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Abstrakt 

 
Tato bakalářská práce je zaměřena na výběr, konfiguraci a implementaci 

e-learningového systému s ohledem na jeho výkon, spolehlivost a funkce, což vede ke 

zjednodušení a zkvalitnění procesu učení a vzdělávání v organizaci oproti tradičnímu 

vzdělávacímu procesu. Výsledkem by měl být e-learningový systém šetřící nejen 

pěněžní, ale i lidské zdroje. 

 

Abstract 
 

The bachelor thesis is focused on choosing, configuring and implementing an e-learning 

system, considering its performance, reliability and functions which leads to a simplier 

and an overall enhanced learning and educational process, opposed to the traditional 

one. The result should be an e-learning system saving not only financial resources but 

also human ones. 
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ÚVOD 

V této práci se budu zabývat e-learningovými informačními systémy, zkráceně LMS, 

tedy Learning Management Systems. Tyto systémy zaznamenaly v poslední době téměř 

raketový nástup. Důvod je velmi prostý. Jsou velmi současné, dívají se na vzdělávání 

z jiného, poněkud modernějšího pohledu, který mnohem více zapadá do dnešní doby, 

kdy se elektronizuje snad každý obor. Práce s nimi je pro dnešní generaci mnohem 

přirozenější než klasické knihy a tabule. Výsledkem této práce by mělo být zavedení 

online výuky na Vyšší odbornou školu Žďár nad Sázavou, budu se tedy snažit o 

zkvalitnění a zefektivnění vzdělávacího procesu na této škole. 

V teoretické části bakalářské práce se budu zabývat definicí termínů nutných 

k pochopení funkcionalit a vnitřního uspořádání systémů LMS. Budu se také zabývat 

definicí technologií potřebných k provozu e-learningového systému. Jedná se o 

technologie jako PHP, MySQL, HTTP, DBMS a podobně. Dále se budu snažit naznačit 

konstrukci obecného informačního systému, vzhledem k tomu, že systémy LMS jsou za 

informační systémy svým způsobem považovány, což souvisí s dalším pojmem, a tou je 

informační strategie, která organizace určitým způsobem nutí k nasazení 

e-learningového systému pro zefektivnění vzdělávacích procesů. 

V analytické části provedu zhodnocení současného stavu pomocí analýz HOS 8 a 

SWOT. Obě tyto analýzy by měli pomoct odpovědět na otázku, zda je nasazení 

e-learningového systému v prostředí školy vhodné a jaké budu benefity tohoto řešení, 

ale také obecná rizika a problémy organizace, a to jak v oblasti informačního systému, 

tak v oblastech jiných. 

V praktické části práce se budu již zabývat konkrétním výběrem, instalací a konfigurací 

e-learningového systému pro Vyšší odbornou školu Žďár nad Sázavou, kdy pro 

konečný výběr daného řešení bude třeba konfrontovat školou zadané parametry 

s parametry e-learningových systémů dostupných na trhu. Patří mezi ně především 

zachování zpětné kompatibility, modularity, funkčnosti a ceny. Po vytvoření prostředí 

pro instalaci LMS a konfiguraci vybraného řešení bude mým úkolem nastavit strukturu 

přístupových práv, zabezpečovacích a zálohovacích mechanismů, propojit 

e-learningový systém se školním informačním systémem a vytvořit několik kurzů, které 

by měly taktéž odpovídat požadavkům školy. 
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CÍLE PRÁCE 

Cílem bakalářské práce je výběr, implementace a konfigurace e-learningového systému 

pro Vyšší odbornou školu ve Žďáře nad Sázavou. Dílčím cílem práce je provedení 

analýzy současného stavu a potřeb organizace, ze kterých bude při tvorbě návrhu 

vycházeno. Posledním cílem je provedení ekonomického zhodnocení 

implementovaného řešení. 

Součástí návrhu řešení bude otestování funkčnosti a efektivnosti vybraného řešení v 

porovnání s možnými alternativami a jejich ekonomické zhodnocení. 

Hlavním východiskem pro stanovení způsobu návrhu budou metodiky analýz SWOT 

(Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) a HOS (Higher Order Spectral 

Analysis). V první jmenované analýze se jedná o zhodnocení organizace z pohledu 

silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Druhá jmenovaná analýza popisuje 

informační systém organizace z několika aspektů. 

METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

V tomto odstavci se budu věnovat popisu a metodice splnění zadaných cílů práce. 

V prvním kroku je pomocí analýz HOS a SWOT třeba říci, zda je lokální informační 

systém schopen akceptovat takovýto další zátěžový prvek. Po odsouhlasení se dostávám 

do dalšího kroku, a tím je výběr e-learningového systému. Pro výběr e-learningového 

systému využiji osvědčený strukturovaný postup, jehož výsledkem by měl být systém 

vyhrávající konfrontaci s požadavky instituce. 

V dalším kroku proběhne instalace a konfigurace vybraného systému na servery Vyšší 

odborné školy ve Žďáře nad Sázavou. Pro tuto instalaci bude využita doporučená 

metodika instalace dle pokynů vývojářů. Tento LMS poté nakonfiguruji podle 

požadavků administrátora, nastavím práva k přístupu a vytvořím několik vzorových 

kurzů. Další věci se již týkají praktického provozu a zahrnují: 

 návrh zabezpečovacích postupů, 

 návrh zálohovacích postupů, 

 návrh autentizace a autorizace uživatelů prostřednictvím Active Directory, 

 návrh integrace známkování žáků v prostředí Moodle do školního IS, 

 návrh zpětné vazby uživatelů. 
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1 Teoretická východiska práce 

1.1 Co je to informační systém? 

Definice pojmu informační systém se v literatuře různí. Uvedu zde dva příklady definic, 

které tento pojem vysvětlují z různých rovin: 

Informační systém je kombinace hardware, software, infrastruktury a poučeného 

personálu. Je vytvořen pro zjednodušení plánování, kontroly, koordinace a usnadnění 

rozhodování v organizaci [31]. 

Informační systém je soubor technických, lidských a organizačních prostředků a metod, 

který efektivně poskytuje oprávněným uživatelům definované informační služby v 

definované kvalitě [10, s. 2]. 

1.2 Informační strategie 

Informační strategií obecně rozumíme soustavu cílů a způsobů jejich dosažení. Cílem 

informační strategie podniku by mělo být především hledání odpovědí na otázky 

jak pomocí IS/IT [9]: 

 zvyšovat výkonnost pracovníků podniku, 

 podporovat dosahování strategických cílů podniku, 

 získávat pro podnik konkurenční výhodu, 

 vytvářet pro podnik další strategické příležitosti rozvoje. 

Proces definování informační strategie podniku je trvalý dialog mezi obecným 

managementem podniku a odborníků – měl by být orientován především na analýzu 

procesů a jejich možnou podporu IS/IT. Měl by řešit komplexní, systematické a 

integrované zavádění IS/IT včetně systematického vytváření potřebné informační 

infrastruktury. Informační infrastruktura podniku znamená prostředí pro trvalý rozvoj 

IS/IT podniku [9]. 

Z toho důvodu je žádoucí, aby úroveň informační infrastruktury trvale mírně předbíhala 

úroveň IS/IT podniku. V žádném případě se nesmí stát brzdou rozvoje IS/IT. Návrh 

infrastruktury musí reagovat na světové vývojové trendy, aby byl podnik vždy schopen 

včas reagovat svým IS/IT na neustále se vyvíjející potřeby diktované reakcí na 

konkurenční prostředí [9]. 
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1.3 Architektura informačního systému 

Mezi složky informačního systému patří [10]: 

 hardware, 

 Technické prostředky hmotného charakteru. Jejich kvalita ovlivňuje poruchovost 

informačního systému a spoluurčuje významnou měrou kvalitu poskytovaných 

informačních služeb (dostupnost, rychlost) [10]. 

 programové vybavení (software), 

 Technické prostředky nehmotného charakteru obsahující algoritmy spoluurčující 

cílové chování informačního systému [10]. 

 údaje uložené na prostředcích informačního systému (dataware), 

 Podle subjektivního pohledu ostatních součástí informačního systému můžou 

mít charakter dat, informací či znalostí [10]. 

 lidská složka (peopleware), 

 Lidé zabezpečující obsluhu, údržbu, užívání a zabezpečení informačního 

systému [10]. 

 organizační uspořádání (orgware). 

 Organizační struktura, směrnice, předpisy, pravidla určující pravomoci, 

zodpovědnost, činnost a chování lidí při obsluze, údržbě, užívání a zabezpečení 

informačního systému [10]. 

 

 

Obr. č. 1: Architektura informačního systému, [10] 
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1.4 Historie e-learningu 

Prvními aplikacemi založenými na Skinnerově teorii programovaného učení (viz. [19]), 

která vycházela z principů pedagogické kybernetiky, byly koncem 60. let programy pro 

vyučovací automaty. U nás byl vyvinut jeden z nejlepších takových automatů Unitutor. 

Každá stránka zde byla výkladem, na jehož konci byla kontrolní otázka s výběrem 

několika možných odpovědí. Podle provedené volby bylo možné program větvit a 

pokračovat na libovolné další straně. Informace o správném či chybném řešení 

představovala okamžitou zpětnou vazbu [33]. 

Vyučovací automaty se díky své složitosti a nevelké účinnosti neujaly. Dlouhou dobu se 

prováděly pouze ojedinělé experimenty s realizací programovaného učení na sálových 

počítačích. Teprve s příchodem mikropočítačů a později osobních počítačů došlo ke 

značnému rozvoji programů na Unitutor navazujících. Zpočátku se objevilo nejvíce 

jednoduchých testů s výběrovou odpovědí. S takovými programy se můžete stále ještě 

setkat. Většinou začínají přihlášením tj. zapsáním jména zkoušeného. Následuje sled za 

sebou jdoucích otázek, na které se odpovídá výběrem z nabídnutých možností. Odezva 

počítače informuje o správnosti volby a pak se přejde na další otázku. Za každou otázku 

se přidělují body, jejichž součet slouží k závěrečnému hodnocení celkové úspěšnosti, 

které se archivuje pro potřeby učitele. Lepší programy tohoto typu dovedou pořadí 

otázek i nabízených odpovědí náhodně generovat nebo je náhodně vybírat z většího 

počtu připravených. Pro učitele se někdy ukládá též informace o úspěšnosti u 

jednotlivých otázek [33]. 

Využití počítačů pouze ke zkoušení samozřejmě nemohlo vyhovovat a bylo předmětem 

značné kritiky. Proto začal být princip programovaného učení ve výukových aplikacích 

doplňován prvky umělé inteligence. K testu začal být přidáván výklad a procvičování 

látky. Z těchto prvků pak mohly být sestavovány celé lekce a z lekcí celé kurzy. Postup 

studentů měl být dlouhodobě řízen v závislosti na jejich výsledcích. Snahou bylo 

reagovat vhodně (inteligentně) na každou situaci, do které se mohl student během práce 

dostat. Prakticky to znamenalo, že takový program musel předvídat (anticipovat) 

všechny možné reakce studenta během práce. Proto vlastně princip umělé inteligence u 

výukových programů spočívá ve vytvoření určitého modelu umělého studenta, na 

kterém je funkce programu založena [33]. 
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1.5 Co je (a co není) e-learning? 

„Mysleli jsme si, že bychom mohli odstranit učitele z procesu učení a nechat studenty 

zhltnout svým tempem celou lekci (tj. stylem neočekávejte od nás pomoc). Mýlili jsme 

se. První generace e-learningu byl propadák [16].“ 

E-learning totiž není počítačový systém, který by bylo možné si jednoduše koupit a 

zapojit do elektrické sítě s tím, že učení by pak již probíhalo samo od sebe bez jakékoliv 

další podpory. Naopak, je to komplexní a složitý systém, jehož součástí jsou lidé, kteří 

komunikují, píší, učí se a vyučují se navzájem pomocí počítačů a počítačových sítí. Co 

je tedy vlastně e-learning? Jak ho můžeme přesněji charakterizovat [16]? 

E-learning v našem pojetí „zahrnuje jak teorii a výzkum, tak i jakýkoliv reálný 

vzdělávací proces (s různým stupněm intencionality), v němž jsou v souladu s etickými 

principy používány informační a komunikační technologie pracující s daty v 

elektronické podobě. Způsob využívání prostředků ICT a dostupnost učebních materiálů 

jsou závislé především na vzdělávacích cílech a obsahu, charakteru vzdělávacího 

prostředí, potřebách a možnostech všech aktérů vzdělávacího procesu“. V tomto 

širokém pojetí vycházíme z přesvědčení, že e-learning není možné zúžit pouze na 

praktické otázky implementace moderních technologií do různých forem vzdělávání. 

Za klíčové součásti e-learningu považujeme teoretické studium problematiky i 

empirický výzkum. Výsledky výzkumu mohou poskytnout například zpětnou vazbu, 

kterou lze využít pro další zlepšování a zefektivnění e-learningu. Výzkum může rovněž 

pomoci zbavit se mnoha mýtů spojovaných s implementací technologií do vzdělávání a 

naopak „otevřít“ oči, které uvidí dříve netušené možnosti či bariéry [16]. 

1.6 Výhody a nevýhody e-learningu 

Již před několika lety platil e-learning jako vzdělávací forma 21. století. Prvotní euforii 

vystřídalo zjištění, že e-learning nemůže nahradit tradiční vzdělávací formy. E-learning 

lze chápat jako smysluplnou podporu ve výukovém procesu. Kombinací různých 

mediálních zprostředkovacích forem může být student motivován. Obzvláště lidé, kteří 

raději využívají počítač a internet než knihy, mohou díky e-learningu mnohé učební 

obsahy lépe uchopit a již známé obsahy doplňkově a interaktivně zpracovávat. K dalším 

výhodám e-learningu patří bezesporu ekonomické aspekty. Studenti nejsou prostorově a 

časově vázáni. Zprostředkování učebních obsahů probíhá tedy nezávisle na osobní 
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přítomnosti. Díky počítači a internetu je umožněn podíl větších informačních aspektů. 

Právě tyto ekonomické aspekty nesmíme podceňovat, neboť „life-long learning“ 

znamená většinou vzdělávání probíhající souběžně se zaměstnáním a právě tady je 

časová a prostorová flexibilita nesmírně důležitá. Na druhou stranu se výpadek nebo 

pád programu nedá nikdy vyloučit a tím jsou uživatelé závislí na technické funkčnosti 

systému [2]. 

1.6.1 Přínosy a výhody e-learningu 

Za výhody e-learningu se dá považovat především [2]: 

 časová nezávislost studia, 

 Většina dnes dostupných e-learningových kurzů je uživatelům přístupná 24 

hodin denně. Student má tedy volbu kurz absolvovat v době, kdy má k tomu 

vyhrazený čas a chce se učivu věnovat [2]. 

 individuální tempo, 

 Studenti mohou studijním materiálům věnovat tolik času, kolik mají k dispozici. 

Rychlost učení a absolvování jednotlivých kurzů je přizpůsobena jejich 

schopnostem. Kurz si také mohou kdykoliv zopakovat [2].  

 snížení nákladů,  

 Jedná se především o snížení přímých nákladů za dopravu, provoz učeben, tisk 

studijních materiálů, atd. Z nepřímých nákladů to je především eliminace 

zbytečného cestování na místo školení či kurz [2].  

 možnost využití multimediálního a interaktivního obsahu, 

 E-learningové kurzy lze tvořit zajímavou i zábavnou formou s využitím 

multimediálního obsahu, jako jsou videa a zvukové nahrávky či pomocí 

interaktivních modelů [2]. 

 okamžitá kontrola získaných znalostí, 

 Uživatelé e-learningových kurzů si mohou kdykoliv ověřit nabyté znalosti 

pomocí automatických testů [2]. 

 vyšší míra interaktivity, 

 Moduly jsou na rozdíl od klasických forem vzdělávání interaktivní [2]. 

 větší aktuálnost informací, 

 zvyšování znalostí v oblasti IT, 
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 učení může být integrováno do pracovního procesu, 

 snadněji probíhá dokumentace a opakování, 

 audio a video dokumenty lze snadno implementovat, 

 nedochází k pocitu selhání a odhalení neznalostí před ostatními účastníky, 

 snadná administrace. 

1.6.2 Omezení a nevýhody e-learningu 

Za nevýhody e-learningu se dá považovat především: 

 závislost na vnitřní motivaci uživatelů, 

 E-learningový kurz je přínosný pouze tehdy, pokud mají studenti dostatečnou 

motivaci k sebevzdělávání. Pokud není forma kurzu dostatečně zajímavá či 

zábavná, může to studenty rychle odradit [2]. 

 náklady na zakoupení softwaru a obsahu, 

 Příprava e-learningových kurzů může vyžadovat zakoupení počítačových 

systémů pro správu vzdělávacího obsahu a vlastních kurzů. Je také třeba hradit 

různá školení a v neposlední řadě také náklady na samotný provoz [2]. 

 omezené sociální kontakty k učiteli a spolužákům, 

 Komplikují výměnu zkušeností a informací a kvůli tomu často dochází k 

neobjasněnosti otázek [2]. 

 prezentace učebních obsahů je často limitována/určována technickými a ne 

didaktickými faktory 

 při tvorbě e-learningových kurzů často nebývá zohledněna didaktika 

 učení z obrazovky je pro většinu lidí náročnější a únavnější než z papíru 

 je nutná sebedisciplína a schopnost samostudia 

 výklad učitele je redukován a obsah si musí studenti sami dopracovat 

 navigace v systému není vždy úplně jednoduchá a uživatel se ji musí nejdřív 

naučit [2]. 

1.7 Learning Management Systém – LMS 

LMS řadíme do kategorie tzv. on-line aplikací. Jedná se o prostředí poskytované 

prostřednictvím webových prohlížečů, které je vytvořeno za účelem správy 

vzdělávacího obsahu, jeho distribuce a řízení procesu vzdělávání. Přitom se velice často 

jedná o modulární systém, který umožňuje uzpůsobit využití LMS na základě 
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individuálních představ jeho provozovatele. Mezi nejrozšířenější moduly LMS systémů 

patří [5]: 

 prezentace a tvorba vzdělávacího obsahu, 

 testy a ankety, 

 správa souborů, 

 administrace uživatelů a skupin (často spojených se školským prostředím jako 

„žák“, „učitel“, „tutor“ apod.), 

 úkoly a kalendář, 

 komunikace, 

 blogy, články a aktuální informace. 

Je nutné podotknout, že i v této oblasti se mohou různé zdroje rozcházet, neboť názvy či 

pojetí jednotlivých modulů LMS systému se liší dle jednotlivých výrobců a z pohledu 

využití LMS pak můžeme sledovat rozdílná kritéria uplatnitelnosti modulů. Někteří 

výrobci LMS se soustřeďují více na proces vzdělávání, jiní pak především na správu 

vzdělávacího obsahu [5]. 

Následující obrázek zobrazuje modularitu obecného LMS: 

 

Obr. č. 2: Learning Management System – LMS 
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1.8 Lokální řešení nebo cloud? 

Zajímavou alternativou lokálně orientovaných LMS jsou P2P e-learningové aplikace, 

běžící v cloudovém prostředí. Výhodou tohoto řešení je outsourcing údržby, aktualizací, 

záloh a obecně servisních záležitostí. Potenciálním problémem může být spolehlivost či 

výkon takové aplikace. 

Co se týče použitých technologií pro provoz LMS, nejčastěji se vychází z LAMP, popř. 

WIMP – Linux (Windows), Apache (Microsoft IIS), MySQL a PHP. Občas se setkáme 

i se systémy v jazyce Java popř. MS .NET. O těchto technologiích se zmiňuji ve své 

práci dále. 

1.9 WWW, HTTP, URL 

V roce 1990, kdy byla služba WWW (World Wide Web) poprvé spuštěna na půdě 

výzkumného centra CERN, jsme si vystačili s pouhými třemi technologiemi. První z 

nich byl jazyk HTML (Hyper Text Markup Language), který sloužil k zápisu 

webových stránek. HTML je dodnes ústřední technologií Webu, okolo které se vše točí. 

Dnes již sice existuje jazyk HTML ve verzi 5.0, nicméně je stále zpětně kompatibilní s 

původní jednoduchou verzí HTML [30]. 

Druhou nezbytnou technologií je přenosový protokol HTTP (Hyper Text Transfer 

Protocol), který zajišťuje přenos HTML stránek z WWW serveru do prohlížeče. 

Původní verze HTTP 0.9 byla velmi jednoduchá. V důsledku zvýšených požadavků na 

možnosti kontroly přenosu dokumentů a samotné zrychlení přenosu postupně vznikly 

nové verze HTTP 1.0 a 1.1. HTTP 1.1 se stalo standardem, který podporují všechny 

nejvýznamnější WWW servery a prohlížeče [30]. 

Třetí technologií nezbytnou pro implementování služby WWW je URL (Uniform 

Resource Locator). Každý objekt přístupný na webu má svoji jedinečnou URL adresu, 

která slouží k vytváření odkazů na daný objekt [30]. 

1.10  MySQL – My Structured Query Language 

S jazykem SQL (Structured Query Language) se můžeme setkat již v roce 1974. V té 

době se však jmenoval Sequel. Jako první byl použit v Systému R vyvinutého v 

kalifornské laboratoři IBM. Od té doby se jazyk rozšířil a byl používán v ostatních 

systémech [11]. 
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Postupem času však vznikaly další varianty jazyka a bylo potřeba, aby byl 

standardizován. K tomu došlo v roce 1986, kdy jej přijala standardizační skupina ANSI,  

přičemž v roce 1987 organizace ISO. Nakonec byl standardem uznán „dialekt“ firmy 

IBM. V literatuře se můžeme setkat také s označením SQL86. Později bylo potřeba 

rozšířit definičního jazyka pro možnost integritního omezení. Výsledná zpráva byla 

zveřejněna v roce 1989 organisací ISO. Tomuto rozšíření se říká SQL89 [11]. 

První významnější produkty, kde byl jazyk SQL zabudován, byly od IBM: DB2, 

SQL/DS (oba vycházejí ze Systému R) a QMF. S nástupem počítačů třídy PC začaly i 

ostatní výrobci více uvažovat o SQL. Asi nejznámější je firma Ashton-Tate se svou 

dBASE IV (i když implementace SQL nebyla úplná). Jako další jmenujme INFORMIX-

SQL, INGRES pro PC, ORACLE, SQLBase, XDB II, XQL. Postupem času se začal 

jazyk SQL přenášet i na systém UNIX a od jednouživatelských úloh se přecházelo k 

serverům založených na SQL. Jmenujme např. SŘBD ORACLE, INFORMIX, 

PROGRESS a INGRES. Dále např. SQL Server od firmy Sybase či Microsoft. 

MySQL je, jako jeden z mnoha systémů (Oracle, MSSQL, LiteSQL), schopen 

interpretovat SQL syntaxi, je však očištěn (oproti jiným databázovým systémům) o 

transakční část, proto je výrazně rychlejší a „light-weight“ [11].  

1.10.1 Fakta o MySQL 

Mezi důležitá fakta o MySQL patří: 

 MySQL je relační databázový systém typu DBMS (Database Managment System), 

vlastněný společností Oracle, 

 každá databáze v MySQL je tvořena z jedné nebo více tabulek, které mají řádky a 

sloupce, 

 v řádcích rozeznáváme jednotlivé záznamy (řádek => záznam), 

 sloupce mají jméno a uvozují datový typ jednotlivých polí záznamu (sloupec => 

pole), 

 práce s databázemi, tabulkami a daty se provádí pomocí příkazů, respektive dotazů 

 dotazy vycházejí z deklarativního programovacího jazyka SQL, 

 systém MySQL je využitelný v mnoha programovaích jazycích (ado.net, C, C++, 

jdbc, odbc, perl, PHP, Python, ruby), 

 systém MySQL je šířen jako open-source, 
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 pro vzdálenou správu MySQL přes WWW je vhodný phpmyadmin, nebo český 

adminer, 

 nejbližší alternativní verzí pro MySQL je komunitou rozvíjená větev MariaDB [34]. 

1.11 PHP – Hypertext Preprocessor 

Na počátku zrodu systému stál Rasmus Lerdorf. Psal se rok 1994 a Rasmus si ve 

volném čase vytvořil v Perlu jednoduchý systém pro evidování přístupu k jeho 

stránkám. Jelikož neustálé spouštění interpretu Perlu velmi zatěžovalo WWW server, 

přepsal autor systém do jazyka C [7]. 

Ačkoliv byl celý systém původně určen pro osobní Rasmusovo použití, zalíbil se i 

ostatním uživatelům serveru a začali ho používat. Systém se stal oblíbeným a používalo 

jej stále více uživatelů. Ti přicházeli s požadavky na vylepšení celého systému. Autor 

proto systém rozšířil, doplnil o dokumentaci a uvolnil jej pod názvem Personal Home 

Page Tools, který se později změnil na Personal Home Page Construction Kit [7]. 

PHP 3.0 bylo první verzí, které by mohlo připomínat PHP, jak ho známe dnes. Rasmus 

a jeho přátelé se rozhodli staré PHP kompletně přepsat a prezentovat ho jako nový 

programovací jazyk pod akronymem Hypertext Preprocessor [7]. 

 

Obr. č. 3: Benchmark PHP 5.6 a PHP 7 – výkon v LMS Moodle 

V současné době (betaverze prosinec 2015) je na světě PHP 7.0, s výkonem více než 

dvojnásobně převyšujícím standardní PHP 5.6. Jedná se neuvěřitelný krok 

dopředu, reakci na konkurenční HHVM vyvíjené Facebookem. PHP 7.0 si s populárním 

interpreterem, který je používán hlavně velkými koncerny nezadá a v mnoha testech ho 

dokonce předčí. Na Obr. č. 3 jsem testoval výkon LMS Moodle v různých verzích PHP, 
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pomocí knihovny PHP-Benchmark. Verze PHP7 disponuje téměř dvojnásobných 

výkonem oproti svému předchůdci, který nejenže má několikanásobně vyšší spotřebu 

paměti, ale také více vytěžuje CPU. 

 

Obr. č. 4: PHP – workflow 

Proč je PHP tak oblíbené? 

 PHP je relativně jednoduché na pochopení, 

 PHP má syntaxi velmi podobnou jazyku C a je tedy většině vývojářů dost blízký, 

 PHP podporuje širokou řadu souvisejících technologií, formátů a standardů, 

 je to otevřený projekt s rozsáhlou podporou komunity, 

 dají se najít velké množství již hotového kódu k okamžitému použití, 

 podstatná část z hotového kódu je šířena pod svobodnou licencí a dá se použít ve 

vlastních projektech, 

 PHP snadno komunikuje s databázemi, jako je MySQL, PostgreSQL a celou řadou 

dalších, 

 PHP je multiplatformní a lze jej provozovat s většinou webových serverů a na 

většině dnes existujících operačních systémů, 

 PHP podporuje mnoho existujících poskytovatelů webhostingových služeb 
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 PHP podporuje širokou škálu rozšíření, která mu umožňují komunikovat s celou 

řadou databázových systémů systému, jako je např. MySQL, Oracle a PostgreSQL, 

ale také s řadou protokolů – HTTP, FTP, POP3, LDAP a řadou dalších [26]. 

 

Nevýhody PHP 

S některými věcmi bychom přesto měli při použití PHP počítat: PHP je interpretovaný, 

ne kompilovaný jazyk, tzn. kdokoli má přímý přístup k serveru, může nahlédnout do 

vašich PHP skriptů. PHP nemá jinak mnoho nevýhod, které by je přímo 

znevýhodňovaly oproti jeho konkurentům [26]. 

 

Typické aplikace PHP 

 Internetové obchody, 

 podnikové informační systémy (ať už intranetové nebo internetové), 

 diskusní fóra, 

 redakční systémy, 

 firemní prezentace, 

 dynamické osobní stránky, 

 poštovní či databázoví klienti (server-side), 

 vyhledávače a katalogy, 

 drobnosti typu počítadla, ankety a mnoho dalších [26]. 

1.12 Co je to databázový systém? 

Obecně, pokud hovoříme o počítačové databázi, se jedná o jakákoli perzistentní 

strukturovaně uložená data na paměťovém médiu. 

Definic obecného pojmu databáze ovšem existuje celá řada, jedná se například o 

definici z [18], která se dá považovat za velmi obsáhlou a všeobecně přijatelnou: 

Systematické, organizované nebo strukturované úložiště indexovaných informací, které 

umožňuje jejich jednoduché zobrazení, aktualizace a analýzy. Nejčastěji počítačově 

uchovávaná data mohou obsahovat povahově téměř kteroukoli informaci – text, 

tabulku, graf, report atp.  

Další možná definice je převzata z [3, s. 388] a zní: 
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Pojem databáze označuje soubor dat, který je vícerozměrný v tom smyslu, že interní 

vazby mezi složkami poskytují přístup k informacím z různých perspektiv. 

Velké množství desktopových aplikací jsou v jádru databáze, příkladem může být 

antivirus.  

1.13 Historie databází 

V minulosti, kdy se začínaly více využívat počítače pří správě informací, bývala každá 

aplikace implementovaná jako samostatný systém s vlastní sadou dat. Z toho plynulo, 

že organizace udržovaly většinu informací potřebných ke svému chodu několikrát a 

jednotlivé související položky se nacházely v samostatných systémech. V této době se 

poprvé objevily databázové systémy, které slibovaly integrovat informace uchovávané a 

spravované v konkrétní organizaci [3]. 

Databázová technologie spolu s metodami dolováním dat v současnosti slouží jako 

důležitý nástroj řízení, který vedoucím pracovníkům organizace umožňuje extrahovat 

důležité informace z mimořádně velkých objemů dat, jež pokrývají všechny aspekty 

organizace a jejího prostředí [3, s. 388].  

Databázové systémy se staly základní technologií, která zajišťuje fungování mnoha 

oblíbených webů, např. Google. Google poskytuje rozhraní mezi klienty a databázemi. 

Tato webová rozhraní zajistila databázovým technologiím novou roli, kde databáze 

neslouží pouze k ukládání firemních dat, ale sama představuje firemní produkt. Díky 

kombinaci databázových technologií a webových rozhraní se z internetu stal 

celosvětový zdroj informací [3].  

 

Hlavní výhody databáze jsou: 

 databáze poskytuje rychlejší přístup k datům než soubory, 

 databáze umožňuje přímý přístup k datům, 

 databáze má zabudovaný mechanismus pro paralelní přístup k datům, 

 databáze má zabudovaný systém uživatelských práv, 

 databáze umožňuje pomocí dotazů snadno extrahovat množiny dat, která 

vyhovují zadaným kritériím [28]. 

 



25 

 

1.13.1 SŘBD – Systém řízení báze dat 

Systém řízení báze dat, programová vrstva řešící operace nad databází. Název vznikl 

přeložením původního anglického termínu DBMS – Database Management System. 

Mezi SŘBD patří takové programy jako Oracle, MS SQL Server, Sybase, Informix, 

Progress, MS Access. Norma ČSN definuje SŘBD následovně: 

„Systém řízení báze dat je skupina programů fungující jako rozhraní mezi daty v 

databázi a uživatelem, případně aplikačním programem.“ 

 

Obr. č. 5: Odstínění aplikace od databáze prostřednictvím DBMS (SŘBD), [22] 

1.13.2 Jak komunikuje SŘBD se zbytkem světa? 

Přístup k údajům uloženým v databázích obstarává SŘBD. Aby mohly být údaje z 

databáze přístupné ostatním aplikacím, musí SŘBD nabízet rozhraní, pomocí kterého s 

ním mohou spolupracovat ostatní programy. Způsob komunikace se SŘBD je velice 

obdobný komunikaci s WWW serverem. Dnes je SŘBD nejčastěji nepřetržitě spuštěn 

jako démon (na Unixu) nebo jako služba (ve Windows NT) a na určitém socketu 

očekává požadavky klientů (ostatních aplikací). Na tyto požadavky pak odpovídá. 

Vidíme tedy, že i zde funguje osvědčený model klient/server. V roli serveru je nyní 

SŘBD a někdy se mu proto také říká databázový server [7]. 

Nic tedy nebrání tomu, aby byl přes web zpřístupněn obsah nějaké databáze. Bohužel, v 

praxi je vše samozřejmě o něco složitější. Každý SQL server má svůj vlastní protokol, 

kterým s ním může klient komunikovat. Pokud má klient umět komunikovat s více 

různými servery, musí podporovat více protokolů. To není zrovna nejšťastnější řešení, a 

proto na platformě Windows vzniklo rozhraní ODBC. To slouží jako prostředník mezi 

klientskou aplikací a databázovým serverem. Rozhraní ODBC se volá jednotně a 

ODBC ovladač pak požadavek předá databázovému serveru pomocí správného 

protokolu [7]. 
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1.13.3 Na jakých principech může SŘBD fungovat? 

Převážná většina dnes používaných SŘBD při uspořádání údajů v databázi vychází z 

relačního modelu dat. Název tohoto modelu vychází z relační algebry, což je 

matematický aparát, na kterém relační model dat staví. V tomto modelu jsou údaje 

uspořádány do tabulek [7]. 

Tabulka zpravidla shromažďuje údaje o jednom druhu objektů. Můžeme tak mít 

například tabulku s osobními údaji zaměstnanců. Jednotlivé řádky odpovídají 

jednotlivým zaměstnancům. Sloupce pak obsahují informace o pracovnících — v našem 

případě by to mohly být následující údaje: osobní číslo, jméno, rodné číslo, adresa a 

výše platu [7].  

Databáze může samozřejmě obsahovat větší množství tabulek – záleží na tom, co vše za 

údaje chceme do databáze zaznamenat. Každá tabulka má proto své jméno, které ji v 

rámci databáze jednoznačně identifikuje. V našem případě by tabulka měla nejspíše 

název Zaměstnanci. Někdy se používá pouze jednotné číslo, potom by naše tabulka 

měla jméno Zaměstnanec. Jméno tabulky by vždy mělo odpovídat jejímu obsahu, 

usnadníme si tak pozdější orientaci ve větším množství tabulek [7]. 

 

 

 

Obr. č. 6: Struktura relační databáze, [7] 
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1.14 Webový server Microsoft-IIS 8 a další 

Webový server obecně je program (démon), který má za úkol vyřizovat HTTP, popř. 

HTTPS požadavky, tzn. odpovídat na ně zasíláním korespondujícího webového obsahu.  

IIS (Internet Information Services) je webová platforma od společnosti Microsoft. IIS 8 

integruje služby jako SP.NET, FTP, jazyk PHP a technologii Windows Communication 

Foundation . Role webového serveru (IIS) umožňuje správcům nastavit a spravovat více 

webů, webových aplikací a serverů FTP [20].  

 

Mezi hlavní konkurenty Microsoft-IIS patří webové servery Apache, nginx a lighttpd, 

které jsou v případě nginx a lighttpd o něco „lehčí“ (lightweight) a mají všeobecně nižší 

paměťové a procesorové nároky, zvláště při velkém množství současně připojených 

uživatelů. Nginx je velmi známý svou neuvěřitelnou paměťovou nenáročností při 

obsluze statického webového obsahu. V současné době se počet webmasterů, kteří ho 

používají, velmi zvyšuje, Apache nicméně stále dominuje.  

Následující graf sleduje využití webových serverů a jejich podíl na internetu, pro duben 

roku 2013. 

 

Obr. č. 7: Grafická interpretace podílů webových serverů na trhu (duben 2013) 

 

Nasazení webového serveru nginx se v současnosti (2016) pohybuje okolo 27%, 

v případě top 1000 nejvytíženějších serveru jde o číslo 48%. Myslím, že tato statistika 

mluví za vše; nginx odpovídá na poptávku po stále větším výkonu.  
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1.15 Jak správně vybrat LMS? 

Rozhodnutí při výběru e-learningového systému je v rámci organizace rozhodnutím 

velmi významným. Je třeba vstřebat mnoho informací, které je nutné konfrontovat 

s požadavky na váš ideální systém. Nabízených řešení je až neuvěřitelně mnoho, při 

hledání je třeba postupovat systematicky, porovnávat jednotlivá pro a proti, zajímat se o 

reference, v ideálním případě si systém naživo vyzkoušet – toto nebývá v případě 

lokálních řešení problém, u cloudových řešení to problémem být může. Diagram 

uvedený níže poměrně dobře popisuje, jakým způsobem by se mělo při výběru LMS 

postupovat. Je to postup, který jsem se sám při výběru snažil dodržet, a který nemusí 

nutně fungovat jen na LMS; podobný postup je možný při výběru jakéhokoli jiného 

systému, např. celofiremního IS. 

1. Získávání informací 

V prvním kroku je nutné si říci, co od systému požaduji a tyto své požadavky 

konfrontovat s běžně dostupnými informacemi o jednotlivých LMS. O každém 

e-learningovém systému si tudíž zjistím základní parametry, mezi které typicky patří 

např. povaha řešení cena, serverové požadavky, funkce, možnosti přizpůsobení, 

možnosti delegace práv k přístupu, zabezpečovací mechanismy, četnost updatů, 

zálohování. 

Požadavky poté s těmito informacemi konfrontuji, přičemž se mi profiluje několik 

alternativ, většina systémů by v tomto kroku měla být pro vaše potřeby nevyhovující, 

proto je třeba požadavky konkretizovat, vyhýbat se obecným frázím [24, 25]. 

2. Demonstrace systému 

Dalším krokem je zkoumání prostředí samotného systému. Tento krok je velmi důležitý, 

pokud je z nějakého důvodu nemožné ho naplnit, je třeba dávat o to větší důraz na bod 

č. 4, tedy zkoumání referencí. V tomto kroku si systém „osaháváme“, zjišťujeme 

z vlastní zkušenosti intuitivnost navigace, pohodlnost práce s kurzy, máme možnost si 

představit, jestli by takový systém byl pro studenta, učitele i administrátora vyhovující 

[24, 25]. 

3. Zkoumání funkcionalit systému 

V tomto kroku bychom již měli být z větší části rozhodnuti a přesvědčeni o výběru 

daného systému. Snažíme se detailně poznat funkcionalitu jednotlivých modulů, 

hledíme i na jemné detaily, např. detailní nastavení zabezpečovacích mechanismů jako 
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zálohování, šifrování apod. U kurzů, přednášek, chatu apod. si detailně projdeme 

všechny typy a vždy danou funkci vyzkoušíme. Je dobré si na tuto fázi vyhradit 

dostatek času, protože systém bychom měli testovat průběžně nejméně měsíc až do 

okamžiku, kdy nabydeme dojmu, že toto řešení je to pravé [24, 25]. 

4. Zkoumání referencí 

Tento bod je taktéž velmi důležitý, neboť zkušenost říká, že na velkém procentu 

špatných referencí vždy něco je. Lidé většinou nekritizují jen tak, zvláště pokud se 

jedná o celé organizace, které se konstruktivním způsobem snaží o zlepšení situace. Při 

naslouchání kritice bychom si však měli dávat velký pozor na to, kdo a jakým 

způsobem danou kritiku tvoří. Je velký rozdíl mezi špatnou referencí od konkurenční 

společnosti a referencí od organizace, která daný LMS dlouhou dobu využívala. 

Příkladem může e-learningový systém Blackboard Learn, na který si dlouhou dobu 

stěžovala síť amerických univerzit. Univerzity svůj e-learningový systém nakonec 

vyměnily za konkurenční Moodle [24, 25]. 

5. Výběr LMS 

V tomto kroku už se prakticky jedná pouze o odsouhlasení daného řešení nadřízenou 

strukturou. 

  

Obr. č. 8: Postup při výběru e-learningového systému 
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1.16 SWOT analýza 

SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) analýza je univerzální 

analytická technika zaměřená na zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících 

úspěšnost organizace nebo nějakého konkrétního záměru (například nového produktu či 

služby). Autorem SWOT analýzy je Albert Humphrey, který ji navrhl v šedesátých 

letech 20. století. SWOT je akronym z počátečních písmen anglických názvů 

jednotlivých faktorů [21]: 

 Strengths – silné stránky, 

 Weaknesses – slabé stránky, 

 Opportunities – příležitosti, 

 Threats – hrozby. 

 

Obr. č. 9: Analýza SWOT 

Vzhledem k tomu, že SWOT analýza je velmi univerzální a jednou z nejpoužívanějších 

analytických technik, je její využití v praxi velmi široké. Je možné ji použít pro 

organizaci, popř. podnik jako celek nebo pro jednotlivé oblasti, produkty nebo jiné 

záměry. Je také širší součástí řízení rizik, neboť postihuje klíčové zdroje rizik (hrozby), 

pomáhá si je uvědomit a případně nastavit protiopatření. Pro vnější faktory platí, že je 

zapotřebí předem jasně stanovit, co se za ně s ohledem na analyzovaný problém nebo 
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subjekt, považuje. Může to být okolí podniku nebo okolí jedné organizační jednotky 

[21]. 

1.17 Analýza HOS 

Analýza HOS (Higher Order Spectral Analysis) patří mezi poměrně obvyklé analýzy, 

provádí se všude tam, kde je třeba zhodnotit jednotlivé oblasti informačního systému 

organizace. Mezi ně patří [6]: 

 hardware, 

 software, 

 orgware, 

 peopleware, 

 dataware, 

 customers, 

 suppliers, 

 management. 

1.17.1 Zkratky zkoumaných oblastí 

Tab.  č. 1: Zkratky zkoumaných oblastí informačního systému 

Oblast Zkratka 

Hardware HW 

Software SW 

Orgware OW 

Peopleware PW 

Dataware DW 

Customers CU 

Suppliers SU 

Management MA 

Hardware HW 

V této oblasti je zkoumána hardwarová složka IS, její výkon, spolehlivost, bezpečnost a 

kompatibilita se softwarovou oblastí [6]. 

Software SW 

Zkoumá se programové vybavení, jeho funkce, výkon a snadnost obsluhy [6]. 

Orgware OW 

Zahrnuje pravidla organizace pro využívání informačního systému a doporučené 

operační postupy při manipulaci s IS [6]. 
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Peopleware PW 

Zkoumá vztah informačního systému k systematickému rozvíjení schopností uživatelů. 

Neklade si za cíl hodnotit odborné znalosti uživatelů [6]. 

Dataware DW 

V této oblasti je zkoumán způsob, jakým jsou data v informačním systému uložena ve 

vztahu k jejich správě, dostupnosti a bezpečnosti. Metoda HOS 8 si neklade za cíl 

hodnotit kvalitu či kvantitu uložených dat, ale pouze to, jakým způsobem mohou být 

uživateli využívána s ohledem parametry informačního systému [6]. 

Customers CU 

Tato oblast zkoumá požadavky zákazníků na informační systém, a co jim ve skutečnosti 

informační systém poskytuje. Oblast si neklade za cíl zkoumat spokojenost zákazníků 

se stavem IS, ale způsob řízení této oblasti v podniku [6]. 

Suppliers SU 

Tato oblast zkoumá to, co informační systém vyžaduje od dodavatelů a jak je tato jsou 

vztahy s dodavateli řízeny. Tato oblast si neklade za cíl zkoumat spokojenost 

zkoumaného podniku s existujícími dodavateli, ale způsob řízení informačního systému 

vzhledem k dodavatelům [6]. 

Management IS MA 

Tato oblast zkoumá řízení informačních systémů ve vztahu k informační strategii, 

důslednosti uplatňování stanovených pravidel a vnímání koncových uživatelů 

informačního systému. Metoda HOS 8 si neklade za cíl zkoumat v této oblasti znalosti 

managementu IS [6]. 

Definice výpočtu hodnoty pro stav oblasti [6]:  

MAXi = max (µi1, … , µi10) 

MINi = min (µi1, … , µi10) 

 

𝜇𝑖 = [
∑ 𝜇𝑖𝑗 − 𝑀𝐴𝑋𝑖 − 𝑀𝐼𝑁𝑖

10
𝑗=1

8
+ 0,5] 

 

µi – hodnoty stavu zkoumaných oblastí 

i – i-tá oblast IS 

µij – bodové vyjádření odpovědí na j-tou otázku v í-té oblasti 
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1.17.2 Definice zkoumaných oblastí 

Tab.  č. 2: Stupňové ohodnocení analýzy HOS 8 

Hodnocení Popis 

1 velmi nízká úroveň oblasti 

2 nízká úroveň oblasti 

3 střední úroveň oblasti 

4 vysoká úroveň oblasti 

5 velmi vysoká úroveň oblasti 
 

Za zcela vyvážený IS se považuje takový, kde všechny zkoumané oblasti vykazují 

stejné hodnoty stavu => pro každé µi platí µi = µ [6]. 

Za vyvážený IS se považuje IS splňující podmínky: v souboru hodnot stavů oblastí se 

mohou vyskytovat pouze dvě sousední hodnoty µ a µ+1 a z nich jedna hodnota µ zde 

musí převažovat – pro všechna µi  platí: (µi - µ) ≤ 1  a   ∑ (µi −  µ) ≤ 38
𝑖=1  [6] 

Za nevyvážený IS považujeme všechny ostatní než vyvážené IS => jsou to systémy, 

jejichž ohodnocení pro oblasti nabývá alespoň tří různých hodnot nebo dvou různých 

nesousedních hodnot nebo dvou sousedních hodnot se stejným výskytem jejich četností 

nebo dvou sousedních hodnot, kde převažuje hodnota µi + 1, tedy [6]: 

∑ µi −  µ ≥ 4 𝑛𝑒𝑏𝑜 𝑚𝑎𝑥1≤𝑖≤8

8

𝑖=1

(µi −  µ) ≥ 2 

Charakter vyváženosti se označuje písmenem r a může nabývat těchto hodnot [6]: 

r = 1 – zcela vyvážený IS 

r = 0 – vyvážený IS 

r = -1 – nevyvážený IS  

Význam  IS pro firmu se označuje písmenem v a rozlišují se tři stupně významu IS 

pro firmu [6]: 

v = -1 – zkoumaný IS není pro firmu důležitý, nepřináší zvýšení zisku či produktivity 

v = 0 – zkoumaný IS je pro firmu důležitý, jeho krátkodobý výpadek však výrazně 

neovlivní chod firmy, zisk nebo spokojenost zákazníků 

v = 1 – zkoumaný IS je pro chod firmy klíčově důležitý, krátkodobý výpadek výrazně 

ovlivní fungování firmy, zisk či spokojenost zákazníků 

Pokud v = -1, tak µ = 2 (nízká souhrnná úroveň stavu IS), pokud v = 0 tak µ = 3 

(střední souhrnná úroveň stavu IS, pokud v = 1, tak µ = 4 (vysoká souhrnná úroveň). 
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2  Analýza současného stavu 

V této části práce se budu zabývat analýzou organizace, která by měla vést k odpovědi 

na otázku, zda je systém připraven pro akceptaci dalšího zátěžového prvku a vůbec 

organizaci i zčásti preventivně prověřit pomocí analýz. 

2.1  O organizaci 

V roce 1951 byla ve Žďáře nad Sázavou založena Střední průmyslová škola. Při ní pak 

v roce 1996 vznikla Vyšší odborná škola. V současné době na VOŠ studuje okolo 140 

žáků. Střední průmyslovou školu studuje v současné době okolo 400 žáků. Škola nabízí 

v rámci vyššího odborného studia ukončeného titulem DiS. tyto obory [17]: 

 Informační technologie ve strojírenství, 

 Automatizace a Informatika, 

 Ekonomika strojírenství. 

V rámci středoškolského maturitního studia nabízí škola tyto obory [17]: 

 Elektrotechnika, 

 Strojírenství, 

 Informační technologie, 

 Ekonomika a podnikání, 

 Technické lyceum s rozšířenou výukou ICT, 

 Technická zařízení budov. 

VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou patří dlouhodobě k lídrům v oblasti integrace 

moderních postupů a technologií do výuky. K dispozici je kvalitní technické zázemí a 

tým vyučujících, kteří jsou dlouhodobými popularizátory a autory mnoha knih a 

učebnic v oborech CAD, technického kreslení, ekonomiky a výpočetní techniky. Škola 

patří k zakladatelům tradice výuky aplikovaných ICT technologií v ČR s úspěchy na 

mezinárodní úrovni [32].  

Součástí areálu školy jsou dílny, atletické hřiště, tělocvična, posilovny, tenisové kurty, 

jídelna a budovy domova mládeže. Ve školní informační síti je studentům k dispozici 

celkem 180 kvalitních počítačů, a pedagogům dalších 50 [32]. 

Žáci školy se umístili v TOP 10 státních maturit. Výraznou částí výuky je popularizace 

technického a ekonomického vzdělávání. Škola disponuje jednou z nejrozsáhlejších 

publikačních referencí v ČR [32]. 
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2.2 Organizační struktura 

 

 

Obr. č. 10: Organizační struktura VOŠ SPŠ Žďár nad Sázavou, [27] 
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2.3 Školní informační systém 

Škole je rozdělena na dvě do určité míry nezávislé vzdělávací instituce: 

 Střední odborná škola Žďár nad Sázavou, 

 Vyšší odborná škola Žďár nad Sázavou. 

Serverový hardware: 

Tab.  č. 3: Serverový hardware 

CPU RAM Úložiště 

Intel Xeon E5-

2680v3 @ 

2.50GHz x8 

16 GB 
768 GB HDD +  

128 GB SSD 
 

Serverový software:  

Operační systém: Windows Server 2012 R2  – Hyper-V Virtualizace 

Webový server: Microsoft IIS 8.5 

Služby: PHP 5.6, MySQL/PostgreSQL, FTP, E-mail, Antispam, Antivirus 

Shrnutí: 

Server disponuje všemi potřebnými technologiemi pro provoz libovolného e-

learningového systému fungujícího na WIMP technologiích. Disponuje také 

dostatečným výkonem pro akceptaci nového zátěžového prvku. 

V současnosti je Střední odborná škola vybavena e-learningovým systémem Moodle, 

který je co do verze zastaralý. Proto je třeba navrhnout odpovídající řešení, které by se 

mělo rozšířit i na Vyšší odbornou školu. Zpětná kompatibilita řešení je benefitem. 

 

Klíčové parametry stávajícího IS: 

 Síť je provozována a spravována patnáct let ojedinělým systémem a metodikou 

REPAIR 2000, který umožňuje řešit veškeré software problémy zcela 

automaticky během několika minut, 

 obecně se jedná o více než 250 průběžně udržovaných pracovních stanic, 

několik serverů a rozsáhlé technické zázemí vystavěné převážně na IP 

technologii, 

 informační systém je dále využíván pro provoz řady podpůrných služeb, jakými 

je například řízení vytápění, monitoring, předpověď počasí apod., 
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 patří mezi špičkově vybavená pracoviště a získala si v uplynulých letech celou 

řadu ocenění v odborném tisku [32]. 

 

Podklady pro analýzu jsem získal od koordinátora ICT v organizaci. Systém byl 

zhodnocen na základě dotazníků vyplněných zaměstnanci. 

2.3.1 Výsledky analýzy HOS 8 

Podle analýzy HOS 8 se souhrnný stav informačního systému rovná jeho oblasti s 

nejnižší hodnotou. Dále zjistíme, zda je informační systém vyvážený a z toho poté, 

které oblasti IS by bylo možno zlepšit a na které je třeba se zaměřit. Také z ní vyplyne, 

zda je IS jako takový pro organizaci vyhovující. Hodnocení IS bylo navrženo po dohodě 

s ICT koordinátorem, kdy byl proveden průzkum v daných oblastech, s využitím 

dotazníkových formulářů. Hodnocení zákazníků a dodavatelů bylo vyřazeno z důvodu 

jejich nepotřebnosti jakožto státní instituce. Vyhodnocení bylo provedeno za pomoci 

následujícího vzorce:  
 

𝜇𝑖 = [
∑ 𝜇𝑖𝑗 − 𝑀𝐴𝑋𝑖 − 𝑀𝐼𝑁𝑖

10
𝑗=1

8
+ 0,5] 

µi – hodnoty stavu zkoumaných oblastí 

i – i – tá oblast IS 

µij – bodové vyjádření odpovědí na j-tou otázku v í-té oblasti 

Tab.  č. 4: Výsledky hodnoceni analýzy HOS 8 

Oblast HOS 8 Hodnocení Slovní vyjádření 

Hardware 3 střední úroveň oblasti 

Software 4 vysoká úroveň oblasti 

Orgware 4 vysoká úroveň oblasti 

Peopleware 4 vysoká úroveň oblasti 

Dataware 4 vysoká úroveň oblasti 

Management 3 střední úroveň oblasti 
 

Model zkoumaného stavu vypadá tedy takto: m = (3, 4, 4, 4, 4, 3) 

2.3.2 Určení souhrnného stavu 

Souhrnný stav nového IS má hodnotu 3, což značí střední úroveň zkoumaných oblastí. 

K této hodnotě jsem došel určením μmin, nejmenší hodnoty souboru m, tedy: 

µ = min (µ1, µ2, … , µ6 ) 

µ = souhrnný stav systému = 3 
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µ1-6 – hodnoty stavu příslušných oblastí IS 

2.3.3 Určení stavu vyváženosti a významu IS 

Za vyvážený informační systém se považuje informační systém splňující podmínku: 

pro všechna µi  platí: (µi - µ) ≤ 1  a   ∑ (µi −  µ) ≤ 38
𝑖=1 , 

tedy, v souboru hodnot stavů oblastí se mohou vyskytovat pouze dvě sousední hodnoty, 

přičemž jedna z nich musí převažovat, tedy mohu konstatovat, že IS je vyvážený. 

Hodnota r je v tomto případě rovna 0, tedy je možno tvrdit, že IS je pro chod organizace 

důležitý, jeho krátkodobý výpadek však výrazně neovlivní její chod. 

Za efektivní informační systém je považován takový informační systém, jehož prvky 

jsou vyvážené. Proto mohu říci, že IS je efektivní a připravený k akceptaci nového 

zátěžového prvku, tedy e-learningového systému. Doporučuji udržování stávajícího 

stavu systému. 

2.3.4 Grafické znázornění výsledků stavů 

 

Obr. č. 11: Grafické znázornění analýzy HOS 

Z grafického znázornění výsledků je dobře vidět skutečný stav oblastí oproti ideálnímu 

a souhrnnému stavu. Pro perfektně vyvážený systém by bylo třeba dosáhnout určitého 

zlepšení oblasti hardwarové a manažerské. 

2.3.5 Stanovení významu IS pro organizaci 

Pro VOŠ a SPŠ je informační systém zcela jistě důležitou součástí instituce, bez kterého 

je sice schopna krátkodobě fungovat, nicméně je její podstatnou součástí. Je to vidět na 
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výsledcích HOS analýzy, které jsou s tímto tvrzením v souladu a potvrzují, že IT sekce 

instituce dělá vše pro to, aby byl IS nejen na špičkové úrovni, ale také aby byla jeho 

jednotlivá spektra pokud možno vyvážená. Výsledky nasvědčují tomu, že implementace 

LMS by z hlediska kvality zázemí měla být bezproblémová. 

2.4 Výsledky analýzy SWOT 

 

Obr. č. 12: Výsledky analýzy SWOT 

2.5 Shrnutí analýz HOS a SWOT 

Za pomoci analýz HOS a SWOT bylo zjištěno několik nedostatků. Analýza HOS 

poukázala na nedostatky v hardwarové a řídící části informačního systému, oproti 

ostatním částem. Může za především poněkud zastaralé vybavení sítě především co do 
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aktivních prvků. Tento nedostatek bych doporučovat řešit jejich obnovou, přičemž bych 

se držel jednoho výrobce, např. CISCO. Aktivní prvky sítě jsou totiž v současné době 

od různých výrobců, což není nejšťastnější řešení, zařízení se mezi sebou občas mohou 

„dohadovat“. Další nedostatky bych řešil zaměstnáním pomocníka IT, který by měl na 

starosti méně důležité úkoly související s IT, což by vedlo k určitému uvolnění a více 

času pro všechny pracující v této sféře, což by ve finále umožnilo důslednější 

uplatňování pravidel v souladu s informační strategií organizace. Zároveň se jedná o 

dobrý krok do budoucna, vzhledem k implementaci e-learningu bude pravděpodobně 

potřeba další pracovní síla. 

Nicméně IS jako takový je v současné době vyvážený a tedy efektivní a je připraven 

k akceptaci nového zátěžového prvku, tedy e-learningového systému. 

SWOT analýza poukázala na nedostatky v oblasti propojení online komunikace se žáky 

a nedostatky propojení elektronické výuky žáků s běžnou výukou a také obecně v rámci 

podpory online výuky organizací. Tento problém se budu snažit ve své práci vyřešit. 

2.6 Specifikace požadavků ze strany organizace 

Organizace (VOŠ a SPŠ) požaduje výběr, instalaci a konfiguraci e-learningového 

systému jako nástroje pro efektivní vzdělávání žáků. Dále požaduje vytvoření 

zkušebních e-learningových kurzů a jeji  ch začlenění do výuky. Požaduje také 

technické a ekonomické (peněžní) specifikace daného řešení a možné alternativy 

s odůvodněním. 

Organizace požaduje splnění těchto kritérií na e-learningový systém: 

 modularita 

 tvorba vlastních kurzů, možnost jejich totální customizace za chodu systému, 

 spolehlivost, stabilita, malé nároky pro chod systému (RAM), 

 jednoduchý, přívětivý interface, 

 možnost doinstalace pluginů, velká otevřenost systému v tomto směru, 

 zpětná kompatibilita s LMS Moodle a kurzy v něm vytvořené, 

 možnost tvorby šablon pro rychlou a jednoduchou modifikaci učitelem, 

 možnost zálohování, 

 možnost zanechání zpětné vazby. 
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3 Vlastní návrhy řešení 

Prvním krokem by měl být výběr nejvhodnějšího e-learningového systému. Musíme si 

položit otázku: „Co v tomto případě znamená nejvhodnější?“ 

S vedením školy jsme se celkem jednomyslně shodli, že pod pojmem nejvhodnější by si 

představovali systém, který je jednoduché nainstalovat, udržovat, který disponuje 

modularitou, pro který je k dispozici množství pluginů, který je možné přizpůsobit 

podle potřeb a v neposlední řadě – bude poháněn frameworkem, který nebude výkonově 

příliš náročný. Důležitá je také aktivní a velká komunita, která zaručí stabilní vývoj (v 

případě open-source projektů), popř. silná komerční organizace v pozadí projektu. 

Je nutné říci, že na trhu existuje velké množství řešení, která více či méně splňují výše 

uvedené podmínky. Jejich analýzou bychom měli přijít na to, který systém bude pro 

moji situaci nejlepším řešením. 

Další bod se již odvíjí od předpokladu, že jsme úspěšně vybrali e-learningový systém a 

jsme připraveni jej nainstalovat. Vzhledem k tomu, že jedním z požadavků školy je 

použití databáze typu MySQL, bude instalace u systému tohoto typu poněkud obdobná, 

mohu si tedy dovolit paušalizovat. Součástí instalace prakticky jakéhokoli 

interaktivního řešení na bázi MySQL/PHP, ať už to je e-learning, fórum či webový 

portál, je nastavení cesty k databázi, jména a hesla root administrátora. Další možností 

je prefix databázových tabulek, případně další možnosti spojené s formátem 

jednotlivých polí v databázi. 

V tomto bodě předpokládejme, že instalace proběhla úspěšně a je třeba provést základní 

konfiguraci systému. Vždy je třeba nějakým způsobem provést vytvoření 

administrátorského účtu, který bude v hierarchii nejvyšší, za jehož pomoci je poté 

možné provádět úpravy systému kteréhokoli druhu, včetně takových jako je instalace 

pluginů, vytváření lektorských účtů a údržba systému jako takového (updaty atp.). 

Po vytvoření lektorských účtů, u kterých je tedy předpoklad, že budou sloužit přímo 

jednotlivým učitelům pro spouštění a kontrolu jednotlivých kurzů, je možné začít se 

samotnou tvorbou kurzů. Ta se již systém od systému velmi liší, proto bude zevrubně 

popsána u zvažovaných alternativ a následně velmi podrobně u alternativy výsledné. 

Další věcí je zevrubný popis funkčnosti vybraných PHP modulů u výsledného systému 

a jejich návaznost na databázi MySQL. 
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Poslední částí je ekonomické zhodnocení, kdy budou náklady alternativ porovnány s 

výsledným systémem. Je třeba dojít k určitému druhu konsensu i v tomto směru. 

3.1 Popis a kriteriální zhodnocení LMS systémů 

Jak již bylo řečeno, LMS systémů existuje celá řada, konečný počet reálně využívaných 

řešení by se mohl zastavit na čísle 100. Z těchto LMS systémů je asi 15 považováno 

v rámci své funkcionality za nejlepší a nejpoužívanější. Na tyto systémy (a také některé 

méně známé) se v této části podrobně zaměřím a popíši základní výhody a nevýhody 

každého z nich v relaci s požadavky školy. 

Nejdůležitější věcí při výběru LMS je dokázat přesně odpovědět na otázku, co od 

systému očekávám. Pokud očekávám otevřený, lokální, modulární, light-weight a 

přitom velmi robustní systém, volím Moodle nebo podobné lokální řešení. Pokud chci 

něco spíše do social networkingu, volím některou z „Facebookovějších“ variant, 

protože vím, že sociální integrace mé komunity je pro mě prioritou. V mém případě 

jsou školou jednoznačně požadovány spíše parametry systému Moodle, které jsou ve 

světě LMS jakýmsi ideálem prezentovaným právě Moodlem. Uvažoval jsem i o 

systémech klientských, po rychlé analýze trhu jsem však od řešení tohoto typu, po 

poradě s koordinátorem ICT ustoupil, protože mne neoslovila. Tato řešení se vyznačují 

nedostatkem funkcí, nasazení takového systému je dle mého názoru vhodné spíše pro 

základní školy, kde si dovedu představit jejich využití. 

Co se týče komerčních cloudových řešení, která jsou placená z důvodu jejich hostování 

na serverech prodejce, což je sice dle mého výhodné pro svoji bezúdržbovost, ale jejich 

spolehlivost a modularita záleží vždy na konkrétním prodejci a bývá ze strany 

koncového uživatele velmi omezena. Další věcí je riziko snížené dostupnosti v případě 

problémů poskytovatele. Toto riziko pro mě není přípustné, raději se spoléhám na 

lokálně hostované aplikace s absolutní kontrolou ze strany organizace využívající daný 

produkt. Výhodou těchto systémů může být naopak okamžitá možnost začít takový 

systém využívat, oproti i měsícům strávených implementací lokálního řešení. Tento 

parametr není však pro mě až tak důležitý, času na implementaci je dostatek. Cloudové 

e-learningové systémy mají také tendenci k lepšímu budování social networking, což je 

opět parametr, který pro organizaci není extrémně důležitý. 
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 K rozhodování využiji kriteriálního systému s následujícími parametry: 

Tab. č. 5: Popis a váha jednotlivých kritérií 

 

V každém kritériu je možné získat až 10 bodů, v případě systému naprosto 

odpovídajícího a uspokojujícího požadavek školy. 

3.1.1  Moodle 

Pravděpodobně nejznámější a zcela určitě nejpoužívanější LMS systém, který je 

k dispozici zdarma. Distribuován otevřeně pod obecnou GNU licencí, byl původně psán 

v jazyce Python. Přepsán do dnes standardního PHP, ovládl vody elektronického 

vzdělávání jak žáků ve školách, kde se tento způsob přímo nabízí, ale také v komerční 

sféře jako nástroj pro školení personálu. 

Čím je tedy Moodle tak výjimečný, že dokázal obstát v krutém konkurenčním boji a 

vyjít z něj jako nejpoužívanější výukový software? Především byl jeden z prvních, 

s první verzí v roce 2002, působí na trhu tedy už 13 let. A pak, jeho funkcionalita a 

modularita, která je dnes klíčem, je relativně nepřekonatelná. 

Moodle je výjimečný především z těchto důvodů: 

 velmi silně objektově orientovaný, 

 je open-source, přičemž na vývoji se neustále pracuje, 

 vývoj je koordinován skupinou Moodle HeadQuarters, český zástupce Petr Škoda, 

 responsivní, čistý, mobile-friendly design,  

 dostupný ve více než 100 jazycích, 

 přes 1000 pluginů nabízející nekonečné možnosti přizpůsobení funkcí či vzhledu 

systému, 

 obrovské množství témat (themes) pro volbu vzhledu. 

Moodle, ač to nemusí být na první pohled zřejmé, poskytuje velmi silné možnosti 

sociální integrace, není to jen neosobní software překypující funkcemi a možnostmi. 

Kritérium Popis kritéria Váha

Otevřenost systému Typ licence, velká otevřenost systému je benefitem 10

Lokalizace Dostupnost české lokalizace, počet podporovaných jazyků 35

Uživatelský komfort Komfort při využívání LMS, intuitivnost, přehlednost 30

Možnosti přizpůsobení Komplexnost tvorby kurzu, možnosti nastavení práv k přístupu 40

Dostupná rozšíření Počet dostupných rozšíření 5

Zpětná kompatibilita Kompatibilita kurzů se systémem Moodle 30

Komunita, podpora Aktivita, podpora a velikost komunity 20

Cena řešení Cena samotného řešení, přepočítaná na rok 30
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Tab. č. 6: Zhodnocení LMS Moodle 

 

 

Obr. č. 13 – Logo LMS Moodle, [35] 

3.1.2 Blackboard Learn 

Firma Blackboard Inc. je jednou z největších firem podnikajících na trhu s e-

learningovými systémy. E-learningový systém je touto společností vyvíjen od roku 

1997, jedná se tedy o jeden z nejstarších. Je postaven na jazyce PHP. Je možné ho 

nainstalovat lokálně, běžnější je však instalace do cloudové infrastruktury. Samotný 

LMS sází na přehledný a čistý interface s velkým výčtem funkcí. Mezi nadstandardní 

funkce patří např. fórum nebo rozsáhlé možnost chatu.  Blackboard má v dnešní době 

stále velmi velký podíl na trhu, kolem 38%. V minulosti se potýkal s problémy týkající 

se patentů, ale také stížnostmi samotných vzdělávacích institucí, kde byl nasazen, např. 

síť univerzit McMaster University dospěla k rozhodnutí, že systém je nevyhovující a 

rozhodla se jej nahradit.  

Tab. č. 7: Zhodnocení LMS Blackboard Learn 

 

 

Obr. č. 14: Logo LMS Blackboard Learn, [36] 

Kritérium Body Váha Skóre

Otevřenost systému 10 0,1 1

Lokalizace 10 0,35 3,5

Uživatelský komfort 9 0,3 2,7

Možnosti přizpůsobení 9 0,4 3,6

Dostupná rozšíření 10 0,05 0,5

Zpětná kompatibilita 10 0,3 3

Komunita, podpora 10 0,2 2

Cena řešení 10 0,3 3

19,3Celkové skóre

Kritérium Body Váha Skóre

Otevřenost systému 1 0,1 0,1

Lokalizace 3 0,35 1,05

Uživatelský komfort 7 0,3 2,1

Možnosti přizpůsobení 2 0,4 0,8

Dostupná rozšíření 8 0,05 0,4

Zpětná kompatibilita 0 0,3 0

Komunita, podpora 10 0,2 2

Cena řešení 7 0,3 2,1

8,55Celkové skóre
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3.1.3 Edmodo 

Edmodo je cloudový e-learningový systém, který sází na intuitivní ovládací prvky 

podobné Facebooku, disponuje komunikačními i coachingovými funkcemi. Je postaven 

na jazyce PHP. Obsahuje všechny standardní funkce, které by se od LMS daly 

očekávat, z těch nestandardních mohu jmenovat určité propojení učitelů, žáků a rodičů, 

kdy i rodičům umožňuje přístup do systému za komunikace s učiteli. V tom jde tudíž 

mnohem dále než většina konkurenčních řešení. Je k dispozici, podobně jako Facebook, 

zdarma. Existuje placená varianta Edmodo Sync, která nabízí oproti verzi zdarma online 

podporu, synchronizaci a snadnější přidávání funkcí. 

Tab.  č. 8 – Zhodnocení LMS Edmodo 

 

 

Obr. č. 15: Logo LMS Edmodo, [37] 

 

3.1.4 Oracle Taleo Cloud 

Firmu Oracle nejspíše není třeba představovat, jedná se o jednoho z gigantů Silicon 

Valley, který se zabývá cloudy, databázemi, CRM systémy a infrastrukturou obecně. 

Oracle Taleo je původně LMS systém navržený a vyvíjený společností Taleo, kterou 

Oracle v únoru roku 2012 zakoupil za 1,9 miliardy USD. Je postaven na jazyce Java. 

V roce 2013 tento e-learningový systém využívá přes 20 milionů uživatelů. Systém je 

vhodný především k výcviku zaměstnanců, umožňuje simulování reálných 

rozhodovacích situací, umožňuje velmi pokročilé způsoby měření výkonu zaměstnance. 

Jeho nasazení do vzdělávacích institucí je však také možné.      

 

 

 

Kritérium Body Váha Skóre

Otevřenost systému 0 0,1 0

Lokalizace 3 0,35 1,05

Uživatelský komfort 9 0,3 2,7

Možnosti přizpůsobení 1 0,4 0,4

Dostupná rozšíření 0 0,05 0

Zpětná kompatibilita 0 0,3 0

Komunita, podpora 6 0,2 1,2

Cena řešení 10 0,3 3

8,35Celkové skóre
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Tab. č. 9: Zhodnocení LMS Taleo 

 

 

Obr. č. 16: Logo LMS Oracle Taleo, [38] 

3.1.5 Schoology 

Schoology je zajímavý LMS, původně vytvořený třemi studenty Washingtonské 

univerzity v St. Louis, kdy měl sloužit k předávání poznámek. Postupně byly jeho 

funkce rozšiřované až do dnešní podoby, kdy se jedná o plnohodnotný software pro 

podporu výuky. Je postaven na jazyce PHP. Jeho odlišností oproti ostatním je interface 

podobný Facebooku, na který je poměrně velká část studentů zvyklá. Dává velký důraz 

na propojenost se sociálními sítěmi. Systém je možné integrovat do již existující školní 

sítě. Je k dispozici zdarma, vývoj je hrazen především z tzv. Enterprise varianty, která 

nabízí pokročilé analýzy, branding, ale hlavně již zmiňovanou integraci do exitujícího 

IS. 

Tab. č. 10: Zhodnocení LMS Schoology 

 

 

Obr. č. 17 – Logo LMS Schoology, [39] 

Kritérium Body Váha Skóre

Otevřenost systému 2 0,1 0,2

Lokalizace 4 0,35 1,4

Uživatelský komfort 8 0,3 2,4

Možnosti přizpůsobení 2 0,4 0,8

Dostupná rozšíření 8 0,05 0,4

Zpětná kompatibilita 0 0,3 0

Komunita, podpora 6 0,2 1,2

Cena řešení 5 0,3 1,5

7,9Celkové skóre

Kritérium Body Váha Skóre

Otevřenost systému 0 0,1 0

Lokalizace 1 0,35 0,35

Uživatelský komfort 10 0,3 3

Možnosti přizpůsobení 1 0,4 0,4

Dostupná rozšíření 0 0,05 0

Zpětná kompatibilita 0 0,3 0

Komunita, podpora 4 0,2 0,8

Cena řešení 10 0,3 3

7,55Celkové skóre
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3.1.6 Docebo 

Docebo je společností, která se při vývoji LMS zaměřuje především na jednoduchost a 

velkou kompatibilitu s mobilními zařízeními. Je postavený na jazyce PHP. Jejich e-

learningový systém je typově cloudový a je určený spíše do sektoru komerčních 

společností, vzhledem k vysoké ceně, která v nejvyšší verzi nabízeného LMS dosahuje 

až 50 USD za každého uživatele ročně. Docebo si totiž opravdu důsledně hlídá počty 

připojených do jejich cloudové infrastruktury. Co se týče zaměření a celkové struktury 

kurzů, nabízí především inteligentně stavěné „průvodce“ určitým problémem, na jehož 

konci byste měli být schopni problém uchopit z více úhlů. Jeho nasazení je možné 

v kterémkoli typu instituce, ale předpokládá se spíše instituce komerčního typu. 

Tab.  č. 11 Zhodnocení LMS Docebo 

 

 

Obr. č. 18: Logo LMS Docebo, [40] 

3.1.7 Chamilo 

Chamilo je open-sourcový projekt vyvíjený komunitou Chamilo a jejími partnery. Jedná 

se o LMS, který je možné nasadit jak do komerční sféry, tak do školního prostředí. Je 

postaven na jazyce PHP. Dalo by se říci, že je zdatným soupeřem Moodlu a sdílí s ním 

mnoho rysů, nicméně některé věci jsou poněkud odlišné, počínaje interfacem a 

strukturou kurzů konče. V čem však objektivně vzato za Moodlem zaostává, jsou 

možnosti, jak kurz postavit, počet jazyků a celkové možnosti přizpůsobení. 

 

 

 

 

 

Kritérium Body Váha Skóre

Otevřenost systému 0 0,1 0

Lokalizace 2 0,35 0,7

Uživatelský komfort 9 0,3 2,7

Možnosti přizpůsobení 1 0,4 0,4

Dostupná rozšíření 0 0,05 0

Zpětná kompatibilita 0 0,3 0

Komunita, podpora 8 0,2 1,6

Cena řešení 2 0,3 0,6

6Celkové skóre
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Tab.  č. 12: Zhodnocení LMS Chamilo 

 

 

Obr. č. 19: Logo LMS Chamilo, [41] 

3.1.8 SharePoint LMS 

SharePoint LMS je systém postavený na platformě Microsoft SharePoint Server, jedná 

se tedy o programovací jazyk .NET – řešení, které je svými funkcemi a hlavně 

možnostmi přizpůsobení velmi závislé na nadřazeném systému. Výčet těchto funkcí je 

ale natolik velký, že je těžké to považovat za nevýhodu. Jedná se i o takové funkce jako 

videokonference, funkce teambuildingu apod. SharePoint LMS  je podle mého názoru 

vhodný spíše do komerčních institucí, nicméně dalo by o něm uvažovat i ve školním 

prostředí. 

Tab.  č. 13 Zhodnocení LMS SharePoint 

 

 

Obr. č. 20: Logo LMS Sharepoint, [42] 

 

Kritérium Body Váha Skóre

Otevřenost systému 1 0,1 0,1

Lokalizace 2 0,35 0,7

Uživatelský komfort 5 0,3 1,5

Možnosti přizpůsobení 0 0,4 0

Dostupná rozšíření 2 0,05 0,1

Zpětná kompatibilita 0 0,3 0

Komunita, podpora 2 0,2 0,4

Cena řešení 10 0,3 3

5,8Celkové skóre

Kritérium Body Váha Skóre

Otevřenost systému 0 0,1 0

Lokalizace 3 0,35 1,05

Uživatelský komfort 8 0,3 2,4

Možnosti přizpůsobení 7 0,4 2,8

Dostupná rozšíření 0 0,05 0

Zpětná kompatibilita 0 0,3 0

Komunita, podpora 4 0,2 0,8

Cena řešení 6 0,3 1,8

8,85Celkové skóre
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3.1.9 iTutor 

iTutor je komerční e-learningový systém tuzemské společnosti Kontis s.r.o., pokrývá 

70% tuzemského trhu s e-learningem. Jejich e-learningový systém je velmi modulární, 

dokáže se přizpůsobit mnoha typům institucí. Pro školy existuje modul nazvaný 

Student, který disponuje i velmi pokročilými funkcemi jako videokonference, 

komunikace se s studenty v reálném čase apod. Dle tvrzení výrobce je frontend systému 

možné extrémně přizpůsobit potřebám organizace, což může být velkou výhodou. 

Tab.  č. 14: Zhodnocení LMS iTutor 

 

 

Obr. č. 21: Logo LMS iTutor, [43] 

3.1.10 Sakai 

Sakai je lokální e-learningový systém využívaný například na Oxfordské univerzitě. Je 

k dispozici zdarma. Systém je napsán v jazyce Java. Mezi jeho přednosti patří rozsáhlé 

možnosti přizpůsobení a způsobů, jak e-learningový kurz postavit. Poskytuje také velké 

možnosti integrace s externím prostředím. Dal by se přirovnat k systému Moodle 

s řadově nižšími možnostmi uzpůsobení a dostupností rozšíření. 

Tab.  č. 15 Zhodnocení LMS Sakai 

 

 

Obr. č. 22: Logo LMS Sakai, [44] 

Kritérium Body Váha Skóre

Otevřenost systému 5 0,1 0,5

Lokalizace 10 0,35 3,5

Uživatelský komfort 8 0,3 2,4

Možnosti přizpůsobení 3 0,4 1,2

Dostupná rozšíření 0 0,05 0

Zpětná kompatibilita 0 0,3 0

Komunita, podpora 4 0,2 0,8

Cena řešení 5 0,3 1,5

9,9Celkové skóre

Kritérium Body Váha Skóre

Otevřenost systému 7 0,1 0,7

Lokalizace 3 0,35 1,05

Uživatelský komfort 8 0,3 2,4

Možnosti přizpůsobení 9 0,4 3,6

Dostupná rozšíření 3 0,05 0,15

Zpětná kompatibilita 0 0,3 0

Komunita, podpora 4 0,2 0,8

Cena řešení 10 0,3 3

11,7Celkové skóre
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3.1.11 Canvas 

Canvas sám svůj e-learningový systém prezentuje jako „e-learning 21. století“. Je to 

díky jeho adaptabilitě, spolehlivosti, možnostem přizpůsobení a jednoduchosti použití. 

Pravděpodobně se nejedná o žádný marketingový trik, firma má v dnešní době kolem 

14% na trhu s LMS. Z jednoduché demoverze, které jsem měl možnost si vyzkoušet, 

tento LMS připomíná Moodle. Disponuje opravdu velkými možnostmi přizpůsobení jak 

do vzhledu, tak do funkcí. Řekl bych, že nejpřesnější definicí tohoto systému by mohlo 

být, že se jedná o „cloudový Moodle“. 

Tab.  č. 16 Zhodnocení LMS Canvas 

 

 

Obr. č. 23: Logo LMS Canvas, [45] 

3.2 Ekonomická zátěž jednotlivých LMS 

Zde zhodnotím náklady na e-learningový systém, který je jako takový zdarma, oproti 

komerčním, především cloudovým variantám. Cloudové varianty poskytují určité 

benefity, jako je jejich správa externí organizací, optimalizace, podpora apod. 

Automatické zálohy a zabezpečení jsou také velkým benefitem. Není to však nic, co 

bychom nemohli sami vyřešit lokálně. Největším problémem může být dostupnost 

aplikace v kritických momentech, většina podobných providerů neposkytuje garance či 

dostatečnou redundanci. 

Výběr řešení nemá samozřejmě ideální variantu. Vždy je něco za něco. V mém případě 

jednoznačně dominuje potřeba parametrů lokálního řešení, a to zejména z důvodů 

maximálního přizpůsobení, dostupnosti a v neposlední řadě ceny. V následující tabulce 

je porovnání ušetřených nákladů v porovnání s cloudovými či lokálními řešeními.  

Kritérium Body Váha Skóre

Otevřenost systému 10 0,1 1

Lokalizace 5 0,35 1,75

Uživatelský komfort 9 0,3 2,7

Možnosti přizpůsobení 9 0,4 3,6

Dostupná rozšíření 5 0,05 0,25

Zpětná kompatibilita 0 0,3 0

Komunita, podpora 7 0,2 1,4

Cena řešení 10 0,3 3

13,7Celkové skóre
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Jediným nákladem, který v tomto případě vzniká, je náklad na řídícího pracovníka a na 

zaškolení učitelů, které je nutné podstoupit pro maximální efektivitu využití LMS ve 

vzdělávacím procesu. Otázka, kterou bychom si měli nyní položit, zní: „Vrátí se nám 

ušetřené peníze, pokud je místo do cloudového řešení vložíme do lidských zdrojů a 

využijeme LMS Moodle?“. 

Na tuto otázku se pokusím odpovědět následující tabulkou: 

Tab.  č. 17: Porovnání finanční náročnosti provozu jednotlivých LMS 

 

 

 

 

Obr. č. 24: Grafická interpretace podílů LMS systémů na trhu (2015) 

 

 

LMS

Školení 

administr. 

[tis. Kč/rok]

Školení 

učitelů [tis. 

Kč/rok]

Provozní 

náklady [tis. 

Kč/rok]

Cena samot. 

řešení [tis. 

Kč/rok]

Hromadná 

licence 

[žáci]

Celková 

cena řešení 

[tis. Kč]

Roční náklady na 

provoz [tis. Kč]

Moodle 15 36 50 0 535 0 101

Edmodo 15 36 0 24 535 215 290

Sakai 15 36 50 0 535 0 101

Blackboard Learn 15 36 0 24 535 215 290

Oracle Taleo Cloud 15 36 0 72 535 645 768

Schoology 15 36 0 8 535 70 129

Docebo 15 36 0 9 535 83 143

Chamilo 15 36 50 0 535 0 101

SharePoint LMS 15 36 0 60 535 538 648

iTutor 15 36 50 25 535 225 351

Canvas 15 36 50 0 535 0 101

20% 

4% 

38% 

14% 

24% 

Moodle

Sakai

Blackboard

Canvas

Jiný
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3.3  Výběr optimálního řešení 

E-learningový systém musí samozřejmě především splňovat požadavky kladené ze 

strany školy, uvedené výše. Dále rozhoduje cena, obtížnost instalace a správy, 

spolehlivost, podpora a obecné povědomí o systému. Podle zjištěných parametrů jsem 

vytvořil následující srovnávací tabulku: 

Tab.  č. 18: Porovnání LMS z hlediska kritických parametrů 

 

Z možných řešení jsem nakonec doporučil a zvolil e-learningový systém Moodle. 

Důvodem tohoto rozhodnutí je především suverénní výsledek kriteriálního testu, 

kterého dosáhl především díky maximální zpětné kompatibilitě s již nainstalovaným 

Moodle na Střední průmyslové škole, ale také bezkonkurenčním funkcím, které velmi 

dobře kopírují požadavky školy.  

Mezi systémy, které by dále připadaly v úvahu, by mohl patřit LMS Canvas, popř. LMS 

Sakai, které ovšem nejsou k dispozici s českou lokalizací, což by mohlo dělat některým 

uživatelům problém. Ze systému, které disponují českou lokalizací, by se dalo hovořit o 

systémech Docebo, iTutor, Blackboard Learn, popř. Oracle Taleo, které v konfrontaci 

s požadavky školy oproti systému Moodle velmi zaostávají. 

Řekl bych také, že ostatní placené necloudové systémy nenabízejí oproti tomuto řešení 

žádnou zásadnější výhodu, některé možná jen působí více „enterprisy“, faktem ale 

zůstává, že Moodle je bezkonkurenční v neplacené kategorii a cena byla v tomto 

rozhodování velkým faktorem. Tabulka uvedená výše uvedené závěry plně potvrzuje, 

Moodle nemá v současné době na trhu s lokálními řešeními zdarma konkurenci. 

3.4 Vytvoření virtualizovaného řešení Hyper-V 

Technologie Hyper-V umožňuje vytvořit a spravovat virtualizované výpočetní prostředí 

pomocí technologie virtualizace, která je součástí Windows Serveru. Instalací této 

LMS
Dosažené 

skóre
Jazyk Zdarma

Lokální 

instalace

Česká 

lokalizace

Aktivní 

vývoj

Velikost 

komunity

Zpětná 

kompatibilita

Možnosti 

přizpůsobení

Dostupná 

rozšíření

Moodle 19,3 PHP     79 mil.  Velmi rozsáhlé 1000+

Edmodo 8,35 PHP     15 mil.  Nízké -

Sakai 11,7 Java     1 mil.  Rozsáhlé 20+

Blackboard Learn 8,55 PHP     50 mil.  Průměrné 300+

Oracle Taleo Cloud 7,9 Java     20 mil.  Průměrné -

Schoology 7,55 PHP     7,5 mil.  Nízké -

Docebo 6 PHP     1 mil.  Průměrné 100+

Chamilo 5,8 PHP     3 mil.  Rozsáhlé 50+

SharePoint LMS 8,85 .NET     3 mil.  Nízké -

iTutor 9,9 PHP     500 tis.  Rozsáhlé -

Canvas 13,7 PHP     9 mil.  Rozsáhlé 50+
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virtualizace vytvořím prostředí pro provoz e-learningového systému Moodle. Instalace 

začíná triviálně, probíhá za pomoci klasického Microsoft Installation Wizardu, který nás 

instalací komfortně provede. Poté je už třeba pracovat s klasickou konzolí. Začal jsem 

přejmenováním virtualizovaného stroje na řetězec „VOS“. Dále jsem nastavil servery 

DNS, které musí ukazovat na školní network. Dalším nastavením, které je velmi 

důležité, je povolení vzdáleného přístupu, které bude podle slov správce využíváno, 

tudíž jsem toto nastavení povolil.  

Dále je nutné nainstalovat samotný operační systém Microsoft Windows2012R2 Server, 

v jehož prostředí bude e-learning fungovat. Instalace je velmi obdobná co do konceptu, 

je nutné nejprve projít instalační wizard a poté již pracovat s konzolí, tzv. 

PowerShellem.  

3.5 Popis instalace LMS Moodle 

Instalace LMS Moodle tedy proběhne na virtualizované Hyper-V servery Vyšší odborné 

školy. Popis instalace bude doplněn o screenshoty z prostředí instalace a konfigurace. 

Při instalaci jsem postupoval takto: 

 Rozhodl jsem se nainstalovat e-learning na mnou vytvořenou subdoménu, dle 

mého názoru se jedná o čistší řešení než je instalace do podadresáře, 

 instalační baliček pro Moodle je k dispozici ke stažení z oficiálních stránek, 

tento balíček jsem rozbalil do kořenového adresáře subdomény, 

 vytvořil jsem uživatele s právy k zápisu do MySQL databáze s následujícími 

právy: 

 vytvořil jsem MySQL databázi s názvem moodle, zvolil jsem kódování UTF-8, 

 jako prefix tabulek jsem zvolil předponu mdl_, 

 v tomto kroku jsem připraven ke spuštění instalace přejitím na kořenový adresář 

subdomény, tedy moodle.spszr.cz, 

 samotná instalace je triviální, zahrnuje zadání databáze a přístupu k ní, 

 poté probíhá kontrola splnění parametrů k instalaci – ověřuje se přístup 

k databázi, správnost kódování, verze nainstalovaných služeb (PHP…),  

 po ukončení instalace jsem vytvořil nejvyššího administrátora, který má vždy 

absolutní práva (obdoba uživatele root na Unixových OS), slouží k základní 

konfiguraci systému, delegaci práv k přístupu apod. Po tomto základním 
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nastavení nebude tento uživatel z důvodu bezpečnosti vůbec využíván (pouze 

pro kritické aktualizace apod.). 

 

Obr. č. 25: Moodle – Instalační průvodce 

3.6 Návrh struktury přístupových práv 

Přístupová práva budu v našem systému definovat celkem na pěti úrovních. Jsou jimi 

hierarchicky: 

 Administrátor 

 Manažer 

 Učitel 

 Student 

 Host 

Každá z těchto úrovní má přidělena práva pro přístup k systému. Administrátor funguje 

podobně jako uživatel root na Unixových operačních systémech, neměl by se běžně 

používat. Je určen pouze pro operace vyžadující nejvyšší oprávnění pro modifikaci 

systému (upgrade apod.), vždy disponuje veškerými dostupnými právy pro systém. 

Administrátorovi nelze modifikovat přístupová práva. 

Dalším uživatelům je již možné přesně definovat práva přístupu, a to v desítkách 

různých úrovní. V mém systému jsou nastavena takto: 
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Tab.  č. 19: Moodle – Konfigurace práv k přístupu a z toho vyplývajících rizika                  

 

Detailní nastavení je dobře viditelné na obrázku výše, uživatelé však mohou mít svá 

práva v případě potřeby modifikována manuálně, a to k těmto úkonům. 

 Správy zapsaných uživatelů 

 zapsání uživatele do kurzu, 

 odhlášení uživatele z kurzu, 

 vyškrtnutí uživatele z kurzu, 

 přístupu hostů, 

 přidání nového úkolu, knihy, chatu, ankety, databáze, složky, fóra či přednášky, 

 mnoha dalších, z většiny administrátorských práv jako export/import, správa 

položek atd. 

V mém systému existují např. učitelé, kteří mají vyšší práva než jiní učitelé, protože o 

nich administrátor ví, že si s e-learningem rozumí a je možné na ně delegovat určitá 

nadstandardní práva. Oprávnění mohou mít globální charakter, popř. pouze v kontextu 

daného kurzu. 

AdministrátorManažer Učitel Student Host Server XSS Soukromí SPAM Systém, Data

Správa

Konfigurace přístupu          

Vytvoření zálohy          

Vyškrtnutí uživatele          

Nastavení záloh          

Generování bezp. tokenu          

Zapsání uživatele          

Správa záloh          

Odstranění uživatele          

Odstranění kurzu          

Import/Export          

Přidání

Přidání nového kurzu          

Přidání nové činnosti          

Přidání nového úkolu          

Přidání nové přednášky          

Přehledy

Přehled participace v kurzu          

Přehled absolvování kurzu          

Přehled výkonnosti          

Úpravy

Úprava činnosti          

Úprava známek          

Úprava šablon          

Úprava komentářů          

Čtení

Hlavní strana          

Kurzy          

Rizika vyplývající z činnosti
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3.7 Integrace se školním informačním systémem 

V tomto bodě se budu zabývat integrací a synchronizací e-learningového systému se 

školním informačním systémem, tedy jisté interoperability těchto dvou technologií. 

3.7.1 Návrh autentizace uživatelů – integrace Active Directory 

V systému se počítá s automatickým ověřením identity existujících uživatelů, tedy 

učitelů a především žáků. Toto řešení je vzhledem k velkému počtu uživatelů (400+) 

nutné. Vzhledem k využívání serverového operačního systému Windows jsem pro tuto 

funkcionalitu využil databázi Active Directory, ze které jsou tato data dostupná. 

LMS Moodle zvládá práci s LDAP protokolem, který umožňuje práci s Active 

Directory, tedy kromě jiného možnost ověření identit existujících uživatelů 

v informačním systému. Pro nastavení této funkcionality bylo třeba učinit několik kroků 

v nastavení příslušného modulu v Moodlu, který se stará o autentizaci: 

 URL serveru, kde je protokol LDAP k dispozici = ldap://192.168.1.100 

 LDAP kódování = UTF8 

 DN (Distinguished Name) = cn=ldap-user,dc=my,dc=organization,dc=domain 

 Heslo a další důležitá nastavení jako specifikace uživatelů (v mém případě 

Microsoft's Active Directory, ale Moodle umí i např. Novel Edirectory, dále to 

může být přikázání SSL apod. 

 

Moodle si je poté schopen data z Active Directory vytáhnout, uživatele autentizovat, 

přičemž mu přiřadí určité pravomoci, v mém případě jsou to pravomoci uživatele 

Student a na jejich základě například autorizovat pro vyplnění testu, přístup 

k přednášce/studijnímu materiálu apod. Velmi se tím zjednodušuje administrace 

a databáze se zbytečně nezdvojují. 

3.7.2 Návrh integrace známkování do školního IS 

V dalším kroku také využiji Active Directory, a to k určité synchronizaci hodnocení 

získaném žáky v LMS Moodle vzhledem ke školnímu IS. Učitelé tedy nebudou muset 

známky zadávat ručně, budou automaticky zadány a přiřazeny k ostatním, s viditelným 

označením, že jde o známky pocházející z e-learningu. 
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3.7.3 Návrh ověření docházky žáků 

Systém autorizace uživatelů se dá využít i pro další poměrně praktickou funkci. Je jí 

kontrola docházky. Z logu, který je učiteli přístupný, se dá totiž jasně vyčíst, kdy a 

odkud se daný uživatel k systému přihlásil a zda se věnoval tomu, čemu měl. Řešením 

by pak mohla být jednoduchá PHP aplikace pro porovnání výstupu logu s požadovanou 

docházkou a její automatické vyhodnocení. Nutností pro tento přístup je nutnost práce 

s e-learningem ve výuce, ve které chceme docházku sledovat tímto způsobem. 

Další možnosti integrace takového řešení je plugin Attendance, který krom výše 

popsaných funkcí disponuje systémem tzv. e-docházky, která supluje klasický způsob 

podpisů na prezenční listinu, elektronicky. Žáci se tedy do e-learningu přihlásí a 

„podepíší“, resp. potvrdí svou účast na dané hodině. 

3.7.4 Integrace konverze kurzů 

Další otázkou, kterou bylo potřeba vyřešit, byl problém s importem kurzů. Většina 

učitelů disponuje nějakým druhem materiálů pro testy, které nejsou ve většině případů 

do Moodlu jednoduše importovatelné. Proto je třeba maximálně zjednodušit import 

takových materiálů. Nejčastěji jsou tyto materiály v wordovském, popř. excelovském 

formátu. Unifikované řešení takového problému, vzhledem k množství formátů a 

struktur, neexistuje. Existuje ovšem celá řada postupů a nástrojů, které nám minimálně 

u obvyklých formátů mohou v importu pomoci a do určité míry ho automatizovat. 

 

Word2Moodle 

Plugin, který jsem nasadil pro importování označkovaných wordovských dokumentů. 

Umožňuje import strukturovaných otázek v jednoduchém tabulkovém formátu. Zde je 

příklad testové otázky, kterou je možné pomocí toho pluginu do systému Moodle 

naimportovat: 

Tab.  č. 20: Struktura importovaných otázek pomocí pluginu Word2Moodle 

[Question text] Kolik pinů má konektor RJ45? TF 

Default mark: 1 

 
Answers Feedback Grade 

 
True 8 Velmi dobře. 100 

 
False 10,45,15 Špatná odpověď. 0 

 
General feedback:  

 

 
Tags: 

  
Set grade '100' to the correct answer. 
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Učiteli tedy stačí pouze své otázky do takového formátu přepsat, poté je možné průběh 

tohoto importu výrazně zautomatizovat, plugin se již stará o vše ostatní. Řešení 

podporuje pouze typ test, což je jeho nevýhodou a velkým omezením, pro jednoduché 

typy kurzů však postačuje. 

 

MoodleQuiz 

Pokročilejší možností, jak postupovat při importu nekompatibilních formátu do 

prostředí Moodle, je template Word Quiz Template, který umožňuje instalaci šablony 

pro balík Office, ve které je možné přímo obsaženými nástroji tvořit daný kurz pouze 

přetahováním vhodných komponent. Výhodou tohoto řešení jsou velké možnosti, jak 

daný kurz postavit, nabízí možnosti doplňovacích testů, obrázků, eseje apod. 

Nevýhodou tohoto řešení je nemožnost jednoduše pouze přepsat otázky do tohoto 

formátu, nýbrž je třeba si test vytvořit od začátku. Nejlepší příklad pro využití tohoto 

řešení je učitel, který tvoří velmi podobné kurzy, pro které může stále využívat jím 

vytvořenou šablonu, což velmi šetří čas. 

 

Obr. č. 26 – MoodleQuiz 

3.8  Metodika tvorby kurzu – jednoduchý test 

Tvorba kurzu je v prostředí Moodle velmi intuitivní a obsahuje až neuvěřitelné 

množství typů a způsobů, jak daný kurz postavit. 

První věcí, kterou je třeba udělat, je vytvoření kurzu. Kliknutím na Kurzy – Přidat nový 

kurz je otevřena nabídka, kde zvolíme nastavení konkrétního kurzu. 

 

 

Obr. č. 27: Moodle – základní parametry kurzu 
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Poté již můžeme přistoupit k tvorbě konkrétního kurzu. Po otevření námi vytvořeného 

prázdného kurzu si všimněme, že došlo k přehlednému rozčlenění kurzu po úsecích, 

které jsme definovali při jeho tvorbě. 

Po zvolení „Přidat činnost nebo studijní materiál“ se nám otevře rozsáhlá nabídka  

možných modulů pro náš kurz. Pro každý modul je k dispozici stručný návod, jak 

s tímto modulem pracovat a příklad jeho použití. 

V této fázi popíši tvorbu, řekl bych nejčastější formy kurzu, a tím je test. Z nabídky 

zobrazené výše tedy vybereme test. Opět se dostáváme k základní konfiguraci, která 

tentokrát obsahuje: 

 název testu, 

 úvodník, 

 zpřístupnění testu, 

 uzavření testu, 

 chování po vypršení času, 

 metody známkování, 

 popisky známek. 

Po úvodní konfiguraci můžeme konečně přistoupit k tvorbě samotného testu, jeho 

samotných otázek. Zvolíme název našeho vytvořeného testu a zvolíme „Upravit test“. 

Zde již můžeme tvořit samotné otázky. K dispozici je velké množství typů testových 

otázek. 

 

Obr. č. 28: Moodle – dostupné typy testů 

 

Pro jednotlivé otázky tedy vyplníme příslušné hodnoty, test vždy uložíme. V tomto 

okamžiku je test téměř připraven na ostrý provoz. 
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3.8.1 Požadavky na strukturu kurzu 

Organizací je požadováno vytvoření celkem čtyř šablon (templatů) pro jednotlivé typy 

kurzů. Šablony by měly odpovídat těmto typům: 

 test s výběrem možností 

 test kombinován s několika otevřenými otázkami 

 odevzdání úkolu (soubor) 

 přednáška 

Pro testy byly vybrány tyto témata: 

 všeobecný test na téma internet 

 test na téma technologie CAD 

3.8.2 Návrh obecné struktury kurzu 

Každému testu jsem definoval obecnou strukturu, která bude pro naprostou většinu 

kurzů totožná a zadavatelem kurzu (učitelem) znovu použitelná. Nebude tedy třeba při 

každé tvorbě testu vytvářet tuto strukturu. Pro použití tzv. templatu je třeba danou 

šablonu importovat a pak modifikovat dle přání učitele. S tímto postupem budou učitelé 

seznámeni. 

Strukturu takového templatu jsem navrhl takto: 

 

Obr. č. 29: Moodle – testový template 
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V úvodu jsou žáci seznámeni s předmětem a relevantní literaturou. Dále je studium 

předmětu rozděleno do odpovídajících úseků dle školního roku. V těchto úsecích je 

zhruba naznačena struktura, která obsahuje odborný materiál vztažený k dané vyučovací 

hodině (přednáška, výňatek z publikace, chat) a průběžný test. Učitelé mají samozřejmě 

možnost si daný kurz přizpůsobit podle své úvahy, jejich práci může výrazně 

zjednodušit konverze např. wordovských testů do formátu, který je Moodle schopen 

rozpoznat. Způsob takové konverze jsem naznačil výše. 

3.8.3 Příklady klíčových testů 

První z testů se týká obecných znalostí internetu, které by měl každý středoškolský 

student informatického oboru mít. Zahrnuje otázky týkající se počátku internetu, 

internetových domén, protokolů, serverů apod. 

Příklady klíčových otázek, které se v testu z informatiky objevují: 

1. Který z těchto zápisů IP adresy je korektní? 

192.168..1.1 195.256.123.1 1.1.1.1. 192.168.1.1 

A B C D 

 

2. Který z těchto zápisů doménového jména je korektní? 

google,com api.google.com .google.com google..com 

A B C D 

 

3. Jaká je hlavní a původně jediná funkce serveru DNS? 

Proxy Přenos dat Pošta 

Překlad 

doménového 

jména na IP 

adresu 

A B C D 

 

4. Který z těchto internetových serverů neexistuje? 

Apache nginx ligttpd donny 

A B C D 

 

5. Který/které z těchto protokolů slouží pro obsluhu poštovního serveru? 

FTP POP3 SMTP IMAP 

A B C D 
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6. K čemu slouží SSL? 

Šifrování + 

Autentizace 
Pouze šifrování Pouze autentizace Žádná z možností 

A B C D 

 

7. Je protokol TCP spolehlivý, tj., je doručení potvrzováno? 

Ano Ne 

A B 

 

Dalším testem, který bylo třeba zpracovat, byl test z technologie CAD, pro obory 

zabývající se strojírenstvím. Technologie CAD jsou obecně termínem označujícím 

projektování, či navrhování za využití výpočetních technologií. 

Příklady klíčových otázek, které se v testu z technologií CAD objevují: 

1. Co znamená zkratka CAD? 

Computer Aimed 

Developement 
Computer Aided 

Design 

Cam Aided 

Design 

Computer Aimed 

Design 

A B C D 

 

2. Patří izometrický pohled do 3D pohledů? 

Ano Ne 

A B 

 

3. V případě, že pracujete se 2D grafikou, se kterou osou nepracujete? 

X Y Z 

A B C 

 

4. Kolik různých pohledů je možné vygenerovat ze 3D tělesa? 

Jeden Osmnáct Kolik chceme Tři 

A B C D 

 

5. Jak dlouhá je úsečka z bodu (0,0,0) do bodu (4,3,2)? 

1 unit 2 unity 4 unity Více než 5 unitů 

A B C D 

 

6. Který pohled se skrývá pod názvem Plan View? 
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Bokorys Půdorys Nárys Obrys 

A B C D 

 

7. Transformace typu Scale dělá objekty: 

Větší Menší Větší i menší Velikost nemění 

A B C D 

3.9 Návrh zpětné vazby 

Pro zachycení zpětné vazby jak ze strany studentů, tak ze strany učitelů, bude sloužit 

především modul příznačně nazvaný Feedback. Tento modul umožňuje vytvoření 

průzkumů ať už formou zatrhávání možností či otevřeného hodnocení. Modul je po 

základní instalaci vypnut resp. je nastaven jako neviditelný. Prvním krokem je tedy jeho 

aktivace. 

Poté je při tvorbě každého kurzu k dispozici možnost zanechání zpětné vazby po 

absolvování daného kurzu. Čím se zde ale budu především zabývat, je nastavení zpětné 

vazby pro náš kurz, tedy jak konkrétně bude pro náš kurz vypadat. Z následující tabulky 

je nastavení modulu zpětné vazby dobře viditelné: 

Tab.  č. 21: Nastavení ankety po skončení prvního testu daného studenta 

Název Popis Čas Anonymita Veřejný Notifikace Omezení 

Anketa 

Pomozte nám 

vylepšit LMS 

a věnujte pár 

minut času 

vyplnění 

jednoduchého 

dotazníku.  

30 

minut 
ANO NE ANO ANO 

Zvolil jsem neutrální název i popis dotazníku, čas pro vyplnění 30 minut se mi zdá 

dostatečný. Dotazník je plně anonymní, ani administrátorům není dovoleno zjistit, kdo 

daný dotazník odeslal. Není veřejný, resp. není povoleno zobrazení jeho výsledků 

ostatním uživatelům. Po odeslání dotazníku je vždy administrátor upozorněn příchozím 

e-mailem o stavu a dosavadních výsledcích. Uživatelé jsou omezeni pouze jedním 

odesláním dotazníku. 

Dotazník studenti vyplní vždy po absolvování testu z daného předmětu. Z jeho skladby 

je dobře čitelné, zda byl předmět pro studenty dobrou přípravou pro test. Dává jim také 

možnost poměrně široké zpětné vazby s odůvodněním vlastní kritiky. Poslední dvě 
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otázky testu se týkají této konkrétní implementace a žáci mají možnost se vyjádřit ke 

konkrétnímu problému, který se systémem mají. 

3.10 Návrh zálohovacích a zabezpečovacích postupů 

Škola požaduje bezpečný systém, který bude schopen obnovy v případě poruch či 

selhání lidského faktoru. Také požaduje bezpečnost systému co do potenciálních hrozeb 

jako jsou různé injection, brute-force či XSS metody. 

Nastavení automatických záloh je poměrně jednoduché, je však zapotřebí přesně 

definovat parametry zálohy a také zajistit, aby CRON periodicky vykonával dané úlohy 

(jobs). 

Nastavení jsem zvolil takto: 

Tab.  č. 22: Nastavení zálohování 

Den Záloha Čas 

Po ANO 2:30 

Út NE 
 

St NE   

Čt ANO 2:30 

Pá NE   

So ANO 4:30 

Ne NE   

Důvodem volby časů je malá vytíženost systému v této době, vypozorovaná v Moodlu 

na VOŠ a SPŠ. Volba dnů nemusí být striktně dodržena, měla by však být rovnoměrně 

rozložena do celého týdne, daných hodin bych se nicméně určitě držel. 

Nejdůležitějším zabezpečovacím mechanismem je zajištění bezpečného HTTP spojení. 

Bude proto nově zaveden protokol HTTPS, který zajišťuje spojení pomocí protokolu 

TLS (SSL) 1.0 a šifrování moderní sadou AES_128. Toto nastavení bude Moodlem 

přikazováno, stejně jako bude přikazováno používání zabezpečených cookies (secure 

cookies). 

Dalším zabezpečovacím mechanismem je antivirová ochrana pro importovaná data 

studenty (učiteli). Jako antivirus jsem zvolil všeobecně oblíbený clamAV (clamWIN), 

který je zdarma a poskytuje dobrou (i když poněkud základní) úroveň filtrování 

souborů. 

Předposledním prvkem zabezpečení jsou automatická upozornění na e-mail 

administrátora. Zasílají se v případě extrémních počtů pokusů o přihlášení uživatele, 

které by mohly představovat potenciální hrozbu (brute-force). S tím souvisí konečný 
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bod zabezpečení, a tím je blokování uživatelů na úrovní IP adres v případě závadnosti. 

Toto řešení je poněkud nedospělé, díky lehkému obejití ochrany, nicméně ve většině 

případů by mělo minimálně odradit spamující boty a útočníky obecně. 

Doplňkovým přístupem, který vede ke zvýšení bezpečnosti, může být pečlivé 

kontrolování politiky práv k přístupu, které zaručí, že každá skupina uživatelů má práva 

ke změnám pouze v absolutně nezbytných oblastech její činnosti.  

3.11 Ověření návrhu v praxi 

Po nasazení uvedeného řešení bylo nejpodstatnější sledování zpětné vazby studentů. 

Přikládám tedy konkrétní výsledky malé ankety, která byla spuštěna vždy po 

absolvování daného testu. Ankety se zúčastnilo celkem 317 žáků. 

Jaký je Váš názor na elektronickou formu výuky obecně? 
Pozitivní Spíše pozitivní Neutrální Spíše negativní Negativní 

□ □ □ □ □ 

 

 

Obr. č. 30: Reakce studentů na e-learning, otázka č. 8 

Přáli byste si zařadit e-learning do výuky ještě více? 
Ano Spíše pozitivní Nevím Spíše negativní Ne 

□ □ □ □ □ 

 
Obr. č. 31: Reakce studentů na e-learning, otázka č. 9 

 

 

66% 

16% 

10% 
4% 4% 

Pozitivní

Spíše pozitivní

Neutrální

Spíše negativní

Negativní

71% 

6% 

16% 

6% 1% 

Ano

Spíše ano

Částečně

Spíše ne

Ne
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Vyjádřete prosím míru spokojenosti se současným řešením elektronické výuky. 
Pozitivní Spíše pozitivní Neutrální Spíše negativní Negativní 

□ □ □ □ □ 

 

 

Obr. č. 32: Reakce studentů na e-learning, otázka č. 10 

Po dobu testování e-learningového systému nedošlo k žádným zásadním problémům či 

chybám typu výpadku či databázovým problémům. Zálohy, jejich průběh a zkouška 

funkčnosti byly úspěšně provedeny. Nastínění práv k přístupu bylo všeobecně 

schváleno a je organizací přijato. 

3.12 Ekonomické zhodnocení 

Vzhledem k tomu, že vybraný systém (Moodle) je k dispozici zdarma, jako otevřená 

softwarová platforma, je možné počítat s nulovými náklady na samotný e-learningový 

systém. Položky, které však nejsou zanedbatelné, zahrnují především náklady na práci 

správce informačního systému, ale také náklady na zaškolení a práci pedagogických 

pracovníků, které jsou nutné pro správné pochopení využívání služeb LMS. Také je 

nutné počítat s náklady na samotnou instalaci, konfiguraci a začlenění systému Moodle 

do výuky. 

Tab.  č. 23: Náklady na kompletní řešení online výuky v organizaci 

 

71% 

6% 

16% 

6% 1% 

Ano

Spíše ano

Částečně

Spíše ne

Ne

Nákladové položky Cena [tis. Kč]

Analýza organizace 25

Výběr optimálního řešení 38

Instalace, konfigurace a 

implementace LMS
65

Školení administrátorů 15/rok

Školení učitelů 36/rok

Režie IS (vytížení sítě apod.) 50/rok

Celkem za zavedení e-learningu 128

Celkem provozní náklady 101/rok
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Velmi důležité je uvědomit si, že i v případě investice do cloudového řešení náklady 

nekončí. Vždy budeme muset zaplatit minimálně za zaškolení správce a učitelů, kteří 

budou LMS při výuce využívat. Průměrné náklady na takové školení se v dnešní době 

pohybují okolo 1000 Kč/den. Školení většinou trvá déle než u LMS Moodle, kde se 

průměrná doba na zaškolení pohybuje kolem týdne, pokud chceme mít jistotu 

vysvětlení i velmi pokročilých funkcí. Co se týče zaškolování administrátorů, tato je 

doba je prakticky neomezena a nikdy opravdu nekončí, zvláště u lokálních řešení, kde je 

nutné chápat životně důležité části LMS (správa, aktualizace, zálohování), tak 

v nejpokročilejších případech i vnitřní funkčnost jednotlivých PHP modulů. 

Z rozpočtu uvolněného pro tuto operaci nebudou tyto náklady problém. Při uvědomění 

si možných přínosů je tato investice velmi rozumná a vypočítaná částka byla vedením 

školy odsouhlasena. 

3.12.1 Přínosy 

Jak již bylo řečeno, Moodle je z uvažovaných řešení, splňujících vyžadované parametry 

(cena, funkce) zdaleka nejpokročilejším systémem. Pro školu představuje velmi 

pozitivní změnu ve smyslu elektronického vzdělávacího procesu. Jeho zprovoznění je 

pro studenty Vyšší odborné školy pozitivní změnou, jak vidno z anonymního dotazníku, 

který jim byl dán k vyplnění, naprostá většina uvítala zařazení tohoto systému do 

výuky. 

Pokud bych měl bodově shrnout přínosy LMS Moodle pro školu, vypadalo by to takto: 

 Řešení jako takové je k dispozici zdarma, tzn. šetření finančních prostředků; je 

však vždy třeba zdůrazňovat další faktory, které zdarma nejsou (školení, režie 

apod.) 

 Šetření času při automatizaci oprav testů, díky snadnější tvorbě a hlavně znovu 

použitelnosti písemných prací, tzn. šetření času i při jejich tvorbě 

 100% přesnost při kontrole odeslaného řešení k opravě, oproti často méně než 

98% přesnosti při ručním opravování 

 Zavedení elektronické formy výuky přispěje na Vyšší odborné škole ke 

zkvalitnění výuky, žáci jsou s ní i podle provedených průzkumů spokojeni 

 Učitelé na VOŠ, kteří měli již nějakou dobu zájem o využívaní e-learningu při 

výuce jsou nyní spokojeni, předpokládá se u nich zvýšená efektivita práce 
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 Zpětně kompatibilní řešení (možnost využití starých kurzů, uživatelé svému 

systému přivykli, možnost propojení obou systémů, jak na SPŠ, tak VOŠ) 

3.12.2 Rizika 

Se zavedením LMS Moodle mohou vzniknout určitá rizika vyplývající z podstaty 

začlenění nového prvku do stávajícího informačního systému, ale také rizika vyplývající 

ze samotné podstaty slova změna. 

 Větší vytížení sítě (zálohy, ale i samotný provoz) 

 možnost potenciálních chyb při využívání Active Directory systémem Moodle, a 

to jak v oblasti autentizačního modulu, tak v oblasti zápisu dat, 

 růst velikosti databáze, riziko zahlcení, 

 potenciální neochota zaměstnanců v efektivním využívání služeb Moodle. 

Přínosy velmi převažují nad riziky, která jsou v produkční fázi řešitelná, je žádoucí 

konstantní tlak na jejich eliminaci. 
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ZÁVĚR 

Cílem mé práce bylo zanalyzovat stávající stav IS Vyšší odborné a střední průmyslové 

školy ve Žďáře nad Sázavou, prozkoumat možnosti nasazení e-learningového systému, 

vybrat nejvhodnější systém odpovídající požadavkům, provést jeho instalaci, 

konfiguraci, vytvořit několik vzorových kurzů a otestovat funkčnost tohoto systému 

v praxi. 

Prvním krokem bylo vysvětlení teoretických pojmů, které se v práci objevují. 

Setkáváme se tu s pojmy jako je LMS, informační systém, databáze, PHP, MySQL 

apod. Z těch širších pojmů by se dal zmínit význam těchto technologií pro e-

learningový systém nebo např. pojem efektivity informačního systému, pojem 

informační strategie, popř. okolnosti vzniku e-learningu jako takového. Znalost těchto 

pojmů je pro zbytek práce velmi důležitá, podle mého názoru především pro propojení 

praktického řešení s teoretickými předpoklady pro toto řešení. 

V dalším kroku jsem provedl analýzu SWOT a HOS, tedy zhodnocení vnitřních a 

vnějších příležitostí/hrozeb a zhodnocení vyváženosti a efektivnosti informačního 

systému. Tyto analýzy byly poté použity pro hodnocení potřeb organizace, pro nalezení 

odpovědi na otázku, zda může informační systém organizace vůbec další takovýto 

funkční člen zvládnout, popř. jaké jeho parametry jsou pro organizaci klíčové. Analýza 

HOS potvrdila IS jako vyvážený a tedy připravený jako celek pro akceptaci jeho nové 

části – e-learningového systému. Analýza SWOT odkryla některé hrozby v oblasti 

demografického vývoje v oblasti. 

V dalším bodě jsem pokročil ke zkoumání požadavků vedení školy. Tyto požadavky 

jsem poté konfrontoval s nabídkou trhu. Bylo až překvapující, jak obrovským výběrem 

trh v této oblasti disponuje a zároveň jak málo systémů má potenciál naplnit představy 

vedení školy. Ze všech systémů se mi nakonec po porovnání klíčových parametrů 

vyprofilovalo 11 potenciálně použitelných řešení, která jsem dále detailně rozebíral. 

Nakonec jsem se rozhodl pro e-learningový systém Moodle, zejména z důvodu 

nejvyššího dosaženého skóre v kriteriálním testu, ale také zpětné kompatibility s již 

existujícím systémem na vedlejší budově školy. Moodle je také ekonomický, je 

k dispozici zdarma, tudíž jediné náklady na provoz tvoří proškolení řídícího pracovníka, 

učitelů a samozřejmě také náklady na samotný provoz. Roční náklady se pohybují 
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pouze okolo 100 tisíc Kč, což je dle mého názoru, zvláště při zvážení všech benefitů, 

které e-learning nabízí, velmi rozumná částka. 

Vybraný e-learningový systém jsem poté nainstaloval do virtualizovaného prostředí MS 

Hyper-V, nakonfiguroval dle požadavků organizace, navrhl bezpečnostní a zálohovací 

postupy a vytvořil několik vzorových kurzů. Poté jsem v produkčním prostředí systém 

testoval a sledoval zpětnou vazbu uživatelů. V úplném závěru jsem provedl ekonomické 

zhodnocení zavedení e-leaningové výuky do organizace. V konečném důsledku bych 

řekl, že zavedení e-learningového systému bylo úspěšné, a to při splnění cílů práce a 

požadavků instituce. 

Co se týče budoucího rozvoje, škola by měla do celého e-learningového vzdělávacího 

procesu více zapojit rodiče. Ať už by to bylo formou zasílání dosažených známek na 

email rodiče při odeslání testu, popř. dokonce formou pravidelných „reportů“, které by 

mohly mít libovolnou strukturu, např. počet zameškaných hodin za daný časový úsek a 

detailní známkovací arch včetně srovnání s průměrem ostatních žáků. Vše by bylo 

samozřejmě dobrovolné a ryze informativní. Myslím, že někteří rodiče by toto velmi 

ocenili. 
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PŘÍLOHA Č. 1 – DOTAZNÍK ZPĚTNÉ VAZBY 

(1) Přišel Vám test dostatečně relevantní a opravdu prověřující vzhledem k výuce? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

□ □ □ □ □ 

 
(2) Byly otázky podané srozumitelně? Bylo jejich pochopení bezproblémové? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

□ □ □ □ □ 

 
(3) Byla obtížnost testu úměrná Vašim očekáváním a popisu učitele? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

□ □ □ □ □ 

 
(4) Byla doba pro vykonání testu dostatečná, popř. nebyla příliš dlouhá? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

□ □ □ □ □ 

 
(5) Je přístup vyučujícího podle Vás motivační? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

□ □ □ □ □ 

 
(6) Rozveďte prosím předchozí otázku. V případě, že nejste spokojen(a) 

s mírou/způsobem motivace, uveďte, co by podle Vás přineslo změnu 

k lepšímu 

 

(7) Učí vyučující s chutí a je na něm patrný zájem o předmět?  
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

□ □ □ □ □ 

 
(8) Jaký je Váš názor na elektronickou formu výuky obecně? 
Pozitivní Spíše pozitivní Neutrální Spíše negativní Negativní 

□ □ □ □ □ 

 
(9) Přáli byste si zařadit e-learning do výuky ještě více? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

□ □ □ □ □ 

 
(10) Vyjádřete prosím míru spokojenosti se současným řešením elektronické výuky. 
Pozitivní Spíše pozitivní Neutrální Spíše negativní Negativní 

□ □ □ □ □ 

 
(11) Rozveďte prosím Vaši odpověď na předchozí dvě otázky. Pokud jste 

odpověděl(a) kladně, uveďte konkrétní oblasti, ve kterých byste e-learning 

nasadili Vy, popř. rozveďte Váš názor na elektronickou formu vzdě



 

 

PŘÍLOHA Č. 2 – DETAILNÍ SROVNÁNÍ SYSTÉMŮ LMS 

 

Systém Moodle Edmodo Sakai Blackboard Learn Oracle Taleo Cloud Schoology Docebo Chamilo SharePoint LMS iTutor Canvas

Web www.moodle.orgwww.edmodo.comwww.sakaiproject.orgwww.blackboard.com www.oracle.com www.schoology.comwww.docebo.comwww.chamilo.org www.sharepointlms.com www.itutor.cz www.canvaslms.com

Předplatné           

Jednorázově           

Open-source           

Technologie PHP PHP, API Java PHP Java PHP - PHP .NET PHP PHP

Manuální  Cloud  Cloud Cloud Cloud Cloud  Cloud  

Automatická  Cloud  Cloud Cloud Cloud Cloud  Cloud  

Zabezpečení

Tokeny 

zabezpečení, 

XSS ochrana

Cloud, třetí strana XSS ochrana Cloud, třetí strana Cloud, třetí strana Cloud, třetí strana Cloud, třetí strana XSS ochrana Cloud, třetí strana XSS ochrana XSS ochrana

Typy kurzů

Test, Otevřené 

otázky, 

Přednáška, Chat, 

Fórum, Slovník, 

Wiki

Test, Chat, Social 

Networking

Test, Chat, Social 

Networking

Test, Otevřené 

otázky, Přednáška, 

Chat, Fórum, Slovník

Test, Chat, 

Přednáška, Team 

Building

Test, Otevřené 

otázky,  Social 

Networking

Test, Otevřené 

otázky, Social 

Networking 

(videokonference, 

team building atp.)

Test, Otevřené 

otázky,  Social 

Networking

Test, Otevřené otázky,  

Social Networking

Test, Otevřené 

otázky, Social 

Networking 

(videokonference 

atp.)

Test, Otevřené otázky, 

Přednáška, Chat, 

Fórum, Slovník 

Plně managed           

Částečně 

managed
          

Lokální           

Role           

Fórum           

Chat           

E-mail/interní zprávy           

Oznámení           

Konference           

Kontrola úkolů           

Kontrola prezence           

Templaty/Témata           

Platební brána           

Wiki           

Počet pluginů 1000+ - 20+ 300+ - - - 50+ - - 50+

Dostupné lokalizace
více než 100 

(včetně češtiny)
 více než 10 více než 15

 více než 10       

(včetně češtiny)

více než 20      

(včetně češtiny)
angličtina

více než 30   

(včetně češtiny)
více než 5 více než 10 čeština více než 10

Shrnutí

Maximální 

modularita, 

obrovské 

možnosti 

přizpůsobení a 

nastavení, 

jednoznačně 

největší komunita 

uživatelů

Prostředí 

připomíná 

Facebook, 

omezené možnosti 

přizpůsobení, sází 

především na 

jednoduchost

Jediný LMS běžící 

na platformě Java, 

využíván některými 

velmi prestižními 

univerzitami, např. 

Oxford, díky open-

source snadno 

modifikovatelný a 

přizpůsobitelný

Spíše firemní LMS 

pro tréning 

zaměstananců, ve 

školách se však také 

využívá. Mnoho 

firem i škol časem 

přechází na 

konkurenční Moodle, 

který je zdarma a 

nabízí podobné 

funkce

Cloudový LMS, 

neumožňující lokální 

instalaci. Primárně 

určen pro firmy 

nabízí velké 

množství funkcí za 

poměrně vysoký 

měsíční poplatek

LMS interfacem 

podobný Facebooku, 

nabízí solidní funkce 

za přijatelnou cenu, 

bohužel nepodporuje 

žádný jiný jazyk než 

angličtinu

Elegantní 

cloudový LMS s 

čistým, mobile 

friendly designem, 

jeho síla tkví v 

prezentacích, 

social networkingu 

a team buildingu

LMS velmi 

podobný Moodlu, 

poněkud chudší 

funkcemi a 

obecně 

možnostmi 

přizpůsobení 

Ojedninělý LMS, 

vybudovaný na .NET 

platformě. Běží na tzv.  

Microsoft SharePoint 

Serveru, nabízí mnoho 

typů kurzů

Tuzemský komerční 

systém poskytující 

velkou flexibilitu a 

modularitu a 

možnosti při stavbě 

kurzu i při 

customizaci 

frontendu

Lokální LMS s velkými 

možnostmi přizpůsobení, 

velmi podobný Moodlu

Komerční

Záloha

Cloud


