu modulov lekcií od lektorov, ktorý zaškrtli pri module 
možnosť použitia iným lektorom. Nejde len o odkaz na lekciu tzv. hard link, ale o duplikáciu 
všetkých položiek v previazaných tabuľkách a mp3 súborov. Týmto sa zabezpečí možnosť editácie 
duplikovaných modulov. 

Zoznam modulov 

− práca s článkom – modul obsahujúci text, do ktorého bude možné pridať mp3 súbor 
s nahratým textom v anglickom jazyku, tento text bude možné pustiť, posunúť, 
pozastaviť a zastaviť.  
K slovám v texte bude možné pridať vysvetlivky významu a preklad. 

 
− práca so slovíčkami – modul s možnosťou pridávania slovíčok v českom jazyku, 

prekladom slovíčka do cudzieho jazyku a voliteľne mp3 súbor s výslovnosťou. Pre 
vygenerovanie slovíčok bude možné zvoliť modul práca s článkom a importovať si odtiaľ 
slovíčka, ktoré mali pridané preklad a výslovnosť. 

 
− preklady viet – pridávanie viet v českom jazyku s vyplnením aj správnej odpovede, 

možnosť pridať mp3 súbor ku každej vete.   
 

− doplňovanie slovíčok – lektor vyplní text, miesto kam bude chcieť vložiť odpoveď od 
študenta označí dohodnutou značkou napr. **. Následne sa využije technológia Ajax na 
pridávanie odpovedí na zadané miesto. Kliknutím na dohodnutú značku bude možné 
pridať odpovede a označiť správnu odpoveď. 
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− domáca úloha – princíp ako pri preklade viet, okrem možnosti vidieť správnu odpoveď. 
Lektor dostane informáciu kedy bola úloha odoslaná.  
 

 
Každý z týchto modulov je možné deaktivovať a nebude zobrazený v užívateľskom rozhraní pre 
študentov. 

2.2 Užívateľské rozhranie 
 
Do užívateľského rozhrania budú mať prístup len študenti, ktorí budú mať v systéme vytvorené 
konto.  Budú im prístupné len knihy s lekciami, ktoré im lektor priradil. Nebudú zobrazené lekcie, 
ktoré nebudú v systéme aktivované. 

Zoznam modulov 

− práca s článkom – zobrazí sa text, slová s vysvetlivkami budú odlíšené od ostatného textu 
a po prejdení myšou ponad ne sa zobrazí informácia, ktorú zadal lektor. Ak lektor pridal 
mp3 súbor tak bude zobrazený mp3 prehrávač. Tento modul bude mať možnosť tlače, 
slová s vysvetlivkami budú vyznačené a pod textom vypísané. 

 
− práca so slovíčkami – slová sa zobrazia užívateľovi v tvare kartičky, po kliknutí na 

kartičku sa slovo zmení na druhú jazykovú verziu, poprípade bude možnosť prehratia 
mp3 súboru ku kartičke. Zmena jazykovej verzie bude vykonaná pomocou technológie 
Ajax, teda nebude nutné stránku refreshovať. Tlačová podoba bude pomocou vytlačených 
kartičiek v oboch verziách vedľa seba s prehnutím podľa čiary. Tým vznikne otáčacia 
kartička na učenie bez počítača. 

 
− preklady viet – vety označené číslami, pod každou vetou bude textová kolónka, do ktorej 

bude užívateľ vpisovať svoju odpoveď. Po vyplnení odošle užívateľ formulár a jeho 
odpovede budú zapísané do systému aj s časom odoslania. V prípade nastavenia 
zobrazenia správaných odpovedí sa užívateľovi zobrazia správne odpovede. Pri ďalšom 
prístupe k vypracovanému prekladu viet bude mať zobrazené hodnotenie. 

 
− doplňovanie slovíčok – užívateľovi sa zobrazí text a namiesto čísel, kam sa má doplniť 

text budú zobrazené kolónky, kam priamo vpíše odpoveď. Limit a aj vyhodnotenie budú 
fungovať ako pri preklade viet. 
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3 Analýza 

V súčasnej dobe je možné nájsť na internete mnoho open source systémov na výučbu cez internet. Ide 
napríklad o openelms (http://www.openelms.org/), moodle (http://moodle.org/), docebo 
(http://www.docebo.org/)...  

Tieto systémy bývaju veľmi komplexné a problematicky ovládateľné. Vysoké učení 
technické taktiež používa jeden z týchto systémov. Ide o voľne šíritelný e-learningový systém 
moodle. Obsahuje rôzne zaujímavé funkcie, avšak nie sú vôbec využitelné pre firmu Honeywell, 
a preto sa rozhodli o vytvorenie e-learningového systému na mieru, ktorý bude spĺňať všetky ich 
potreby. Tým bude systém podstatne jednoduchší, prehľadnejší, a kedže to nie je open source, tak sa 
zaobíde bez častých upgradov verzií a firma sa nemusí obávať rôznych zneužití chýb, ktoré sa časom 
dostávaju na verejnosť. 

3.1 Použité technológie 

3.1.1 HTML 
Táto podkapitola bola prevzatá z [3]. 

V roku 1991 vytvoril Tim Berners-Lee prvú definíciu jazyka HTML ako súčasť projektu WWW, 
ktorý mal umožniť vedcom zaoberajúcim sa fyzikou vysokých energií komunikáciu a zdieľanie 
výskumu po celom svete. Preto celý projekt vznikal v CERNe (Centre Européenne de Rechere 
Nucléaire, Európske centrum jadrového výskumu), ležiaci neďaleko Ženevy na švajčiarsko-
francúzských hraniciach. Táto verzia HTML je označovaná ako HTML 0.9. Umožňovala text 
rozčleniť do niekoľko logických úrovní, používajúca niekoľko druhov zvýraznení textov a zaradiť do 
textu odkazy a obrázky. 
Užívatelia mali neustále väčšie požiadavky, a preto Tim-Berners-Lee vytvoril návrh štandardu HTML 
2.0. Verzia 2.0 má 2 úrovne. Level 1 rozširuje HTML len málo a Level 2 naviac definuje prácu 
s formulármi. Na jar roku 1995 vznikol návrh nového štandardu HTML 3.0, ktorý obsahoval 
deklaráciu DTD (Document Type Declaration) v jazyku SGML. V roku 1996 už koordinovalo vývoj 
štandardov webu konzorcium W3C a od decembra 1996 odporúčali používať kaskádové štýly (CSS). 
V tej dobe ich podporoval iba Internet Explorer, Netscape Navigator a experimentálny prehliadač 
Amaya. 
 

3.1.2 XHTML 
XHTML je skratka pre rozšíriteľný značkovací jazyk (Extensible Markup Language). Bol navrhnutý 
ako spôsob dosiahnutia sily a flexibility SGML. XHTML rodina aktuálnych a budúcich typov 
dokumentov a modulov, ktoré rozšírujú HTML 4.0. XHTML je rodina typov dokumentov založená 
na XML a je navrhnutá aby spolupracovala s užívatelskými agentami na XML. Dokumenty XHTML 
sú zhodné s XML. [4] Jazyk XHTML bol navhrnutý s ohľadom na kompatibilitu všetkých 
prehliadačov. 
 

http://www.openelms.org/
http://moodle.org/
http://www.docebo.org/
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3.1.3 CSS 
Táto podkapitola bola prevzatá z [5]. 

CSS znamená Cascading Style Sheets, čo je voľne preložené ako kaskádové štýly. Nie je to jediný 
štýlovací jazyk, ale kvôli jeho relatívnej jednoduchosti a spôsobu použitia sa stal jediným stýlovacím 
jazykom používaným v HTML. Aktuálna verzia je CSS 2, ale pracuje sa na verzii 3. Za zmienku 
taktiež stojí dokument CSS 2.1, lebo opravuje niektoré chyby v CSS 2 a najviac sa v ňom odráža 
podpora CSS 2 v prehliadačoch. 
 
Výhody CSS: 

− poskytuje ďaleko rozsiahlejšie formátovacie možnosti ako prvky k ovládaniu vzhľadu 
v HTML 

− stránky formátované pomcou CSS je možné jednoduchšie vytvárať a sú dobre prístupné 
pre handicapovaných užívateľov 

− vytvorenie stránky pomocou CSS je oveľa rýchlejšie ako pomocou HTML formátovania 
− stránky formátované pomocou CSS sú lahšie udržovateľné 
− zmenší sa veľkosť súboru so stránkou 

 
Nevýhody CSS: 

− horšia podpora v starších prehliadačoch 
− náročnejšie ako formátovanie prostriedkami HTML 

3.1.4 PHP 
Tento odstavec bol prevzatý z [6]. 

V roku 1994 Rasmus Lerdorf vo voľnom čase vytvoril v Perle jednoduchý systém pre evidovanie 
prístupu k jeho stránkam. Kedže neustále spúšťanie interpreteru Perlu zaťažovalo neprimerane WWW 
server, prepísal autor systém do jazyka C. Systém bol určený pôvodne len pre osobné účely, lenže 
tento systém sa zapáčil aj ostatním užívateľom a stal sa dosť obľúbený. Prichádzali požiadavky na 
vylepšenia a autor preto systém rozšíril, doplnil o dokumentáciu a nazval Personal Home Page Tools, 
ktorý neskôr zmenil na Personal Home Page Construction Kit. Okrem spomínaného systému na 
počítanie návštevnosti vytvoril Lerdorf aj nástroj na začleňovanie  SQL požiadavkov. Celosvetovú 
presnulosť  získal systém PHP/FI 2.0, ktorý vznikol spojením dvoch predchádzajúcich systémov. Išlo 
o jednoduchý jazyk schopný zapisovať pomocou PHP do HTML stránok. Časom skratka PHP 
nadobudla nové označenie systému ako hypertextový preprocesor PHP (PHP: Hypertext 
Preprocessor). PHP môže byť zakompilované ako modul do serveru Apache. Interpret jazyka PHP je 
potom stále v pamäti spoločne s WWW serverom a odpadajú tak akékoľvek režijné náklady 
s opakovaným spúsťaním interpretu PHP. 
 

Tento odstavec bol prevzatý z [7]. 

PHP je rozšírený univerzálny skriptovací jazyk s voľne dostupným zdrojovým kódom, ktorý je 
obzvlášť vhodný pre vývoj webových aplikácií a dá sa zapúzdriť do HTML. PHP sa líši od jazykov 
ako je JavaScript tým, že je vykonávaný na strane servera. 
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3.1.5 MySQL 
MySQL je základom mnohých dnešných vysoko kvalitných a robustných databázových riešení. 
Bohaté aplikácie, ktoré pracujú pomaly, sú neprijateľné bez ohľadu na funkcie, ktoré ponúkajú. 
Výkon je často až na druhom mieste za dodržaním termínu.[8]  
 
MySQL je najpopulárnejšia SQL databáza s otvoreným kódom, je vyvinutá, distribuovaná 
a podporovaná firmou MySQL AB. Databáza sú štrukturovane uložené dáta. Môže to byť čokoľvek 
od jednoduchého nákupného zoznamu až po obrázkovú galériu alebo množstvo informácií 
v korporátnej sieti. Pre pridávanie, prístup a používanie uložených dát v databáze počítača je potrebný 
systém na správu ako je MySQL server. Relačná databáza uchováva data v radšej rozdielnych 
tabuľkách ako všetky dáta na jednom mieste. Toto pridáva rýchlosť a flexibilitu. SQL časť z 
“MySQL” znamená “Structured Query Language”. SQL je najbežnejší štandardizovaný jazyk 
používaný k prístupu do databázy a je definovaný ANSI/ISO SQL Standard.  
 
MySQL databázový server je veľmi rýchly, spoľahlivý a ľahko sa používa. Server bol povôdne 
navrhnutý pre veľké databázy a bol oveľa  rýchlejší ako existujúce riešenia. MySQL Server dnes 
ponúka bohatú a užitočnú zbierku funkcií. Jeho konektivita, rýchlosť a bezpečnosť robia MySQL 
Server veľmi vhodný pre prístup do databázy na internete. [9] 

3.1.6 JavaScript 
Táto podkapitola bola prevzatá z [10]. 

JavaScript je interpretovaný programovací jazyk so základnými objektovo orientovanými 
schopnosťami. Univerzálne jadro jazyka bolo vložené do Netscape Navigatora, Internet Exploreru 
a ďalších webových prehliadačov. Pre webové programovanie bolo taktiež rozšírené pridaním 
objektov reprezentujúcich okno webového prehliadača a jeho obsah. Táto klientská verzia 
JavaScriptu umožňuje vložiť do webových stránok vykonateľný obsah – to znamená, že stránka na 
webe už nemusí byť len statickým dokumentom HTML, ale môže obsahovať dynamické programy, 
ktoré komunikujú s užívateľom, riadia prehliadač a dynamicky vytvárajú obsah HTML. 
 
Jadro jazyka JavaScript svojimi programovými konštrukciami, ako príkaz if, cyklus while a operátor 
&& syntakticky pripomína C, C++ a Javu. Avšak syntaxová podobnosť končí. JavaScript je 
programovací jazyk bez typovej kontroly, čo znamená, že premenné nemusia mať špecifikovaný typ. 
Objekty v JavaScripte sa podobajú skôr asociatívným poliam jazyka Perl, ako štruktúram v C alebo 
objektom v C++ a Jave. Podobne ako Perl je JavaScript interpretovaný jazyk a mnohé myšlienky 
preberá z jazyka Perl. Príkladom sú regulárne výrazy a prvky práce s poliami. 

3.1.7 Ajax 
Táto podkapitola bola prevzatá z [11]. 

Ajax veľmi rýchlo v posledných rokoch vyrástol. Ide o niekoľko rokov starú technológiu, ktorú 
nazval v roku 2005 Jesse James Garrett termínom Ajax. Začala vlna záujmu o túto technológiu 
používanú aplikáciami ako Google‘s Suggest, Gmail a aplikáciami s mapami. Ajax je dnes vnímaný 
dosť odlišne ako pred pár rokmi dozadu. Ide o prevratnú technológiu, ktorá zmenila online aplikácie 
a zmenila pohľad ľudí na dnešné webové aplikácie a čo sa snimi dá všetko robiť. Pomocou Ajaxu sa 
robia jednoduché asynchónne požiadavky na server. Asynchrónnym myslíme, že požiadavka je 
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v pozadí poslaná na server, bez spozorovania užívateľa v užívateľskom rozhraní. Pridaním 
asynchrónnych volaní dáme aplikáciám nový rozmer použitia. 

3.2 Požiadavky na hosting 
E-learningový systém je založený na technológiách HTML, PHP, CSS, JavaScript, Ajax a databáze 
MySQL. Tieto technológie sú podporované už v základných balíčkoch služieb. Dôležitá je podpora 
PHP verzie 5.0 a vyššej, zapnutá podpora mod_rewrite a server Apache. Odporúča sa systém 
nainštalovať na Linux/Unix server z dôvodu spoľahlivosti, bezpečnosti a rýchlosti. Používať systém 
na konkurenčnom serveri IIS od firmy Microsoft sa neodporúča. 
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4 Návrh 

4.1 Use Case Diagram 

4.1.1 Čo je to Use Case Diagram? 
Je to jeden z diagramov jazyka UML. Slúži vo fáze špecifikácie pre nájdenie prípadov použitia 
systému (jednotlivých funkcií) a účastníkov, ktoré na prípadoch participujú. Zobrazuje hranice 
systému, prípady užitia, aktérov (účastníkov) a interakcie medzi aktérmi a prípadmi. [12]  
 
Prvý, kto zviditeľnil prípady užitia bol Ivar Jacobson svojou publikáciou v roku 1992. Okamžite po 
vydaní jeho knihy boli prijaté komunitou objektovo orientovaných vývojárov ako základný element 
pri plánovaní a vývoji projektu. Scenár je sekvencia krokov popisujúcich interakcie medzi aktérmi 
a systémom. Prípad užitia je sada scenárov, ktoré spája dohromady spoločný cieľ. [13] 

4.1.2 Use Case Diagram pre náš projekt 
V našom Use Case Diagrame sa nachádzajú traja aktéri: študent, administrátor a lektor. Študent má 
prístup iba do užívateľského rozhrania a preto nemá žiadny prípad užitia rovnaký s administrátorom 
alebo lektorom. Administrátor má plnú kontrolu nad administračným rozhraním a lektor má len 
obmedzené práva. Tieto práva je však možné jednoducho v systéme meniť a preto tento Use Case 
Diagram je len informačný. Firma Honeywell si môže tieto práva meniť podľa svojho uváženia.  
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Obrázok 4.1 - Use Case Diagram. 
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4.2 ER diagram 
 

ER diagram obsahuje 32 tabuliek a z dôvodu prehľadnosti a zachovania kvality, je umiestnený medzi 
prílohami ako Príloha 4. ER diagram vo väčsom formáte. Celý ER diagram je rozdelelený do 3 
logických častí oddelených farebne. Na návrh ER diagramu som použil voľne dostupnú verziu 
softwaru MySQL Workbench verzie 5.0.30 OSS. 

4.2.1 Admin core 
Táto časť obsahuje úplny základ administračného systému, na ktorom je založený celý e-learning. 
Skladá sa z 13 tabuliek, ktoré obsahujú užívateľov, základné nastavenia, štruktúru administračného 
rozhrania, moduly, logy a iné. Toto jadro je možné v budúcnosti použiť aj na iné projekty, ide 
o štruktúru, ktorá nie je zameraná na konkrétny typ systému. 
V jadre sú pripravené aj prístupové práva, skupiny práv, ktoré je možné priradiť užívateľom.  
 

− admin_users – tabuľka slúži na uloženie užívateľov s prístupom do administračného 
prostredia. Obsahuje atribút id slúžiaci na unikátnu identifikáciu užívateľa. Má tvar 32 
miestneho reťazca. Konkrétne tento identifikátor je generovaný pomocou hashovacej 
funkcie md5. Unikátnosť je zaručená hashovaním aktuálneho času v sekundách od roku 
1970.  
 
Login má maximálnu dĺžku 20 znakov, password je zahashovaný pomocou funkcie md5 
a kombinácie id. Admin môže nadobúdať len hodnôt 0 a 1 a v prípade nastavenia hodnoty 
1 sa na užívateľa nevzťahujú žiadne nastavené práva. Má prístup do akejkoľvek sekcie. 
Group_id je prepojený s tabuľkou id admin_groups, ktorá určuje skupinu užívateľov s 
definovanými právami. Function je funkcia užívateľa v systéme. Last_login obsahuje 
počet sekúnd od roku 1970. Ip je uložená hneď po prihlásení užívateľa do systému. Status 
môže nadobúdať hodnotu 0 a 1 a určuje či má užívateľ aktívne konto. Log_id je atribút 
nachádzajúci sa vo väčšine tabuliek a obsahuje unikátnu hodnotu, ktorá je prepojená 
s tabuľkou admin_log a admin_owner, ktoré uchovávajú informácie o vykonaných 
akciách v systéme.  
 

− admin_menu, admin_submenu – tabuľky, v ktorých sa uchováva štruktúra menu a 
náväznosť modulov na danú položku. Tieto tabuľky sú medzi sebou previazané cez id 
a parent_id. 
 

− admin_modules – obsahuje zoznam všetkých modulov, ktoré sú prístupné 
v administračnom rozhraní. Sú zaradené do skupín pomocou atribútu type. Tabuľka 
obsahuje informácie o položkách modulu a informácie o module slúžiace na lepšiu 
prehľadnosť. Každý modul je možné priradiť viacerým položkám v menu alebo submenu. 
 

− admin_log – zbiera informácie o vykonaných akciách  
 

− admin_owner – do tejto tabuľky sa zapisuje vždy len prvá akcia. Bola oddelená od 
tabuľky admin_log, aby sa pri vyhľadávaní majiteľa záznamu nemuselo zbytočne 
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prehľadávať veľké množstvo záznamov. Zbiera informácie o vykonaných akciách  
 

− admin_variables – obsahuje rôzne premenné a konštanty zoradené do stromovej 
štruktúry. Každý záznam má nadpis, text, názov premennej alebo konštanty, hodnotu 
a stav. 
 

− admin_messages – správy zobrazené v administračnom rozhraní priamo na úvode. Ide 
o informačné správy v prípade nejakej naliehavej správy, zmeny v systéme, stretnutia ... 
Správe je možné priradiť prioritu a bude zobrazená zvýraznene.  
 

− admin_groups – skupiny úžívateľov s rôznými právami.  
 

− admin_sections – každú sekciu je potrebné v prípade využitia práv zadefinovať. Každá 
sekcia má svoj unikátny link a pridaním parametrov nachádzajúcich sa v URL, je možné 
každú sekciu identifikovať. Sekcii sa dá priradiť text s pomocou, táto pomoc bude 
zobrazená pri konkrétnej sekcii.  
 

− admin_groups_access, admin_accces – tabuľky uchovávajú informácie o možnosti 
pristupovať k zadefinovanej sekcii.  

 

4.2.2 Všeobecné 
− general_user_detail – doplňujúce informácie k užívateľom. Táto tabuľka je využitá pri 

užívateľoch v admine ako aj študentoch. Je prepojená pomocou unikátneho id. Všetky 
tieto informácie sú zhodné pri oboch typoch užívateľov, a preto bola použitá jedna 
všeobecná tabuľka. 

 

4.2.3 E-learning 
− elearning_users – užívatelia podobní ako v tabuľke admin_users, ale v prípade potreby sa 

môžu študentom v elearningu pridať ešte iné atribúty a napríklad atribút admin nie je 
potrebný u študentov, preto sú tieto 2 tabuľky oddelené.  
 

− elearning_user_info – zbiera údaje o prihláseniach užívateľov do e-learningu. Sleduje 
v prípade potreby, ktorý z prihlasovacích údajov nesedí s údajom v databáze.   
 

− elearning_log  – zapisujú sa doňho informácie o poslednej akcii užívateľa, viazané na 
konktrétnu položku. Skladá sa z atribútu parent_id, ktorá sa viaže na požadovaný záznam 
v tabuľke a atribútu user_id slúžiacej na konktrétnu identifikáciu užívateľa. Ide o rovnakú 
hodnutu id ako v prípade tabuľky elearning_users alebo general_user_detail.  
 

− elearning_groups –  vytvorením tejto tabuľky zaistíme možnosť rozdeľovania ľudí do 
skupín. Ku každej skupine sa priraďujú študenti, ktorí budú mať prístup ku knihám 
a lekciám priradeným k tej istej skupine. Tým sa zaistí, že lektor môže mať viac od seba 
nezávislých skupín študentov a každá skupina môže mať povolenú inú študijnú látku ako 
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druhá skupina.Tabuľka obsahuje atribúty title, subtitle a text. Nadpis je povinná položka, 
ostatné slúžia len na jednoduchšiu identifikáciu.  
 

− elearning_groups_users – priradí sa k vybranej skupine ID užívateľa  
 

− elearning_groups_books – táto tabuľka sa viaže pomocou atribútu group_id na skupinu, 
ku ktorej patrí a na konkrétnu knihu, ktorú sme priradili skupine. Týchto kníh môže mať 
skupina priradených viac. Knihy je možné medzi sebou ľubovoľne radiť, aby sa dodržala 
potrebná postupnosť kníh. Atribút lesssons uchováva delimiterom | oddelené konkrétne 
lekcie, ktoré sa majú zobrazovať študentovi.  
 

− elearning_books – slúži na uchovávanie kníh, každý lektor má zobrazené len knihy, ktoré 
sám pridal. Údaje o pridaní záznamu sa uchovávajú v už spomínanej tabuľke 
admin_owner, ktorá je prepojená s atribútom log_id.  
 

− elearning_lessons – uchováva lekcie priradené ku konkrétnej knihe. Radenie je spravené 
pomocou atribútu table_order určujúci číselnou hodnotou poradie zobrazenia záznamu. 
 

− elearning_modules – nachádzajú sa v nej všetky moduly, ku každému záznamu sa 
priraďuje id z tabuľky admin_modules, ktorá určuje typ modulu a teda aj funkčnosť. 
Tabuľka obsahuje aj položku free, s hodnotami 0 a 1. Hodnota 1 určuje možnosť 
duplikácie tohto modulu iným lektorom.   
 

Ďalej popíšem tabuľky konkrétnych modulov pre výučbu. E-learning obsahuje 5 modulov 
a skladá sa z 9 tabuliek. Na prvý pohľad si človek môže všimnúť dlhých názvov. Tieto názvy 
však zprehľadňujú návrh a nie je problém sa medzi nimi orientovať. 
 

 Modul články 
 

− elearning_module_articles – uložené články, primárny kľúč je previazaný s primárným 
kľúčom tabuľky elearning_modules. Atribút id má tvar čísla, jeho hodnota je vždy 
unikátna a je vždy o 1 väčšia (auto_increment).   
 

− elearning_module_articles_words – uchováva slová, ktoré majú v článku preklad alebo 
výslovnosť. 

 
− elearning_module_articles_answer – ukladajú sa sem preklady článkov od študentov. 

 
 Modul preklad viet a domáca úloha 
 

Tieto 2 moduly zdieľajú spolu tie isté tabuľky, majú rovnakú štruktúru a preto je zbytočné 
duplikovať tieto tabuľky. Jediný rozdiel medzi týmito modulmi je programová funkčnosť, 
ktorá je ovplynená v užívateľskom rozhraní. 

 
− elearning_module_translation_sentences – slúži na uloženie vety k modulu. Obsahuje 

vetu na preklad, správnu odpoveď a mp3 súbor s vetou. Zoradenie funguje na základe 
určeného poradia. 
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− elearning_module_translation_sentences_answer – do tejto tabuľky sa ukladajú preklady 

viet od užívateľa. 
 

Modul slovíčka 
 

− elearning_module_vocabulary – tabuľka uchováva slovíčka na precvičenie. Obsahuje aj 
preklad slovíčka a taktiež mp3 súbor s výslovnosťou. 

 
Modul dopĺňanie slovíčok do textu 
 
− elearning_module_fill_articles – uchováva zoznam článkov prepojených na konkrétny 

modul pomocou atribútu id, atribút title a text slúžia na identifikáciu článku. 
 
− elearning_module_fill_articles_words – obsahuje všetky slová, ktoré je možné vybrať na 

určené miesto. Každé miesto má svoj unikátny identifikátor a obsahujú ho všetky slová, 
ktoré je možné na dané miesto vybrať. Vždy jedno slovo na vybranom mieste musí byť 
označené ako správna odpoveď, teda right_answer musí mať hodnotu 1. Na základe 
priradenej správnej odpovede sa študentovi automaticky skontroluje vyplnená úloha 
a zobrazí sa mu odpoveď. 

 
− elearning_module_fill_articles_words_answer – zaznamenávajú sa odpovede od 

študentov, na základe ktorých sa neskôr kontrolujú výsledky.  
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4.3 Rozloženie administračného rozhrania 
 

Návrh designu administračného rozhrania je veľmi dôležitý z dôvodu ovládateľnosti a prehľadnosti. 
Ide o dvojstĺpcové rozloženie s hlavičkou a záhlavím. Hlavička obsahuje logo, hlavné menu 
a základné ovládacie prvky ako zmena lektora v prípade, že je užívateľ administrátor, prihláseného 
užívateľa (lektora) a odhlásenie zo systému s automatickým odhlásením po uplynutí určeného 
časového intervalu. Na obsah je vyčlenená najväčšia časť layoutu, a preto zostávajú formuláre 
prehľadné. Výpisy záznamov z databázy sú po prechode myšou označované modrou farbou 
nachádzajúcou sa v rozhraní len pri výpisoch, čiže je veľmi dobre viditeľná. Použitie ikoniek 
umožnilo ušetriť miesto pri výpisoch, a tým následne zprehladniť rozhranie.  
 
 

 
 

Obrázok 4.2 - Návrh administračného rozhrania. 
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4.4 Rozloženie užívateľského rozhrania 
 
Užívateľské rozhranie je jednoduchšie ako administrátorské. Obsahuje iba jedno hlavné menu a druhé 
menu bolo vymenené za stĺpec obsahujúci prihlasovací formulár, formulár na vygenerovanie 
zabudnutého hesla, posledné prihlásenie do e-learningu alebo v prípade zvolenia výučby ide o výber 
lektora, navigáciu a výber úlohy. V ovládacích prvkoch sa nachádza informácia o prihlásenom 
študentovi a tlačidlo na odhlásenie z e-learningu.  
 
 

 
 

Obrázok 4.3 - Návrh užívateľského rozhrania. 
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4.5 Adresárová štruktúra 
Správne navrhnutá adresárová štruktúra pomáha k dobrej orientácii a urýchli čas pri práci. Štruktúra 
je navrhnutá tak, že prvý adresár je vždy typ súborov. Pod tým je rozdelenie medzi rozhrania 
admininistračné (admin), užívateľské (web) alebo všeobecné (general) prislúchajúce obidvom 
rozhraniam. 
 

 
 

Obrázok 4.4 - Adresárová štruktúra. 
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5 Implementácia 

Celý systém je postavený na objektovom PHP frameworku vlastnej výroby. Ide o rôzne 
predpripravené triedy na prihlasovanie, tvorba CAPTCHA obrázkov, tvorbu formulárov, výpisov 
tabuliek, generovanie navigácie a rôznych iných. Medzi hlavné výhody patrí jednoduchá manipulácia, 
prehľadnosť a bezproblémová rozšíriteľnosť.  
 
Systém pozostáva z dvoch ako graficky tak aj funkčne rozdielnych rozhraní. Preto budem popisovať 
každé rozhranie samostatne.  

5.1 Použité nástroje 
Pri implementácii systému bol použitý balík WampServer 2.0 obsahujúci všetky potrebné programy 
pre spustenie a vývoj internetovej aplikácie. Obsahuje server Apache verzie 2.28, PHP 5.2.6, 
SQLitemanager, MySQL 5.0.51 a nástroj phpMyAdmin na správu MySQL databázy. 
 
Na písanie kódu bol použitý voľne šíriteľný editor PSPad verzie 4.5.3 (2298) s podporou kódovania 
UTF-8. Design obidvoch rozhraní bol navrhnutý pomocou programu Photoshop CS 2  od firmy 
Adobe. Pre overenie validity užívateľského rozhrania bol využitý online W3C Markup Validator 
verzie 0.8.5. 

5.2 Framework 
Framework je dôležitý pre vývoj veľkých objektovo orientovaných systémov. Zaručuje väčšiu 
produktivitu, kratší čas na dokončenie zákazky a opätovné využitie [14]. Pri tvorbe frameworku je 
potrebné počítať s väčšou časovou náročnosťou ako pri neobjektovom programovaní. Dôležitý je 
kvalitný a premyslený návrh použiteľný aj pri iných projektoch. Avšak čas strávený tvorbou 
frameworku sa v prípade opätovného použitia vráti viacnásobne.  
 
V našom systéme sa predpripravené triedy nachádzajú v súbore classes.php. Tento súbor obsahuje 
všetky triedy, ktoré sú použiteľné ako v administračnom tak aj užívateľskom rozhraní. Tieto triedy sa 
starajú o rôzne základné a často používané funkcie. Ide napríklad o prihlásenie do systému, 
debuggovanie MySQL volaní, generovanie grafov či na generovanie formulárov a výpisov záznamov.  
Teraz  popíšem metódy niektorých veľmi využívaných tried. 

5.2.1 Trieda login 
Obsahuje metódy používané pri prihlasovaní alebo odhlasovaní zo systému. Táto trieda sa využíva 
ako v administračnom tak aj v užívateľskom rozhraní. 
 

− check_login_data – metóda sa stará o kontrolu prihlasovacích údajov. Do metódy 
pošleme premenné s prihlasovacími údajmi, tabuľkou odkiaľ sa čerpajú údaje o 
užívateľoch, prefix využitý pri zápise do premenných a tabuľku na zápis histórie 
o prihlásených užívateľoch. Do tabuľky sú následne zapísane údaje ako je login, čas 
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prihlásenia, IP adresa, HOST a v prípade, že sa užívateľovi nepodarí prihlásiť, tak aj údaj, 
ktorý bol nesprávne zadaný. Na základe toho máme údaje o prípadnom neoprávnenom 
prístupe. Odoslané údaje sú kontrolované a sú z nich odstránené nebezpečné 
a nepovolené znaky.  
 

− logoff – zavolaním metódy sa premenné potrebné pre prihlásenie do systému nahradia 
prázdnou hodnotou a nastane odhlásenie s presmerovaním na zadaný súbor. 

 
− admin_form_login – metóda na prihlásenie do administračného rozhrania. Je v nej 

predpripravená iná hlavička, aktivovaná CAPTCHA a vzhľad prihlásenia.  

5.2.2 Trieda others 
Obsahom triedy sú rôzne metódy, ktoré nebolo možné zaradiť do triedy s presne určeným významom. 
Nachádzajú sa tu metódy od generovania hlavičiek, nadpisov, práce s obrázkami až po generovanie 
grafov na štatistiku. 
 

− captcha – táto metóda generuje obrázky s náhodnými znakmi nazývané CAPTCHA, čo je 
skratka „Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans 
Apart”. Je to systém, ktorý sa používa pri overovaní, či je pri počítači človek. Obrázky 
bývajú často zdeformované, aby sa zabránilo tieto obrázky dekryptovať a počítačom 
automaticky vložiť na správne miesto.   
 
V tejto metóde je možné si nastaviť rôzne vlastnosti od veľkosti obrázku, podkladu, 
prekrytia, farby písma, druhu písma až po naklonenie znakov. 

 
− admin_title – vygenerovanie nadpisu, možnosť vloženia ikony a podnadpisu. 

 
− generate_navigation – do metódy pošleme pole s názvami, linkami a vygeneruje sa 

navigačné menu. 
 

− upload_image – veľmi dôležitá a potrebná metóda na nahrávanie obrázkov na server. 
Zadá sa názov inputu, adresár, názov súboru a požadované rozmery náhraného obrázku. 
Overí sa, či bol odoslaný input, skontrolujú sa rozmery obrázku a v prípade nesplnenia 
zadaného rozmeru bude obrázok zmenšený na požadovaný rozmer so zachovaním 
pomeru strán. V metóde sú pevne definované typy obrázkov. Obrázok nebude nahraný, 
ak nepojde o obrázok v korektnom formáte.  
 

− upload_file – metóda určená na nahrávanie súborov na server. Určíme si cestu, názov 
inputu, poprípade typ súboru, ktorý chceme, aby bol nahraný. Nahraný súbor bude mať 
v prípade neurčenia konkrétneho názvu názov unikátny, zložený z  vygenerovaného čísla 
a upraveného orignálného názvu súboru.  
 

− parse link – táto metóda rozparsuje link a odstráni z neho nami zadané premenné alebo 
im priradené hodnoty. Tým zabezpečíme jednoduché odstránenie nežiadúcich častí linku. 
Využíva sa hlavne v administračnom rozhraní pri generovaní linku pre tlačidlo “Späť”. 
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− check_form – spolupracuje s metódou na generovanie formulárov. Jej funkciou je na 
základe poslaných parametrov zistiť korektnosť posielaných údajov. Ide napríklad 
o overenie reťazca, čísla, formátu dátumu a iné. V prípade korektnosti údajov je 
nastavená premenná $this->header na hodnotu “redirect”. V opačnom prípade je 
vypísaná príslušná chybová hláška. 

5.2.3 Trieda admin 
Tieto metódy sú predpripravené priamo pre administračné rozhranie. Sú to napríklad metódy na 
generovanie menu, submenu, pomoci, štatistík, logov, ale aj overovanie práv. 

 
− access – kontroluje, rozparsováva link a overuje možnosť prístupu do sekcie. Odpoveďou 

je buď povolený prístup alebo nepovolený a vypísaná chybová hláška. Administrátor má 
prístup do ktorejkoľvek sekcie bez obmedzenia.  
 

− view_log – generuje tabuľku s údajmi o predchádzajúcich akciách k vybranej položke. 
Nachádza sa napríklad pri upravovaní položiek, vymazávaní. Zobrazuje 5 posledných 
záznamov s časom zmeny, užívateľom, akciou a názvom akcie zoradených od 
najnovšieho po najstarší.. 

5.2.4 Trieda forms 
Celkovo najpoužívanejšia trieda na generovanie výpisov záznamov a generovanie formulárov.  
 

− result – metóda slúži na generovanie výpisov záznamov so stránkovaním, zmena stavov, 
poradia záznamov, stránkovanie a rôzne preddefinované správanie podľa potreby. 
Zaujímavá je rozsiahlosť, ktorá umožnuje veľmi veľa funkcií bez napísania akejkoľvek 
HTML značky. Jednoduchým vložením MySQL volania a pridaním položiek s typmi, 
ktoré chceme zobraziť sa nám vygeneruje jednoduchá tabuľka už aj s použitým 
JavaScriptom na preblikávanie riadkov. Dáme si sem jednoduchú ukážku, ktorá názorne 
predvedie generovanie jednoduchého výpisu záznamov. Použijeme príklad 
z administračného rozhrania s výpisom kníh. Kód k popisovanému problému je 
umiestnený v Prílohe 1. 

 
1) vytvoríme si inštanciu triedy forms 
2) $form_result->paging_active nastavíme na false, tým bude deaktivované 

stránkovanie 
3) $form_result->sql_table nastavíme tabuľku alebo tabuľky, z ktorých chceme čerpať 

údaje 
4) $form_result->order_sql_where dáme čast MySQL dotazu, podľa čoho sa bude radiť 
5) $form_result->order_prefix sa nastaví v prípade výberu z viacerých tabuliek 
6) $form_result->sql obsahuje MySQL dotaz 
7) Nastavíme CSS štýl tabuľke, správu vypísanú v prípade prázdného počtu výsledkov 
8) $form_result->columns určuje počet definovaných buniek 
9) $form_result->source_icon je cesta k ikonám použitých vo výpise 
10) Poradie buniek 
11) Definujeme si každú bunku samostatne, môžeme jej priradiť názov zobrazený v 

<TH>, typ, štýly a rôzne voliteľné hodnoty na základe priradeného typu. 
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V ukážke nachádzajúcej sa v Prílohe 1 je použité aj radenie, ktoré táto trieda sama 
vygeneruje na základe priradenia typu “order”. 
 

− form – táto metóda slúži na jednoduché vytváranie formulárov skladajúca sa z 2 stĺpcov. 
V prvom sa nachádza vždy nadpis a druhý je závislý na vybranom type. Je 
predpripravných veľa možností od textu, obrázku, súboru, kalendáru až po wysiwyg 
upravený editor tinyMCE. V prípade použitia wysiwyg editoru odpadá akékoľvek 
trápenie s inicializáciou, pretože sa o všetko postará metóda automaticky. Nemusíme 
riešiť žiadne problémy spojené s nastavením enctype pri tagu <form> prípadne potreby 
nahrávania súboru na server. Ak sa nájde input, do ktorého sa výbera súbor, tak sa 
automaticky pridá k tagu <form> aj typ odosielaných dát.  
 
Táto metóda úzko spolupracuje aj s vyššie popísanou metódou check_form v triede others 
slúžiacou na kontrolovanie validity vložených dát. Jednoduchým vložením premennej 
$this->required [] = true; k danej položke sa zobrazí po pravej strane položky ikonka 
s hviezdičkou označujúca povinný údaj.   
 
Popíšem postup na vygenerovanie jednoduchého formulára. Ukážka popisovaného 
zdrojového kódu sa nachádza v Prílohe 1. 

 
1) vytvoríme si inštanciu triedy forms 
2) $form->table_class definuje CSS štýl tabuľky 
3) $form->rows – počet riadkov formulára 
4) $form->form_error – v prípade hodnoty true budú do formuláru vložené už odoslané 

údaje uložené v premennej $_POST[“X”]. X označuje názov premennej odosielanej 
z formulára.  

5) $form->form_box_style – preddefinovaný štýl (nepovinné) 
6) $form->back_link -  tlačidlo “Späť” zobrazené pod formulárom 
7) $form->submit_name – meno tlačidla na odoslanie formuláru 
8) $form->submit_value – hodnota tlačidla na odoslanie formuláru 
9) Určíme si usporiadanie riadkov 
10) Rozhodneme sa pre správny typ a následne vyplníme potrebné hodnoty.  
11) Zavoláme  metódu objektu a vygeneruje sa nám formulár. 

5.3 Administračné rozhranie 
Našim cieľom pri tvorbe administračného rozhrania bola možnosť použitia aj pri iných projektoch. 
Preto je základ systému pomerne rozsiahly, ale práve kvôli tomu sa s ním ľahšie pracuje. Veľké 
množstvo predpripravených funkcií umožňuje jednoduchú manipuláciu bez zásahov do kódu. 
Administrátor má možnosť meniť podstatnú časť administračného rozhrania ako napríklad nastavenia 
hlavičiek, cesty k súborom, heslá, vytvárať skupiny, definovať práva užívateľom alebo aj vytváranie 
menu a submenu.  
 
Vzhľad rozhrania je definovaný v súbore admin.php pomocou HTML a CSS štýlov z externého 
súboru admin.css. Výhodou je oddelenie programovej časti od HTMLj. Všetky moduly sú tvorené 
pomocou metód tried, ktoré majú pre administračné rozhranie vopred definovaný vzhľad. 
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Základná štruktúra je predpripravená, a preto vytvárame už len potrebné moduly na základe 
individuálných potrieb zákazníka. Tieto moduly sa potom nahrajú na FTP server, pridajú sa do 
systému aj s názvom, kategóriou, do ktorej modul patrí,  popisom modulu a poprípade aj položkami, 
ktoré obsahuje. Tieto informácie si je možné dať zobraziť pri výbere modulu a uistiť sa o správnom 
výbere modulu. 

5.3.1 Základné sekcie 
− informácie o prihlásení – po príhlásení do systému sa na ľavej strane nachádzajú základné 

údaje o prihláseniach do systému, IP adresa, čas a HOST posledného prihlásenia. 
V prípade, že je prihlásenie z inej IP adresy, ako bolo naposledy tak je o tom užívateľ 
informovaný pomocou zvýraznenej hlášky.   
 

− moje konto – užívateľ má možnosť si o sebe meniť svoje osobné údaje. V prípade zmeny 
hesla je potrebné zadať nové heslo dvakrát. Overuje sa zhoda hesiel a až následne je 
zmenené. 
 

− užívatelia – pridať, upraviť alebo vymazať môže buď administrátor alebo osoba na to 
určená. Po vyplnení povinných údajov je možné užívateľa pridať. Atribút aktívny určuje 
či sa užívateľ môže prihlásiť do systému. Každému užívateľovi je možné priradiť 
skupinu, ktorá má presne definované práva alebo individuálne nastaviť, do ktorej sekcie 
má prístup.  
 

− skupiny – pridaním skupiny je možné zadefinovať celej skupine práva. Tým sa uľahčí 
práca v prípade veľkého počtu užívateľov.  
 

− menu a submenu – pridaním položky do menu sa automaticky pridá položka aj do menu 
v administračnom rozhraní v prípade, že je aktívna položka. Ku každej položke je možné 
vybrať okrem názvu ešte modul, na ktorý bude položka smerovať, poprípade link alebo 
JavaScript. Zakliknutím položky Nové okno sa budú odkazy otvárať v novom okne.  
správy – informáčné správy pre všetkých užívateľov v systéme alebo konkrétneho 
užívateľa. Možnosť označenia správy za dôležitú. Správy sa zobrazujú na úvodnej 
stránke hneď po prihlásení. V prípade označenej správy ako dôležitá je táto správa 
zobrazená zvýraznene.  
 

− premenné – do stromu usporiadané premenné alebo konštanty používané 
v administračnom, ale aj v užívateľskom rozhraní. Rýchlo a jednoducho je možné zmeniť 
premenné bez zásahu do kódu.  
 

− moduly – moduly sú zaradené vo vopred definovaných kategóriách. V našom prípade ide 
o 2 kategórie, eLearning moduly a Špeciálne moduly prístupné iba administrátorovi. 
Lektor má možnosť pridávať iba eLearning moduly. 
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5.3.2 E-learning sekcie 
− knihy – rozsiahla sekcia obsahujúca správu kníh, lekcií a úloh. Každý lektor má svoje 

knihy s názvom a popisom a má možnosť si ich medzi sebou radiť. Kliknutím na názov  
sa mu zobrazia lekcie, ktoré majú rovnakú štruktúru ako knihy. Každá lekcia obsahuje 
predpripravené e-learningové moduly. Lektor si ich môže ľubovoľne zoradiť a nie je 
obmedzený na presnú postupnosť a zoradenie modulov. Modulu je možné nastaviť 
vlastnosť “Možnosť duplikácie kolegami“, ktorá keď je zaškrtnutá povoľuje ostatným 
lektorom kopírovanie daného modulu. Vo výpise je táto vlastnosť označená ikonkou 
zámku. 
 
Pri pridávaní modulu je potrebné vybrať e-learningový modul z ponuky. Vybraním 
modulu a kliknutím na ikonku hneď vedľa budú zobrazené bližšie informácie o module. 
Názov je povinná položka, bude zobrazená v užívateľskom rozhraní pri výbere úlohy. 
 
Kliknutím na konkrétny názov vo výpise modulov sa dostaneme k zadaniu úlohy. Každý 
modul má svoje predpripravené rozhranie. Z dôvodu zachovania jednoduchého 
a rýchleho ovládania sme použili technológie JavaScript a Ajax. Tým sme obmedzili 
počet refreshov stránky a zprehľadnili ovládanie. E-learningové moduly si bližšie 
popíšeme v kapitole 5.3.3 E-learningové moduly. 

 
− skupiny študentov – lektori si vytvárajú skupiny, do ktorých následne priraďujú študentov 

zo všetkých študentov nachádzajúcich sa v systéme. Užívatelia sa pridávajú alebo 
odoberajú zo skupiny jednoduchým kliknutím na riadok s menom študenta. Tento riadok 
sa vyznačí žltou farbou a v počítadle študentov v skupine sa inkrementuje alebo 
dekrementuje hodnota hovoriaca o veľkosti skupiny. Pre lepšiu orientáciu je pripravený 
filter na zobrazovanie mien študentov podľa priezviska a príslušného vybraného písmena.
  

 
Obrázok 5.1 - Filtrovanie podľa abecedy. 

 
Každá skupina môže mať priradené iné knihy a aktivované rôzne lekcie v závislosti na 
prebranej látky skupiny. Do jednej skupiny sa môže každá kniha pridať iba raz. Vybrať sa 
teda dajú len knihy, ktoré ešte neboli vo vybranej skupine pridané.   
 
Výsledky úloh sa nachádzajú po kliknutí na názov skupiny, následne treba vybrať meno 
študenta. Zobrazia sa všetky knihy, lekcie a moduly, ktoré má študent povolené. Vo 
výpise je ikonka zobrazujúca stav odoslania úlohy. Červená znamená, že táto úloha ešte 
nebola odoslaná, zelená značí už odovzdanú úlohu. Kliknutím na modrú ikonku 
informácie sa dostaneme k výsledkom danej úlohy.  
 

 
 

Obrázok 5.2 - Výsledky úloh. 
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− študenti – pracovať s databázou študentov majú povolené len administrátori. Prácu im 
uľahčuje vyhľadávanie a možnosť filtrovania pomoc abecedy. V tejto sekcii je zapnuté 
stránkovanie po 20 študentov na stranu. Tento počet je možné zmeniť v premenných.  

5.3.3 E-learningové moduly 
Momentálne je pripravených podľa špecifikácie 5 modulov na výučbu jazykov. 
 

− práca s článkom – tento modul patrí medzi moduly využívajúce technológiu Ajax. 
Povinnou položkou tohto modulu je nadpis a bude zobrazený v užívateľskom rozhraní. 
Ďalšou položkou je mp3 súbor s nahrávkou článku a konkrétny článok. Rozparsujeme 
článok pomocou funkcie parse_text_article(), ktorá sa postará o rozloženie textu na slová 
a odstráni z nich interpunkčné zmanienka. Takto upravené slová sú prepísané na 
JavaScriptový link, ktorý po kliknutí na slovo vyvolá nové JavaScriptové okno 
s možnosťou pridať k slovu preklad a výslovnosť. Poprípade, ak už slovo bolo pridané, 
tak obsahuje aj tlačidlo “Zmazať”. Celá táto akcia prebieha bez obnovenia stránky. Po 
pridaní údajov je slovo v texte vyznačené farbou, aby ho bolo možné jednoducho nájsť 
a poprípade upraviť. V texte môže byť viac rovnakých slov, avšak každé slovo môže mať 
svoj vlastný význam v danej vete.  
 

− práca so slovíčkami – zoznam slovíčok s prekladom a výslovnosťou vo forme mp3. Do 
tohto modulu sa dajú importovať slovíčka z modulu práca s článkom využitím 
jednoduchej funkcie “Importovať slová”. Tu sa nachádzajú všetky slová, ktoré boli 
pridané v článkoch vybranej lekcie a jednoduchým zakliknutím sa môžu importovať do 
slovnej zásoby. Zobrazujú sa tu len slová, ktoré sa nenachádzajú v slovnej zásobe.  
 

− preklad viet, domáca úloha – ide o 2 totožné moduly, rozlišujú sa len vo funkčnosti 
v užívateľskom rozhraní. Vety sa dajú radiť podľa poradia, obsahujú vetu na preklad, 
správnu odpoveď a mp3 súbor s nahrávkou.  
 

− doplňovanie slovíčok – úloha slúžiaca na dopĺňovanie slovíčok do textu. Lektor pridá text 
článku a na miesto kam chce pridať slovíčko, vloží dve hviezdičky **, ktoré slúžia ako 
identifikátor. Funkcia parse_text_fill_article() rozparsuje článok, odstráni nežiaduce 
znaky a rozdelí na slová. Oddelí hviezdičky a prepíše ich JavaScriptovým linkom 
slúžiacim na zobrazenie okna na pridávanie odpovedí.    
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Obrázok 5.3 - Pridávanie odpovedí. 

 
Pomocou Ajaxu sa pridávajú a odoberajú odpovede bez obmedzenia počtu odpovedí. Pri 
každej zmene článku je nevyhnutné článok uložiť tlačidlom “Upraviť”, o čom informuje 
aj prípadná hláška, ak sa zmení text.  

5.3.4 Vzhľad 
Design bol vytvorený pomocou programu Adobe Photoshop CS 2 ako už bolo spomínane vyššie. Ide 
o program na tvorbu rastrovej grafiky. Zvolené sú tmavšie, nie moc agresívne farby, aby sa mohli 
prípadne niektoré dôležité prvky zvýrazniť a aby nezanikali. Layout sa spravil podľa návrhu na 
obrázku Obrázok 4.2. Pri výpisoch záznamov sa po prechode myšou menia farby riadkov. Vo 
výpisoch bolo z dôvodu ušetrenia miesta nahradiť texty nahradiť ikonkami.  
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Obrázok 5.4 - Ukážka administračného rozhrania. 

5.4 Užívateľské rozhranie 
Základným súborom užívateľského rozhrania je index.php, do ktorého sa includujú potrebné 
konfiguračné súbory, funkcie, triedy. Prihlásenie je spravené pomocou triedy login a metódy 
check_login_data(). Táto metóda musí mať rozdielny PREFIX, aby sa  neprepisovali premenné. 
Zvolili sme PREFIX “web” a administračné rozhranie má PREFIX “admin”. Funkcie e-learningu sú 
užívateľom prístupné až po prihlásení. 
 

5.4.1 Úvod 
Na úvode sa nachádzajú technické požiadavky pre korektnú funkčnosť e-learningu, prihlasovanie pre 
študentov. Pripravená je aj možnosť požiadať si o vygenerovanie nového hesla. Na základe vyplnenia 
priezviska bude v prípade, že má vyplnený e-mail poslané nové prihlasovacie heslo. Prípadne je 
možné kedykoľvek kontaktovať administrátora, ktorý zmení heslo ručne v systéme. Po prihlásení 
študenta sa zmení prihlásenie na informácie o poslednom prihlásení. 
 

5.4.2 Moje konto 
Táto sekcia bola vygenerovaná triedou forms pomocou metódy form a slúži na zmenu hesla 
a osobných informácií o študentovi. Pri zmene hesla je potrebné napísať heslo a heslo ešte raz 
z dôvodu kontroly. Po zmene hesla musí študent pri ďalšom prihlásení použiť nové heslo. 
V osobných informáciach nie je možné meniť svoje meno a priezvisko z dôvodu kontroly úloh 
lektormi.  
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5.4.3 Výučba 
Prvým krokom pre pokračovanie vo výuke je potrebné vybrať lektora. V prípade, že nie je na výber 
nikto iný tak, bude lektor implicitne vybraný. Vybraním lektora sa vypíšu knihy, ktoré má študent 
priradené. Kliknutím na knihu sa dostane k lekciám a vybraním lekcie sa mu zobrazia všetky úlohy v 
danej lekcii. V ľavom stĺpci je zobrazená stromová štruktúra pre lepšiu organizáciu a možnosť výberu 
úlohy.  
 
Výučba obsahuje tieto úlohy: 
 

− práca s článkom – úloha slúži na dobrovoľnú výučbu. Zadaný je nadpis, članok 
s označenými slovami, ktoré po prejdení myšou zobrazia preklad a výslovnosť slova. 
Článok dopĺňa mp3 súbor s nahrávkou textu, ktorú si je možné pustiť, zastaviť a posunúť 
podľa želania. Preklad úlohy je možné uložiť a neskôr si ho opäť pozrieť. Táto úloha má 
aj tlačovú formu, kliknutím na ikonu sa otvorí nové okno s tlačovou formou úlohy. 

 
− práca so slovíčkami – úloha na výučbu slovíčok. Kartička má na jednej strane napísané 

slovo a na druhej je jeho preklad. Kliknutím na pravý dolný roh kartičky sa kartička otočí 
a napíše jeho preklad. Úlohu je možné vytlačiť, v papierovej podobe sú kartičky spojené 
a je ich potrebné preložiť. 

 
− preklad viet – sú zadané vety, ktoré je potrebné preložiť. Každá veta môže mať priradenú 

nahrávku vo formáte mp3. Študent má možnosť uložiť si preložené vety a skontrolovať si 
ich podľa správnych odpovedí, ktoré je možné zobraziť. Úlohu je možné vytlačiť 
a vypracovať bez internetu. 

 
− domáca úloha – táto úloha funguje na podobnom princípe ako preklad viet. Po odoslaní 

úlohy bude poslaný lektorovi informačný e-mail o vypracovaní úlohy. Študentovi sa 
zablokuje odosielanie úlohy. Lektor si v systéme môže skontrolovať, či bola úloha 
vypracovaná a na základe toho vyvodiť prípadné opatrenia.  
 

− doplňovanie slovíčok – študent má pripravený článok, do ktorého treba vybrať správne 
odpovede z ponuky odpovedí. Po odoslaní sa zobrazia správne odpovede. Ak bola 
študentova odpoveď nesprávna, tak sa zobrazí prečiarknutá s červeným pozadím a hneď 
za ňou bude nasledovať správna odpoveď so zeleným pozadím. Úloha obsahuje aj 
štatistiku vyjadrujúcu percentuálnu úspešnosť, počet správnych/nesprávných odpovedí 
a dátum odoslania úlohy. 

5.4.4 Vzhľad 
Ovládacie prvky sú rozložene podľa obrázku Obrázok 4.3 z návrhu užívateľského prostredia. Využili 
sa 2 stĺpce, jeden slúžiaci na navigačné prvky a druhý na obsah. Design bol navrhnutý pomocou 
softwaru Adobe Photoshop CS2, pri úprave vektorovej grafiky bol použitý program Adobe Illustrator 
CS2.  
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Obrázok 5.5 - Ukážka užívateľskeho rozhrania. 
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6 Možnosti rozšírenia 

E-learningový systém má veľký potenciál pre neustále zlepšovanie, či už nových funkcií alebo 
vylepšovanie už vytvorených funkcií. Prerobením štruktúry usporiadania sekcií by bolo možné 
spraviť všeobecnejšie riešenie vhodné nielen pre výuku jazykov, ale aj rôznych iných predmetov. 
Taktiež by som zoradil študentov do tried a skupiny priraďoval k predmetom, ktoré by boli už pridané 
v systéme. Tým by sa sprehľadnilo ovládanie a dali by sa generovať rôzne štatistiky v rámci tried, 
predmetov a lektorov. 

6.1 Pre viac firiem/škôl  
E-learning by bolo vhodné rozšíriť o možnosť využívania viacerými firmami alebo školami. Každá 
firma/škola by mala svoju vlastnú subdoménu poprípade doménu, ktorú by mohli prispôsobovať 
svojim požiadavkám ako zmena loga, adresy, farieb, noviniek ...  

6.2 Správy 
Implementácia posielania správ medzi lektormi a študentami by mohla pomôcť riešiť problémy pri 
výučbe, rozposielaním správ informovať o prípadných zmenách vyučovania. Správa by bola presne 
identifikovateľná a nedochádzalo by k neúmyselnému vymazaniu správ pri filtrovaní  nevyžiadanej  
e-mailovej komunikácie.  

6.3 Testy 
Rozšírením systému o testy by mohli študenti vypĺňať testy priamo online v počítačovej učebni. Testy 
by bolo možné vytlačit s vygenerovaným odpoveďovým formulárom a jednoduchým prepísaním 
odpovedí z formuláru do systému by boli užívateľovi odoslané výsledky. Pripravením okruhov 
otázok by sa dali generovať rôzne kombinácie otázok so zhodným bodovým ohodnotením a tým 
zabrániť nažiaducemu opisovaniu. Systém je prístupný na internete a preto može lektor opravovať 
testy aj z pohodlia domova. 

6.4 Hodnotenia a štatistiky 
Systém by sa dal rozšíriť o rôžne štatistiky tried, hodnotenia študentov, možnosť kontroly 
študentových výsledkov rodičmi prostredníctvom špeciálneho prihlásovacieho mena 
a prihlasovacieho hesla. Filtrovanie hodnotení za určité obdobie, sledovanie priemeru, vývoj známok 
a rôzne iné štatistické funkcie. 
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7 Inštalácia na localhost pre Windows 

Inštalácia systému je relatívne jednoduchá. Potrebujeme nainštalovať server Apache a PHP s MySQL 
databázou. V prípade použitia operačného systému Microsoft Windows odporúčam balík programov 
WAMP SERVER 2.0. V tomto balíčku sa nachádza všetko potrebné a funguje po malých 
nastaveniach bezproblémovo.  

7.1 Inštalácia a konfigurácia WAMP 
Z priloženého CD si skopírujeme na pevný disk adresár _instalacny_balicek. Spustíme inštaláciu 
WAMP servera  pomocou inštalačného súboru WampServer2.0c.exe. Naištalovanú aplikáciu spustíme 
pomocou start Wamp server, ktorý nájdeme v Start menu » Programy » WampServer. 

7.1.1 PHP 
Po spustení aplikácie prevedieme konfuguračné zmeny v súbore php.ini: 
 

1) arg_separator.output = "&amp;"  
2) Nastavenie SMTP servera (server na odosielanie pošty)  

SMTP = názov SMTP servera  
smtp_port = port SMTP servera  
auth_username =  
auth_password =  
 

3) Extension = php_mbstring.dll (odkomentovať) 
4) register_globals = Off  

 
 

 
 

Obrázok 7.1 - Prístup k php.ini. 
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7.1.2 Virtual Host 
Pri uživateľskom rozhraní je použitý mod_rewrite slúžiaci na prepisovanie adries na tzv. Cool URI. 
Preto je nevyhnutné použiť Virtual Hosty, aby bol mod_rewrite funkčný. V adresári, kde sme si 
naištalovali Wamp server, si nájdeme adresár alias, v ktorom vytvoríme súbor elearning.conf 
a vložíme doň dole uvedený kód. 
 
<VirtualHost 127.0.0.1> 
  ServerName "elearning" 
  DocumentRoot c:/www/elearning/ 
  DirectoryIndex index.php 
  <Directory c:/www/elearning> 
    AllowOverride All 
  </Directory> 
</VirtualHost> 
 

Do súboru c://windows/system32/drivers/etc/hosts vložíme nasledujúci riadok. 
 
127.0.0.1       elearning 

7.2 Inštalácia e-learningu 
Skopírujeme adresár elearning z priloženého CD do adresáru c://www/elearning. Do internetového 
prehliadača napíšeme http://localhost/phpmyadmin Prihlásime sa pomocou prihlasovacieho mena 
root, heslo necháme prázdne. V pravej časti okna zmeníme overenie MySQL spojenia na utf8-czech–
ci a napíšeme “honeywell” do kolónky Vytvoriť novú databázu a vyberieme zotriedenie utf8-czech-ci. 
V menu vyberieme tlačidlo Import a klikneme na tlačidlo “Browse”, vyberieme z CD súbor 
databaza/honeywell.zip a potvrdíme. 
 
Do internetového prehliadača napíšeme http://elearning/ pre zobrazenie užívateľského rozhrania 
a http://elearning/admin.php v prípade administračného rozhrania. 
 
Implicitné prihlasovacie údaje do administračného rozhrania: 
 
Prihlasovacie meno: admin 
Prihlasovacie heslo: admin 
 
Odporúča sa vytvoriť nové konto pre administátora a implicitné konto zrušiť z dôvodu bezpečnosti. 
 

http://elearning/admin.php
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8 Závěr  
Na základe špecifikácie som vytvoril e-learningový systém na výučbu cudzích jazykov pre firmu 
Honeywell a.s. Túto bakalársku prácu som si vybral, pretože som chcel vytvoriť prácu, ktorá neslúži 
len ako práca na ukončenie bakalárskeho vzdelania, ale hlavne z dôvodu, aby táto práca bola 
prakticky využitelná. Verím tomu, že e-learningový systém prispeje k lepšej výučbe jazykov a uľahčí 
prácu lektorom.  
 
Tento e-learningový systém má veľkú výhodu v jednoduchom pridávaní nových modulov a tým aj 
možnosťou rožširovať výučbu o nové typy úloh. Má veľký potenciál na rozšírenie funkcionality 
o rôzne štatistiky, výučby iných predmetov,  správy medzi užívateľmi a lektormi ... 
 

Problémom tohto systému nebolo len programovanie samostatného rozsiahleho kódu, ako aj snaha 
spraviť tento systém funkčný a navyše jednoducho a prehľadne ovladateľný. Tak veľa funkcií logicky 
usporiadať nie je jednoduché, a preto aj veľkú časť vývoja mi zabral návrh designu a prácne 
usporiadanie navigačných ako aj obsahových častí. V tomto mi pomohla hlavne technológia Ajax s 
Javascriptom, ktorá mi umožnila vložiť do popredia prioritný obsah. 
 

Táto práca mi pomohla rozšíriť framework o nové funkcie a rozhodol som sa pre rozšírenie tohto 
systému pre viac firiem/škôl. Mám v pláne spraviť e-learningovú aplikáciu pre školy, ktorá bude mať 
všeobecnejšiu štruktúru radenia úloh, radenia študentov do tried, overenia prihlasovania pomocou 
GRID karty pre lektorov, rozšírenia o offline testy a veľa iného. V systéme sa budú nachádzať všetky 
hodnotenia študentov a bude z nich možné robiť rôzne štatistiky a vyvodiť na ich základe ďalšie 
postoje k žiakom či vyučujúcim. Taktiež bude nevyhnutné zabezpečiť technickú podporu, ako 
pomocou ticketovacieho systému priamo z administračného rozhrania tak aj telefonickú.  
 

Táto bakalárska práca mi rozšírila rozhľad v návrhu informačných systémov a dala mi základy pre 
ďalší vývoj tejto aplikácie. 
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Príloha 1. Zdrojové texty 
 

Ukážka generovania výpisu záznamov pomocou triedy forms a metódy result 

 
// %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
//          vygenerovanie formularu 
// %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
$form_result = new forms; 
$form_result->paging_active = false; 
$form_result->sql_table = "elearning_books EB, admin_owner AO"; 
$form_result->order_sql_where = "EB.log_id=AO.parent_id and 
AO.user_id='$choose_user_id' and "; 
$form_result->order_prefix = "EB."; 
$form_result->sql = "select *, EB.id id from $form_result->sql_table where 
EB.log_id=AO.parent_id and AO.user_id='$choose_user_id' order by 
EB.table_order"; 
$form_result->table_class = "form_result"; 
$form_result->tr_td_class = "normal"; 
$form_result->tr_th_class = "header";         
$form_result->none_msg = "Žiadna kniha"; 
$form_result->columns = 6; 
$form_result->source_icon = SOURCE_ADMIN_ICONS; 
 
// %%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
//       order 
// %%%%%%%%%%%%%%%%%%%    
 
$order_order = 0; 
$order_title = 1; 
$order_count_lessons = 2; 
$order_status = 3; 
$order_edit = 4; 
$order_delete = 5; 
 
// %%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
//       columns 
// %%%%%%%%%%%%%%%%%%%    
 
$form_result->th_title[$order_order] = "&nbsp;"; 
$form_result->th_class[$order_order] = ""; 
$form_result->td_type[$order_order] = "order"; 
$form_result->td_title[$order_order][0] = "Hore"; 
$form_result->td_title[$order_order][1] = "Dole"; 
$form_result->td_class[$order_order] = "order"; 
 
$form_result->th_title[$order_title] = "Názov knihy"; 
$form_result->th_class[$order_title] = "title"; 
$form_result->td_type[$order_title] = "text"; 
$form_result->td_title[$order_title] = '$result[title]'; 
$form_result->td_title_else[$order_title] = '-'; 
$form_result->td_text[$order_title] = '$result[text]'; 
$form_result->td_text_chars[$order_title] = '90'; 
$form_result->td_link[$order_title] = 
'?page_id='.$_GET["page_id"].'&amp;type=1&amp;parent_id=$result[id]'; 
$form_result->variables[$order_title] = array('id', 'title', 'text'); 
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$form_result->th_title[$order_count_lessons] = "&nbsp;"; 
$form_result->td_type[$order_count_lessons] = "count_sql"; 
$form_result->td_sql[$order_count_lessons] = 'select * from 
elearning_lessons where book_id=\'$result[id]\''; 
$form_result->variables[$order_count_lessons] = array('id'); 
$form_result->counter_style[$order_count_lessons] = "counter_green";         
 
$form_result->th_title[$order_status] = "&nbsp;"; 
$form_result->td_title[$order_status][0] = "neaktívná"; 
$form_result->td_title[$order_status][1] = "aktívná"; 
$form_result->td_icon[$order_status][0] = "unactive.gif"; 
$form_result->td_icon[$order_status][1] = "active.gif"; 
$form_result->td_type[$order_status] = "status"; 
 
$form_result->th_title[$order_edit] = "&nbsp;"; 
$form_result->td_type[$order_edit] = "icon"; 
$form_result->td_icon[$order_edit] = "edit.gif"; 
$form_result->td_title[$order_edit] = "Upraviť"; 
$form_result->td_link[$order_edit] = 
'?page_id='.$_GET["page_id"].'&amp;book_id=$result[id]&amp;action=edit_boo
k'; 
$form_result->variables[$order_edit] = array('id'); 
 
$form_result->th_title[$order_delete] = "&nbsp;"; 
$form_result->td_type[$order_delete] = "icon"; 
$form_result->td_icon[$order_delete] ="delete.gif"; 
$form_result->td_title[$order_delete] = "Vymazať"; 
$form_result->td_link[$order_delete] = 
'?page_id='.$_GET["page_id"].'&amp;book_id=$result[id]&amp;action=delete_b
ook'; 
$form_result->variables[$order_delete] = array('id'); 
 
$form_result->result(); 
 

 

Ukážka generovania formuláru pomocou triedy forms a metódy form 
 
 // %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
//          vygenerovanie formularu 
// %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
$form = new forms; 
$form->table_class = "form"; 
$form->rows = 3; 
$form->form_error = $error; 
$form->form_box_style = "admin"; 
$form->back_link = $back_link; 
$form->source_icon = SOURCE_ADMIN_ICONS; 
$form->submit_class_buttons = "submit_buttons"; 
$form->submit_name = "edit"; 
$form->submit_class = "submit"; 
$form->submit_value = "Upraviť"; 
 
// %%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
//       order 
// %%%%%%%%%%%%%%%%%%%    
 
$order_title = 0; 
$order_text = 1; 
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$order_status = 2;         
 
// %%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
//       columns 
// %%%%%%%%%%%%%%%%%%%    
 
$form->th_title[$order_title] = "Názov:"; 
$form->td_type[$order_title] = "input"; 
$form->input_class[$order_title] = "long"; 
$form->input_name[$order_title] = "title"; 
$form->input_value[$order_title] = $result["title"]; 
$form->required[$order_title] = true; 
$form->required_title[$order_title] = "názov"; 
$form->required_type[$order_title] = "string";         
 
$form->th_title[$order_text] = "Popis:"; 
$form->td_type[$order_text] = "textarea"; 
$form->textarea_name[$order_text] = "text"; 
$form->textarea_value[$order_text] = $result["text"]; 
 
$form->th_title[$order_status] = "Aktívna:"; 
$form->td_type[$order_status] = "checkbox"; 
$form->checkbox_name[$order_status] = "status"; 
$form->checkbox_value_sql[$order_status] = $result["status"]; 
$form->checkbox_value[$order_status] = 1;         
 
$form->form(); 
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Príloha 2. Manuál k administračnému 
rozhraniu 
Prihlásenie 

Do administračného rozhrania sa prihlásime napísaním http://elearning/admin.php do internetového 
prehliadača. Použijeme implicitne vytvorené prihlasovacie údaje pre administrátora a opíšeme 
kontrolný obrázok. 
 
Prihlasovacie meno: admin 
Prihlasovacie heslo: admin  
 

 
Prihlásenie do administračného rozhrania. 

 

Vytvorenie užívateľa 

V hornom menu si vyberieme položku Nastavenia a v ľavom menu Užívatelia. Klikneme na tlačidlo 
Pridať užívateľa a vyplnením povinných údajov označených hviezdičkou a kliknutím na tlačidlo 
Pridať vytvoríme užívateľa, ktorý má prístup do administračného rozhrania. Vo výpise užívateľov 
nájdeme ikonky ako bodku označujúcu stav užívateľa, klúč označuje sekciu s právami, ceruzka 
možnosť úpravy užívateľa a posledná ikonka slúži na vymazanie záznamu. 

 

 
Výpis užívateľov. 

http://elearning/admin.php


 41 

Moje konto 

Kliknutím na naše meno v pravom rohu hlavičky sa dostaneme do nastavení nášho konta. Druhá 
možnosť je cez Nastavenia » Moje konto. Sekcia sa rozdeľuje na prihlasovacie údaje a osobné údaje.  
V prihlasovacích údajoch nájdeme zmenu hesla a informácie o našom poslednom prístupe do 
administračného rozhrania. 
 

Vytvorenie skupiny 

V Nastavenia » Skupiny si môžeme vytvoriť novú skupinu s právami. Túto skupinu môžeme priradiť 
užívateľovi a podľa nadefinovaných práv v skupine bude mať tento užívateľ nastavené práva. Treba 
zadať názov skupiny a pre lepšiu prehľadnosť je vhodné si do popisu napísať bližšie informácie 
o skupine. 
 

Správy  

Pod položkou Nastavenia nájdeme v ľavom menu položku Správy. Táto položka slúži na 
zverejňovanie správ na úvodnej stránke administračného rozhrania. Ide o informačné správy, teda nie 
je to určené priamo na komunikáciu medzi užívateľmi, ale na informovanie užívateľov o nejakých 
zmenách v systéme, stretnutiach a iných dôležitých skutočnostiach. Preto sú tieto správy povolené len 
pre administrátorov, avšak je možné povoliť používanie týchto správ aj lektorom. 
 
Moduly 
V Nastavenia » Skupiny máme možnosť pridávať, upravovať a mazať moduly. Tie sú zaradené do 2 
skupín. Skupina Špeciálne moduly  sú prístupné iba pre administrátora, eLearning moduly sú úlohy, 
z ktorých lektor vytvára lekcie. Ku každému modulu je možné pridať popis modulu. 
 
Študenti 
V hornom menu si vyberieme položku eLearning a následne v ľavom menu Študenti. Tu sa nachádza 
databáza všetkých študentov, ktorí majú prístup do užívateľského rozhrania. Je tu možnosť 
vyhľadávania, filtrovania užívateľov podľa abecedy a radenie podľa kritéria.  
 

 
Vyhľadávanie. 

 

Prihlasovacie meno a heslo musí mať najmenej 5 znakov a povinnými údajmi je prihlasovacie meno, 
heslo,  krstné meno a priezvisko.   
 
Knihy 
V sekcii eLearning » Knihy si pridáme najskôr knihu kliknutím na tlačidlo “Pridať knihu” 
a vyplnením povinného názvu. Po úspešnom pridaní knihy sme automaticky presmerovaný do výpisu 
kníh. Kliknutím na nadpis knihy sa dostaneme do sekcie kde si pridávame lekcie. Lekcie sa pridávajú 
rovnakým spôsobom ako knihy. Knihy a lekcie je možné pomocou šípok vo výpise radiť podľa 
potreby. Číslo vo výpise kníh zobrazuje, koľko lekcií sa v danej knihe nachádza a číslo v lekcii 
ukazuje, koľko modulov máme v lekcii.  
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Výpis modulov v lekcii pri každom zázname obsahuje ikonku zámka. V prípade, že je zámok 
farebný, tak je modul možné kopírovať aj inými lektormi. Túto možnosť je možné meniť pri 
pridávavaní modulu alebo upravovaní. Pri pridávaní si vyberieme “Modul” z ponuky. Vedľa výberu 
sa nachádza ikonka informácií. Výberom modulu z ponuky a kliknutím na ikonu sa nám zobrazia 
bližšie informácie o module.  
 
Ďalšia možnosť ako pridať modul je skopírovať ho z inej knihy alebo od iného lektora. Skopíruje sa 
celý obsah modulu a teda je možné ho následne upravovať podľa potreby. Pri kopírovaní modulov si 
najskôr vyberieme lektora. Vybraním lektora sa zobrazia všetky jeho povolené moduly zaradené 
v knihách a lekciách. Vyberieme si moduly, ktoré chceme importovať, poprípade sa nám výberom 
lekcie vyberú všetky moduly vo vybranej lekcii.   
 
Každý modul má svoje ovládanie:  
 

− práca s článkom – vyplníme nadpis, môžeme vybrať mp3 súbor a klikneme na ikonku 
napravo od textového poľa. Tým sa nám aktivuje textové pole, do ktorého napíšeme 
požadovaný text. Klikneme na tlačidlo “Upraviť“. Následne kliknutím na slovo 
z pridaného textu máme možnosť pridať k slovu preklad a výslovnosť. Okno prípadne 
zrušíme krížikom v pravom hornom rohu. Slovo, ktoré ma pridaný preklad alebo 
výslovnosť bude v texte vyznačené zelenou farbou. Opätovným kliknutím na slovo máme 
možnosť editovať položky alebo vymazať. 

 

 
Pridávanie prekladu a výslovnosti k slovu. 

 

− práca so slovíčkami – do tejto úlohy máme možnosť pridať alebo importovať slovíčko. 
Pridať slovíčko môžeme vyplnením povinných údajov, poprípade pridaním mp3 súboru. 
Importovať slová je možné zo všetkých modulov práca s článkom v aktuálne vybranej 
knihe. 



 43 

 

− dopĺňanie slov – vyplníme nadpis, klikneme vpravo na ikonku vedľa deaktivovaného 
textového poľa, vyplníme text a na miesto, kam chceme vložiť slovo napíšeme dve 
hviezdičky “**”. Po stlačení tlačidla “Upraviť” sa nám vysvietia hviezdičky zelenou 
farbou a môžeme na ne kliknúť. Zobrazí sa nám okno s možnosťou pridať odpovede. 
Kliknutím na zelenú ikonu znamienka plus sa pridávajú odpovede, ikonou mínus 
odoberajú. Vždy je potrebné označiť správnu odpoveď, aby bolo možné na základe 
odpovede študenta vyhodnotiť úlohu.  
 

 
Pridávanie odpovedí k slovu. 

 

− preklad viet, domáca úloha  - tieto moduly majú rovnakú štruktúru. Povinný údaj je veta 
a jej správna odpoveď, voliteľný údaj je mp3 súbor.  
 

Skupiny študentov  
Táto sekcia slúži na vytváranie skupín študentov. Povinná položka je názov skupiny, ostatné položky 
sú voliteľné a slúžia na lepšiu prehľadnosť. Po pridaní skupiny máme možnosť priraďovať do 
skupiny študentov.  
 
Kliknutím na ikonku panáčika pri vybranej skupine sa dostaneme k zoznamu všetkých študentov. 
Kliknutím na študenta myšou zabezpečíme pridanie do skupiny. Študent sa vysvieti žltou farbou, po 
ďalšom kliknutí sa zo skupiny odstráni a riadok so študentom bude šedej farby. Študentov si môžeme 
filtrovať pomocou začiatočného písmena priezviska, ktoré sa nachádzajú v pravom hornom rohu aj 
s modrým ukazateľom počtu študentov v skupine.  
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Pridávanie/odoberanie študentov. 

 
Po kliknutí na obrázok knihy sa nám zobrazí zoznam všetkých prístupných kníh a lekcií v tejto 
skupine. Pridanie knihy je pomocou výberu z roletového menu, kde sú zobrazené všetky naše knihy. 
Po vybraní knihy sa nám zobrazia lekcie.  
 
K výsledkom študentov sa dostaneme kliknutím na názov skupiny vo výpise skupín. Zobrazí sa nám 
výpis študentov v danej skupine a kliknutím na meno študenta sa dostaneme k výpisu knih, lekcií 
a modulov, ktoré má študent priradené.  Vo výpise máme ikonku fajky znázorňujúcu stav úlohy. 
V prípade červenej ide o neodoslanú úlohu, ak je zelená tak je úloha vypracovaná. Kliknutím na 
modrú ikonu označujúcu informácie sa dostaneme k výsledkom od študenta. Ku každej úlohe 
môžeme pridať jednu poznámku slúžiacu len lektorom a druhá je prístupná študentovi.  
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Príloha 3. Manuál k užívateľskému 
rozhraniu 
 
Prihlásenie 
Prístup do užívateľského rozhrania je cez adresu http://elearning/. Prihlásime sa pomocou 
vytvoreného testovacieho  študenta.  
 
Prihlasovacie meno: spocky 
Prihlasovacie heslo: tester 
 

 
 
Na úvodnej stránke sa po korektnom prihlásení v ľavom stĺpci zobrazia údaje o poslednom prihlásení 
ako je čas prihlásenia, IP adresa a HOST.  
 
Výučba 
Výberom tejto sekcie sa nám zobrazia lektori, u ktorých sme zaradení v skupinách. Implicitne je 
zvolený prvý lektor. Preklikaním cez knihy a lekcie sa dostaneme k úlohám. Na ľavej strane sa nám 
zobrazila navigácia v podobe stromovej štruktúry. Pod navigáciou, v prípade vybranej lekcie, 
nájdeme obsah lekcie zložený z úloh. Vybraná úloha je označená  príslušnou ikonou. Kliknutím na 
ikonu pri vybranej úlohe sa nám táto úloha zobrazí. 
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Každá úloha má svoje ovládanie: 

 

− práca s článkom – táto úloha obsahuje text a textové pole kde si môžeme zapísať preklad 
textu a uložiť. V texte sú zvýraznené slová a po ich prejdení myšou sa nám zobrazí 
preklad a výslovnosť slova. Táto úloha sa dá vytlačiť a riešiť offline. V tlačovej podobe 
obsahuje text slová s horným indexom a tabuľku s prislúchajúcimi číslami a ich 
prekladom a výslovnosťou.  
 

 
Zobrazenie prekladu a výslovnosti slova. 

 

 

− práca so slovíčkami – úloha slúži na výučbu slovnej zásoby. Slovíčka sú generované 
náhodne v anglickom jazyku. Po kliknutí na pravý dolný roh kartičky sa kartička “obráti” 
a zobrazí sa preklad slova. Úloha má tlačovú podobu v podobe kartičiek, ktoré sa preložia 
a budú sa dať použiť na offline výučbu slovíčok.  
 

 
Výučba slovíčiek 
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− dopĺňanie slov – kdekoľvek v texte sa nachádza namiesto slova roletové menu 
v možnoťou výberu správnej odpovede. Po vyplnení sa zobrazia výsledky vo forme 
štatistiky a vypočíta sa percentuálny podiel správnych odpovedí z celkového počtu 
odpovedí.   
 

 
Vypracovanie úlohy. 

 

 
Vyhodnotenie úlohy. 
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− preklad viet, domáca úloha –  tieto moduly slúžia na preklad viet. Vyplníme preklady viet 
do predpripravených textových polí a dáme odoslať. Rozdiel medzi domácou úlohou 
a prekladom viet je, že sa domáca úloha už druhýkrát nedá odoslať. Výsledky sú uložené 
a lektorovi  na jeho e-mail príde link s odoslanými výsledkami študenta.  

  

Moje konto  
Sekcia slúžiaca na zmenu prihlasovacích a osobných údajov. Heslo musí mať najmenej 5 znakov, 
poprípade sa dá táto hodnota zmeniť v súbore setup.php prepísaním premennej 
$setup["elearning_minimum_password"].  V osobných údajoch nie je možné meniť krstné meno a 
priezvisko. Túto možnosť má len administrátor alebo poverená osoba cez administračného rozhrania. 
 

 
Moje konto. 
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Príloha 5. ER diagram  
 

 
 


