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ABSTRAKT 

Bakalá�ská práce se zabývá možnostmi využití e-learningových systém� jak na lokální 

úrovni, tak i na mezinárodní. V teoretické �ásti je pojednáno o e-learningu, jeho základních 

pojmech a nej�ast�ji používaných systémech v rámci Evropské unie. V praktické �ásti je 

zhodnocen evropský projekt iCamp, jehož sou�ástí byl i dotazník, který byl vypln�n 

vysokými školami v celé EU. Tento dotazník je vyhodnocen i samostatn� pro �eskou 

republiku a porovnán s výsledky v EU. 

Klí�ová slova: e-learning, iCamp, technologicky vysp�lý zp�sob výuky   

 

 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with usage possibilities of e-learning systems both on local and 

international level. Theoretical part treats on e-learning, of his basic concepts and most 

often systems used within European Union. In a practical part it is interpreted the european 

project iCamp, whose part was a questionnaire, which was completed by universities all 

over EU. This questionnaire is interpreted separately for Czech Republic and compared 

with results from EU. 
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ÚVOD 

V dnešní dob�, plné r�zných informa�ních systém�, m�žeme zjistit, že sou�asné metody 

výuky v n�kterých p�ípadech nemusí spl�ovat nároky na výuku n�kterých p�edm�t�, 

zejména t�ch odborných. Tento zastaralý systém m�že být náro�ný jak pro studenty, tak i 

pro u�itele. Proto se v �ím dál v�tší mí�e za�ínají uplat�ovat r�zné formy e-learningu. 

Po�ínaje jednoduchými prvky, jako je t�eba uve�ejn�ní skript a materiál� na n�jakých 

internetových stránkách, a kon�e komplexní výukou p�edm�tu pomocí hotového e-

learningového systému.  

Vzhledem k tomu, že t�chto výukových systém� existuje nep�eberné množství, vznikl 

projekt iCamp, který má za cíl vytvo�it otev�ený výukový systém, který byl zajiš�oval 

interoperabilitu s jinými systémy a zp�ístup�oval zdroje informací pro co nejv�tší po�et lidí. 

To vše nejen v rámci univerzit nebo stát�, ale v celé Evrop�.  

Nejd�ležit�jší je ovšem zjistit, co vlastn� jednotlivé organizace, využívající nejr�zn�jší formy 

e-learningu, používají za nástroje v tomto technologicky vysp�lém zp�sobu výuky. Tyto 

informace byly získány z jednoho z díl�ích výstup� projektu iCamp – dotazníku na toto 

téma, kde se velké množství organizací v celé Evrop� vyjád�ilo k otázkám, týkajících se 

tohoto zp�sobu výuky a jeho rozší�ení.   
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1 E-LEARNING 

1.1 Co je e-learning? 

E-learning je definován evropskou komisí jako „aplikace nových multimediálních 

technologií a Internetu za ú�elem zvýšení jeho kvality posílením p�ístupu ke zdroj�m, 

službám, k vým�n� informací a ke spolupráci.“ [10] M�žeme také �íct, že e-learning je 

vzd�lávací proces, využívající informa�ní a komunika�ní technologie k tvorb� kurz�, k 

distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k �ízení studia [11]. 

E-learning si m�žeme p�edstavit jako soustavu moderních nástroj�, s jejichž pomocí 

m�žeme efektivn� p�sobit na co nejv�tší množství smysl�. Pro zrak to m�že být prostý text, 

obrázky, videosekvence �i animace, pro sluch to m�že být poslech r�zných audioukázek. 

M�žeme jej rozd�lit na 3 �ásti (vzhledem ke komunika�ním možnostem): 

� off-line e-learning 

� synchronní on-line e-learning 

� asynchronní on-line e-learning 

1.1.1 Off-line e-learning  

Nevyžaduje p�ipojení k Internetu ani k lokální síti. Výukové materiály jsou distribuovány na 

r�zných pam��ových nosi�ích, jako nap�íklad CD-ROM, DVD-ROM �i diskety. Tento 

zp�sob m�žeme v dnešní dob� považovat za zastaralý a neefektivní. 

1.1.2 On-line e-learning  

Tento typ e-learningu již vyžaduje p�ipojení k Internetu a výukové materiály jsou potom 

distribuovány p�es tuto sí�.  

Synchronní znamená, že je pot�eba neustálé p�ipojení k síti, p�i�emž studenti a vyu�ující 

spolu komunikují v reálném �ase. 

Asynchronní e-learning nevyžaduje permanentní p�ipojení k síti, studenti a vyu�ující mezi 

sebou nekomunikují v reálném �ase, ale nechávají si vzkazy v podob� e-mail� nebo 

p�ísp�vk� na diskusních fórech �i nást�nkách. 
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1.2 Využití e-learningu 

R�zné formy e-learningu mají široké spektrum možných využití. Tuto formu výuky m�žeme 

použít na st�edních a hlavn� na vysokých školách, v r�zných výukových kurzech, 

v komer�ní sfé�e na zaškolování a vzd�lávání zam�stnanc�. 

1.3 Výhody e-learningu 

Nejv�tší výhodou e-learningu je flexibilita, pohodlí a možnost pracovat svým vlastním 

tempem. E-t�ídy jsou asynchronní, což dovoluje vyu�ujícím ú�astnit se a dokon�it kurz 

podle jejich denních závazk�. Toto d�lá z e-learningu schopnou možnost pro skloubení 

výuky s jinými závazky, jako je rodina nebo práce. 

Další výhodou e-learningu je možnost komunikace se svými spolužáky z celé zem�, v�tší 

p�izp�sobivost požadavk�m vyu�ujícího, více poznatk� s používáním multimediálního 

obsahu, a non-verbální prezentace výukových materiál�. 

E-learning také snižuje náklady na klasické vzd�lávání. Pod t�mito výdaji si m�žeme 

p�edstavit studijní materiály, cena za školitele, doprava, režijní náklady apod. 

1.4 Nevýhody e-learningu 

Problém m�že vzniknout p�i implementaci n�jakého e-learningového systému v organizaci, 

tato implementace nemusí být vždy bezproblémová a v�tšinou je na ni pot�eba mnoho �asu 

a tím pádem i financí. Vyžaduje totiž po�ízení pot�ebného po�íta�ového vybavení. Proto se 

n�které organizace mohou zdráhat nasadit takový výukový systém do ostrého provozu.  

N�kte�í vyu�ující �i školitelé také m�žou mít obavy ze zneužití svých vlastních materiál� 

(skripta, p�ednášky) a mohou to považovat za porušování autorských práv. V tomhle 

p�ípad� záleží na vyu�ujícím, jaké materiály je ochoten uvolnit. Pro studenty samoz�ejm� 

platí �ím více, tím lépe. 
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1.5 D�ležité pojmy e-learningu 

1.5.1 LMS 

Learning Management System je �ídící výukový systém, který �eší administrativu a 

organizaci výuky v rámci e-learningu. Je to soubor aplikací, které v sob� integrují zpravidla 

nejr�zn�jší on-line nástroje pro komunikaci a �ízení studia (nást�nka, diskusní fórum, chat, 

tabule, evidence) a zárove� zp�ístup�ují student�m výukové materiály jak on-line, tak i off-

line. Spousta systém� je ší�ena bu	 úpln� zdarma nebo jako open source software pod 

licencí GNU. Pro všechny funkce systému je d�ležité, aby byly p�enositelné a 

standardizované. Mezi standardizované formáty výukových jednotek pat�í nap�. SCORM, 

AICC, IMS, IEEE. 

1.5.2 CMS 

Content Management System (systém pro správu obsahu), je ozna�ení pro software 

zajiš�ující správu dokument�, nej�ast�ji webového obsahu. V dnešní dob� se jako CMS 

zpravidla chápou webové aplikace, n�kdy s p�ípadným dopl�kovým programovým 

vybavením u klienta. Pro CMS se n�kdy používají i oborov� podobné termíny redak�ní �i 

publika�ní systém.  

Trh s CMS programy je široký, existuje jak �ada program� nabízených jako svobodný 

software, tak i komer�ních �ešení. CMS se �lení dle �ady kritérií, nap�íklad rozsahu �ešení, 

použitého vývojového prost�edí nebo cílové skupiny. Nejjednodušší CMS jsou 

naprogramovány v JavaScriptu (nap�. TiddliWiki), �ada CMS používá PHP (v�tšinou v 

kombinaci s databázovým systémem MySQL, ale i bez jakékoli databáze), oblíbená je i Java 

a další jazyky. 

1.5.3 CBT 

Computer Based Training (výuka na po�íta�i) je služba, kde se studenti u�í ve speciálních 

výukových programech, blízkých jejich zam�stnání. Tento zp�sob je obzvlášt� efektivní pro 

výuku lidí používat aplikace, protože tento zp�sob výuky m�že být integrován do 

samotných aplikací, takže si studenti mohou hned prakticky vyzkoušet nové v�ci. Mnoho 

sou�asných aplikací obsahuje podobnou formu výuky – tutoriál. 
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1.5.4 Blended learning  

Blended learning se nazývá kombinovaná výuka - kombinace standardní výuky (prezen�ní, 

prezenta�ní, face-to-face) s eLearningem. Snaží se kompenzovat n�které díl�í nevýhody e-

learningu p�i pln�ní vzd�lávacích cíl� kombinací s prvky standardní výuky, kdy je nap�íklad 

kombinován v distan�ním studiu e-learningový kurz s úvodním �i záv�re�ným seminá�em 

nebo workshopem. Tento p�ístup je vhodný p�edevším tam, kde cílová skupina není zvyklá 

používat moderní komunika�ní nástroje, jako je chat, diskusní fórum, videokonference a 

podobn�. 

1.5.5 Learning Object Repository 

V �eštin� se tento termín dá vysv�tlit jako „knihovny vzd�lávacích objekt�.“ Pod tímto 

pojmem se m�že ukrývat libovolný výukový objekt, po�ínaje malými �lánky a kon�e 

kompletními výukovými systémy. M�žou se vyskytovat v r�zných formátech, jako textové 

soubory, simulace, JAVA, Flash, video, atd. 

1.5.6 AICC 

Aviation Industry Computer-Based Training Committee, mezinárodní asociace 

profesionálních technologicky-založených školení, vyvíjejících tréninkové sm�rnice pro 

letecký pr�mysl. AICC vyvíjí standardy pro Interoperabilitu školení po�íta�em a po�íta�em 

�ízené školení, produkt� pr�myslových odv�tví. 

1.5.7 SCORM 

The Shareable Content Object Reference Model (SCORM) je množina specifikací, které p�i 

aplikaci na obsah kurzu vytvo�í malé a znovupoužitelné výukové objekty (learning objects). 

Je to výsledek iniciativy Advanced Distributed Learning (ADL), SCORM-pružné moduly se 

mohou jednoduše spojit s jinými k vytvo�ení velmi modulárního úložišt� výcvikových 

materiál�.  

1.5.8 IMS 

The Instructional Management Systems (IMS) je technická specifikace vým�ny dat mezi 

studentem, jeho kurzem a systémem pro �ízení výuky. Iniciováno skupinou spole�ností s 
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cílem definování specifikací a p�ijetí otev�eného standardu pro výuku realizovanou 

Internetem. 

1.5.9 IEEE 

Institute of Electrical and Electronics Engineers. Nejv�tší profesní a standardiza�ní 

organizace na sv�t�, založená roku 1884, jejíž aktivity mimo po�ádání konferencí a vydávání 

odborných �asopis� zahrnují p�ípravu a vydávání komunika�ních a sí�ových standard�. Pro 

po�íta�ové sít� má nejv�tší význam standardiza�ní orgán založený v rámci IEEE v únoru 

roku 1980 (a proto ozna�ovaný jako IEEE 802), který je specificky zam��en na 

problematiku standardu lokálních sítí. Pro jednotlivé oblasti jsou pak vytvo�eny pracovní 

skupiny. 
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2 P�EHLED E-LEARNINGOVÝCH SYSTÉM� 

T�chto výukových systém� existuje velké množství, ale uvedeme si zde jen n�kolik 

nejpoužívan�jších, které jsou používány i v projektu iCamp. 

2.1 Moodle 

Moodle [�ti m�dl] je softwarový balí�ek pro tvorbu výukových systém� a elektronických 

kurz� na internetu. Jedná se o neustále se vyvíjející projekt, navržený na základ� sociáln� 

konstruktivistického p�ístupu k vzd�lávání.  

Moodle je poskytován zdarma jako open source software spadající pod obecnou ve�ejnou 

licenci GNU. To v zásad� znamená, že je chrán�n autorskými právy, ale poskytuje p�itom 

uživatel�m zna�nou svobodu. Moodle m�žete kopírovat, používat i upravovat, pokud 

souhlasíte s tím, že: budete tento zdroj poskytovat ostatním; nebudete m�nit ani odstra�ovat 

p�vodní údaje o licencích a autorských právech, a uplatníte stejné licen�ní podmínky i u 

jakýchkoliv odvozených produkt�. Pro podrobn�jší informace nahlédn�te do plného zn�ní 

licence. S p�ípadnými dotazy se laskav� obra�te p�ímo na držitele autorských práv.  

Moodle lze použít na jakémkoliv po�íta�i s fungujícím PHP. Podporuje �adu typ� databází, 

p�edevším PostgreSQL a MySQL.  

Slovo Moodle bylo p�vodn� akronymem pro Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment (Modulární objektov� orientované dynamické prost�edí pro výuku); tato 

informace m�že být zajímavá p�edevším pro programátory a teoretické pedagogy. Lze ho 

také považovat za sloveso, které popisuje proces líného bloumání od jednoho k druhému, 

d�lání v�cí podle svého, hravost, která �asto vede k pochopení problému a podporuje 

tvo�ivost. V tomto smyslu se vztahuje jak k samotnému zrodu Moodlu, tak k p�ístupu 

studenta �i u�itele k výuce v on-line kurzech. Více informací o tomto systému je zde [4]. 

2.2 EducaNext 

Systém byl spušt�n v roce 2000 a cílem tohoto projektu bylo vytvo�it nové, d�v�ryhodn� 

p�sobící a škálovatelné prost�edí, které by umož�ovalo bezpe�nou vým�nu výukových 

materiál� p�es internet. Samotný systém je vícejazy�ný, vým�nný portál, kde �lenové 
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vzd�lávacích institucí (vysokých škol) �i výzkumných organizací mohou sdílet, získávat a 

opakovan� používat r�zné výukové materiály. 

Hlavním úkolem systému EducaNext je podávat informace a podporovat všechny lidi 

z akademické komunity, kte�í jsou ochotní zvyšovat úrove� vysokoškolského vzd�lání a 

také spolupracovat na vývoji v poskytování p�ístupu na jejich akademický vým�nný portál. 

Systém je ur�en pro uživatele, kte�í: 

� spolupracují na vzd�lávacích procesech 

� komunikují s jinými odborníky v oboru 

� cht�jí distribuovat elektronické materiály pod licencí 

� pracovat dohromady na výukových materiálech 

� podporují vzd�lávací aktivity (kurzy, výukové lekce, konference) 

Celý tento systém je samoz�ejm� k dispozici zdarma a p�ístupný jakémukoliv zlepšení. Více 

informací je k dispozici zde [6]. 

2.3 WebCT (Blackboard) 

Tyto, p�vodn� dva rozd�lené systémy, jsou nyní spojeny do jednoho pod souhrnným 

názvem Blackboard. Jako ostatní systémy, tak i tento pln� respektuje mezinárodní standardy 

a obsahuje také tradi�ní nástroje pro správu výukového obsahu, diskusních fór, administraci 

uživatel� a mnoho dalších. Veškerá komunikace se systémem probíhá prost�ednictvím 

WWW prohlíže�e. Systém neobsahuje prost�edky pro vytvá�ení prezentací, veškeré 

výukové materiály se do n�j importují na úrovni soubor� (PDF, HTML). Symbolem tohoto 

systému je postavi�ka Dr. C, která nás kurzem provází a dává nám uživatelské tipy. Více 

informací zde [8]. 

2.4 .LRN 

Systém .LRN (v angli�tin� dot learn) je open source, za�azený pod neziskovou organizaci 

.LRN Consortium, která se stará o výukové technologie, založené na principu open source 

projekt�. Tato organizace zajiš�uje kvalitu systému a jeho sou�ástí. Systém má mezinárodní 

jazykovou podporu, uživatelé si chyb�jící jazyky mohou dokonce sami jednoduše doplnit 
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p�ímo p�es rozhraní systému. Umož�uje stejné funkce, jako jiné e-learningové systémy, 

oproti nim má navíc t�eba webovou tvorbu prezentací, fotoalba, komplexní dotazníky a další 

objekty, kompatibilní s celou platformou .LRN. 

Filozofie tohoto systému se dá rozd�lit do p�ti bod�:  

� každá organizace by m�la mít nárok na e-learningový systém za minimální náklady 

� výuka je neodmyslitelná sou�ást spole�nosti 

� zdrojem inovací mají být uživatelé, ne výrobce 

� systém by m�l být maximáln� p�izp�sobitelný lektor�m 

� uživatelé by m�li poskytovat zp�tnou vazbu všem ú�astník�m a administrátor�m 

Více informací o tomto systému zde [7]. 

2.5 eDoceo 

První verze tohoto systému byla p�edstavena v roce 2000. Byl vyvinut soukromou firmu, 

tudíž je placený, což m�že �áste�n� bránit jeho v�tšímu rozší�ení. Podporuje jak off-line, tak 

i on-line e-learning. Je postaven na e-learningových standardech a normách, jako je IMS, 

AICC, SCORM, a také moderních otev�ených internetových technologiích, jako je Java 

nebo XML. Je také multiplatformní (Windows, Linux, Unix, Sun). Skládá se ze �ty� 

r�zných modul�: Administrátor, Manager, Tutor a Student. Navíc obsahuje i externí 

aplikaci Autor, která je ur�ena pro p�ípravu kurz� z již existujících materiál� a jejich import 

�i export z/do systému. Více informací o systému zde [9].  
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II. PRAKTICKÁ �ÁST 
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3 PROJEKT iCAMP 

3.1 Co je iCamp? 

iCamp je výzkumný projekt, sponzorovaný Evropskou komisí. Zam��uje se na vytvá�ení 

infrastruktury pro spolupráci nap�í� r�znými systémy, zem�mi a p�edm�ty ve 

vysokoškolském vzd�lávání. Z pedagogického hlediska je založen na konstruktivních 

výukových teoriích s d�razem na individuální organizaci výuky a zm�nu úloh pedagog�. 

Realizuje myšlenku skupiny lidí (u�itelé, studenti) v jednom virtuálním výukovém prost�edí. 

Toto prost�edí se ovšem neskládá z jednoho softwarového systému, ale je tvo�eno mnoha 

r�znými nástroji a platformami. Každá sou�ást tohoto open-source �ešení je sestavena 

z inovovaných pedagogických model�, založených na konstruktivním p�ístupu. Více o 

tomto projektu je k nalezení zde [2]. 

3.2 Cíle projektu 

Hlavní cíle tohoto projektu je vytvo�it otev�ené virtuální výukové prost�edí pro 

vysokoškolské studenty nap�í� Evropou p�i spojení r�zných open-source výukových 

systém� a nástroj� a poskytovat interoperabilitu mezi nimi. Toto nové výukové prost�edí je 

místo, kde studenti a vyu�ující mohou pracovat spolu na úkolech nap�í� disciplínami a 

nap�í� zem�mi se speciálním zam��ením na integraci student� a univerzit z nových 

�lenských nebo p�istupujících stát�. Projekt chce nabídnout student�m a vyu�ujícím 

inovativní a snadno použitelné nástroje pro spolupráci a interakce, stejn� jako p�ístup 

k mnoha r�zným zdroj�m. 

Do budoucna se p�edpokládá, že uživatelé musí mít bezproblémový p�ístup prost�ednictvím 

svých vlastních výukových platforem nebo nástroj� ke službám, nabízených vzdáleným 

systémem. Univerzitní sí�, vytvo�ená projektem iCamp, bude obsahovat celoevropské 

organizace, p�sobící ve vysokém školství, jako jsou instituce, katedry, instituty, atd., 

umož�ující student�m a akademickým pracovník�m spolupracovat, a� už na skupinové 

nebo individuální úrovni. 
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4 iCAMP DOTAZNÍK 

V rámci projektu iCamp byl vysokým školám v celé EU distribuován dotazník (jako díl�í 

výstup tohoto projektu). Originál je k dispozici zde:  

http://survey.icamp-project.org/phpsurveyor/admin/browse.php?sid=1&action=all 

V p�íloze P1 je p�iložena p�eložená verze dotazníku, �eští respondenti ovšem odpovídali na 

verzi anglickou, což místy mohlo vést ke zkreslení výsledk� p�i špatném individuálním 

p�ekladu. 

4.1 Vyhodnocení dat z dotazníku v celé EU 

4.1.1 Klasifikace organizací 

Obr. 1 znázor�uje v grafu podíl jednotlivých typ� organizací, které se zú�astnily pr�zkumu. 

Drtivá v�tšina z nich je ve�ejného charakteru, n�kolik jich je soukromých neziskových a 

zcela okrajov� jsou zastoupeny organizace soukromé za ú�elem zisku a organizace 

s ve�ejn�-soukromým partnerstvím. 

� �� �� �� �� ���

ve�ejn�-soukromé partnerství

soukromé ziskové

soukromé neziskové

ve�ejné

po�et odpov�dí
 

Obr. 1: Klasifikace organizací v dotazníku 

4.1.2 Výukové prost�edky a jejich využití 

Jak je vid�t v grafu (viz Obr. 2), mezi nejvyužívan�jší e-learningové systémy v celé EU pat�í 

p�edevším Moodle a Blackboard (WebCT). Hodn� organizací si navíc vyvíjí sv�j vlastní 
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systém, který ovšem nemusí být n�jakým zp�sobem kompatibilní s již provozovanými 

systémy. 

� �� �� �� �� ��

žádný

ostatní

vlastní

Blackboard (WebCT)

Moodle

po�et odpov�dí

 

Obr. 2: P�ehled používaných systém� 

 

Na následujícím grafu (Obr. 3) je vid�t, že mezi nejvíce podporované �innosti pat�í hlavn� 

hodnocení a textová komunikace, což jsou v�ci, které nejsou p�íliš náro�né jak pro 

studenty, tak i pro vyu�ující. Další využívanou �inností je hodnocení kvality kurzu, které 

také není náro�né na správu a m�že p�isp�t ke zlepšení kvality výuky. 
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Obr. 3: �innosti podporované výukovými prost�edky 
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Z následujícího grafu (Obr. 4) je z�ejmé, že v�tšina systém�, které jsou již v organizacích 

implementovány, je velmi �asto používána. Jen menší množství organizací tyto systémy 

používá jen ob�as a minimum je využívá pouze experimentáln�. 
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Obr. 4: Využití prost�edk� pro správu kurzu 

4.1.3 Finan�ní zdroje 

Nejvíc organizací využívá svého pravidelného ro�ního rozpo�tu k financování technologicky 

vysp�lého zp�sobu výuky. Jen malá �ást škol tento zp�sob financuje bu	 školným, nebo 

sponzorskými dary. 
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Obr. 5: Zdroje financí v technologicky vysp�lém zp�sobu výuky 
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V�tšina organizací nedává p�íliš mnoho svých financí do tohoto zp�sobu výuky. Ale pokud 

se rozhodnou pro kvalitní implementaci tohoto zp�sobu výuky, tak dokážou investovat 

v�tší množství finan�ních prost�edk�. Jen n�kolik málo organizací investuje do t�chto aktivit 

více než 1 000 000 EUR ro�n�. Ovšem celý tento graf (Obr. 6) m�že být zkreslený, protože 

ne v každé zemi m�žou organizace investovat velké sumy do vzd�lávání, i když by t�eba 

m�ly zájem. 
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Obr. 6: Rozpo�et (v EUR) jednozna�n� ur�en na tento zp�sob výuky 

4.1.4 Softwarový vývoj 

V dalším grafu (Obr. 7) je vid�t, že organizace si tento software p�izp�sobují v maximální 

možné mí�e – po�ínaje lokalizací a úpravou vzhledu a kon�e úplnou systémovou integrací a 

vytvá�ení nových modul�. 
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Obr. 7: Typy úprav a zlepšení výukového software 

4.2 Vyhodnocení dat z dotazníku pro �R 

4.2.1 Klasifikace organizací 

V �R na dotazník odpovídaly pouze 2 typy organizací. V�tšina z nich byla ve�ejných, 

zbytek byly organizace soukromé neziskové. 

� � � � � �� ��

soukromé
neziskové

ve�ejné

po�et odpov�dí
 

Obr. 8: Klasifikace organizací v dotazníku 
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4.2.2 Výukové prost�edky a jejich využití 

V �eské republice pat�í mezi nejvyužívan�jší systémy Moodle a také eDoceo, na který 

v Evrop� prakticky nenarazíme. Blackboard (WebCT) je zastoupen pouze okrajov�. Jak 

m�žeme vid�t v grafu (viz Obr. 9), tak se najdou i organizace, které nepoužívají žádný 

výukový systém. 

� � � � � �

žádný

ostatní

vlastní

Blackboard (WebCT)

eDoceo

Moodle

po�et odpov�dí

 

Obr. 9: P�ehled používaných systém� v �R 

 

Na následujícím grafu (viz Obr. 10) si m�žeme všimnout, že nejvíce podporovanou �inností 

je klasická textová komunikace a také systémy hodnocení. Mezi nejmén� podporované pat�í 

audio nebo video konference, což je nejspíš zp�sobeno p�íliš velkými náklady na realizaci 

tohoto zp�sobu výuky a také velkými nároky na internetovou p�ípojku uživatel�. 
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Obr. 10: �innosti podporované výukovými prost�edky 

 

Obr. 11 ukazuje využití prost�edk� pro správu kurzu. Z n�j plyne, že pokud organizace už 

využívá n�jaký e-learningový systém, tak se jej snaží co nejd�íve implementovat  

a pom�rn� �asto využívat. 

�

�

�

�

�

�

�

	

�asto používané pr�m�rn�
používané

ob�as
používané

experimentáln�
používané

po
�e

t o
dp

ov
�d

í

 

Obr. 11: Využití prost�edk� pro správu kurzu 

4.2.3 Finan�ní zdroje 

Vzhledem k tomu, že v �eské republice jsou výdaje do školství pom�rn� omezené, tak si 

jednotlivé organizace nemohou dovolit investovat tolik prost�edk� do technologicky 

vysp�lých zp�sob� výuky. Tyto zp�soby jsou v�tšinou financovány z rozpo�t� jednotlivých 
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organizací nebo z výzkumných grant� (viz Obr. 12). U soukromých škol m�žeme 

p�edpokládat financování z �ásti školného. 
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Obr. 12: Zdroje financí v technologicky vysp�lém zp�sobu výuky 

 

Rozpo�et na technologicky vysp�lý zp�sob výuky se u nás pohybuje v nižším objemu 

finan�ních prost�edk� oproti Evrop�. Žádná organizace si nem�že dovolit mít v�tší rozpo�et 

než 100 000 EUR a v�tšina má rozpo�et nižší než 10 000 EUR, což m�že zabra�ovat 

v�tšímu rozší�ení tohoto zp�sobu výuky. 
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Obr. 13: Rozpo�et (v EUR) jednozna�n� ur�en na tento zp�sob výuky 
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4.2.4 Softwarový vývoj 

Z Obr. 14 m�žeme vy�íst, že nejvíce se provádí lokalizace, rozší�ení existujících modul� a 

systémová integrace, což jsou úpravy, které m�žeme chápat jako p�izp�sobování hotového 

software na míru jednotlivých organizací. 
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Obr. 14: Typy úprav a zlepšení výukového software 

4.3 Porovnání výsledk� �R a EU 

4.3.1 Klasifikace organizací 

Zde jsou si výsledky velmi podobné, naprostá v�tšina organizací je ve�ejných a jen n�kolik 

je jich soukromých neziskových. V zemích EU se ješt� vyskytují organizace, které fungují 

soukrom� za ú�elem zisku nebo pracují na principu ve�ejn�-soukromého partnerství. 

4.3.2 Výukové prost�edky a jejich využití 

Z již hotových systém� v obou p�ípadech p�evažuje Moodle a hlavn� v EU je využíván i 

systém WebCT (Blackboard), který je v �R zastoupen pouze okrajov�. Systém eDoceo je 

používán pouze v �R. Velká �ást organizací si vyvíjí sv�j systém samostatn�, a to jak v EU, 

tak i v �R. Oproti EU je ale v �R pom�rn� v�tší �ást organizací, která nepoužívá žádný 

výukový systém. 
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Co se týká �inností, podporovaných výukovými prost�edky, tak výsledek z obou vzork� je 

velmi podobný. Jak v �R, tak i v EU se nejvíc využívá textová komunikace a hodnocení, 

nejmén� audio a video konference (v �R tém�� nepoužívané). 

Velmi podobné výsledky jsou i u využití prost�edk� pro správu kurzu. M�žeme �íci, že 

pokud organizace má tyto prost�edky pro správu kurzu implementovány ve svém 

vzd�lávacím systému, snaží se je používat co možná nej�ast�ji. Jen u n�kolika organizací 

m�žeme �íct, že jsou tyto prost�edky využívány pouze experimentáln�. 

4.3.3 Finan�ní zdroje 

Finan�ní zdroje pro tyto výukové aktivity jsou tvo�eny p�evážn� pravidelnými rozpo�ty 

jednotlivých organizací, dále také výzkumnými granty, v �R jsou tyto dv� položky 

zastoupeny stejnom�rn�. U soukrom� financovaných organizací m�žeme nejspíš po�ítat se 

školným, které se investuje práv� do t�chto aktivit. Prakticky zanedbatelné je financování 

formou sponzorství a sponzorských dar�. 

U objemu finan�ních prost�edk�, plynoucích do tohoto zp�sobu výuky, si m�žeme 

všimnout, že v �R tato hodnota nep�esáhne 100 000 EUR, což m�že být ovšem dáno 

hospodá�ským stavem zem�. To platí i pro ostatní organizace v EU, které mají takto nízký 

rozpo�et. V EU se ovšem nachází docela velké množství organizací, co do tohoto investují 

více než 100 000 EUR, n�kolik málo organizací dokonce více než 1 000 000 EUR, což je 

�ástka, která je pro organizace v �R prakticky nereálná. 

4.3.4 Softwarový vývoj 

I zde jsou výsledky velmi podobné, nejvíc je zastoupena lokalizace výukového systému, 

rozší�ení existujících modul� a jejich vytvá�ení a také systémová integrace. N�které 

organizace si samy upravují i vzhled, což je ale spíše p�ípad organizací v EU. 



UTB ve Zlín�, Fakulta aplikované informatiky, 2007 30 

 

ZÁV�R 

M�žeme p�edpokládat, že systém technologicky vysp�lého zp�sobu výuky se bude i nadále 

rozši�ovat po celé EU. P�isp�je to k lepšímu p�ístupu k informacím, výukovým materiál�m a 

ke zkvalitn�ní výuky na vysokých školách v evropském regionu. Lidé, kte�í se angažují na 

vysokých postech v oblasti vzd�lávání, by si m�li uv�domit, že tento zp�sob výuky je velmi 

praktický, efektivní a mén� �asov� a finan�n� náro�ný, takže by se nem�li bránit vyšším 

výdaj�m na zavedení t�chto systém�. �ást zemí v EU si již tuto situaci uv�domila, �eská 

republika v tomto ohledu mírn� zaostává. 

Dále m�žeme �íct, že tento zp�sob výuky m�že �áste�n� p�isp�t ke zvýšení po�íta�ové 

gramotnosti obyvatelstva. Dá se sice p�edpokládat, že v�tšina takových výukových systém� 

bude nasazena na vysokých školách, kde je úrove� po�íta�ové gramotnosti velmi vysoká. 

Ale tyto systémy se mohou používat i v jiných oblastech (nap�. školení zam�stnanc�), kde 

to již s po�íta�ovou gramotností m�že být trochu horší. Pro zam�stnavatele m�že být však 

investice do tohoto školení perspektivní – zvýší se tím kvalita a efektivita práce. Také m�že 

tímto zp�sobem zam�stnance motivovat. 

Dotazník iCamp, který je �áste�n� vyhodnocen v praktické �ásti této práce, byl sice vypln�n 

jen n�kolika desítkami organizací v celé EU, ale snad p�isp�je k tomu, aby tyto organizace 

více p�istupovaly k technologicky vysp�lému zp�sobu výuky v rámci vzd�lávacích proces� a 

pokud možno, snažily se tento zp�sob ší�it i dál. 
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CONCLUSION 

We can suppose, that technology-enhanced learning system will extend in the future all over 

EU. It contributes to the better access to informations, learning stuffs and to the improving 

the quality of learning at universities all over european region. People, that became involved 

on high-ranking positions in the education, they should realize, that this methods of 

education are very practical, efficient and less time-consuming and financially difficult, so 

they should not obstruct to higher costs to implementation of that systems. A part of 

countries in EU has realized this situation, Czech Republic is behind in this respect. 

For next we can say, that this method of learning can partially contribute to enhancement 

computer literacy of population. It is possible to assume that major part of learning systems 

will be implementated at universtites, where is the computer literacy very high. But this 

systems can be used in other sections (e.g. staff training), where the level of computer 

literacy can be a little lower. However, the investment to this training can be perspective for 

the employers – it increases quality and efficiency of the work. They can motivate the 

employees with this method, too. 

The questionnaire of iCamp, that it is partially analyzed in practical part of this thesis, was 

filled only of several decades organizations all over EU, but it maybe contributes to this 

organizations approaches more to technology-enhanced learning within the frame of 

education procedures and it is possible, they tried to expand this methods of learning. 
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P�ÍLOHA P I: P�ELOŽENÝ DOTAZNÍK ICAMP  
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Prosím vyjmenujte 
nástroj(e), nabízené 

Vaší organizací. 
Pokud používáte 
vlastní nástroj(e), 
p�idejte prosím 
'vlastní vývoj' 

v závorkách za 
názvem. 
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Prosím vyjmenujte 
nabízené nástroj(e). 

Pokud používáte 
vlastní nástroj(e), 
p�idejte prosím 
'vlastní vývoj' 

v závorkách za 
názvem. V p�ípad�, 

že nepoužíváte 
kombinovanou 

správu výukového 
obsahu, prosím 

up�esn�te autorské 
nástroj(e) and 

doru�ovací nástroj(e) 
odd�len�. 
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Prosím up�esn�te 
softwarové nástroje, 

které jsou p�ímo 
použité pro 

technologicky 
vysp�lý zp�sob 
výuky ve Vaší 

organizaci. Pokud 
používáte vlastní 

nástroj(e), p�idejte 
prosím 'vlastní vývoj' 

v závorkách za 
názvem. 
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Sociální sí�ování (spole�enské zna�kování, management vztah�, ...) 

Hodnocení (kvízy, záznam esejí, ...) 

Spolupracovní publikování (Wikis, spolupracovní textové editory, ...) 

Individuální publikování (blogy, výukové deníky, ...) 

Záruka kvality / hodnocení 

 



 

 

Audio/Video-konference 

Audio/Video-vysílání 

Textová komunikace (chat, mail listy, diskusní skupiny, ...) 

Simulace / Online laborato�e 

Vývojov� výukový design (uspo�ádání, správa o �innosti, ...) 

Správa uživatel� (ePortfolios, ...) 

Jiné:  
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Jsou zde nástroje používající funk�nost nebo data z ostatních nástroj�. 

Školitelé nebo studenti m�žou importovat / exportovat obsah. 

Jsme p�ipojeni nap�í� organizacemi ke knihovnám vzd�lávacích objekt� 
nebo ke vzd�lávací síti. 

Naše knihovna vzd�lávacích objekt� je dostupná jiným organizacím. 
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Jako centrální systémové �ešení pro celou organizaci 

Výukové jednotky mají sv�j vlastní systém 

U�itelé používají své vlastní nástroje 
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�asto používané: 
jsou používány 

v�tšinou student� a 
zam�stnanc� týdn� 

pr�m�rn� 
používané: jsou 

používány v�tšinou 
student� a 

zam�stnanc� m�sí�n� 

ob�as používané: 
jsou používány pouze 
n�kterými studenty a 
zam�stnanci m�sí�n� 

experimentáln� 
používané: jsou 

používané pouze pro 
pilotní provoz a 

testování 

nikdy: nepoužívané 
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"Aktivní" uživatelé 
se p�ipojí aspo� 

jednou za semestr. 
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Prosím up�esn�te 
po�et objekt� na 

úrovni nespojitosti, 
v�tší než obrázek 
nebo otázku, ale 

menší než materiály 
pro kompletní kurz. 
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Kurz je série cvi�ení 
a p�ednášek 

v jednotlivých 
p�edm�tech, 

navšt�vovaných 
stejnou skupinou 
student� b�hem 

�asov� limitovaného 
období. 
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P�íklad: 
P�edpokládejme, že 

Váš nástroj má 3 
uživatele, první je 

zapsaný ve 3, druhý 
v 5 a t�etí v 7 

kurzech. Potom je 
celkový po�et zápis� 
do kurzu roven 15.  
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Rektorát / Vedení 

Každá fakulta / ústav za své vlastní (Fakultní/ústavní �editelé) 

Každý institut / každý �editel za své vlastní 

eLearningová jednotka 

Výpo�etní st�edisko 

Knihovna 

Žádná 
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Celkový po�et 
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Prodej obsahu 
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Prosím odhadn�te 
po�et osob v 
jednotlivých 

kategoriích. Po�ítejte 
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m�že být zapo�ítána 
v obou kategoriích. 
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... rozší�ení / úpravy již existujícího software. 

... vývoj software spl�ujícího požadavky organizace. 

Ned�láme vývoj software. 
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Albánie 

Rakousko 

Belgie 

Bosna a Hercegovina 

 



 

 

Bulharsko 

Chorvatsko 

Kypr 

�eská republika 

Dánsko 

Estonsko 

Finsko 

Francie 

N�mecko 


ecko 

Ma	arsko 

Irsko 

Itálie 

Kosovo 

Lotyšsko 

Litva 

Lucembursko 

Makedonie 

Malta 

Polsko 

Portugalsko 

Rumunsko 

Srbsko a �erná hora 

Slovensko 

Slovinsko 

Špan�lsko 

Švédsko 

Nizozemí 

Turecko 

Spojené království 

Jiná:  
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Podívejte se na 

ISCED classification 
scheme pro další 

podrobnosti. 
 

"�	�������������&��$��
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ISCED 5A: Teoreticky založené / p�íprava na výzkum / poskytnutí p�ístupu 
k profesím s velkými požadavky na zkušenosti (nap�., University of Cologne) 

ISCED 5B: Prakticky / technicky / pracovn� specifikované programy (nap�., 
FH Regensburg) 

Jiná:  
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Ve�ejná 

Soukromá nezisková 

Soukromá zisková 

Ve�ejn�-soukromé partnerství 

Jiné  
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Akademický 
pracovník se týká 

obou trvalých / 
ob�asných u�itel� a 

v�dc�. 
 

"�	��������������	
�	#�	��$��#�%�

  

 

1,!�"������	&*�&��������	�$��������3
0
����'�(��	��
�&�)�+  
Kurz je série cvi�ení 

a p�ednášek 
v jednotlivých 
p�edm�tech, 

navšt�vovaných 
stejnou skupinou 
student� b�hem 

�asov� limitovaného 
období. 
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... Vás m�žeme kontaktovat v p�ípad� dalších otázek e-mailem. 

... chcete být informováni o výsledcích tohoto dotazníku. 

... jste ochotní se zú�astnit navazujícího studia. 

... se chcete zú�astnit losování o cestovní grant. 
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D�kujeme za vypln�ní tohoto dotazníku. Prosím odfaxujte vypln�ný dotazník na: +43-1-31336-

746.  
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