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Vážené kolegynČ a kolegové, vážení þtenáĜi,
sborník z konference „PĜíležitosti a rizika distanþního vzdČlávání“ obsahuje plné
znČní vČtšiny pĜíspČvkĤ, které budou na této konferenci pĜedneseny. Mnozí z vás
jsou pravidelnými úþastníky konferencí o distanþním vzdČlávání, které od roku 2002
ve dvouletých intervalech poĜádá Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., vždy
ve spolupráci s nČkterou z þeských vysokých škol. Jsme velmi rádi, že v letošním
roce se jedná již o šestou konferenci tohoto typu a že se Ĝady jejích dlouhodobých a
velmi zkušených úþastníkĤ rozrĤstají o odborníky nové, kteĜí pĜicházejí s novými
poznatky a námČty k diskusi. Pro poĜadatele je velkým úspČchem, že letošní
konference má skuteþnČ mezinárodní charakter – hostíme kolegy z USA, Jihoafrické
republiky, Bulharska a samozĜejmČ naše pĜátele ze Slovenska.
Bylo by možné zopakovat to, co jsme þítali v úvodech pĜedcházejících sborníkĤ: Od
roku 1999, kdy se po skonþení programu Phare „Multi-country Cooperation in
Distance Education“ konala první konference o distanþním vzdČlávání, bylo v této
oblasti mnoho vykonáno. Prvky distanþního vzdČlávání se staly na mnoha vysokých
školách bČžnou formou vzdČlávání, která oslovuje jak mladou studující generaci, tak
zejména studenty starší, jimž umožĖuje získat vzdČlání i pĜi výkonu povolání. Nové
formy vzdČlávání se rozšiĜují do oborĤ, kde se ještČ nedávno vážnČ pochybovalo o
tom, že je nebo bude možné tímto zpĤsobem vzdČlávání obohatit a rozhodnČ už není
na programu diskuse o tom, zda má distanþní vzdČlávání smysl a zda potĜebujeme
tyto formy v ýeské republice zavádČt, jak si ji pamatujeme právČ z výše zmínČné
první konference.
Cílem letošní konference bude dát prostor teorii a výzkumu v oblasti distanþního
vzdČlávání, ale zároveĖ také otevĜít možnost pĜíspČvkĤm o jeho praktickém užívání
na vysokých školách, vyšších odborných školách i dalších vzdČlávacích institucích, o
spolupráci institucí i jednotlivých vzdČlavatelĤ v této oblasti, ale také o interkulturních
aspektech distanþního vzdČlávání. Aktivní úþastníci konference se ve svých
vystoupeních zamČĜí na nové technologie a s nimi spojené pĜíležitosti, na vzdČlávání
vzdČlavatelĤ a pedagogicko-psychologické aspekty distanþního vzdČlávání, i na
využití této vzdČlávací formy pro celoživotní uþení. Mezi pĜíspČvky budou pĜípadové
studie, které zprostĜedkují zkušenosti z našich vysokých škol i ze zahraniþí. A
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v neposlední ĜadČ je potĜeba zmínit téma pĜíležitostí i rizik distanþního vzdČlávání,
jehož rozsah a závažnost daly i jméno celé konferenci a které bude pojednáno
v historickém kontextu i z pohledu souþasnosti.
PĜíležitosti a rizika nejnovČjších technologií a vzdČlávacích metod budou obsahem
workshopu vČnovaného aplikaci on-line svČta Second Life, jehož vedení se ujme
naše kolegynČ Maryanne Maisano z USA a v nČmž pĜedvedou ukázky a budou
diskutovat zkušenosti také pĜední odborníci v této oblasti z ýeské republiky.
Velmi nás potČšilo, že se partnery konference staly mČsto PlzeĖ, ýeská asociace
distanþního vzdČlávání; þasopis Andragogika, þasopis AULA, firma AV media a
þeské zastoupení firmy Fronter. Firma Fronter na konferenci pĜedstaví svĤj Learning
Management System, který, jak vČĜíme, pĜinese ulehþení pedagogickým
pracovníkĤm a studentĤm nové možnosti ve vzdČlání také u nás v ýeské republice.
Na závČr bychom rádi podČkovali vedení Západoþeské univerzity v Plzni za nabídku
uspoĜádat konferenci v kampusu univerzity a Ústavu celoživotního vzdČlávání ZýU,
který spoleþnČ s CSVŠ, v.v.i. konferenci pĜipravil.

Za programový výbor konference

Ing. Helena Šebková, CSc.
Ĝeditelka Centra pro studium vysokého školství , v.v.i.

PlzeĖ, þerven 2010
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Centrum pro studium vysokého školství,
veĜejná výzkumná instituce
U Dvou srpĤ 2, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. (CSVŠ) je veĜejná výzkumná instituce,
jejíž hlavní þinností je výzkum v oblasti terciárního vzdČlávání. CSVŠ spolupracuje
s vysokými školami v ýR a dalšími institucemi zabývajícími se problematikou
terciárního vzdČlávání.
ýinnost CSVŠ zajišĢují:
•
•
•

Výzkumné oddČlení
Národní centrum distanþního vzdČlávání
StĜedisko pro ekvivalenci dokladĤ o vzdČlávání

Výzkumné oddČlení (VO)
Hlavním pĜedmČtem þinnosti VO je základní a aplikovaný výzkum terciárního
vzdČlávání, zamČĜený pĜedevším na oblast vysokoškolského vzdČlávání a nČkteré
aspekty vyššího odborného vzdČlávání.
Podstatná þást výzkumné práce je realizována v rámci výzkumného zámČru
s názvem „Terciární vzdČlávání ve znalostní spoleþnosti“ pro období 2005 – 2011.
Obsah výzkumného zámČru je þlenČn do následujících tematických oblastí:
•
•
•
•

Dynamika rozvoje systémĤ terciárního vzdČlávání,
Kvantitativní aspekty a vývojové trendy,
Kvalita terciárního vzdČlávání,
Struktura a obsah studia.

PodrobnČjší þlenČní tématik a náplĖ jednotlivých úkolĤ pro jednotlivé roky zohledĖuje
vývoj na národní úrovni a klade dĤraz na sledování mezinárodního vývoje, zejména
BoloĖského procesu.
V letech 2008-2009 Ĝešili výzkumní pracovníci CSVŠ, spoleþnČ s Univerzitou Jana
Amose Komenského dva výzkumné projekty v rámci Národního programu výzkumu
II-2E: „Zahraniþní mobilita vysokoškolských pracovníkĤ“ a „Spolupráce technických
fakult veĜejných vysokých škol s podniky a dalšími experty se zamČĜením na
bakaláĜské studijní programy“. Hlavním výstupem prvního projektu je PĜíruþka pro
zahraniþní mobilitu vysokoškolských pracovníkĤ, zatímco druhý projekt jako hlavní
výstup nabízí monografii (se stejným názvem jako název projektu) shrnující hlavní
výsledky výzkumu.
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CSVŠ spolupracuje se zahraniþními partnery, jimiž jsou zejména výzkumné ústavy
v oblasti vysokého školství a je þlenem Ĝady mezinárodních spoleþností a asociací
(napĜíklad Hedda – sdružení evropských výzkumných institucí ve vysokém školství,
EAIR – The European Higher Education Society, CHER – Consortium of Higher
Education Researchers).
Národní centrum distanþního vzdČlávání (NCDiV)
se zabývá:
•
•
•
•
•

monitorováním stavu distanþního vzdČlávání v ýR se zamČĜením na
celoživotní vzdČlávání,
oblastí trendĤ vývoje distanþního vzdČlávání ve svČtČ,
hodnocením pedagogické efektivity distanþního vzdČlávání,
uplatnČním ICT v pedagogickém procesu v oblasti terciárního vzdČlávání,
zveĜejĖováním pĜíkladĤ dobré praxe pro další využití apod.

NCDiV spolupracuje s významnými institucemi na poli organizace a rozvoje
distanþního vzdČlávání - EDEN, ýADUV, AVOŠ aj.
StĜedisko pro ekvivalenci dokladĤ (SEDV)
StĜedisko se zabývá poradenskou a konzultaþní þinností v oblasti akademického
uznávání dokladĤ o vzdČlání pro potĜeby vysokých škol, MŠMT, školských úĜadĤ,
studentĤ a odborné veĜejnosti;
•

•
•
•

•

podílí se na pĜípravČ podkladĤ pro zpracování mezinárodních dvoustranných a
mnohostranných dohod o uznávání rovnocennosti a uznávání dokladĤ o
vzdČlání;
spolupracuje s MŠMT, MZV a dle potĜeby s dalšími resortními ministerstvy v
oblasti vzdČlání a jeho uznávání;
pĜipravuje informaþní materiály o vysokých školách pro potĜeby zájemcĤ o
studium;
vykonává funkci Národního informaþního stĜediska ENIC pro úþely Úmluvy o
uznávání kvalifikací ve vysokém školství v evropském regionu Lisabonská
úmluva
je þlenem sítČ ENIC þlenských státu UNESCO a Rady Evropy - ENIC
NETWORK a úþastní se projektĤ organizovaných vČcnČ pĜíslušnými
sekretariáty tČchto organizací
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Západoþeská univerzita v Plzni
Ústav celoživotního vzdČlávání
Univerzitní 8, 306 14 PlzeĖ
www.ucv.zcu.cz

Ústav celoživotního vzdČlávání Západoþeské univerzity v Plzni realizuje aktivity
vedoucí k rozvoji lidských zdrojĤ regionu, státu a Evropy. Ve svých aktivitách se
zamČĜuje na širokou škálu potĜeb spoleþnosti v rĤzných cílových skupinách:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

provádí analýzy vzdČlávacích potĜeb
navrhuje vzdČlávací systémy
nabízí komplexní vzdČlávací programy
navrhuje a realizuje podnikové školy
poĜádá rekvalifikaþní kurzy
organizuje outdoorové vzdČlávací akce
provádí praktický trénink pĜímo na pracovišti
spolupracuje s odborníky všech fakult ZýU
využívá eLearningové metody a nástroje

V rámci jednotlivých aktivit vždy vycházíme z analyzovaných potĜeb, které
pokrýváme moderními vzdČlávacími metodami a nástroji. Týmy lektorĤ, které zajišĢují
výuku v jednotlivých programech, jsou speciálnČ pĜipraveny, aby dokázaly propojovat
nároþné požadavky praxe s aktuálními poznatky a Ĝešeními, pĜitom vždy respektují
specifika jednotlivých cílových skupin. Ústav celoživotního vzdČlávání realizuje
vzdČlávací programy celoživotního vzdČlávání zejména pro:

•
•
•
•
•

podnikovou sféru
pracovníky i studenty univerzit a škol
veĜejnou správu
seniory
širokou veĜejnost

Víme, že cílem není vzdČlávat, ale rozvíjet þlovČka k tomu, aby dokázal zvýšit a
využít svĤj potenciál nejen ve vztahu ke svému pracovnímu výkonu, ale také v jiných
oblastech svého života. Víme, že v souþasné dobČ narĤstajících vČdomostních i
dovednostních požadavkĤ, v dobČ kdy þlovČk je koneþnČ vnímán jako klíþ ke všemu,
je jeho rozvoj výraznou spoleþenskou prioritou. A víme také, že „mnozí již vČdí“.
Ústav celoživotního vzdČlávání je cestou k Vaší excelenci.
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KLÍýOVÉ PěÍSPċVKY
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INTEGRATING PEDAGOGY, COGNITION AND TECHNOLOGY IN
DISTANCE EDUCATION
Lynette Naidoo
Department of Communication Science
University of South Africa
E-mail: lnaidoo@unisa.ac.za
Abstract:
Distance education, incorporating evolutionary methods of maximum inclusion, has changed the face
st
of pedagogy in the 21 century digital age. The underpinning objective of distance education is to
ensure that the student has a meaningful learning experience having accomplished definitive
outcomes. While many distance education institutions are rapidly embracing multimodal ways to reach
its students, many issues remain unresolved. One major issue is how to maintain the discipline’s
conceptual integrity while accommodating new developments in technology, including finding creative,
yet appropriate solutions in different contexts. This paper seeks to identify and address the issue of elearning in the main, as it impacts the tripartite relationship of pedagogy, cognition and technology.
The paper argues that e-learning must be firmly rooted in epistemological frameworks to be effective
in the learning experience and that it is imperative that the pedagogy continue to transform and evolve
as technologies change. This paper suggests that a new grounded pedagogical model be developed,
incorporating the cognitive and technological aspects of distance education in pursuit of dialogical
learning excellence.
Keywords:
Distance education, dialogy, cognition, e-learning, pedagogy.

1. INTRODUCTION
This paper aims to address the issue of e-learning in the main, as it impacts the
tripartite relationship of pedagogy, cognition and technology. The paper argues that
e-learning must be firmly rooted in epistemological frameworks to be effective in the
learning experience and that it is imperative that the pedagogy continue to transform
and evolve as technologies change. In order to realise the objectives of this paper, a
theoretical examination of cognition, pedagogy and technology was carried out, in
order to motivate for the development of a new grounded pedagogical model for
distance education to ensure that emphasis is on learning and not teaching alone.
The term distance learning refers to learning that is conducted by someone removed
in time and space from the students, referred to as “transactional distance”
(UNESCO, 2002:8) and the concept of pedagogy refers to the art of teaching, with
“ped” being the Greek root for “child” (Whitehead, 2005). Pedagogy further describes
the collected practices, processes, strategies, procedures and methods of teaching
and learning. Whitehead (2005) states that the pedagogical methods introduced in a
distance learning environment can contribute to the educational value in the learning
process. This paper is based on the assumption that e-learning is a process
facilitates and opens avenues for effective teaching as a result of its potential to
bridge the transactional distance among all stakeholders at the institution.
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The significance of this paper is the contribution that it will make towards developing
an integrated pedagogical model for distance education. The problem that was
investigated relates to the low throughput rate at distance education institutions.
Consequently, there is a need for interventions and pedagogies to be developed that
are unique to the distance education system to enhance the learning process.
2. THEORETICAL FRAMEWORK
This study applies the theory of dialogue as its guiding principle and therefore uses
Freirean dialogue as the theoretical framework. Freire (1970:53) argues that the truly
revolutionary project, which is enabled by the process of dialogue and mediated by
the outcomes of conscientisation, creates a process during which the people assume
the role of subjects, which Freire (1985:53) argues is synonymous with independence
and integrity. The aforementioned concepts are relevant in this study, as distance
education students should be viewed as subjects of education who are active
participants and not mere objects who receive information through the set curriculum.
Freire also refers to active reflection and reflective action, referred to as praxis which
implies that dialogue cannot exist unless it involves critical thinking, that is, thinking
which perceives reality as a process and a transformation, rather than as a static
entity (Taylor, 1993:56-57). Rather than a “banking” model in terms of which the
teacher makes deposits which the students patiently receive, memorise and
reproduce and which serves only to increase the recipients’ dependence upon the
teacher and to perpetuate their oppressed conditions, Freire suggested a model in
terms of which education becomes a dialogue during which both the teacher and
student learn from each other (Freire, 1970:53).
Freire emphasised that the mere transfer of knowledge by an authority source to a
passive receiver did nothing to help promote growth in the latter as a human being
with an independent and critical conscience, capable of influencing and changing
society. Freirean dialogue is relevant in this paper because of its reference to the
concepts of dialogue, reciprocation and participation in the learning process,
elements that are necessary in distance education’s context in order to effect a deep
and meaningful learning experience. The paper provides a discussion towards an all
encompassing pedagogical framework in distance education.
3. TOWARDS AN INTEGRATIVE PEDAGOGICAL FRAMEWORK
3.1 Critical pedagogy
Critical pedagogy, a term coined by Paulo Freire, views education as a broad form of
knowledge (Freire, 1970:74) which demands critical educators and not just subject
experts in the learning process. Dheram (2007) asserts that critical educators realise
the ever changing nature of the components of the educational context and it is the
critical pedagogue who realises that the change is a result of the constant interaction
between every component of the context, whereby engagement and action are as
important to critical pedagogy as knowledge. Critical pedagogy challenges
conventional views of the relationship between student and teacher, and argues that
academics are transformative intellectuals (McArthur, 2010). Whereas traditional
pedagogical approaches emphasise the teacher as knowledge broker and the
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student as receiver of knowledge, critical pedagogy places emphasis on the student
as student in a social context and knowledge as produced within a social context
(Travers, 1999).
An evaluation of Freire’s theory reveals an emphasis on the educator as the initiator
of the conscientisation and dialogue process and in this study, the initiator of the
learning process is the lecturer, who Freire (1985:54-55) identifies as the person
responsible for proposing problems about the codified existential situations in order to
help students arrive at a more critical view of their reality. Freire argues that the
educator whose approach is mere memorisation is anti-dialogical; his/her act of
transmitting knowledge is inalterable, yet for the educator who experiences the act of
knowing together with his/her students, demonstrates dialogue and this is a sign of
the act of knowing. According to Kling (1996:17) critical thinking is a disposition, a
way of approaching issues and materials. It is a readiness to consider alternative
explanations, not taking key ideas for granted when it might be reasonable to doubt
them. It is frequently a challenge to conventional ways of thinking and to passively
accepting every text you read as comparably authoritative. Various teaching
strategies should be explored that go beyond simply providing students with a body
of diverse books or articles to read and analyse.
This leads the discussion to Bloom’s taxonomy, a classification of learning objectives
within education which refers to a classification of the objectives that educators set
for students. The relevance of this taxonomy in this paper relates to skills in the
cognitive domain which revolve around knowledge, comprehension and critical
thinking. As educators, it is essential to develop the curriculum with certain outcomes
at the fore, by encompassing the six levels in the taxonomy, with knowledge,
comprehension and application being lower order skills and analysis, synthesis and
evaluation at the higher level (SAQA, 2008). The paper argues that these cognitive
skills may be developed by encompassing the relevant distance education pedagogy
which relates to Lawless’ (1979: 337) assertion that it is important to enable the
student to develop learning ability which focuses attention on cognitive strategy. It is
therefore important for the lecturer to adopt appropriate pedagogical frameworks to
develop relevant cognitive skills in the distance education student and this paper
refers to e-learning as the catalyst in accomplishing such development.
3.2 Re-fashioning distance education
Stahl (2000:111) states that most educators agree that students place more belief in
knowledge they have discovered on their own than in knowledge presented by
others; yet these teachers fail to trust students to learn anything that is not explicitly
stated by the teacher. Stahl (2000:112) further asserts that educators often adopt a
behaviourist rather than a constructivist approach in their instructional design
because the educator often becomes so focused on the desired outcome that the
process by which the outcome can best be attained is forgotten or ignored. If this is
the case in distance education, whereby the information diffusion model (Rogers,
c1983:125) is used, then the educator is failing to support the very learning that leads
to the development of higher level cognitive skills and long-term change. In 21st
century education, focus should be on managing knowledge, and not on information
diffusion, because adding and preserving knowledge is a key component in
education and e-learning can assist in distance education.
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Stahl (2000:112) argues that instruction should be planned with a clear vision of what
students will do with the content presented. It is critical that students interact with the
instructional content and that activities be developed to promote and support openended, self-directed learning. Content should not be delivered for memorisation, but
instead for use as a tool in planned and sequenced activities which requires carefully
planned design, feedback and dialogue, and faith in students’ capabilities when given
adequate guidance. Technology is a tool; by itself it cannot teach anything, hence the
human element is viewed as a critical component of the educational process. The
key is to create a set of tools that can be used most effectively to leverage the
lecturer’s time and energy to aid the learning process.
Stahl (2000:113) proposes that a cohesive approach to education be utilised to
support changes in cognition, affect and behaviour, which relates to Bloom’s
taxonomy (SAQA, 2008). In a distance education mode, this cohesion requires
instructional designers to plan cognitively challenging tasks, address the affective
issues that stimulate student recognition of the need for change, and provide
opportunities for action. Moreover, motivational aspects should also be included in
instruction. However, in order to achieve the aforementioned cognitive abilities in
students, it is essential to create a conducive learning environment in the distance
mode – a community of students. This dialogical relationship is a sign of the cognitive
act in which the knowing object, mediating the knowable subjects, gives itself over to
a critical revelation. The significance of seeing this dialogical relationship becomes
clear whenever we take an epistemological cycle as a totality, rather than splitting it
into one stage for acquiring existing knowledge and another stage for discovery or
the creation of new knowledge, which echoes Freire’s (1985:167) concept of
conscientisation.
A preliminary step in achieving this is establishing a social environment though
synchronous and/or asynchronous means through video conferencing, satellite
broadcasting and discussion forums. Students’ questioning of viewpoints and
theories and critical analysis and debate can support rich learning experiences and
group sharing that supports individual responsibility and distributed learning, and this
should be encouraged by the lecturer. If active learning is seen as the primary mode
of instruction and not as a supplement to the lecture, such learning will lead to
permanent high level cognitive development. This relates to Kearsley’s and
Shneiderman’s (1999) engagement theory which emphasises engaged learning that
involves active cognitive processes such as creating, problem-solving, reasoning,
decision-making and evaluation. In addition, students are intrinsically motivated to
learn due to the meaningful nature of the learning environment and activities that
such engagement induces in a distance education mode of learning.
A review of the literature shows that e-learning is positively impacting distance
education. However, the opportunities and limitations of each technology-supported
delivery should be critically analysed so that distance educators may teach using
appropriate pedagogical techniques in order for students to gain through innovative
solutions to the myriad delivery issues that educators are faced with.
According to Maor (2006), if the use and understanding of technology in teaching is
seen as a separate issue to that of teaching in itself, the gap between pedagogy and
technology will increase. In other words, if the primary focus of the lecturer is on
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pedagogy, and technology is just seen as another mode of delivery designed to
enhance the teaching and learning experience, then technology and pedagogy will
be seen as existing separately, with one having minimal impact on the other.
However, if elements of technology and pedagogy are considered as mutually
supportive and interdependent, then it would be possible to construct new meaning
about teaching in distance education which will result in a bridging of the gap
between pedagogy, technology and eventually cognition.
4. CONCLUSIONS
This paper set out to address the issue of e-learning in the main, as it impacts the
tripartite relationship of pedagogy, cognition and technology. The paper argues that
e-learning must be firmly rooted in epistemological frameworks to be effective in the
learning experience and it is imperative that the pedagogy continue to transform and
evolve as technologies change. This paper based its argument on the assumption
that the value of e-learning is not in its faster access to information, but in its capacity
to facilitate communication, thinking, and to construct meaning and build knowledge,
a process that will be mutually beneficial to both the educator and the student.
A review of the literature on distance education and pedagogical frameworks shows
that learning should be integrated with technology in distance education in order to
accelerate student performance; learning should be linked with knowledge
management to optimise performance and finally, learning strategy should be
appropriate to the university’s local needs and resources.
It is difficult for educators to develop a cohesive, long-term learning strategy if one
begins with the technology, because technology changes rapidly. It is recommended
that a learning strategy be built into the outcomes to incorporate student-centredness
and engaged learning which relates to the underpinning theory of this paper, namely
Freirean dialogue. Freire (1970:73) argues that for communication to be effective, it
has to be participatory, dialogic and reciprocal, and this will only be possible once the
issue of meaningful dialogue is initiated through relevant and appropriate pedagogies
in distance education. The paper proposes the development of an epistemological
framework which is integrative, rather than delimiting in orientation; incorporating
current as well as future trends and realities, rather than merely the present; process
driven; and consistent with the current and future state of society and education with
a strong theoretical underpinning.
The paper found that good teaching is not simply introducing and adding technology
to the existing teaching and content domain. Rather, the introduction of technology
into a curriculum requires the representation of new concepts and the development of
sensitivity to the dynamic, transactional relationship between pedagogy, technology
and cognition. Beldarrain (2006) argues that the lecturer’s role should be that of
partner in learning, one that probes and challenges students to become reflective,
critical thinkers. The framework that this study proposes is considered to enable the
promotion of new ways of learning that are reciprocal between students and peers,
and students and the lecturer. Depending on the nature of content, scope of content
and level of students, appropriate technology integration must be sought. This paper
concludes on the premise that e-learning enhances the process of learning and helps
in achieving higher level cognitive objectives.
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It is recommended that further empirical research studies be conducted by distance
education universities to determine the barriers that impede meaningful engagement
and further research to determine the extent of knowledge-building components that
are built into existing curricula. Finally, the paper concludes that the learning process
is a form of re-inventing, re-creating and re-writing and as educators in the distance
education process, we should immerse ourselves in the learning process with our
students, which reverberates Freirean dialogue (Freire: 1970:53). Technology should
not be viewed as the transforming agent, but rather it is the lecturer who will
transform the learning environment in a pedagogically responsible and appropriate
manner with the assistance of e-learning.
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Abstract:
This paper focuses on Second Life, an immersive learning software program of a Virtual World that
allows students to actively communicate with people from different places and different cultures.
Teachers, with their students, can create scenarios in endless venues, focusing on concepts of
culturally responsive teaching, while “meeting” students from other cultures and countries for
discussions, ideas, developing thinking skills, and participating in simulated field experiences in faceto-face and online courses for 21st century learners.
Keywords:
st

Technological simulation, global perspectives, distance education, 21 Century learners, social justice,
culturally responsive teaching.

1. A TECHNOLOGICAL PERSPECTIVE FOR PRE-SERVICE AND IN-SERVICE
TEACHER PREPARATION
For generations, desks and chalkboards have been the centerpiece of the classroom,
with a teacher as the expositor of information to [hopefully] attentive students. And
while that image still persists for those of us beyond the childhood years, the new
generations of learners will gradually find such an image quaint and archaic, as
Distance Learning is moving side by side with classroom learning. And with the
scope of Distance Learning, is immersive learning, led by Second Life, a client
program that enables its users, called Residents, to interact with each other through
Avatars.
With SL, already a virtual reality, the author of this paper will present the current
possibilities and advantages of connecting traditional classroom preparation of preservice teachers and in-service preparation with the expansive opportunities for
classroom instruction provided by this technology format which is part of the system
known as immersive learning.
Currently, Second Life Viewer refers to itself as a free client program that enables
its users, called Residents, to interact with each other through Avatars. Residents
can explore, meet other Residents, socialize, participate in individual and group
activities, and create and trade virtual property and services with one another, or
travel throughout the world, which Residents refer to as the “grid”. SL is designed for
users aged over eighteen, while its sister site Teen Second Life is restricted to users
between thirteen and eighteen.
Built into the software is a three dimensional modeling tool based around simple
geometric shapes that allows a resident to build virtual objects. This tool can be used
in combination with a scripting language called Linden Scripting Language for
adding movement and function to objects and can be combined with three-
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dimensional sculpted forms for adding textures for clothing or other objects,
animations, and gestures. (Taken February 16, 2009, Second Life, Wikipedia, The
Free Encyclopedia).
2. SECOND LIFE AT THE DEPARTMENT OF PROFESSIONAL EDUCATION
In 2008, the Dr. Maisano initiated a Second Life (SL) component to the Education
Department’s pre-service course titled Elementary Methods and Curriculum and she
is currently continuing her work in Immersive World Learning Technology at
University of North Carolina at Pembroke. A goal of the University at Pembroke is to
“make it personal ” making sure that Second Life has the same benefits as online
teaching. The argument is that Second Life already has the means and structure for
making teaching and learning as highly personal face-to-face classes with additional
benefits.
As this component was developed, many significant principles of learning (Vygotsky,
1978, Gardner, 1983, Marzano, Pickering, Pollock, 2001, Strong, Silver, Perini, 2001)
became available to all the participants, principles that were previously unavailable
in a “regular” classroom, because of constraints of time, student schedules, and the
already established requirements. The following extensions available through SL,
are listed here and then detailed, and represent the first steps in the merging of this
SL technology with teacher preparation:
•

•
•
•

•

Virtual Classroom Development which can be modified continuously, as
required, for specific subject area learning and attention to individualized
needs
Subject-Area Availablility and Integration through access to the Internet
and human resources
Practice Teaching Simulations and Role-Playing allowing every pre-service
student to participate and interact with colleagues
Distance Learning Opportunities for Developing Culturally Responsive
Teaching with “distance” being global and communication made possible
through immediate translations (ex. Italian to English and English to Italian,
etc.) The ability to virtually meet at a central location for continuous
professional development.
Simulated “Field” Experiences that take students to “courthouses, hospitals,
environmental sites, geographic regions” or wherever else one can actually
and, therefore virtually, reach.

Furthermore, each of the above aspects of current educational courses are being
expanded through SL for developing a high-level curriculum which can particularly
address the needs of students of diversity who may have previously been “underserved” as outlined below.
The remainder of this paper describes in detail how each of the above aspects of this
pre-service course were expanded through SL. Combined with these aspects of
learning is the research that attests to their value for both classroom teachers and
students and can be provided more effectively and efficiently by access to SL. This
preparation is essential for developing quality teachers imparting a high-level
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curriculum who can particularly address the needs of students of diversity who may
have previously been “under-served” (Rothstein, M. and E. Rothstein, 2009).
3. VIRTUAL CLASSROOM DEVELOPMENT
SL allows the teacher, as well as the students, to continuously “modify the
classroom.” While most classrooms today have desks, chairs, and writing services
(e.g. white boards, SMARTBoards), only a few classrooms are set up as laboratories
of learning. In an SL scenario, students can set up virtual environments of cities,
countrysides, museums, wildlife settings or whatever is related to the curriculum. By
creating these simulated settings, teachers and students are involved in active
research from the Internet and other media which they can then present to
colleagues or classmates for true sharing and discussion. Through this simulation,
the teacher guides the students in a true cross-cultural model for individualization of
instruction (Maisano, 2004).
4. SUBJECT AREA LEARNING AND ATTENTION TO INDIVIDUALIZED NEEDS
THROUGH VIRTUAL CLASSROOM
“Planet earth is inhabited by all kinds of people who have all kinds of minds. The
brain of each human is unique. Some minds are wired to create symphonies and
sonnets, while others are fitted out to build bridges, highways, and computers
(Levine, 2002. 1)
This opening statement in A Mind at a Time, while undoubtedly reasonable to most
educators, rarely serves as the basis for subject area instruction in schools.
Standardized tests and even standards drive the curriculum, setting goals that all
children must achieve if the school or schools are to be deemed successful. And
even though Levine states that “tragic results are seen when we misconstrue and
possibly even misuse a child’s kind of mind,” (2), competitive testing, pacing guides,
and grade level requirement often take precedence over the needs of the individual
child’s mind (Maisano, 2004).
Marzano, Pickering, and Pollock (2001) express a complementary viewpoint on
instruction by challenging the concept of what “all children” need (rather than what
the individual child needs) by asking if there are instructional strategies that are 1)
more effective in certain subject areas 2)more effective at certain grade levels 3)
more effective with students from different backgrounds, and 4) more effective with
students of different aptitudes (9). In response to these questions, the authors state
three strategies that have been shown to have positive effects, which are:
•

Student-centered instructions

•

Teaching of critical thinking skills

•

Use of hands-on “laboratory” activities

While administrators and teachers may agree with the concepts of Levine and
Marzano, they may ask, justifiably, how they could possibly create instructional
formats that are “individualized” and “student-centered” when all the students must
pass the same tests at the same time and know the same information which they
must all learn at the same rate.
23

DisCo 2010, 23. – 25. þervna 2010, PlzeĖ
The answer, or more modestly, an answer to this query of school personnel, might lie
in the inclusion of Second Life in the classroom which can be introduced and
maintained by the current population of pre-service and in-service teachers who enter
the classroom with SL knowledge and skills which this paper addresses.
5. SUBJECT-AREA AVAILABLILITY AND INTEGRATION
E.D. Hirsch’s second chapter in The Schools We Need is titled “Intellectual Capital: A
Civil Right”. Hirsch opens with the statement that “The need in a democracy is to
teach children a shared body of knowledge” (17), which he calls intellectual capital.
and “operates in almost every sphere of modern society to determine social class,
success or failure in school, and even psychological or physical health” (19). Hirsch
continues to explain the concept of Intellectual Capital as a necessity for economic
and psychological well-being, focusing on those children denied access to this
“capital.” He empathetically writes, [these children] “fall further and further behind.
The relentless humiliations they experience continue to deplete their energy and
motivation to learn.” He then compares this lack of intellectual capitalism with money
stating that a “child’s accumulation of wide-ranging foundational knowledge is the key
to educational achievement” (20).
The inclusion of SL in the teaching/learning spectrum and in the preparation of preservice teachers can be a powerful adjunct in the development of intellectual
capitalism because not only does it have the advantage of being a virtual modifiable
classroom, but because it offers access to specific subject-area topics that, again
following through on Hirsch, “can be broadly shared with others” for effective
communication and learning (20). Through SL, pre-service teachers and students of
all ages can “go to” sites on beginning reading, mathematics, chemistry, or whatever
curriculum area is needed. A further advantage of this access is the opportunity to
truly integrate subjects. At a SL site, “Avatars” with different aspects of knowledge
can meet to present and discuss, for example, “the relationship of mathematics to
chemistry, “ or “the history of the English language and its affect on English spelling.”
Visitors to the site can bring their high-level intellectual questions and find other
visitors and materials with answers. The learning is not linear and based on a pacing
guide, but circular and expansive, and dependent on shared knowledge.
6. PRACTICE TEACHING SIMULATIONS AND ROLE-PLAYING
SL gives every participant student multiple opportunities to participate and interact
with colleagues. In the History of Education in America, published in 1994, the
authors Pulliam and Van Patten wrote of the “Characteristics of Futuristic Education”
270-281, much of which they have said is not only relevant, but still needs to occur.
They begin with the axiom that “Education is more than training”. Training refers to
providing students with existing information that focuses on memorization and
regurgitation of short-term information. The true purpose of education, they state,
“requires an environment in which students are not asked questions for which the
answers are known”, but which develop the “ability to solve problems and
communicate in a meaningful way” (272). The classroom, as we know it, is a limited
setting for pre-service teachers to practice teaching simulations and to role-play not
only the teacher, but the learners. The teacher who lectures can only hope that the
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“wisdom and knowledge” emanating from the lecture reaches and interacts with the
brain of the learner.
Two recent publications extend the earlier work of Pulliam and Van Patten: Howard
Gardner’s Five Minds for the Future (2007) and Daniel Pink’s A Whole New Mind
(2005). Gardner’s “five minds” represent what he terms “five dramatis personae”
that allow a person to be “well-equipped to deal with what is expected, as well as
what cannot be anticipated” (2). The five minds, according to Gardner, are the
disciplined mind, the synthesizing mind, the creating mind, the respectful mind, and
the ethical mind. Gardner’s specific use of the terms dramatis personae tie in not
coincidentally with the need for “role playing” in teacher preparation.
Daniel Pink (2005) also focuses on the mind, referring to artists, inventors, designers,
storytellers, caregivers, consolers, big picture thinkers—those with minds needed for
the forthcoming decades. Needed for a successful future will be those people who
exhibit the qualities of inventiveness, empathy, joyfulness, and meaning. If we can
imagine future teachers having minds that merge the qualities of Gardner and Pink,
we can imagine teaching and learning environments well beyond the current
classrooms we now have. To begin this process, teachers of the future need to begin
their training by simulating and role-playing of what is likely to be.
The addition of SL to pre-service teacher preparation is designed by its structure to
foster and promote continuous interactions and role-playing, based on solving
problems that confront learners and learning, stretching their minds to be disciplined,
synthesizing, creating, respectful, and ethical. Every participant in a SL setting must
interact cooperatively, (not competitively) a behavior which the authors emphasize is
predictive of not only success in school, but success on the job and in life (Pulliam
and Van Patten 274). And interacting cooperatively encompasses the qualities cited
by Pink. In an SL setting, pre-service teachers can be involved in all or most of these
simulations and role-playing activities.
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7. DISTANCE LEARNING OPPORTUNITIES FOR BUILDING CULTURALLY
RESPONSIVE TEACHING
In a specific example of successful online professional development Maisano and
Olsen (2010) explored the virtual world of Second Life and its impact on pre-service
teachers. A post course survey conducted after taking virtual field trips, interacting
with a global community and role-playing classroom scenarios showed that preservice teachers responded favorably to learning in the virtual world. While Second
Life or other virtual worlds are still emerging as viable educational tools, social
network sites are so mainstream that their use in education is already happening.
Through educational networking, educators are able to have a 24/7 online
experience where geography is not a constraint and the time and cost to participate
(both for the teacher and the school) are both affordable (Hargadon, 2010).
These aspects of teaching and learning are automatically built into SL, with
“distance” being global and communication made possible through immediate
translations (ex. Italian to English and English to Italian, etc.). With SL, pre-service
and in-service teachers communicate directly with a variety of educators from other
countries and cultures with opportunities to become culturally responsive teachers.
Gay (2000) defines culturally responsive teaching as using the cultural knowledge,
prior experiences, and performance styles of diverse students to make learning more
appropriate and effective for them; it teaches to and through the strengths of these
students. According to Gay, culturally responsive teaching:
•

•
•
•
•

Acknowledges the legitimacy of the cultural heritages of different ethnic
groups, both as legacies that affect students' dispositions, attitudes, and
approaches to learning and as worthy content to be taught in the formal
curriculum.
Builds bridges of meaningfulness between home and school experiences as
well as between academic abstractions and socio-cultural realities.
Uses a wide variety of instructional strategies that are connected to different
learning styles.
Teaches students to know and praise their own and each other’s cultural
heritages.
Incorporates multicultural information, resources, and materials in all the
subjects and skills routinely taught in schools (p. 29).

Ladson-Billings (1994) studied actual instruction in elementary classrooms and
observed these values being demonstrated. She saw that when students were part
of a more collective effort designed to encourage academic and cultural excellence,
expectations were clearly expressed, skills taught, and interpersonal relations were
exhibited. Students behaved like members of an extended family-assisting,
supporting, and encouraging each other. Students were held accountable as part of
a larger group, and it was everyone's task to make certain that each individual
member of the group was successful.
As the potential of SL develops, in-service teachers have direct experiences in
communicating with peers from different cultures and backgrounds. Imagine a group
of pre-service teachers from University of North Carolina exchanging methods,
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concepts, and ideas with teachers from Sardinia, using the technology of SL to
exchange materials and artifacts, share problems and solutions, and maintain ongoing dialogues.
Online professional development allows teachers to receive training in a time that
suits them, without having to leave the home, and most obviously can be specific to
what an individual teacher wants to learn. Some of the earliest and still most common
online professional development involved the teacher sitting at a computer with
content delivered in a series of self-guided slides. Sawchuk (2009) describes a model
of online professional development that has much promise. The “facilitated” format
gives teachers access to certain materials, such as readings, which they read and
complete related assignments on and take part in threaded discussions. The format
allows for teachers to go back to their classrooms and attempt a new strategy and
then connect with peers and facilitators to talk about what worked and what didn’t.
Virtual environments such as WINGS R&M Professional Development Center seen in
the photos are learning centers for pre-service, in-service, online course rooms and
the virtual hub for continuous professional development support.

8. SIMULATED “FIELD” EXPERIENCES
SL can take students to or wherever one can virtually reach. In A Whole New Mind
(2005), Pink outlines six “high-concept, high-touch senses that can develop the
whole new mind” that today’s and future students will need. He names these
“senses” design, story, symphony, empathy, and play (5,6). While all of these senses
can be elevated or raised through participation in SL, “play” can have a special place
and a special value in the SL experience. Pink cites the definition of play by Brian
Sutton-Smith as “to act out and be willful, exultant and committed as if one is assured
of one’s prospect’ (187).
One of the pleasant school activities for most students (adult and children) is a field
trip which almost always connotes a day of fun or virtual play. A field trip is not only
seeing and being part of a place outside the classroom, but means freedom to walk
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around, possibly touch plants or animals or unique objects, talking to classmates
without disapproval, and learning “outside the box”. Yet field trips are generally
infrequent, maybe not more than twice a year and almost always dependent on the
school budget. Adding SL “field trips” to a school day, while not quite reality, can be a
high-level substitute that expands horizons and offers visualizations beyond those
that can be provided in textbooks and other written materials. A virtual visit to a
courthouse with its external and internal settings can create a sense of exultation,
enhanced by a scenario of role-playing set in an historic period in new geographic
locations populated by “characters” of a different era and maybe speaking a different
language that is now simultaneously translated on the computer screen.
9. RESULTS OF SURVEY TAKEN OF PRE-SERVICE TEACHERS AT WESTERN
CAROLINA UNIVERSITY IN THEIR INITIAL INTRODUCTION TO SECOND LIFE
The Ultimate Survey Analysis used at WCU was given to 35 pre-service education
students
at
the
completion
of
their
Second
Life
course.
(http://ultracat.wcu.edu/ultimatesurvey/Analysis/RunAnalysis.aspx?analysisID=957&s
urveyID=2273)
Two different questions were asked, which resulted in 70% positive responses and
30% negative responses. For the purposes of this paper, we have presented the
questions and a sampling of the first ten responses to each question divided in
positive statements and negative statements.
A third question asked about the challenges presented by SL which can provide
information on ways to improve the immersive learning experience. We selected ten
challenges that we believe needs special attention for making SL a fully positive
teaching training experience.
Question 1: How did your learning experience in an online course within a “virtual
environment” prepare you for your pre-service teaching experience?
POSITIVE
I know how to reach a wide variety of audiences
and to teach online.
It has given me a new resource to use in my
teaching.
This is the first time I felt I could meet
synconously in an online course.
I feel like I am prepared to teach students in this
new technology world.
It has given me the chance to talk with other
teachers and learn more about teaching in
other areas around the world.
I have become more aware of the resources
found within the “virtual world.”
I had an opportunity to interact with my
classmates instead of just posting a response
to their posting.
I think working in a virtual environment made fe
feel like I was in a real classroom on campus.
SL has provided many online resources with
helpful information on teaching and curriculum
It is a new age technology and will be an

NEGATIVE
I do not think it helped me in any way.
I don’t think it has. I don’t know what I am
supposed to do.
I don’t think one course in SL is enough to feel
comfortable in this environment.
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advancement.
On SL we have addressed different situations
which have provided helpful hints for working
with difficult students.

Question 2. What was your biggest online educational success from learning in an
immersive world environment?
POSITIVE

NEGATIVE

It was more of a self-awareness, knowing if I
had a good idea and could reach a lot of
people.
Now I am more comfortable with an immersive
world environment.
The learning experience in a virtual
environment made my online learning not feel
so distant in distance education.
Learning how to create my avatar and
maneuvering it.
I felt more connected with my teacher and
peers.
I feel like I understand SL and see how great a
tool it is.
Meeting teachers from around the world.
I could present to outside avatars with my
professor.
I found some really cool science and literature
resources.
Getting experience that I can use in my own
classroom.

Nothing really.
I just did not like it.

Question 3. What was your biggest challenge to learning in an immersive world
learning environment?
Finding everything and navigating through its landmarks.
Feeling like I needed more time in SL than the course allowed.
It’s not completely interactive.
A lot to learn and sometimes overwhelming.
Too many avatars at once in the classroom.
The ups and downs of technology.
Trying to gather what everyone is saying.

10. CONCLUSION
Our own experience with using the immersive learning experience of Second Life is
the potential for expanding the global perspectives of both teachers and their
students. While many of the teachers struggled with the technology of new software
and new ways of interacting both with “avatars” and the demands of the university
program, they had the unique experience of “meeting” a global world and have the
advantage of “talking” in their language and getting back the translations of people
speaking languages they would normally not be able to understand. The teachers
could ask a wide range of questions—cultural and educational—and get instant
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answers which they could then discuss later with their own group and then go back to
the source of these questions for further expansion and clarification.
Thomas Friedman (2005) has stated the world is flat, a new way of looking at the
globe and its potential for direct communication. Second Life, as one way of
immersive learning, can be a starting point for global interaction moving us closer to
the long sought after goal of a world of social justice and human rights.
11. REFERENCES
Alvermann, D. (ed.) (2007) Adolescents and literacies in a digital world. New York: Peter Lang.
Christensen, C.M., M.B. Horn, & C.W. Johnson. (2008). Disrupting Class. New York: McGraw Hill.
Costa, A. And B. Kallick. eds. (2000) Discovering and exploring habits of mind. Alexandria, Va.
ASCD.
Friedman, T. (2005) The world is flat.
New York: Farrar, Straus, and Giroux.
Gardner, H. (2007) Five minds for the future. Boston: Harvard Business School Press.
Gardner, H. (1983) Frames of Mind. New York: Basic Books
Gardner, H. (1982) Art,mind, and brain. New York: Basic Books.
Hirsch, E.D. Jr. (1996) The schools we need. New York: Random House.
Ladson-Billings, B. (1992) Reading between the lines and beyond the pages: A culturally relevant
approach to literacy teaching. Theory Into Practice, 31(4), 312-320.
Ladson-Billings, G. (1994) The Dreamkeepers: Successful Teachers for African-American Children.
San Francisco: Jossey-Bass.
Ladson-Billings, G. (1995a) But that's just good teaching! The case for culturally relevant pedagogy.
Theory Into Practice, 34(3), 159-165.
Ladson-Billings, G. (1995b) Multicultural teacher education: Research, practice, and policy. In J.A.
Banks & C.A.M. Banks (Eds.), Handbook of Research on Multicultural Education (pp. 747-759). New
York: Macmillan.
Lee, H. (2004) Developing a Professional Development Program Model Based on Teachers' Needs.
Professional Educator, 27(1/2), 39-49. Retrieved from Academic Search Premier database.
Levine, M. (2002) A mind at a time. New York: Simon & Schuster.
Maisano, M. (2004) A work of A.R.T., accountability, responsibility, and teamwork: A cross-cultural
model for individualizing instruction. A Dissertation Presented in Partial Fulfillmentr of the
Requirements for the Degree Doctor of Philosophy, Capella University.
Maisano, M., and Olsen, R. (2010). Second life: A technological simulation for culturally responsive
teaching for every classroom. American Journal of Educational Studies, 1(3), 52, 121-129.
Marzano, R.J., Pickering, D.J., Pollock, J.E. (2001) Alexandria, Va. ASCD.
Means, B., Y. Toyama, R. Murphy, M. Bakia, and K. Jones. (2009) Evaluation of evidence-based
practices in online learning: A meta-analysis and review of online learning studies. Washington, DC:
U.S. Department of Education. Retrieved from: www.ed.gov/rschstat/eval/tech/evidence-basedpractices/finalreport.pdf.
Miller, D. (2008) Teaching with intention. Portland, ME. Stenhouse Publishers.
Pulliam, J.D. and Van Patten, J. (1994) History of education in America, sixth edition.
Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Pink, D. (2006) A whole new mind. New York: Riverhead Books.
Rebora, A. (2009) The Changing Landscape of Teacher Learning. Teacher Professional Development
Sourcebook, 3(1), 2. Retrieved from Education Research Complete database.
Rothstein, E. & Rothstein, M., (2009) Mathematics and under-served populations in an age of
technology. In preparation for CUFA-Council of University Faculty Assembly/NCSS.
Rothstein, A. & Rothstein E. (2006) Writing as learning. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
Sawchuk, S. (2009) Teacher Training Goes In Virtual Directions. Education Week, 28(26), 22-24.
Retrieved from Education Research Complete database.
Strong, R.W., Silver, H.F., Perinie, M.J. (2002) Teaching what matters most. Alexandria, VA. ASCD.
Vygotskty, L.S. (1978) Mind in society. Boston: Harvard University Press.
Second Life, Wikipedia, The Free Encyclopedia, Taken February 16, 2009.

30

DisCo 2010, 23. – 25. þervna 2010, PlzeĖ

I. DISTANýNÍ VZDċLÁVÁNÍ - PěÍLEŽITOSTI A RIZIKA
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Abstract:
In the course of last ten years eLearning has become a standard in tertiary education. It is time we
considered the whole process, which is not long but has been part of everyday life, and influenced the
current way of education at all levels. The article deals with the history of the process at Czech
universities. It presents documents which supported establishing eLearning as an unseparable part
and form of instruction.
Klíþová slova:
eLearning, distance education, universal education.

1. ÚVOD
V roce 2001 byla Evropskou komisí vyhlášena iniciativa eLearning jako strategický
plán rozvoje nových trendĤ v graduálním i celoživotním vzdČlávání.
(European_Commision, 2001) PodobnČ i v ýeské republice byl od poþátku tisíciletí
kladen dĤraz na vzdČlanost a zvyšování kompetencí v oblasti informaþních a
komunikaþních technologií.
S narĤstající strategickou podporou moderních technologií došlo k výrazné
diverzifikaci v jejich pĜijímání ve vzdČlávacích institucích. Pestrá paleta stupĖĤ
akceptace nových vzdČlávacích pĜístupĤ od naprostého odmítání až k nekritickému
nadšení na stranČ druhé se uplatĖovala nejen napĜíþ spektrem vzdČlávacích institucí,
ale i v rámci jednotlivých institucí samotných. Na ĜadČ univerzitních pracovišĢ
vznikaly v minulých letech týmy zabývající se implementací eLearningových pĜístupĤ
do vysokoškolské výuky. V prvních letech byly tyto zájmové týmy tvoĜeny zpravidla
neformálnČ a jejich pĤsobení bylo z poþátku spíše trpČno než výraznČ podporováno.
Navzdory poþáteþní rezistenci se ale povČdomí o možnostech eLearningu rozšíĜilo
na vČtšinu vysokoškolských pracovišĢ. (Poulová, 2007)
2. VYUŽÍTÍ ELEARNINGU NA ýESKÝCH UNIVERZITÁCH
Od poþátku loĖského roku Ĝeší tým pracovníkĤ Univerzity Hradec Králové projekt
GAýR 406/09/0669 “Hodnocení pĜínosu moderních technologií v procesu formování
a rozvoje kompetencí studentĤ vysokých škol”.
Jedním z výzkumĤ realizovaných v rámci tohoto projektu je i prĤzkum implementace
eLearningu ve vysokoškolském prostĜedí v ýeské republice. Tento výzkum probíhal
ve druhé polovinČ roku 2009 a jarních mČsících 2010.
V ýeské republice realizuje v roce 2010 akreditované studijní programy 26 veĜejných
vysokých škol, dvČ státní a více než 45 soukromých vysokých škol. Aþkoliv poþet
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soukromých vysokých škol témČĜ dvojnásobnČ pĜevyšuje poþet veĜejných vysokých
škol, studuje na nich pouze malé procento vysokoškolských studentĤ. Z tohoto
dĤvodu a také z dĤvodu pomČrnČ krátké existence Ĝady soukromých vysokých škol a
tedy obtížnému sledování trendĤ byly do prĤzkumu zahrnuty pouze veĜejné vysoké
školy. Do výzkumu bylo zahrnuto všech 26 veĜejných vysokých škol:
Akademie múzických umČní v Praze (AMU),
Akademie výtvarných umČní v Praze (AVU),
ýeská zemČdČlská univerzita v Praze (ýZU),
ýeské vysoké uþení technické v Praze (ýVUT),
Janáþkova akademie múzických umČní v BrnČ (JAMU),
Jihoþeská univerzita v ýeských BudČjovicích (JýU),
Masarykova univerzita (MUNI),
Mendelova univerzita v BrnČ (MZLU),
Ostravská univerzita v OstravČ (OSU),
Slezská univerzita v OpavČ (SLU),
Technická univerzita v Liberci (TU),
Univerzita Hradec Králové (UHK),
Univerzita J. E. PurkynČ v Ústí nad Labem (UJEP),
Univerzita Karlova v Praze (UK),
Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL),
Univerzita Pardubice (UPCE),
Univerzita Tomáše Bati ve ZlínČ (UTB),
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU),
Vysoká škola báĖská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU),
Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE),
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT),
Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJI),
Vysoká škola technická a ekonomická v ýeských BudČjovicích (VŠTE),
Vysoká škola umČlecko-prĤmyslová v Praze (VŠUP),
Vysoké uþení technické v BrnČ (VUT),
Západoþeská univerzita v Plzni (ZýU).
Hlavním zdrojem informací o využití eLearningu byly výroþní zprávy jednotlivých
institucí. Výzkumný vzorek byl tvoĜený výroþními zprávami publikovanými v letech
1999 až 2009. Pokud vysoká škola mimo povinné univerzitní výroþní zprávy
zveĜejĖovala i výroþní zprávy jednotlivých fakult nebo dalších pracovišĢ, byly
do výzkumného souboru zaĜazeny pouze celoškolské výroþní zprávy. (Šimonová et
al, 2009), (Poulová and Šimonová, 2009)
Na webovských stránkách výše uvedených veĜejných vysokých škol byly vyhledány
všechny dostupné výroþní zprávy a kritickému zkoumání jich bylo podrobeno více
než 200. V pĜípadČ nČkterých škol nebyly na webovských stránkách dostupné
výroþní zprávy za celé sledované období (napĜ. Univerzita Pardubice, Západoþeská
univerzita v Plzni).
Ve výroþních zprávách byly vyhledány výskyty informací souvisejících s eLearningem
aĢ už ve formČ samostatných kapitol nebo zmínek v rámci textu. NejþastČji byl
eLearning zmiĖován v rámci rozsáhlé kapitoly Informaþní a komunikaþní technologie.
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Získané informace byly následnČ podrobeny kritickému zkoumání a zhodnocení.
Informace je možné hodnotit z rĤzných pohledĤ, napĜ: (Poulová, 2009)
•
•
•
•
•

þasové hledisko implementace eLearningu,
vzdČlávání akademických pracovníkĤ v oblasti eLearningu,
vytvoĜení specializovaných eLearningových pracovišĢ,
projekty zamČĜené na rozvoj þi výzkum eLearningu,
využívané Learning Management System (LMS).

3. ýASOVÉ HLEDISKO
První zmínka o elektronické podpoĜe výuky se objevuje ve výroþní zprávČ Ostravské
university již v roce 1999. Ve výroþní zprávČ je zmiĖována existence databáze
zhruba šedesáti datových CD pĜístupných z univerzitní sítČ a LMS Learning Space, v
nČmž jsou uloženy interaktivní výukové kurzy dostupné prostĜednictvím internetu.
V následujícím roce 2000 se eLearningu dotýkají výroþní zprávy tĜí univerzit –
Univerzity Hradec Králové, Vysoké školy ekonomické a Ostravské univerzity. Výroþní
zpráva UHK zmiĖuje využívání distanþních kurzĤ ve virtuálním studijním prostĜedí na
internetu, VŠE plánovanou pĜípravu kurzu pro pedagogy zamČĜeného na využití LMS
WebCT a LearningSpace a OU využívání LMS LearningSpace sloužícího jako
pomocný prvek pĜi Ĝízení výukového procesu).
O rok pozdČji je eLearning pĜipomenut už v deseti výroþních zprávách. Jeho využití
uvádí ýVUT, OU, SLU, UHK, UJEP, VFU, VŠB-TU, VŠE, VŠCHT. MZLU ve výroþní
zprávČ uvádí, že eLearning na univerzitČ neprobíhá.
V roce 2002 zmiĖují eLearning další univerzity – AMU, ýZU, JýU, TU a UTB. MZLU
v tomto roce podle své výroþní zprávy zaþíná Ĝešit infrastrukturu pro eLearning.
Od následujícího roku 2003 je eLearning pĜipomínán ve výroþních zprávách naprosté
vČtšiny vysokých škol vyjma vysokých škol s umČleckým zamČĜením - AVU, JAMU a
VŠUP (UPCE a ZýU nemají na veĜejném univerzitním webu dostupnou výroþní
zprávu za rok 2003.)
AVU poprvé uvádí eLearning ve výroþní zprávČ za rok 2005, JAMU a VŠUP jej
nezmiĖují v žádné ze svých výroþních zpráv. V pĜípadČ UPCE a ZýU jsou na
univerzitních webech dostupné výroþní zprávy pouze od roku 2007 a odkazují se na
dĜívČjší eLearningové aktivity. VŠPJI vznikla až v roce 2004 a již v tomto roce
eLearning ve výroþní zprávČ uvádí. PodobnČ VŠTE založená v roce 2006 zmiĖuje
eLearning v roce 2008. (Viz Obr. 1)
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Obrázek 1 Informace o eLearningu ve Výroþní zprávČ
V textu výroþních zpráv se jejich autoĜi zpravidla vČnují pokroku v oblasti eLearningu
vzhledem k pĜedchozím letĤm. ZmiĖují využívané hardwarové a softwarové
technologie, poþet novČ pĜipravených eLearningových kurzĤ, nárĤst poþtu uživatelĤ
LMS, využití eLearningu v rámci projektĤ a jeho pĜípadné zakotvení ve strategických
dokumentech univerzity.
4. ELEARNINGOVÉ PROJEKTY
Poþáteþní fáze implementace eLearningu na univerzitách bylo zpravidla možné
realizovat pouze díky nadšení eLearningových pionýrĤ s minimálními náklady. Ale
bez finanþních prostĜedkĤ na poĜízení kvalitního hardware, implementaci LMS a
motivaci tvĤrcĤ kurzĤ a lektorĤ není možné uvažovat o masivnČjším využití.
Poþáteþní aktivity byly vČtšinou financovány z rĤzných projektĤ. S postupem þasu
zpravidla ale došlo ke kombinaci projektových a institucionálních finanþních zdrojĤ.
Dvacet z 26 sledovaných vysokých škol (77 %) zmiĖuje v souvislosti s eLearningem
financování aktivit prostĜednictvím národních a mezinárodních projektĤ.
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5. ZÁVċR
ZjištČná fakta nás opravĖují ke tvrzení, že eLearning se v minulých letech rozšíĜil na
vČtšinu vysokoškolských pracovišĢ. KromČ kvantitativního rozvoje bylo možné v
prĤbČhu uplynulých deseti let sledovat i obrovský posun v kvalitČ eLearningových
kurzĤ vytvoĜených pro studenty vysokých škol. Tuto skuteþnost dokládají výsledky
rĤzných objektivních porovnání, napĜ. soutČží eLearningových produktĤ poĜádaných
v rámci rĤzných národních i mezinárodních konferencí. Vzhledem k omezenému
rozsahu pĜíspČvku se text mohl zabývat pouze dvČma z pČti sledovaných oblastí, ale
i analýza dalších oblastí pĜináší zajímavá zjištČní.
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Abstract:
The contribution deals with quality management in adult education. It presents self-evaluation as a
starting point for quality management in an enterprise. Within the philosophy of the TQM model, it
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1. ÚVOD
Souþasná doba pĜináší zmČnu paradigmatu spoleþnosti. Možnosti industriální
spoleþnosti založené zejména na zvyšování prĤmyslové výroby, þerpání pĜírodních a
nerostných zdrojĤ a zpracování surovin jsou témČĜ vyþerpány. Budoucnost je tĜeba
hledat v nových technologiích, ve vybudování znalostní spoleþnosti a v ekonomice
založené na znalostech.
V dobČ neustálých zmČn se znalosti stávají významnou konkurenþní výhodou, a to
nejen firem, ale i jednotlivcĤ. Získávání, užívání a sdílení znalostí, zlepšování jejich
tvorby a užití, podpora inovaþního myšlení, to jsou oblasti, které se stávají stĜedem
zájmu manažerĤ firem a vzdČlavatelĤ.
Rozvoj globální ekonomiky a pĜechod ke spoleþnosti znalostí vyvolaly nezbytnost
stálého – celoživotního vzdČlávání i v ýeské republice.
V pĜíspČvku Kvalita ve vzdČlávání dospČlých, který jsem pĜednesla na minulé
konferenci týkající se distanþního vzdČlávání, jsem popisovala možné pĜístupy a
postupy hodnocení kvality vzdČlávání dospČlých z pohledu dílþích oblastí: napĜ.
hodnocení formální úrovnČ programĤ (akreditace programĤ), hodnocení kvality
personálu (CKL, CMVD), spokojenosti zákazníka (Q - FOR), Ĝízení instituce dalšího
vzdČlávání (ISO), hodnocení kvality distanþního vzdČlávání. Hodnocením kvality
distanþního vzdČlávání se již zabýval workshop Rizika a omezení kombinované
formy studia, který poĜádala ýeská asociace distanþního a univerzitního vzdČlávání,
proto bych se ráda zamČĜila na systémovČjší pĜístup k hodnocení a Ĝízení kvality ve
vzdČlávání dospČlých.
2. ěÍZENÍ KVALITY VZDċLÁVÁNÍ
S rostoucí poptávkou po celoživotním vzdČlávání roste i význam kvality ve
vzdČlávání. Nejde již jen o hodnocení a Ĝízení kvality dílþích þástí vzdČlávání, ale o
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komplexní a systémový pĜístup k Ĝízení kvality vzdČlávání, aĢ se jedná o podnikové
vzdČlávání, vzdČlávání dospČlých zajišĢované školami nebo vzdČlávacími institucemi.
Základem pro systémový pĜístup k Ĝízení kvality ve vzdČlávání je autoevaluace, tedy
interní, vlastní hodnocení, které by se mČlo stát nedílnou souþástí Ĝízení vzdČlávání.
VnitĜní evaluace a vytvoĜení nové evaluaþní kultury je zcela novým prvkem v þinnosti
vzdČlávacích institucí.
Nabídka nástrojĤ pro autoevaluaci je pestrá. V oblasti vzdČlávání lze nástroje urþené
pro zajišĢování kvality a sebehodnocení rozdČlit podle úrovní, na které se
autoevaluace provádí.
•

•

•

Autoevaluace na úrovni vzdČlávacího systému (hodnocení vzdČlávací
soustavy typu: výroþní zprávy o stavu a rozvoji vzdČlávací soustavy,
dlouhodobé zámČry rozvoje vzdČlávací soustavy apod.).
Autoevaluace na úrovni vzdČlávací organizace (školy, instituce vzdČlávání
dospČlých), která mĤže být realizována komplexnČ (výsledky, klima, procesy,
zdroje, management, produkt) a nebo mĤže být zamČĜena na rĤzné aspekty
podmínek vzdČlávání (hodnocení kurikula, pracovníkĤ, žákĤ apod.).
Autoevaluace na úrovni jednotlivce (individuální sebehodnocení vzdČlavatele,
vedoucího pracovníka, apod.).

Co je to vlastnČ kvalita ve vzdČlávání?
„Kvalitou vzdČlávacích procesĤ, vzdČlávacích institucí, vzdČlávací soustavy se
rozumí žádoucí (optimální) úroveĖ fungování anebo produkce tČchto procesĤ þi
institucí, která mĤže být pĜedepsána urþitými požadavky (napĜ. vzdČlávacími
standardy) a mĤže být tudíž objektivnČ mČĜena a hodnocena.“ (Nezvalová, 1999).
Jedním ze zpĤsobĤ Ĝízení kvality vzdČlávání je vybudování systému Ĝízení kvality na
základČ filozofie TQM. TQM je filozofií trvalého zlepšování v organizaci zamČĜená na
zákazníka. Organizace, které pracují s TQM, vycházejí z pĜedpokladu, že jakýkoliv
produkt nebo služba mĤže být zlepšována. TQM využívá analytické nástroje, metody
a techniky s cílem dosažení nového zpĤsobu Ĝízení, který se orientuje na kvalitu.
V systému TQM jde o zapojení všech pracovníkĤ do procesu Ĝízení vedoucí k
neustálé zlepšování þinností v organizaci (PisoĖová, 2008).
Pro úspČšnou implementaci systému TQM je tĜeba dodržet tČchto 8 principĤ
managementu kvality:
1. Orientace na zákazníky.
2. VĤdcovství.
3. Zapojení pracovníkĤ.
4. Procesní pĜístup.
5. Systémový pĜístup managementu.
6. Kontinuální zlepšování.
7. Efektivní rozhodování.
8. VzájemnČ prospČšný vztah s dodavateli a partnery.
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Jen málo vzdČlávacích institucí využívá komplexní autoevaluaci jako podklad pro
Ĝízení kvality ve vzdČlávání. Naopak pro systémovou autoevaluaci lze využít
standardizovaných nástrojĤ Ĝízení kvality. Jedná se o:
•
•
•
•

Metodiku ISO/IWA 2:2003, která je aplikací ISO 9001:2000 pro vzdČlávání,
Model BSC (Balaced Scorcard),
Model EFQM (European Foundation for Quality Management),
Model CAF (Common Assesment Framework) a CQAF jeho aplikace pro
zajišĢování odborného vzdČlávání.

Pro úplnost je nutno doplnit i metodiku SWOT, která mĤže pĜedstavovat jednoduchý
nástroj pro autoevaluaci a Ĝízení kvality vzdČlávací instituce.
Všechny uvedené nástroje Ĝízení kvality jsou založeny na aplikaci procesního
pĜístupu a trvalém zlepšování s využitím Demingova cyklu kvality PDCA (plánuj –
dČlej – kontroluj – jednej) a pĜístupu TQM, tedy trvalé zlepšování kvality.
Dalším principem uplatĖovaným v Ĝízení kvality je benchmarking, soustavný a
systematický proces zamČĜující se na porovnání efektivnosti vlastní organizace s
významnými organizacemi v oboru. Benchmarking mĤže být zamČĜen na
porovnávání procesĤ a nebo výsledkĤ.
3. VYBRANÉ MODELY (SYSTÉMY) PROKAZOVÁNÍ A HODNOCENÍ KVALITY
VZDċLÁVACÍCH ORGANIZACÍ
3.1 Analýza SWOT
Velmi jednoduchý analytický nástroj, který umožĖuje volnost analýzy dle
urþených kritérií. Tato metoda mĤže být s využitím jiných dílþích analýz
VRIO, Porterova analýza apod.) využita jako komplexní a úþinný
autoevaluace organizace a nebo mĤže být zamČĜena na vybrané konkrétní
(vzdČlávací proces, marketing, organizaþní kultura aj.).

pĜedem
(STEP,
nástroj
þinnosti

3.2 Metodika ISO/IWA 2:2003, smČrnice pro aplikaci normy ISO 9001:2000 ve
vzdČlávání
Je založena na uplatĖování procesního Ĝízení v organizaci. Analyzuje procesy
probíhající v organizaci, dokumentuje vzájemné pĤsobení hlavních a podpĤrných
procesĤ a posuzuje jejich pĜidanou hodnotu. Za proces lze považovat þinnost, která
využívá zdroje a je Ĝízena za úþelem pĜemČny vstupu na výstupy. Výstup z jednoho
procesu þasto pĜímo pĜedstavuje postup do dalšího procesu.
Pro zjištČní pĜidané hodnoty je nutné, aby jednotlivé procesy byly objektivnČ
mČĜitelné (jedná se napĜ. o hodnocení pracovníkĤ, mČĜení spokojenosti zákazníkĤ
prostĜednictvím dotazníkového šetĜení zamČĜeného na zjištČní jejich požadavkĤ).
Tento pĜístup umožĖuje organizaci pĜíslušné procesy prĤbČžnČ zlepšovat a
dosahovat tak žádoucích výsledkĤ v jejich výkonnosti a efektivnosti, které jsou
znakem každé úspČšné organizace.
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Jedná se o statický model, na jehož základČ se zjišĢuje míra shody procesĤ a
postupĤ vzdČlávací organizace se stanovenými požadavky.
Samotná norma je strukturována do 8 kapitol, z nichž vlastní požadavky na systém
managementu obsahují kapitoly: systém managementu kvality, odpovČdnost
managementu, management zdrojĤ, realizace produktu, mČĜení a analýza
zlepšování. Systém je provČĜen nezávislým auditorem a certifikován nezávislou
certifikaþní organizací.
Metodika ISO/IWA 2:2003 se rovnČž vztahuje k další normČ ISO, a to k normČ ISO
9004:2000, Systémy managementu jakosti - SmČrnice pro zlepšování jakosti.
PĜílohou A této normy je SmČrnice pro sebehodnocení. Proces sebehodnocení je
zde chápán jako peþlivé hodnocení, jehož výsledkem je názor nebo úsudek o
efektivnosti a úþinnosti organizace a o vyzrálosti systému managementu kvality.
3.3 Balanced Scorecard BSC
Balanced Scorecard je technika pro sledování a mČĜení výkonĤ jednotlivcĤ i výsledkĤ
celé organizace. Pomocí této techniky se sleduje naplĖování strategických cílĤ
organizace ve þtyĜech klíþových oblastech: finanþní, zákaznické, procesní, lidské –
uþení a rĤst.
Jednotlivé vazby jsou zĜejmé z následujícího schématu.

Diagram þ. 1 Schéma BSC
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Podstata BSC spoþívá (Šmída, 2003: 62):
•
•
•

ve využívání indikátorĤ výkonnosti (pĜedevším finanþních),
v pĜirozeném propojení strategických a operativních cílĤ, což zajišĢuje
kontinuitu,
v rovnováze mezi mČĜítky externí výkonnosti (pro majitele a zákazníky) a
vnitĜními mČĜítky kritických procesĤ – inovacemi, uþením se a rĤstem.

Podstatou je prĤbČžné a pravidelné vyhodnocování situace v plnČní strategických
zámČrĤ. K tomu slouží indikátory výkonu v jednotlivých oblastech a stanovují se
hodnoty, kterých chce organizace dosáhnout. Rozdíl je prostorem pro zlepšení. Je
snahou mČĜit i dosud nepostižené, tzv. mČkké faktory (napĜ. spokojenost zákazníkĤ,
kvalita poskytovaných služeb atd.).
3.4 Model Excellence EFQM
Model Excellence EFQM je analytickým nástrojem pro komplexní hodnocení
výkonnosti organizace. Lze jej použít jako metodický nástroj pro zlepšování Ĝídících
praktik organizace, jednak jako soubor kritérií pro hodnocení výkonnosti a kvality
organizace.
EFQM charakterizuje excelenci na základČ 9 zásadních konceptĤ, z nichž 5 tvoĜí tzv.
„pĜedpoklady“ (úspČchu) a 4 jsou oblastmi, kde mĤžeme sledovat „výsledky“. Jde o
vyvážený pohled, neboĢ pĜedpoklady a výsledky jsou v rovnováze.
DevČt hlavních kritérií je dále rozpracováno na 32 subkritérií, jež se dále rozpadají do
jednotlivých bodĤ specifikujících jednotlivé þinnosti.
Model svou filozofií odpovídá jak na otázku „Co?“ – vynikající výsledky vznikají ze
zvyšování spokojenosti zákazníkĤ, spokojenosti pracovníkĤ a pĜispČní spoleþnosti,
tak na otázku „Jak?“ – toho lze nejlépe dosáhnout vedením (vĤdcovstvím)
vytváĜejícím vhodné strategie pro Ĝízení lidí, zdrojĤ a procesĤ. EFQM je zobrazen na
obrázku dále v textu. Procenta u jednotlivých „kritérií“ poukazují na relativní „váhu“
(dĤležitost) daného kritéria ve vztahu k celkové excelenci.
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Diagram þ. 2 Model EFQM
3.5 CAF
Model CAF vytváĜí spoleþný hodnotící rámec pro organizace veĜejného sektoru.
Jedná se o nástroj ke zlepšování výkonnosti organizací veĜejné správy a
vzdČlávacích institucí založených státní správou þi samosprávou pomocí
strukturovaného sebehodnocení. Vychází z modelu EFQM, tedy analyzuje organizaci
z pohledu devíti kritérií, které jsou opČt rozpracovány do 27 dílþích subkritérií a 260
hlavních otázek.
Metodika pro využití modelu CAF je zpracovaná vþetnČ pĜípadové studie.
3.6 CQAF
CQAF je specifickou odnoží modelu CAF a je urþen nejen pro vzdČlávací instituce
založené státní správou þi samosprávou, ale pro jakékoli instituce pĤsobící v oblasti
vzdČlávání a výchovy, vþetnČ vzdČlávání dospČlých. Vlastní hodnocení podle modelu
CQAF je strukturované podle 4 základních kritérií, která jsou dále þlenČna:
•
•

úþel (užiteþnost) a plánování: vĤdcovství (leadership), cíle a hodnoty, strategie
a plánování, partnerství, finance a zdroje,
implementace: management lektorĤ (vyuþujících) a dalšího personálu,
management procesĤ,
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•

•

posuzování a hodnocení (s vazbou na evropské indikátory kvality ve
vzdČlávání): výsledky výcviku (výuky), výsledky týkající se personálu, výsledky
ve vztahu k trhu práce a spoleþnosti, finanþní výsledky,
zpČtná vazba a postupy pro zmČny: plánování a zavádČní opatĜení pro
zlepšení, externí ovČĜování.

CQAF má pomáhat pĜi vytváĜení, zlepšování, monitorování a evaluaci národních
vzdČlávacích systémù a praxe. Jedná se o nástroj pro Ĝízení kvality na úrovni
systému a jeho otázky je možné použít i pro sebehodnocení poskytovatelĤ
vzdČlávání dospČlých.
3.7 Citace
„Kvalitou vzdČlávacích procesĤ, vzdČlávacích institucí, vzdČlávací soustavy se
rozumí žádoucí (optimální) úroveĖ fungování anebo produkce tČchto procesĤ þi
institucí, která mĤže být pĜedepsána urþitými požadavky (napĜ. vzdČlávacími
standardy) a mĤže být tudíž objektivnČ mČĜena a hodnocena.“ (Nezvalová, 1999).
PisoĖová (2008) tvrdí, že TQM využívá analytické nástroje, metody a techniky
s cílem dosažení nového zpĤsobu Ĝízení, který se orientuje na kvalitu. V systému
TQM jde o zapojení všech pracovníkĤ do procesu Ĝízení vedoucí k neustálé
zlepšování þinností v organizaci.
4. ZÁVċR
Všechny uvedené systémy Ĝízení kvality lze využít jak pro hodnocení kvality
firemního vzdČlávání, tak pro hodnocení kvality vzdČlávacích institucí. Kvalita se
stává nedílnou souþástí Ĝízení vzdČlávání. Zavedení systému Ĝízení kvality je
nároþným procesem, který je postaven na osobnosti vedoucího pracovníka a jeho
schopnosti zapojit všechny pracovníky do procesu vedoucí k neustálé zlepšování
þinností v organizaci.
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Abstract:
The Life-long education, regarded as an education of whole life, presents creating of conditions
necessary for providing the participation in education for all the people of all age groups. An offer of
further education at Universities and colleges in Slovakia is slowly extending due to distant studies.
The attention concentrates not just to further education of its own students, but also to the wide range
of pedagogical employees. Well prepared educational programme for self-studying purposes with elearning support becomes valuable alternative to other methods of education.
The Department of Informatics FPV UKF in Nitra offers within competency increase in IKT area
(sphere, field), accredited educational activity called „Press enter“. This educational programme,
already mentioned above, represents the composition of 6 topics which are closely connected and
linked up together. Its content gives the opportunity to acquire further, higher degree of knowledge and
skills than elementary knowledge and skills in sphere of using IKT and multimedia in practice or selfstudy process. These activities provide an opportunity of self-realization and self-studying of teachers,
who are not identified with traditional ways of teaching.
The entrance topic deals with the phenomenon of present time – internet -, its short history and
services. The second topic deals with an e-learning possibilities and LMS systems. The approaching
of environment to available LMS systems and attention to the advantages of commercial and noncommercial educational systems. The third topic deals with graphic, its properties, graphic sizes, the
compression and other very interesting topics. In the fourth topic – multimedia- we are in contact with
all usable multimedia elements which are very easy to work with in preparation phase and
presentation of educational stuff. It includes also creation of own websites, visualization in virtual
space. The last topic called : The preparation of multimedia project for project teaching support – we
introduce except of examples and trailers, the basic steps which will help to every customer to draft (
design)the preparation in project documentation form and will successfully uphold the resultant
product-self project.
The main contribution of work we see in expanding the offer of education by distant form with elearning support at UKF FPV in Nitra. We suppose, that this form of education will enrich educational
platform of our University. We also suppose that, it will bring to all customers of education new
knowledge and skills, which will contribute for increasing of key-competences, especially digital
competency and competency in an area of science and technology
Keywords:
Lifelong education, distance learning, combined form, LMS Moodle

1. ÚVOD
V širšom ponímaní je pojem celoživotné vzdelávanie oznaþovaný ako vzdelávanie
poþas celého života, kde predstavuje vytváranie podmienok pre poskytovanie úþasti
na vzdelávaní pre všetkých Đudí, všetkých vekových kategórií. V užšom ponímaní sa
chápe ako vzdelávanie obþanov v produktívnom veku. Z nášho pohĐadu
vysokoškolského prostredia, chápeme tento výraz ako vzdelávanie po ukonþení
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vysokoškolského štúdia. ýi už tomu rozumieme v jednej alebo druhej spojitosti, stále
platí, že celoživotné vzdelávanie súvisí s plnením spoloþenských cieĐov v oblasti
zvyšovania schopností obþanov uplatniĢ sa na trhu práce, v meniacich sa
spoloþensko-ekonomických podmienkach.
V systéme vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky (popri vzdelávaní na základných
školách a stredných školách), je ćalšie vzdelávanie na vysokých školách, citujúc
zákon, úlohou verejnou. Na vysokých školách a univerzitách SR ponuku iných foriem
vzdelávania okrem základných - dennej a externej (samozrejme prihliadajúc na ich
špecifiká), sa podarilo rozšíriĢ najmä vćaka zákonu 245/2008 o výchove a vzdelávaní
o dištanþnú formu - kombinovanú.
V tomto zákone je už zadefinované dištanþné vzdávanie ako externé - diaĐkové
vzdelávanie prostredníctvom korešpondencie, telekomunikaþných médií a iných
prostriedkov, pri ktorých spravidla nedochádza k priamym kontaktom medzi
pedagogickým zamestnancom a samostatne študujúcim žiakom a je zahrnuté pod
externou formou.
2. DIŠTANýNÉ VZDELÁVANIE A LMS SYSTÉMY
Nemôžeme sa chváliĢ takou dlhoroþnou tradíciou realizácie dištanþného vzdelávania
ako ýeská republika. Tu bolo dištanþné vzdelávanie prijaté, podĐa dostupných
zdrojov, už od zaþiatku rokov 1993 - 1994. V Slovenskej republike sa dištanþná
forma zaradila do foriem vzdelávania oveĐa neskôr, k þomu prispel zákon o školskej
reforme v roku 2008 a v roku 2009 zákon o vzdelávaní a ćalšom vzdelávaní
pedagogických pracovníkov. Hoci sa pojem dištanþné vzdelávanie používal, najmä
v neoficiálnych diskusiách, þasto na oznaþenie externej formy vzdelávania s tým, že
študujúcim boli poskytované okrem tlaþených vzdelávacích materiálov, materiály
v elektronickej podobe. Tieto však boli distribuované buć klasickou alebo
elektronickou poštou a neboli sprístupĖované s podporou žiadneho LMSvzdelávaco-riadiaceho výuþbového systému. Bolo to predovšetkým poskytovanie
bežne používaných tlaþených skrípt, uložených vo väþšine prípadov vo formátoch
doc. alebo pdf., pre potreby ćalšej dotlaþe.
Z vlastných skúseností môžeme konštatovaĢ, že aj tento spôsob pomoci študentom
vysokých škôl, najmä v externých formách, sa vyskytoval iba veĐmi ojedinelo a vo
veĐmi zriedkavých prípadoch. Totiž aj na vysokoškolskej pôde mnohí pedagógovia
len veĐmi Ģažko prijímali a prijímajú ešte aj dnes, nové technológie a bránia sa
pracovaĢ s IKT v LMS systémoch. Vychádza to zo strachu straty ich výsledkov práce,
zo strachu akéhosi plagiátorstva a zneužitia ich výstupov, hoci vo svojej podstate,
boli tieto urþené práve pre študentskú obec. DoposiaĐ mnohí pedagógovia
nepracovali so žiadnym systémom urþeným pre riadenie vzdelávania - LMS
systémom (najmä staršie roþníky pedagógov) a tým pádom si nedokážu uvedomiĢ,
ako by si mohli do veĐkej mieri zjednodušiĢ prácne a dlhotrvajúce úkony alebo
nestratiĢ vyuþovací þas, poþas vlastnej neprítomnosti na škole a zároveĖ tento þas
adekvátne nahradiĢ.
Katedra informatiky FPV našĢastie takéto situácie už dlhodobo nepozná. Od
zaþiatkov presadzovania sa LMS produktov vo vzdelávacom priestore, sa jej
pedagógovia zaþali zaujímaĢ o tieto systémy. Konkrétne na UKF sa jednoznaþne
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presadil systém LMS Moodle. Najmä po nároþných zaþiatkoch a sústavnom
sebavzdelávaní si zaþali v systéme pripravovaĢ výuþbové materiály na prednášky
alebo cviþenia a v þoraz širšom rozsahu používaĢ nástroje, ktoré tento LMS systém
poskytoval. Prvým prostredím, v ktorom zaþala KI tvoriĢ študijné podpory, bol systém
iTutor. Tento bol zakúpený od firmy Kontis, za nemalý finanþný obnos. Ako je
všeobecne známe, školský systém je podfinancovaný a nemá prostriedky na úhradu
tak vysokých finanþných položiek, ako sa za komerþné vzdelávacie systémy
požaduje. Preto bolo nanajvýš vhodné prejsĢ na iný LMS systém, ktorý by bol voĐne
dostupný pre každého a jednoduchý na ovládanie. Systém LMS Moodle bol v danej
dobe práve ten, ktorý vyhovoval voĐným prístupom a bol dostatoþne adaptabilný
v prostredí vzdelávania.
V súþasnosti sa systém Moodle ako taký, využíva na UKF nielen v oblasti
vzdelávania, ale aj v oblasti vnútorných kontaktov a prepojení týmto systémom, na
úrovni poskytovania a sprístupĖovania rôznych administratívnych skutoþností, napr.
aj zverejĖovania vnútorných predpisov, oznamov a smerníc UKF, urþených výluþne
pre zamestnancov UKF.
3. CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE DIŠTANýNOU FORMOU S PODPOROU ELEARNINGU
Dištanþné vzdelávanie je zaradené v zákone pod externou formou vzdelávania a
charakterizované ako - citujeme zákon: „...forma vzdelávania, ktorá nahrádza priamy
kontakt uþiteĐa so žiakom a komunikácia sa realizuje prostredníctvom
komunikaþných prostriedkov, najmä prostriedkov založených na využívaní
poþítaþových sietí“ (Ministerstvo školstva, 2007).
I napriek tomu, že dnešná doba nás neustále konfrontuje s novšími a dokonalejšími
IKT, ktoré dovoĐujú tento flexibilný a moderný spôsob vzdelávania realizovaĢ, je
potrebné konštatovaĢ podĐa overených skutoþností, že najideálnejšou formou
s podporou IKT sa javí kombinovaná forma výuþby, tzv. Blended learning.
Kombinovaná forma vychádza z Ģažiska vstupných, priebežných a výstupných
tutoriálov, skĎbených so sprístupnením výuþbových materiálov cez produkty
systémov LMS (LCMS, CMS). Prezenþné alebo kontaktné stretnutia s úþastníkmi
vzdelávania sú z pohĐadu motivaþného stimulu veĐmi rozhodujúce. Motivaþný stimul
vychádza z idei, že pracovná skupina má šancu vzájomne sa zoznámiĢ, konzultovaĢ,
nadviazaĢ osobné kontakty, potrebné k vzájomnej komunikácii a spolupráci. Jedinec
sa necíti v tomto štúdiu osamotený.
V rámci tutoriálov sa okrem iného skupina študujúcich osobne zoznámi so svojimi
tútormi. Získa prvotné – vstupné informácie, propozície, usmernenia a rady. Získa
oprávnenie cez LMS systém, na prístup k elektronickým uþebným materiálom,
v ktorom bude študovaĢ, komunikovaĢ, spracovávaĢ a odosielaĢ vypracované
cviþenia, zadania, testovaĢ sa a vykonávaĢ všetky potrebné kroky v zvládnutiu
dištanþného štúdia s podporou e-learningu.
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4. PRÍNOS KATEDRY INFORMATIKY (KI) PRE CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE
PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKOV NA FPV A UKF V NITRE
Katedre informatiky sa naskytla šanca, aby pred uvedením akreditovaného programu
Potvrćme to Enterom do vzdelávacieho prostredia mimo univerzitu, mohla ponúknuĢ
uvedenú aktivitu ako pilotný projekt, všetkým pedagógom na všetkých fakultách UKF,
k ich ćalšiemu vzdelávaniu v oblasti IKT. Je potrebné dodaĢ, že tento pilotný projekt
je podporovaný dekanom Fakulty prírodných vied, ako vzdelávací program v rámci
celoživotného vzdelávania.
E-learningová vzdelávacia aktivita pod názvom Potvrćme to Enterom s podtitulom
Multimédiá v projektovom vyuþovaní, bola akreditovaná akreditaþnou komisiou MŠ
SR v septembri minulého roka. Od tohto obdobia zaþali odborní pracovníci KI z
pracovného tímu napĎĖaĢ lekcie vo vzdelávacom prostredí LMS Moodle. Hlavným
cieĐom bolo, urobiĢ obsah tak, aby mal svoju logiku v postupnosti jednotlivých
tematických okruhov, aby bol zaujímavo a aktuálne pripravený a popritom nebol
nudný a zaplnený obsahom, ktorý zastaralý a nepodstatný. Bola snaha o to, aby
svojim obsahom dokázal prispieĢ k zvýšeniu poþítaþových kompetencii vo vybratých
témach oblasti IKT o ćalší stupeĖ.
Urþite dokážeme posúdiĢ všetci dospelí a pracovne vyĢažení, že nie je možné nútiĢ
zrelého jedinca, aby absolvoval ćalšie vzdelávanie. Všetko je to o jeho vnútornom
rozhodovaní a presvedþení, þi má vôĐu svoj spoloþenský status povýšiĢ alebo ostaĢ
na pôvodnom poste. Ale súþasná doba mu v tomto prípade hrozí stagnovaním a
poklesom.
5. VZDELÁVACIA AKTIVITA KI V RÁMCI CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA
Ak sa vrátime k otázke obsahu vzdelávacej aktivity, bolo nevyhnutné v prvom rade
zobraĢ do úvahy vekové rozpätie úþastníkov, pretože sa jedná o celoživotné
vzdelávanie. To znamenalo v prvom rade priblížiĢ sa obsahom k splneniu cieĐa tak,
aby úþastníci dosiahli niektoré vyĖaté štandardy z medzinárodných štandardov ECDL
a zároveĖ získali kompetencie, uvádzané v základných kompetenciách, ktoré sú
požadované Európskou komisiou.
Vypracovaná vzdelávacia aktivita reprezentuje zoskupenie šiestich tém, ktoré veĐmi
úzko na seba nadväzujú. Svojim obsahom poskytuje eventualitu získaĢ ćalší - vyšší
stupeĖ vedomostí a zruþností, než sú elementárne znalosti v oblasti práce s
využívaním IKT a multimédií v rutinnom každodennom cykle. Aktivity obsahujú
možnosĢ sebareflexie a sebavzdelávania pedagógov, ktorí sa nestotožĖujú
s tradiþnými, konzervatívnymi a nesúþasnými formami a metódami vzdelávania.
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Obrázek 1

Poh
PohĐad
na úvodnú þasĢ vzdelávacieho programu

sú
doby - Internetom, v krátkosti
Prvá - vstupná téma sa zaoberá fenoménom súþasnej
jeho históriou a službami. Porovnanie prehliadaþov
prehliada ov virtuálneho priestoru, definovanie
vyhĐadávaþov v sieti a vypichnutí výhod alebo nevýhod je taktiež súþasĢou
sú
súþ
tejto témy.
Vážnejšia téma o ohrozeniach, ktoré þíhajú z Internetu,
ternetu, sa hovorí v knihe Bezpeþne
na Internete.
Téma o možnostiach e-learningu
learningu a systémoch LMS je náplĖou druhej témy.
Priblíženie prostredia dostupných LMS systémov a upozornenie na výhody
komerþných a nekomerþných
þných
ných vzdelávacích systémov. PozornosĢ
Pozornos je venovaná
v ćalšej þasti voĐne
ne dostupných, predstavuje ich popis a uvedenie študujúcich
do prostredia LMS Moodle, v ktorom je e-learningová
learningová aktivita spracovaná. Tretia
téma sa zaoberá grafikou, jej vlastnosĢami,
vlastnos ami, grafickými formátmi, kompresiou
a ćalšími zaujímavými
ímavými okruhmi. V štvrtej téme Multimédiá v projektovom vyuþovaní
vyu
sa stretávame so všetkými multimediálnymi elementmi,
elementmi s ktorými sa dá veĐmi
ve
pekne
pracovaĢ vo fáze príprav a samotnej prezentácii vzdelávacích materiálov.
Vytváranie vlastných webových stránok,
strá
zviditeĐĖovanie
ovanie sa vo virtuálnom priestore,
robilo a ešte robí mnohým problém. Okrem získania základných vedomostí o tvorbe
webových stránok pomocou jazyka HTML, sú v 5. téme Vytvorme si webovú stránku,
zaradené návody k jednoduchej tvorbe vlastných webových
webových stránok a ich prezentácii,
bez znalostí jazyka HTML.
Poslednou témou Príprava multimediálneho projektu pre
pre podporu projektového
vyuþovania,
ovania, ktorou uzatvárame vzdelávací program s tým, že uvádzame okrem
príkladov a ukážok základné kroky, pomocou ktorých
ktorých nebude maĢ žiadny úþastník
vzdelávania problém naprojektovaĢ
naprojektova si vlastnú prípravu a úspešne obhájiĢ
obháji výsledný
produkt – vlastný projekt pre potreby vzdelávania zo svojej oblasti.
o
6. ZÁVER
Hlavný prínos nášho vzdelávacieho programu vidíme v rozšírení ponuky
onuky vzdelávania
dištanþnou
nou formou s podporou e-learningu
e
na UKF FPV v Nitre. Predpokladáme, že
táto doteraz ešte nie celkom docenená forma vzdelávania
vzdelávania obohatí o nové prvky
nielen samotných študujúcich, ale aj vzdelávaciu platformu
platformu našej univerzity.
Rovnakou
kou mierou predpokladáme, že prinesie všetkým zúþastneným
zú astneným nové poznatky
a nápady, prispievajúce ku zvyšovaniu kvality a efektívnosti vzdelávania sa
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a zvyšovaniu odbornosti a vlastného kariérneho rastu. Tím KI, ktorý na projekte
participoval, má zároveĖ skvelú šancu preveriĢ vytvorený vzdelávací projekt v praxi
a dostaĢ odpoveć na to, þi je práve tento vzdelávací program aktuálne a kvalitne
vypracovaný.
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Abstract:
Private College of Economic Studies Ltd. (PCES) in Prague was established as a private higher
education institution in 2000. In February and September 2001, first students were enrolled for fulltime and part-time (combined) study programmes respectively. Further development of combined
mode of study curriculum is virtually inconceivable without well-designed e-learning aids. As early as
2003, we started seeking a proper tool that would enable us to create them effectively. We adopted
and have been currently using an authoring system ProAuthor developed at the UWB in Pilsen.Within
the ESF-funded programmes, 25 fully-fledged e-learning courses have been designed so far. Having
been piloted, 13 of them were already integrated into PCES teaching, six are being tested and other
seven courses will be completed on schedule. Having passed, students answered evaluation
questionnaires that are integral parts of each course. The number of respondents is large enough so
that the e-learning support efficiency and students
satisfaction can be assessed in an informed
manner. The paper deals with the development of e-learning at PCES and particular courses
evaluation output. It includes both positive and negative outcomes ensuing from students
responses. A conclusion has been drawn that the e-learning courses as supporting tools in the
combined mode of study increase education effectiveness, representing an unambiguous benefit to
both PCES students and pedagogical staff.
Keywords:
E-learning course, combined mode of study, evaluation

1. ÚVOD
Od roku 2003 vytváĜíme e-learningové kurzy pro podporu studentĤ pĜedevším
v kombinované formČ studia. Nejprve jsme se pokusili vytváĜet kurzy v aplikaci
Learning Space v prostĜedí Lotus Notes. I když licenþní podmínky byly pro školu
zajímavé, nároþnost prostĜedí pĜedevším na výpoþetní výkon nás vedly k dalšímu
hledání. Produkt, který nás zaujal – jak cenou, tak i možnostmi, byl open source
projekt Moodle.
Na katedĜe matematiky a informaþních technologií jsme zaþali využívat LMS Moodle
nejprve pro „sbČr“ úkolĤ od studentĤ a posléze zaþali pĜidávat i výukový obsah.
2. KURZY NA SVŠES
2.1 Historie vytváĜení kurzĤ
Velkou pĜekážkou byla pĜi práci s LMS Moodle pro autory kurzĤ práce on-line. Hledali
jsme nástroj, který by umožnil práci off-line a navíc autory vedl pĜi dodržování
metodických zásad distanþního vzdČlávání.
Jako zcela vyhovující se ukázal autorský nástroj ProAuthor ze ZýU v Plzni, který
naše požadavky splĖoval:
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• ovládání je jednoduché a intuitivní,
• autory metodicky vede,
• program nabízí pouze omezené možnosti formátování,
• multimediální prvky jsou spravovány v jedné komponentČ,
• po programátorské úpravČ dobĜe exportuje do LMS Moodle.
•
SouþasnČ s hledáním vhodného autorského systému jsme hledali také cestu, jak
rozvoj e-learningu financovat, protože pro malou soukromou školu nejde o
zanedbatelné náklady.
Zažádali jsme o podporu z ESF. Zpracovali jsme þtyĜi projekty a pro tĜi z nich získali
podporu.
Kurzy jsme vytváĜeli v rámci projektĤ podpoĜených z Jednotného programového
dokumentu Praha cíl 3) a v souþasné dobČ v rámci projektu Rozvoj vzdČlávacího
potenciálu na Soukromé vysoké škole ekonomických studií (Operaþní program Praha
– Adaptabilita).

Tematická skladba vytváĜených kurzĤ odpovídá skladbČ pĜedmČtĤ vyuþovaných na
naší vysoké škole.
Kurzy jsou koncipovány jako plnČ e-learningové tutorované kurzy. Jsou používány
jako doplnČk k prezenþní výuce. Využíváme blended-learningu, kde pomČr mezi
prezenþními konzultacemi a prací v kurzu je pĜibližnČ 30 % ku 70 %.
2.2 Evaluace kurzĤ
Souþástí každého z vytváĜených kurzĤ (respektive poslední aktivitou v nČm) je
evaluaþní dotazník, který studenti po absolvování kurzu vyplĖují. V dotazníku jsou
studenti dotazováni na následující oblasti:
•
•
•
•
•
•
•

úþinnost kurzu,
jazyková a odborná úroveĖ kurzu,
strukturování obsahu kurzu,
využití zpČtnovazebních prvkĤ,
vlastní práce studenta v kurzu,
hodnocení þinnosti tutora,
hodnocení prostĜedí LMS.

Nejen studenti, ale i pedagogové, kteĜí kurzy tutorovali, vyplĖovali na konci kurzu
dotazník, v nČmž vyhodnocovali své zkušenosti.
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3. VÝSLEDKY EVALUACE
3. 1 Vyhodnocování studentských dotazníkĤ
Pro vyhodnocení byly využity odpovČdi 228 respondentĤ celkem z 22 kurzĤ. I když
poþet respondentĤ není pĜíliš vysoký, vzhledem k poþtu studentĤ naší školy a
celkovému poþtu studentĤ úþastnících se kurzĤ, kterých bylo cca 600, jde
o dostateþnČ reprezentativní vzorek.
Studenti na vČtšinu otázek odpovídali pomocí standardní známkové stupnice 1 až 4
(1 odpovídala nejlepšímu výsledku). Souþástí dotazníku jsou i otázky s volnými
odpovČćmi, v nichž studenti volnČ vyjadĜovali své názory.
V tomto pĜíspČvku zveĜejĖujeme, vzhledem k jeho omezenému rozsahu, pouze
otázky, na které studenti odpovídali þíselným hodnocením, a vyhodnocení jejich
odpovČdí.
Otázka
Osvojil(a) jsem si to, co bylo stanoveno v cílech kurzu?
Byly pokyny a instrukce v kurzu srozumitelné?
V kurzu bylo dost (praktických) pĜíkladĤ a cviþení?
Jsem spokojen(a) s jazykovou úrovní studijních þlánkĤ?
Odborná úroveĖ kurzu odpovídá souþasnému stavu poznání?
Obsah uþiva kurzu odpovídá potĜebám praxe?
RozdČlení uþiva do kapitol a subkapitol mi vyhovovalo?
Vymezení vstupních požadavkĤ a cílĤ mi vyhovovalo?
Strukturování uþiva (délka a vnitĜní þlenČní studijních þlánkĤ,
Ĝazení úkolĤ, [auto]testĤ ap.) mi vyhovovalo?
Tutor prĤbČžnČ hodnotil výsledky mého studia?
ZpĤsob prĤbČžného a závČreþného provČĜování znalostí a
dovedností mi vyhovoval?
ÚroveĖ prĤbČžné zpČtné vazby považuji za dostateþnou?
Dostávalo se mi pochval a povzbuzení ze strany tutora?
Grafické prvky kurzu mi usnadnily studium a orientaci v
kurzu?
Systém Moodle je uživatelsky pĜátelský?
Orientace v systému Moodle je snadná ?

Hodnocení
1,59
1,41
1,30
1,32
1,37
1,59
1,28
1,41
1,41
1,31
1,35
1,26
1,43
1,59
1,41
1,49

Tabulka 1 Výsledky evaluace
Velice zajímavé byly výsledky týkající se využití zpČtnovazebních prvkĤ. Do þlánkĤ
kurzĤ vkládáme textová pole, do nichž si mĤže student bČhem práce psát své
poznatky. I když textová pole neumožĖují ukládat si své poznámky a pĜi dalším
otevĜení kurzu se k nim vracet, pĜes to je studenti hodnotí jako nejvíce používané.
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Využití
zpČtnovazebních
prvkĤ
v kurzech

textové rámeþky
autotesty
ve
studijních
þláncích
79,82%
59,21%

cviþení

ankety

diskuse

70,18%

8,77%

26,75%

Tabulka 2 Využití zpČtnovazebních prvkĤ
Z þíselných údajĤ a volných odpovČdí studentĤ plynou následující závČry:
•
•

•

•

•
•

•

Studenti oþekávají technicky nenároþný systém bez specifických požadavkĤ
na vybavení þi IT znalosti, þemuž zvolený LMS Moodle plnČ vyhovuje.
Studenti vysoce hodnotí svou úroveĖ osvojených znalostí a kvalitu kurzĤ.
Hodnocení osvojených znalostí studenty odpovídá získané klasifikaci. Z toho
lze dovodit jasný pĜínos pro zkvalitnČní výuky.
Studenti oceĖují þlenČní kurzu do dílþích kapitol a kratších studijních þlánkĤ a
využití grafických prvkĤ pro zvýšení pĜehlednosti textĤ. Ukazuje se, že
správné metodické zpracování kurzĤ studenti vnímají jako výrazné pozitivum.
Studenti kladou vysoké nároky na tutora, pĜedevším na prĤbČžné hodnocení a
vþasné opravy úkolĤ a testĤ (je-li tĜeba). Tento prvek je jasným motivaþním
faktorem.
Potvrdilo se i to, že „pochvala“ a povzbuzení od tutora je dalším výrazným
motivaþním prvkem pro studenty, zejména ve chvílích, kdy se jim pĜíliš nedaĜí,
Procento využití konkrétních zpČtnovazebních prvkĤ ukazuje, že student
v kurzu spíše oceĖuje možnost samostatné práce (textové rámeþky, cviþení),
než možnost sebehodnocení (autotesty).
Studenti neprojevují pĜílišný zájem o vzájemnou výmČnu názorĤ a zkušeností
formou diskusí. MĤže to být dáno i tím, že naši studenti absolvují pomČrnČ
velký poþet prezenþních konzultací a mají dost možností konzultovat pĜímo
v osobním styku.

3.2 Vyhodnocení dotazníkĤ pro tutory
PĜi zavádČní e-learningové podpory studentĤ vyjadĜovali mnozí pedagogové obavy
z techniky i þasové nároþnosti prací. Ukázalo se, že zvládnutí systému, v nČmž kurzy
provozujeme – LMS Moodle, nakonec nebylo pĜekážkou ani pro starší akademické
pracovníky. ýasová nároþnost práce se potvrdila, zejména u prvních kurzĤ, kdy
autoĜi neodhadli množství aktivit, na které museli reagovat. CelkovČ ale z odpovČdí
z dotazníkĤ pro tutory vyplývá, že vnímají obrovská pozitiva obohacení výuky a její
možnosti:
•
•
•

komunikace se studenty mimo prezenþní výuku,
sledování výsledkĤ a postupu studenta bČhem semestru,
práce z rĤzných míst prostĜednictvím internetu.

3.3 Práce s výsledky dotazníkového šetĜení
Výsledky hodnocení slouží jednotlivým tutorĤm k zamyšlení nad jejich pĤsobením
v kurzu a vzhledem k tomu, že jsou zpravidla i autory kurzu, k získání podnČtĤ pro
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jeho úpravu a zkvalitnČní. NámČty studentĤ, získané z evaluaþních dotazníkĤ,
využíváme rovnČž pĜi plánování tvorby dalších kurzĤ a volbČ jejich prvkĤ, aktivit a
struktury.
4. ZÁVċR
ZávČrem lze konstatovat, že úsilí akademických pracovníkĤ i vložené finanþní
prostĜedky byly investovány smysluplnČ a pĜinesly pozitivní výsledky.
Použití e-learningových podpor vedle prezenþních konzultací vede k vyšší efektivitČ
výuky v pĜedmČtech, jejichž distanþní þást kurzy tvoĜí.
Jako dĤkaz tohoto tvrzení mĤžeme chápat i skuteþnost, že kurzy využívají i studenti
prezenþní formy studia, i když kurzy byly pĤvodnČ zamýšleny pro studenty
kombinované formy studia.
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INOVACE – TAKÉ V eLEARNINGU
Antonín Malach
Evropský polytechnický institut Kunovice
E-mail: malach@edukomplex.cz
Abstract:
We all are satisfied with and take advantage of the application offered by e-learning for full time and
part time students. I would like to remind you that even if it stems in the last century and it was further
developed there has been tremendous application recently. The quantitative development of study
fields (over two thousand) and number of universities (more than seventy) was seen in the Czech
Republic.
E-learning as an excellent tool for electronization and informatics in the period of growing education
was caught not only by educational institutions, but also domestic and foreign trade companies offer
variety of hardware and software. A lot of projects introducing organizational, pedagogical, technical
and economical speciality in full time and part time studies were developed. The schools compete in
how many computers and computers complex they have, how many subjects, term, year or final
exams are tested by electronic tests at the entrance examination.
If we penetrate into these modern systems and subsystems, very often we are disappointed by
primitive elements of the basic communication between the student and the computer terminal or
between the student and written questions. We can find that mainly the multiple choices are offered.
There are a few possible answers and according to their growing number the “guessing” is going down
but also the absurdity of offered questions is going up.
As we meet similar puzzles in mass media we take them as reasonable for the university as well. We
are complacent, we are replacing in this simple form the direct contact of teachers with students and
we flood the educational process with them. Even many university teachers are satisfied and they do
not contemplate if the primitive communication develops or diminishes the students´ thinking. This
appears even though we have the information from internet and many publication ( I have heard that
about 16 000 issued this year) and we have the computers with continuously growing possibilities.
This February I took place at the international conference “Evaluation of Higher Education Institutes”
held by “ Centre for University Studies”, Committee of Universities and Rectors Conference at the
Economics – Administration Faculty of Masaryk University ( where I used to work for 20 years, by the
way). The papers were read by domestic and foreign experts. They were surprised by the number of
students who enrol at universities - more than 60% of year population enter universities and about 8%
enter Colleges. If we take into account the Gauss curve and the IQ factor we are approaching the limit
of intellectual requirements - 90% of enrolled students. It is understandable that problems especially
with financing arise. The accreditation committee reflects with checking only 73 institutions instead of
thousand of study fields.
It was the orientation towards the quality that was the main issue of the mentioned conference in Brno.
The stress was put on the self assessment of universities as a base for the external evaluation.
Through their national educational policy, the EU countries are looking for models of external
insurance of the quality due to being placed in the universities ranks. In the European university
environment the EU bodies are trying for unified systems according to the Qualification framework. In
macro view everything is functional.
Among the papers of foreign participants it is worth mentioning the ideas of Adreijs Rauhvagers, vice
president of Education National Information Centre/National Academic Recognition Information Centre
(ENIC/NARIC) about the trends in the European Higher Area. (EHA). He underlined the learning
outcomes to earlier incomes and content of the education. On the national level he mentioned
descriptors for bachelor, master and doctoral studies expressed by word: know, understand and/or be
able to do at the end of a period of learning. His quality results were demonstrated by the Bloom
taxonomy of the learning goals. In discussion I remembered its development and enlargement and
application in the frame of programme learning in the Czech Republic in 1970´s. ( I was a member of
the research team of then Pedagogical Establishment of the Czech Science Academy.)
This information woke up my conflicting feeling: on one hand the development and on the other hand
discovering of discovered. My generation was introduced to the Bloom taxonomy, which belongs to the
discovery in didactics, 50 years ago. Its variations corrected by myself were used e.g. during the
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training of teachers, for creation of the didactical materials or for creation of programme text books
(see Malach (1977)).
The application of e-learning in the area of skills where the simulators are used for training is the
special and important chapter. Our tests with drive-simulators (we prepared them for production and
usage at the Centre for Research of Teaching Methods and Tools in Brno) showed their support to
efficiency and safety training in 1970´s as documented in the publication Malach, CísaĜ, (1977). The
experience with the drive simulators were applied in the plane simulator development where my
cooperation with the Research Institute for Nuclear Power Station was based on the position of a
consultant for the training of nuclear power station staff.
Now I am coming to the core of what I want to add in discussion at this conference. According to the
teaching theory together with prof. PhDr. D. Tollingerovou, CSc., that was the coordinator of the
research task nowadays seemingly not useful Pedagogical Establishment then ýSAV, we laboured
not only the types of choice answers but also ranking (e.g. according to the centuries, attributes),
linking (e.g. names of the machine parts) , separating (e.g. according to the certain criteria)
differentiating and further types including the created answers applied for example in mathematics. We
also used the method by which we evaluated the level of given tasks and the whole programmes in
connection to the mentioned taxonomy.
More demanding answers were not possible on the first teaching machines which we used so after a
deeper research (see for example . Malach, Švec (1973)) we developed improved tool produced by
Metra Blansko and used in more than 300 “automatic” classrooms in “New Didactic System” in this
country and abroad (Czech patent Mikroprocesorový systém k Ĝízení výuky“, Autorské osvČdþení A
Malacha a kol. þ. AO 254845/1980). Even at that time the system made the pedagogical management
easier it enabled to follow the table and graphic form of individual progress of students, evaluation of
the difficulties of separate parts of the programme etc.
After the socio-economical changes we continued under the conditions of university (Ekonomickosprávní fakulty Masarykovy univerzity) with creation of multimedia interactive programmes in the frame
of Fund for universities development. Reduce parts of them can be found in fragments of programmes
Management History and Decisions in the author’s publication “How to run a business after joining the
EU”. (Malach a kol, 2005).
Conception of usage of given proved notion was remembered at the conference in Šlapanice including
the display of text books and technique. The conference title From Programme learning to e-learning
(2005) was organized by Ostravská Universita in cooperation with the private university Newton
College, where the author was active.
As in real life also while using the advantages of e-learning we have to stop from time to time to think
over, turn around and then continue on. Even currently rushing days and their challenge to
maximizing, the old proverb “less sometimes means more” is still valid. By my papers I wanted to
remind of the bottle neck and the need not to deform but to enrich the core of electronic teaching
communication to dear colleagues, the elite of the Czech e Learning.
Keywords:
Quality of e learning communication, value of selected answeres, taxonomy of learning tasks,
pedagogy level of programmes

1. ÚVOD
Z širokých možností, které poskytuje aplikace eLearningu v prezenþním i distanþním
vzdČlávání máme všichni užitek i radost. I když jeho koĜeny, jak chci dnes
pĜipomenout, sahají do minulého století a postupnČ se dále vyvíjely. V posledních
letech došlo k jejich pĜekotné aplikaci. Prudkým kvantitativním vývojem prošel totiž v
ýR nárĤst studijních oborĤ i poþet vysokých škol (pĜesáhl, na naši zemi vysoký
poþet, sedm desítek).
e Learningu, tohoto vynikajícího nástroje elektronizace a informatizace se v období
narĤstající vzdČlanostní spoleþnosti ujaly nejen vzdČlávací instituce, ale i naše a
zahraniþní obchodní firmy nabízející nejrĤznČjší hardware i software. Vznikla Ĝada
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projektĤ, které zavádČjí organizaþní, pedagogické, technické nebo ekonomické
novinky v prezenþním i distanþním studiu. Školy se pĜedhánČjí, kolik mají poþítaþĤ a
poþítaþových komplexĤ, kolik pĜedmČtĤ využívá elektronické testování u pĜijímacích
zkoušek nebo u semestrálních, roþníkových nebo i závČreþných zkoušek.
Vnikneme-li však hloubČji do tČchto moderních systémĤ a subsystémĤ, jsme mnohdy
zklamáni primitivními prvky základní komunikace mezi studentem a poþítaþovým
terminálem nebo i studentem a otázkami v papírovém testu. Zjistíme, že jde mnohdy
o typ výbČrových odpovČdí. Na otázku je nabídnuto nČkolik variant a podle jejich
zvČtšujícího se poþtu se snižuje jejich „uhádnutelnost“, ale þasto se také se zvyšuje i
absurdita nabízených odpovČdí.
Protože s podobnými kvizy se setkáváme i v médiích, pokládáme je za adekvátní i
pro vysoké školy. Usnuli jsme na vavĜínech, nahrazujeme jimi v této jednoduché
podobČ pĜímý kontakt uþitele a žáka, zahlcujeme jimi výchovnČ vzdČlávací proces. I
mnozí vysokoškolští pedagogové jsou klidni a nezamýšlí se moc nad tím, zda tato
primitivní komunikace rozvíjí nebo utlumuje myšlení studentĤ. To i pĜesto, že máme k
dispozici informace z internetu i z poþetných publikací (zaslechl jsem, že letos u nás
vyšlo na 16 000 publikací) a máme k dispozici poþítaþovou techniku se stále se
rozšiĜujícími možnostmi.
PĜíklad (Sláviková, Andrejþák, 2010):
Pod pojmem tvoĜivé klima chápeme:
a) souhrn vnČjších podmínek pĤsobících pĜíznivČ þi blokující na tvoĜivý proces
jednotlivce nebo skupin
b) souhrn vnitĜních podmínek pĤsobících pĜíznivČ þi blokující na tvoĜivý proces
jednotlivce nebo skupin
c) vlivy jako rodina, pracovní prostĜedí, školské prostĜedí...
PĜíklad (Kudelka, Mosová, 2010):
Je-li gravitaþní síla ve vzdálenosti 1 m rovna 20 N, pak ve vzdálenosti 2 m bude“
a) 10 N
b) 80 N
c) 5 N
d) nelze urþit, nejsou zadány hmotnosti tČles
2. PODNċT K TOMUTO ýLÁNKU
Letos v únoru jsem se zúþastnil mezinárodní konference Hodnocení kvality vysokých
škol, poĜádané Centrem pro studium vysokého školství, v.v.i., Radou vysokých škol
a konferencí rektorĤ na Ekonomicko – správní fakultČ Masarykovy univerzity (kde
jsem mimochodem dvacet rokĤ pĤsobil). Referovali naši odborníci i zahraniþní
experti. Pozastavovali se nad poþtem studentĤ, kteĜí vstupují do terciárního
vzdČlávání. Už více než 60 % populaþního roþníku jde na vysoké školy a 8 % na
vyšší odborné školy. Tak se poþty studentĤ, vstupujících na vysoké školy blíží
k hranici intelektuálních pĜedpokladĤ, pokud uznáváme nČco z Gaussova rozložení a
hodnot IQ, které takto spadají již u pĜijímaných studentĤ k hranici IQ 90 %. Je
pochopitelné, že navíc vznikají problémy, zejména s financováním. Akreditaþní
komise uvažuje, že místo kontroly tisícĤ oborĤ bude kontrolovat „jen“ 73 institucí.
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Hlavním tónem zmínČné brnČnské konference byla proto orientace na kvalitu. Byl
kladen dĤraz na sebehodnocení vysokých škol jako podklad k externímu hodnocení.
ZemČ EU hledají prostĜednictvím svých národních vzdČlávacích politik model
vnČjšího zajištČní kvality také z dĤvodu uplatnČní v sestavovaných poĜadích univerzit.
V evropském vysokoškolském prostoru usilují orgány EU o jednotící systémy podle
Evropského rámce kvalifikací (Qualification framework). V makropohledu tedy
všechno funguje.
Z vystoupení zahraniþních odborníkĤ stojí za zmínku myšlenky Andrejse
Rauhvagerse, bývalého prezidenta Education National Information Centre/National
Academic Recognition Information Centre (ENIC/NARIC) k trendĤm v evropském
vysokoškolském prostoru (EHEA). ZdĤrazĖoval výstupy z uþení (Learning outcames)
oproti dĜíve formulovaným vstupĤm a obsahu vzdČlávání. Na národní úrovni zmiĖoval
deskriptory pro bakaláĜské, magisterské a doktorské studium, vyjádĜené slovy: know,
understand and/or be able to do at the end of a period of Learning. Jako východisko
kvality demonstroval známou Bloomovu taxonomii cílĤ uþení. V plenární diskuzi jsem
pĜipomnČl její vývoj, rozpracování a aplikaci v rámci programovaného uþení
v sedmdesátých letech v ýR. (Podílel jsem se tehdy na badatelském projektu
tehdejšího Pedagogického ústavu ýeskoslovenské akademie vČd v této oblasti).
Tyto informace ve mne vzbudily rozporuplné pocity: na jedné stranČ pokrok, na druhé
stranČ objevování objeveného. S Bloomovou taxonomii, která patĜí mezi objevy
v didaktice, se moje generace seznámila totiž pĜed 50 lety. Její mnou upravené
varianty jsem používal napĜ. pĜi školení uþitelĤ, tvorbČ didaktických materiálĤ nebo pĜi
tvorbČ programovaných uþebnic. (viz (Malach, 1977)).
Zvláštní, významnou kapitolu tvoĜí aplikace eLearningu v oblasti dovedností, kde
technickými prostĜedky
pro trénink dovedností jsou trenažéry. Naše pokusy
s automobilními trenažéry (které jsme pĜipravovali do výroby a k použití na StĜedisku
pro výzkum uþebních metod a prostĜedkĤ v BrnČ) prokázaly již v sedmdesátých
letech minulého století jejich pĜínos k efektivnosti a bezpeþnosti výcviku. (jak je
dokumentováno v publikaci Malach, CísaĜ (1977). Zkušenosti z vozidlových trenažérĤ
byly pak aplikovány ve vývoji leteckého trenažéru, kde má spolupráce s Výzkumným
ústavem jaderných elektráren probíhala z pozice poradce pro výcvik personálu
jaderných elektráren.
Nyní se vracím k jádru toho, þím chci pĜispČt do diskuse na této konferenci. Podle
teorie uþebních úloh, rozpracované ve spolupráci s prof. PhDr. D. Tollingerovou,
CSc., která byla koordinátorkou výzkumného úkolu (v rámci dnes zdánlivČ
nepotĜebného Pedagogického Ústavu tehdejší ýSAV) jsme rozpracovali typy nejen
výbČrových odpovČdí, ale také seĜazovacích (napĜ. podle letopoþtĤ, vlastností),
pĜiĜazovací (napĜ. názvy souþástí stroje), tĜídící (napĜ. podle urþitých kritérií),
rozlišovací a další typy vþetnČ tvoĜených odpovČdí, aplikovaných napĜ. jako výsledek
výpoþtĤ v matematice. Používali jsme i metodu, kterou jsme hodnotili úroveĖ
jednotlivých úloh i celých programĤ ve vazbČ na zmínČnou taxonomii.
Na prvních vyuþovacích strojích, které jsme používali, nebyly nároþnČjší odpovČdi
realizovatelné, proto jsme vyvinuli po hlubším výzkumu (viz napĜ. Malach, Švec
(1973)) dokonalejší prostĜedek, vyrábČný v MetĜe Blansko a používaný ve více než
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tĜech stech „automatizovaných“ uþebnách v „Novém didaktickém systému“ u nás i
v zahraniþí (þs. patent „Mikroprocesorový systém k Ĝízení výuky“, Autorské osvČdþení
A Malacha a kol. þ. AO 254845/1980). Už tehdy tento systém usnadĖoval
pedagogické Ĝízení, sledovat napĜ. tabelární i grafickou formou individuální postup
studentĤ, hodnocení obtížnosti jednotlivých dílĤ programu apod.
Po sociálnČ ekonomických pĜemČnách jsme navázali již v podmínkách vysoké školy
(Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity) tvorbou multimediálních
interaktivních programĤ v rámci Fondu rozvoje vysokých škol. Redukované prvky
z nich najdete v úryvcích programĤ Historie managementu a Rozhodování v publikaci
autora (Malach, 2005).
Náznaky o využití uvedených osvČdþených poznatkĤ byly pĜipomenuty na konferenci
ve ŠĐapanicích vþetnČ výstavky publikací, uþebnic i techniky) s názvem Od
programovaného uþení k eLearningu (2005), organizované Ostravskou univerzitou
ve spolupráci se soukromou vysokou školou Newton College, kde autor v té tobČ
pĤsobil.
3. PěÍKLADY MOŽNOSTÍ FORMULACE POLOŽEK
Aniž bych rozebíral pĜíslušná teoretická východiska, uvedu jen pĜíklad nČkolika
uþebních úloh. Zaþínají aktivizaþními slovesy srovnej, vyber, seĜać, roztĜić apod.
PĜíklad 1. Rozlište, která z tČchto látek (hliník – 1, ocel – 2, mČć – 3, kĜemík – 4, sklo
– 5, porcelán – 6, germanium – 7) patĜí mezi vodiþe......, polovodiþe..... a
izolátory....V odpovČdi použijte uvedených þísel.
OdpovČć: 1,2,3; 4,7; 5,6 – nebo 2,1,3 nebo 3,2,1; 7,4; 6,5 atd.
MĤžeme urþit index nároþnosti (váhu) podle taxonomie: 4.3 Jde-li také o rychlost
rozhodování, stanovíme þasový limit: 20 vteĜin pro známku 1.
PĜíklad 2. V pĜevodovce je soustava ozubených kol, kterými mČníme velikost nebo
také i smČr pĜevodu. ZmČnu pĜevodového pomČru dosáhneme rozdílnými prĤmČry
kol (hnací kola jsou ve schématu oznaþena šipkou).

Obrázek 1 Schéma pĜevodĤ

PĜevod do pomala je oznaþen þíslem
ZmČna pĤvodního smČru
ěešení: 3, 4.
PĜíklad 3. Zvolte postup pĜi rozhodování z níže uvedených þinností:
a) sestavení variant Ĝešení
b) výbČr optimální varianty Ĝešení
c) stanovení hodnotících kritérií

59

DisCo 2010, 23. – 25. þervna 2010, PlzeĖ
d) identifikace problému
e) hodnocení variant z hlediska dosažení cílĤ
f) uskuteþnČní rozhodnutí
ěešení: d,a,c,e,b, f nebo d,c,a,e,b.f. Poþet bodĤ 3. Typ úlohy podle taxonomie 4.5
PĜíklad 4. DoplĖte v tabulce dvČ nevyplnČná políþka v poĜadí zleva doprava
StupeĖ Ĝízení PĜevládající
ýasový
Programovatelnost Dopad
typ
horizont
rozhodování
rozhodování
centrální
strategické
obtížná
Velkoplošný
lokální
krátkodobý
dobrá
Maloplošný
Tabulka 1 PĜíklad
ěešení: operativní, dlouhodobý. Typ úlohy: 5.1., pĜípadnČ 4.1.
NČkolik typĤ úloh ve vazbČ na taxonomii si ukážeme v následující tabulce:

Tabulka 2 Typologie uþebních úloh z hlediska rozvoje myšlení (pĜíklady).Zdroj:
vlastní
4. HODNOCENÍ UýEBNÍCH ÚLOH
Hodnocení úrovnČ kapitoly eLearningového studijního materiálu nebo testu si
ukážeme opČt jen na pĜíkladu. K nČmu si všimneme nejprve taxonomie uþebních
úloh, kterou jsem sestavil pro þeské podmínky a publikoval v roce 1988 (podle již
zmínČné Bloomovy taxonomie). Je to pomĤcka pro uþitele a programátory k výbČru
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Plze
možných úloh z hlediska rozvoje tvoĜivého
tvo ivého myšlení a jako obrana proti stereotypĤm.
stereotyp
Poþet typĤ úloh v konkrétním programu vzhledem k celému rejstĜíku možných úloh
posuzujeme tzv. indexem nároþnosti.
náro
Je to pomČr poþtu typĤ úloh, použitý v urþitém
programu nebo testu k celkovému poþtu
po
typĤ úloh.

Obrázek 2 Taxonomie uþebních
u ebních úloh. Zdroj: Malach, A. (1988)
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položky

10 Poþet
úloh

þíslo

stupeĖ taxonomie
1. zapamatování
2. znalosti
3.
jednoduché
operace
4.
samostatné
operace
5.
složitČjší
operace
6. složité operace
7. výzkumné práce

þ
þ

þ

1
2
5
1
1
-

pĜevládající hodnota úloh
požadovaná didaktická hodnota úloh
þ – úlohy s þasovým limitem Didaktická hodnota úloh (index nároþnosti) = 4/7 = 0,57
Tabulka 3 Diagram nároþnosti uþebních úloh. Zdroj: vlastní
5. ZÁVċR
Tak jako v životČ, tak i pĜi používání výhod eLearningu se musíme obþas zastavit,
zamyslet, ohlédnout, zhodnotit širší souvislosti a pak teprve pokraþovat dál. I pĜi
souþasných þastých výzvách ke spČchu, k maximalizaci, platí staré pĜísloví „ménČ je
nČkdy více“. Bylo by zajímavé podle vybraných kritérií ohodnotit didaktickou úroveĖ
testĤ z hlavních pĜedmČtĤ na vysokých školách. Mezi zpĤsoby porovnávání kvality
patĜí dále kontrola procviþenosti uþiva metodou Ruleg aj.
Svým pĜíspČvkem chci pĜipomenout váženým kolegĤm, elitČ þs. eLearningu, na úzký
profil a na nezbytnost nedeformovat, ale obohatit jádro elektronické výukové
komunikace, silnČ frekventované zejména v elektronických testech na školách všech
stupĖĤ. SouþasnČ uvítám diskuzi k této problematice.
6. BIBLIOGRAFIE
Grell, M; Brixová, J.; Trochanová, J. (2010) Možnosti analýzy štruktúry novej ekonomiky v elearningovom kurze. In Várkoly, L. Dnešné trendy inovácií. Zborník príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie. Dubnica nad Váhom: DTI, s. 63 – 65.
Kudelka; M; Mosová, V. (2010) Teorie a praxe pĜípravy textu pro e learning. In Hajková, E.;
Vémolová, R. (eds.) XXVIII. mezinárodní kolokvium o Ĝízení vzdČlávacího procesu. Sborník abstraktĤ
a elektronických verzí recenzovaných pĜíspČvkĤ na CD-Romu. Brno: Univerzita obrany.
Malach A. a kol. (2005) Jak podnikat po vstupu do EU. Praha: Grada Publishing
Malach, A., Švec, V. (1973) Vyuþovací stroj jako regulátor uþení. Brno: SVUMP.
Malach, A. (2005) Od programovaného uþení k e-Learningu. In Kapounová, J. (ed.) Od
programovaného uþení po e-learning. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity:
Malach, A. (1998) Pedagogické programování pro výukový mikropoþítaþ HvČzda 1. Praha: NV.
Malach, A. (1977) Programované vyuþování, díl I., Praha: SA.
Malach, A.; CísaĜ, V. (1977) Základy trenažérového výcviku. Praha: SPN.
Sláviková,G., Andrejþák, I. , Adamoviþová, A. (2010) Príspevok k procesom tvorivosti. In Várkoly, L.
Dnešné trendy inovácií. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Dubnica nad
Váhom: DTI, s.265 – 270.

62

DisCo 2010, 23. – 25. þervna 2010, PlzeĖ
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Abstract
Information and communication technologies changed our lives. A new phenomenon called
virtualization appeared: most of our activities are shifted from real life into virtual worlds. Virtualization
opens new opportunities for science, business, art and education. In the paper we explain the term
virtual world and we describe the usability of virtual worlds in education. Several applications and
platforms are mentioned, including SecondLife and Sloodle.
Keywords:
Virtualization, virtual world, virtual reality, SecondLife, Sloodle.

1. ÚVOD
Informaþní technologie dnes vnímáme pĜedevším jako platformy, urþené pro
komunikaci a kooperaci, sdílení dat, informací a znalostí. Náš život se stále více
virtualizuje: se spolupracovníky se setkáváme v online prostĜedích a pĜi
videokonferencích, nakupujeme v online obchodech, zážitky sdílíme prostĜednictvím
sociálních sítí typu Facebook.
Lze oþekávat stále hojnČjší uplatnČní virtuálních technologií v komerþní sféĜe, a proto
je dĤležité, aby se jejich znalost stala nedílnou souþástí vzdČlání, a to nejen
pracovníkĤ v oboru IT. Navíc zmínČné technologie mohou samy o sobČ najít
uplatnČní ve vzdČlávacích procesech. Mnoho univerzit si to uvČdomuje a již dnes
využívá virtuální svČty (VS) se zástupnými avatary jako zázemí pro výzkumnou
þinnost, jako uþební pomĤcky i jako nástroje pro navazování vztahĤ s veĜejností
(napĜ. pro setkání se zájemci o studium).
V pĜíspČvku prezentujeme nČkolik konkrétních virtuálních Ĝešení a nastiĖujeme jejich
možná uplatnČní ve výuce.
2. VIRTUÁLNÍ REALITA A VIRTUÁLNÍ SVċTY
Technologie a systémy, jako jsou Facebook, Twitter, Web 2.0, Wiki, nebo groupware
aplikace, vnímáme jako více þi ménČ oddČlené od reálného života v tom smyslu, že
pro þinnosti probíhající ve skuteþném svČtČ pĜedstavují tyto technologie toliko
pomocný prostĜedek. Virtuální realita (VR) však sahá mnohem dále. Jejím základem
jsou informaþní a komunikaþní platformy, jež umožĖují simulovat þi nahradit skuteþné
dČní a mezilidské interakce paralelní realitou, tzv. virtuálními svČty (VS), kde lidé jsou
zastoupeni svými avatary. Virtuální svČty slouží jako platformy pro virtuální život a
zpĤsobĤ jejich využití je bezpoþet. Virtuální svČty mají následující dĤležité vlastnosti:
•

Prostor i þas ve VS je sdílen všemi uživateli. ProstĜedí se uživateli jeví jako
tĜírozmČrná krajina, ve které se jeho avatar mĤže volnČ pohybovat (chodit,

64

DisCo 2010, 23. – 25. þervna 2010, PlzeĖ

•
•

•

•

létat). BČh þasu mĤže být znázornČn mj. stĜídáním dne a noci nad virtuální
krajinou.
Uživatelské rozhraní je grafické a intuitivní, k jeho použití není zapotĜebí
zvláštního školení.
VS mohou uživatelé mČnit a rozšiĜovat, typicky pĜidáváním nových objektĤ,
napĜ. poskládaných ze základních geometrických tČles. Objekt má množství
nastavitelných parametrĤ, takže lze modelovat vzhled a obleþení avatarĤ,
tvoĜit komplexy budov apod. ZmČnČný svČt je opČt sdílen všemi uživateli.
ýas ve virtuálním svČtČ plyne nezávisle na tom, zda je v nČm uživatel aktuálnČ
pĜítomen, þímž vzniká plnohodnotná paralelní realita. Po opČtovném
nalogování do VS se uživatel ocitá v místČ, které naposledy opustil, nemusí
tam ale nalézt avatary uživatelĤ, s nimiž naposledy komunikoval.
Uživatelé prostĜednictvím svých avatarĤ vytváĜejí formální i neformální
skupiny, mají možnost navzájem komunikovat, sdružovat se, navazovat
vztahy. Komunikace mĤže být hlasová i textová (chat) a mĤže probíhat –
obdobnČ jako rozhovor v reálném svČtČ – mezi avatary, kteĜí jsou si v krajinČ
VS nablízku.

3. PěÍKLAD VIRTUÁLNÍHO SVċTA: SECOND LIFE
NejrozšíĜenČjším pĜíkladem virtuálního 3D svČta je veĜejnČ a bezplatnČ dostupný
systém Second Life (SL), který podporuje audiovizuální komunikaci uživatelĤ
a umožĖuje programování skriptĤ a modelování tĜírozmČrných objektĤ. Na každé dílo
vytvoĜené v SL získává jeho tvĤrce autorské právo a mĤže s ním v rámci SL
obchodovat ve virtuální mČnČ (Linden dollar), pĜevoditelné na skuteþné mČny
(technologie smČny se nazývá LindeX). Existence virtuální mČny þiní ze SL
samostatnou ekonomiku a též svébytný marketingový kanál.
SL je v provozu od roku 2003. Pro pĜístup k SL je zapotĜebí nainstalovat si speciální
prohlížeþ a stát se rezidentem, tj. zaregistrovat se a vytvoĜit si svého zástupceavatara (blíže viz. (Druhý život, 2010)).
Poþet jednotlivcĤ i firem zastoupených v SL stále strmČ roste: k lednu 2010 bylo v SL
zaregistrováno 18 milionĤ uživatelĤ a týdenní návštČvnost þinila pĜes 500 tisíc
uživatelĤ (Second Life, 2010b). ParalelnČ bývá v prĤbČhu dne pĜipojeno 30 až 80
tisíc uživatelĤ.
Ve svČtČ SL již zaþaly být aktivní i vzdČlávací instituce, dle (Second Life, 2010a) jich
je v SL zastoupeno pĜes 700. O využitelnost SL se zajímá zhruba 80% britských
univerzit a také Ĝada þeských a slovenských vysokých škol.
4. MASIVNÍ MULTI-UŽIVATELSKÉ VÝUKOVÉ SYSTÉMY
Masivním multi-uživatelským výukovým systémem (Massively Multi-learner Online
Learning Envirovnment, MMOLE) se rozumí virtuální svČt, podstatnČ rozšiĜující
možností tradiþních e-learningových prostĜedí (MMOLE, 2010). Takový systém otvírá
poþetným komunitám uživatelĤ možnosti, jaké v prostĜedí typu WebCT nebo Moodle
nejsou dosažitelné, pĜedevším dovoluje realizovat tzv. situované (orig. situated) a
konstruktivistické (orig. constructivist) uþení, kdy se studující (resp. jeho avatar)
nalézá pĜímo v centru dČní, které je pĜedmČtem výkladu – mĤže se napĜ. zúþastnit
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stavby pyramid ve starém EgyptČ nebo se procházet obČhovým systémem þlovČka.
PĜítomnost v takovém prostĜedí, možnost alespoĖ virtuálnČ si vše osahat i kontakty
s dalšími avatary-spolužáky – to vše je pro uživatele jedineþným a dobĜe
zapamatovatelným zážitkem.
V prostĜedí SecondLife byla napĜíklad zpĜístupnČna þást archivu poezie z období
první svČtové války (First World War Poetry Digital Archive, 2010), a to ve formČ 3D
expozice: návštČvník si mĤže prohlédnout rukopisy, vyslechnout rozhovory
s veterány i ukázky básní, nebo shlédnout dobové dokumenty. ParalelnČ je archiv
pĜístupný i na webových stránkách, jeho uživatelé mají k dispozici též stránku na
Facebooku a Google diskusní skupinu.
Virtuální svČty typu SL jsou díky možnosti hlasové komunikace s rodilými mluvþími
vhodné pro výuku jazykĤ, vþetnČ tČch menšinových, které mohou být v reálném
svČtČ pro studujícího hĤĜe dostupné. Vyzkoušena v SL však už byla i praktická výuka
medikĤ (Lafsky, 2009), a to v maximálnČ realistické virtuální verzi nemocnice, kde se
avataĜi studentĤ mohou setkávat s avatary-pacienty, testovat na nich své znalosti a
procviþovat si rychlé rozhodování. Univerzity takto nejen reagují na rychlé
zastarávání výukových multimédií distribuovaných na CD, ale navíc mohou
studentĤm zprostĜedkovat i setkání se specialisty, nebo je vystavit situacím, které by
v reálném svČtČ byly obtížnČ simulovatelné þi dokonce nebezpeþné. PĜirozenČ
podstatným motivem je i snaha uspoĜit þást nákladĤ na výuku tak nároþného oboru,
jakým je medicína.
5. PěÍKLAD MMOLE: SLOODLE
SLOODLE (Simulation Linked Object Oriented Dynamic Learning Environment) je
Open Source projekt, propojující SecondLife se systémem pro Ĝízení studia Moodle
(Sloodle, 2010). Toto propojení je realizováno nad spoleþnou databází
prostĜednictvím logické vrstvy obou aplikací s využitím jejich specifických
zobrazovacích vlastností (Kemp, Livingstone, Bloomfield, 2009). Díky tomu je možné
mj.:
•
•
•
•

Komunikovat po chatu v SL s možností ukládat prĤbČh diskuze do databáze
v Moodle.
Propojit identitu studenta v Moodle s jeho úþtem (avatarem) v SL.
VytváĜet kvízy a úlohy, které mají být Ĝešeny ve 3D prostĜedí, a hodnocení
studentských Ĝešení ukládat do tabulky v Moodle.
PĜevádČt do SL prezentace a webové stránky z Moodle.

6. VIRTUÁLNÍ SVċTY A HANDICAPOVANÍ UŽIVATELÉ
Virtuální svČty mohou být pĜístupné i uživatelĤm se specifickými potĜebami, zejména
nevidomým a neslyšícím, což je dĤležité, protože dle (Helen Keller Day, 2010) je v
SL takových uživatelĤ až 20 procent. Aby tito uživatelé mohli VS plnohodnotnČ
využívat, pracují rĤzná sdružení dobrovolníkĤ na tvorbČ speciálních Ĝešení, napĜ.
virtuálních variant vodících psĤ a slepeckých holí (Virtual Helping Hands, 2010),
alternativních prohlížeþĤ a þteþek. K propagaci tČchto aktivit slouží napĜ. Den Heleny
Kellerové (Helen Keller Day, 2010), celodenní online událost konaná v SL jednou
roþnČ, pojmenovaná po známé hlucho-slepé Ameriþance.
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7. ZÁVċR
Virtuální svČty mohou sloužit jako specifické vzdČlávací platformy. Jejich novost a
z ní vyplývající atraktivnost pro studenty, stejnČ jako jejich bezbĜehá pestrost, jsou
nepochybnČ dobrým dĤvodem, proþ se pokusit o jejich využití jak v denní, tak
v distanþní formČ výuky. Dle (Carr, 2008) byly první reakce studentĤ distanþní formy
na SL vesmČs pozitivní.
Na druhé stranČ je tĜeba zvážit i možná negativa a rizika. Tvorba propracovaných
prezentací ve VS bude minimálnČ stejnČ nároþná, jako pĜíprava tradiþních
distanþních výukových materiálĤ, automatickým pĜedpokladem je technická zdatnost
autora takových prezentací. Je zapotĜebí definovat nové výukové formáty
realizovatelné ve VS, jako jsou hry na role, virtuální procházky a exkurze, virtuální
divadelní pĜedstavení a další kooperativní aktivity. Je nutné vymezit, jaký podíl
uþebního procesu mĤže být do VS pĜenesen, a jak má být výuka prakticky
realizována, aby byla dostateþnČ efektivní, napĜ. je nutné zavést pravidla
komunikace, aby soubČžný hlasový þi textový hovor nČkolika uživatelĤ nebyl
matoucí.
KoneþnČ nestaþí, jak ukazují nČkteré zkušenosti, pouze vybudovat virtuální prostĜedí
a naplnit ho výukovými materiály. Bez zajištČní konkrétních aktivit a jejich prĤbČžné
podpory se i z moderního a graficky profesionálnČ zpracovaného kampusu mĤže
bČhem krátké doby stát virtuální mČsto duchĤ.
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Abstract:
The paper presents the project of the Virtual Academic Campus of Information and Library Science
(VIAKISK) as an implementation of 3D virtual learning environment of the Second Life into teaching
process. VIAKISK is devoted to the field of the LIS in Czech republic, especially for support virtual
collaboration within the field. VIAKISK is an innovative platform for students, teachers and
practitioners, where they share information, collaborate and attend lectures, conferences or
discussions. The project reflects a new educational methods as a innovative approach to a distance
learning through 3D virtual learning environment. The Sloodle module is a part of the project too. In a
conclusion we present specific advantages and possibilities of uses of the island. We mention a future
activities and events too.
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1. ÚVOD
V posledních dvou desetiletích dochází v zahraniþí k rostoucímu zájmu o využívání
3D prostĜedí, jako jsou virtuální svČty, v on-line vzdČlávání. Diskuse se zamČĜují na
využití virtuálních svČtĤ pro studijní úþely v oblasti vysokoškolského vzdČlávání i
zážitkové pedagogiky. Funkce on-line virtuálních svČtĤ pĜedstavily nové možnosti
uþení, spolupráce a setkávání, kdy virtuální svČty jsou relativnČ levným nástrojem,
pĜístupným, jejichž obsah se mĤže snadno mČnit, a velkou výhodou je synchronní
komunikace. V souþasnosti dochází k rostoucí poptávce po empirických výzkumech,
které informují o designu a postupech trojrozmČrných virtuálních svČtĤ ve vzdČlávání
(Chou, 2009).
PĜíspČvek pĜedstavuje projekt Virtuální akademický kampus Informaþních studií
a knihovnictví (pod zkratkou VIAKISK), jenž bude inovativním zpĤsobem aplikovat
þást vzdČlávacích a kolaborativních aktivit do trojrozmČrného prostĜedí virtuálního
svČta. V porovnání s tradiþními 2D prostĜedími, 3D virtuální prostĜedí dodává
prostorovou dimenzi, ve které jsou uživatelé vizuálnČ reprezentováni svými avatary,
prostĜednictvím nichž mohou navzájem komunikovat v reálném þase a mohou se
v tomto prostĜedí libovolnČ pohybovat (Petrakou, 2010). Dále bude popsán region
VIAKISK, jenž je složen z pČti rĤzných typĤ virtuálního prostoru.
2. VIRTUÁLNÍ PROSTěEDÍ
Learning Management Systems (LMS), jako napĜíklad Moodle, Blackboard atd.,
nabízí širokou škálu funkcí pro podporu e-learningu. ýasto všechny tyto vlastnosti
nejsou plnČ využity a tyto systémy jsou používány jako doplnČk výuky, úložištČ
materiálĤ, pro odevzdávání úkolĤ, kdy obsah je pĜevážnČ statický. Multimediální
možnosti LMS jsou používány zĜídka.
68

DisCo 2010, 23. – 25. þervna 2010, PlzeĖ
DĤsledkem toho mĤže být nedostatek interakce a pocit odcizení. V posledních dvou
desetiletích se pĜistupuje na kolaborativní virtuální prostĜedí (Collaborative Virtual
Environments, CVEs), pĜevážnČ z dĤvodu podpory sociální interakce a
kolaborativního uþení, kdy virtuální prostĜedí nabízí možnost simulovat reálný svČt,
nebo vytváĜet svČty nové. Kolaborativní virtuální prostĜedí umožĖují sdílet vysoce
synchronní virtuální prostĜedí ke spoleþné práci a prostorovou dimenzi.
Pro synchronní komunikaci jsou zde k dispozici rovnČž groupware komerþní nástroje,
jako napĜíklad WIMBA, sloužící pro spoleþné práce a uþení. Poskytují živé virtuální
uþební funkce, jako je audio, video, sdílení aplikací a obsahu. Nebo také Teamware
Office on-line aplikace zamČĜená na podporu synchronní spolupráce.
Avšak 3D virtuální prostĜedí umožĖuje ponoĜení a podporu socializace, což je vhodné
pro uþení založené na spolupráci, a to díky svým trojrozmČrným zobrazením avatarĤ,
životního prostĜedí a pomocí komunikaþních nástrojĤ. Tyto možnosti jsou hlavním
efektem pro podporu interakce s prostĜedím a aktivní spolupráci v rámci skupiny þi
komunity. Klíþový faktor on-line vzdČlávání je, že student vnímá, že patĜí k uþící se
komunitČ, což mu 3D virtuální prostĜedí umožĖuje (Girvan, Savage, 2010).
TrojrozmČrné on-line virtuální prostĜedí mĤže být alternativou e-learningu, nebo mĤže
e-learning doplĖovat a obohacovat zvláštČ v oblasti synchronní komunikace (viz.
kapitola 3.2).
2.1 Second Life
Virtuálním svČtem, hojnČ využívaným pro spoleþenské, obchodní a akademické
úþely jako vzdČlávací a kolaborativní uþení, je Second Life (dále jen SL) od firmy
Linden Lab. SL se stává platformou pro vzdČlávací instituce, jako napĜíklad Harvard
University, Massachusetts Institute of Technology (MIT). Literatura zkoumá obecné
vlastnosti virtuálních svČtĤ a jejich potenciální pĜínos pro výuku a uþení se spoleþnČ.
Studie pĜináší shodné výsledky, že virtuální svČty jsou vysoce interaktivní, neboĢ
poskytují dynamickou zpČtnou vazbu, pĜíležitosti pro sociální interakci, vytváĜení
skupin, komunit, usnadnČní spolupráce, zvyšování pocitu sdílené pĜítomnosti,
odbourávají sociální hranice, snižují sociální úzkost a zvyšují motivaci a zapojení u
studentĤ.
Hlavní výhoda je spatĜována v modelu on-line vzdČlávání, kdy studenti mohou
komunikovat a spolupracovat mezi sebou navzájem, stejnČ jako s uþiteli. Klíþovým
prvkem spolupráce je sociální interakce, která probíhá prostĜednictvím avatarĤ uživatelĤ. AutoĜi Kreijns, Kirschner a Jochems tvrdí, že spolupráce a sociální
interakce jsou úzce spojené, kdy bez sociální interakce špatnČ probíhá spolupráce.
Studenti zde totiž mají prostor pro setkávání se a spolupráci na rĤzných projektech,
neboĢ témČĜ nikde jinde, než ve virtuálním prostoru, nemají takové možnosti
k dispozici.
Na základČ studií se došlo k poznatkĤm, že studenti se socializují stejnČ, jako to
dČlají v reálných kurzech, kdy se snaží poznat navzájem, a také se uþí vyrovnávat s
novým životním prostĜedím. Specifické je, že studenti se mezi sebou navzájem
zajímají o své skuteþné umístČní v reálném svČtČ, a také se ptají osob dĜíve
používajících SL, která místa v rámci SL již navštívili. Studenti takto navazují
interakci a vesmČs pokraþují i po zahájení kurzu, napĜíklad zĤstávají po urþité akci þi
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pĜednášce a diskutují spolu. Studenti uvádČjí, že skupinová setkání realizují
synchronnČ v SL, zatímco koordinaci a plánování schĤzek provádí asynchronnČ pĜes
jiné formy komunikaþních nástrojĤ. Studenti shodnČ popisují, že bylo patrné snížení
vzdálenosti mezi studentem a uþitelem, komunikace s ním byla pĜirozenČjší
a spontánní (Lucia, Francese, Pazdero and Tortora, 2009).
2.2 VČdomí
SL, jako ostatní virtuální svČty, umožĖuje vidČt spoleþný prostor a objekty a pak na
tyto objekty, resp. pĜedmČty, reagovat, brát si je nebo þíst atd. Je možné rovnČž
reagovat na pohyb ostatních uživatelĤ, což vyvolává silný pocit pĜítomnosti a
bezprostĜednosti. VČtšina virtuálních prostĜedí umožĖuje pĜizpĤsobit avatara tak, aby
jeho zastoupení bylo co nejpodobnČjší samotným uživatelĤm, což pĜináší silné
ztotožĖování a snadné odlišení od avatarĤ ostatních. Pro odlišení uživatelĤ mĤže
sloužit také umístČní do skupin (to je znázornČno nad avatary, spoleþnČ s jejich
virtuálním jménem) (Lucia, Francese, Pazdero and Tortora, 2009).
2.3 Komunikace v SL
SL nabízí mnoho nástrojĤ poskytujících Ĝadu pĜíležitostí ke spolupráci v rámci
virtuálních svČtĤ pro úþast v novČ vznikajících sociálních sítích, kdy je možné vytvoĜit
veĜejné nebo soukromé skupiny. Pro vytvoĜení skupiny je nutné zaplatit lindenské
dolary nebo se pĜipojit ke skupinám existujícím. Skupinová komunikace je velmi
výhodná, uživatelé mohou komunikovat pouze mezi sebou, aniž by to spatĜil nČkdo
mimo skupinu. Mohou pĜes textový þi pĜes hlasový chat oslovovat skupinu, dostat
odpovČć od ostatních uživatelĤ v reálném þase, odesílat a pĜijímat skupinová
oznámení. Pomocí tČchto funkcí je možné najít radu nebo pomoc, þi propagovat
události, vyhledávat a pĜidávat si kontakty do seznamu pĜátel, nebo pouze dané
osobČ odeslat zprávu.
V rámci simulace reálného svČta je dosah textového a hlasového chatu omezen
vzdáleností, podobnČ jako je tomu v reálném svČtČ. AvataĜi jsou opatĜeni
emocionálními gesty, výrazy a držením tČla, což zlepšuje a má velký význam pro
komunikaci ve virtuálním prostĜedí (Lucia, Francese, Pazdero and Tortora, 2009).
PĜíklad: u pĜednášky mĤže vyuþující vyzývat studenty, aby se hlásili o slovo pomocí
zvednutí ruky. PĜednášky v SL mohou mít jak pozitivní aspekt, protože vás nikdo
nemĤže rušit, napĜíklad bavením se, pozdním pĜíchodem (je možnost zakázat
hlasový chat), tak i negativní, neboĢ chybí fyzický kontakt a fyzická interakce s
publikem. NČkdy ani komunikaþní nástroje a spoleþná prostorová dimenze nemusí
zaruþit sociální interakci.
2.4 Omezení virtuálních prostĜedí
Vstup do virtuálních svČtĤ není nijak omezen. Na druhou stranu mĤže skýtat jisté
bariéry. VytvoĜit funkþní prostĜedí není až tak nesnadné. Dále je nutné ožit avatary
(registrovat se do SL, nainstalovat si prohlížeþ), kteĜí mají þasovČ a prostorovČ sdílet
virtuální prostĜedí. Virtuální svČty jsou pro mnohé uživatele novým prostĜedím s
novými sociálními normami a pravidly. Musí si osvojit nové navigaþní schopnosti a
nové zpĤsoby interakce. SL neobnáší jen samé pozitivní aspekty, ale skýtá i jisté
technické problémy, které mohou vyvstat a odradit pĜípadného uživatele, napĜíklad
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registrace a stažení prohlížeþe, budování znalostí o místČ, pohyb a orientace ve
virtuálním svČtČ, nároþnost na hardware, sílu pĜipojení internetu a nefunkþnost
hlasového chatu. Všechny tyto faktory ovlivĖují také projekt VIAKISK a vedou
k diskusím, jak tyto problémy eliminovat.
3. PěEDSTAVENÍ PROJEKTU
Kabinet Informaþních studií a knihovnictví, sídlící na FF MU Brno, v rámci
Aplikaþního semináĜe, který je povinný pro studenty 1. navazujícího roþníku
magisterského studijního programu oboru Informaþních studií a knihovnictví (ISK),
vytváĜí nový projekt VIAKISK1. Projekt byl vytvoĜen pro podporu oboru Informaþní
studia a knihovnictví, jakožto studentĤ, vyuþujících a odborníkĤ z oboru. Má za cíl
pĜinést nové možnosti výuky, formální i neformální komunikace, spolupráce a sdílení
znalostí. Nabízí kreativní prostĜedí pro realizaci rĤzných aktivit. StudentĤm a
vyuþujícím poskytuje vhodné vzdČlávací prostĜedí pro kolaborativní uþení. PĜevážnČ
má obohatit distanþní vzdČlávání, kdy cílem je, aby se studenti cítili, ale zároveĖ stali
souþástí jisté komunity a necítili se izolovaní, a tudíž mohli navštČvovat pĜednášky
spoleþnČ se svými spolužáky. Dále má usnadnit získávání externích odborníkĤ pro
pĜednášky, kdy budou napĜíklad odstranČny náklady na jejich cestovné.
Toto všechno rozšiĜuje a zpĜístupĖuje výuku inovativním a finanþnČ úsporným
zpĤsobem.2 Projekt realizuje šest studentĤ oboru ISK, pod vedením a záštitou
garanta a supervizora projektu. Projekt spolupracuje i s dalšími subjekty, jako
napĜíklad s partnery. V budoucnu se i zamýšlí aktivní zapojení ze strany uživatelĤ
projektu, pokud budou chtít spolupracovat na chodu regionu VIAKISK.
3.1 Region VIAKISK
Nejprve bylo tĜeba realizovat výstavbu kampusu, která byla zadána virtuálnímu
architektovi Chadu Edmondsovi, který je v SL známý jako Nashville Cortes a který
hrubou stavbu pĜedal k užívání. MomentálnČ je k dispozici funkþní prostĜedí.
Kampusy a vzdČlávací platformy v SL mohou kopírovat skuteþné tĜídy, vzniká tak
ještČ vČtší autenticita, nebo lze naopak vystavČt prostĜedí zcela dle vašich
požadavkĤ. SL prostĜedí umožĖuje konstruovat trojrozmČrné objekty a poskytuje
skriptovací jazyk pro rozvoj jejich aktivního chování. Region VIAKISK nekopíruje
skuteþné tĜídy, ale byla zvolena kĜížová architektura s otevĜenými prostory pro lepší
orientaci a snadnost pohybu. Také celý region není zcela zaplnČný, kousky zemČ
jsou stále potopeny, a rovnČž mĤže být využit prostor do výšky. Je tedy možnost
v budoucnu rozšíĜit region o další þásti.
Dále bylo potĜeba vybavit kampus po obsahové stránce, kdy vybavení jednotlivých
ostrovĤ odpovídají jeho funkci a úþelu. VIAKISK je vybaven pĜevážnČ
multimediálními podpĤrnými nástroji, jako jsou prezentaþní nástroje a interaktivní
objekty, pĜes které lze sdílet informace a multimediální obsah, který je na objektech
umístČn - notecardy, obrázky, streaming videa a webové stránky, s nimiž je možno
interagovat pĜímo v prostĜedí SL, kdy se tyto informace zobrazují pomocí vlastností
trojrozmČrných objektĤ. SamozĜejmČ bude region prĤbČžnČ po obsahové stránce



ϭ ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶĨůŽǁ͘ĐǌͬďůŽŐƐͬǀŝĂŬŝƐŬ
2 Musel být zakoupen pozemek v prostĜedí SL 14 000,- Kþ. Staviteli za hrubou stavbu kampusu bylo
zaplaceno cca 20 000,- Kþ. Každý mČsíc se platí 3 000,- Kþ za pronájem.
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doplĖován a jisté þásti obmČĖovány. K tomuto náleží i zajišĢování technického
provozu a podpory þleny týmĤ.
Region VIAKISK je složen z pČti ostrovĤ, které jsou propojeny pomocí mostĤ. Jedná
se o konferenþní místnost, výukové prostory, sociální arénu, ostrov se zajímavými
akcemi a místy v SL a ostrov partnerĤ. K orientaci v regionu slouží mapa, která je
umístČna ve stĜedu kampusu a propojuje jednotlivé ostrovy a místa pomocí
teleportovacích odkazĤ. Na ostrovČ se nachází Nauþná stezka, která slouží pro
nauþení se základních funkcí prostĜedí SL, potažmo ovládaní avatara, což je
spatĜováno za dĤležité pro všechny nováþky, kteĜí VIAKISK navštíví.
Bližší popis jednotlivých ostrovĤ:
Konferenþní místnost je urþena pro promítání prezentací, streaming videa a
pĜednášek.
Výukové prostory jsou menším ostrovem vhodným pro podporu spoleþného uþení
ve skupinČ. Je zde možnost poĜádání diskusí a pĜednášek pro menší skupiny
prostĜednictvím komunikaþních nástrojĤ (viz. 2.3).
Sociální aréna byla vybavena hrami pro socializaci. Jedná se o prostor pro
neformální setkávání mezi návštČvníky.
Zajímavé akce a místa v SL - na tomto ostrovČ jsou umístČny odkazy na jiné
ostrovy ve svČtČ SL, jež mají smČĜovat k dalšímu sebevzdČlávání uživatelĤ, napĜíklad
odkazování na ostrov, který byl vytvoĜen na podporu pedagogĤ v SL (NMC Campus).
Ostrov partnerĤ, kdy je momentálnČ projekt VIAKISK partnerem projektu PARTSIP
(Partnerská síĢ informaþních profesionálĤ) a projektu NAKLIV (Národní klastr
informaþního vzdČlávání). PartneĜi využívají ostrov pro propagaþní úþely
prostĜednictvím 3D vizualizované reklamy.
3.2 Sloodle
Jak již bylo zmínČno ve druhé kapitole, SL mĤže vylepšit a doplnit e-learningové
podpory výuky. V rámci projektu se plánuje a v souþasnosti pracuje na integrování
Moodlu do SL prostĜedí. Z této implementace vznikl model Sloodle, systém integrující
Moodle (LMS) do prostĜedí SL pomocí ad-hoc SL objektĤ, které komunikují s
webovou stránkou Moodle. Sloodle má pĜinést již nČkolikrát zmínČný pocit
pĜítomnosti, synchronní komunikaci a doplnČní multimediálního uþebního obsahu do
LMS (Lucia, Francese, Pazdero and Tortora, 2009).
3.3 Využití regionu VIAKISK
V neposlední ĜadČ je zcela zásadní poĜádat ve VIAKISKu vzdČlávací, kulturní a jiné
akce. MomentálnČ je VIAKISK pĜipraven pro poĜádání virtuálních pĜednášek,
propojování reálných pĜedmČtĤ formou streamingu videa do SL, nebo oduþení þástí
pĜedmČtu pĜímo v prostĜedí SL (vhodné pro kombinované studenty). Je vhodný pro
setkávání lidí z oboru ISK a navazování kontaktĤ, pro zázemí a iniciaci diskusí o
souþasném stavu oboru ISK a nových trendech.
V souþasnosti probíhá vzdČlávací seriál Kurz práce v SL, jehož cílem je nauþit
uživatele úpravu avatara, seznámit je s knihovnami v SL, blíže pĜedstavit SL a
vzdČlávání a poskytnout základy modelování a skriptování v SL.
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Velkou výhodou VIAKISKu jsou nízké náklady, napĜíklad na technické vybavení,
cestování, ale také na energii, kterou musí uživatelé vynaložit, když budou chtít
navštívit akce ve VIAKISKu.
4. ZÁVċR
V þlánku byl pĜedstaven virtuální akademický kampus, který má za cíl zlepšít
interakci mezi studenty samotnými, studenty a vyuþujícími, nebo jinými odborníky
z praxe. Má zlepšit pocit pĜítomnosti a sounáležitosti s komunitou, kdy vČĜíme, a také
mnohé studie to dokládají, že setkávání a socializace ve virtuálních svČtech je skoro
stejnČ hodnotná a pĜínosná jako interakce v univerzitních prostorech, na
konferencích a pĜednáškách. Virtuální svČty umožĖují synchronní komunikaci v
kombinaci s prostorovým rozmČrem.
Byla pĜedstavena také myšlenka integrace mezi SL a Moodlem, model Sloodle, který
bude pĜirozenČ obohacovat prostĜedí a služby LMS o synchronní komunikaci a
prostorovou dimenzi pĜi uþení a spolupráci.
Virtuální svČty jsou a budou lákadlem pro mladé lidi, kteĜí vyrĤstají v prostĜedí nových
technologií. Skoro dennČ využívají poþítaþ, internet, videohry, digitální hudební
pĜehrávaþe, video kamery, mobilní telefony atd. MomentálnČ se projekt VIAKISK
nachází v pozici, kdy musí pĜesvČdþit své cílové skupiny, aby ho využívali. Ale
dovolujeme si odhadnout, že za 5 až 10 let mladí lidé budou Ĝíkat, když nás chcete
oslovit, poĜádat pro nás rĤzné akce, pojćte vy za námi do Second Life. Vycházíme ze
zcela jasné hypotézy, kdy mladí lidé bČžnČ využívají sociální sítČ a rĤzné formy
instant messaging, proto pro nČ je a bude pĜirozené a asi i pĜíjemné používat
prostĜedí virtuálních svČtĤ pro spolupráci a uþení (Lucia, Francese, Pazdero and
Tortora, 2009).
Virtuální svČty budou mít v budoucnu pravdČpodobnČ i v ýeské republice velký vliv
na výuku a uþení.
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Abstract:
Virtual Learning Environments (VLEs) - also called Learning Management Systems (LMSs) - are
online available software platforms designed to support teaching and learning. In such an environment
where supervisors can set each step of learning process and afterwards have an access to students
log of actual activities VLEs cause the "creepy treehouse" effect, means lack of confidence in a
controlled environment. Data from logs are therefore incomplete and limited to actions that meet
requirements of the course, f.e. logging into the VLE and uploading homework in time. In contrary,
MUVEs (Multi-User Virtual Environments) in general do not provide special access to data logs of
other users - all users have the same access as other users have. To be able to assess and evaluate
a knowledge transfer in MUVEs where we have no role of supervisor, gathering publicly available data
from one source is not enough. Therefore we need to change our perspective from "single software
environment based" to mapping behaviour of a user inside of his/her own Personal Learning
Environment (PLE). We need to find and further investigate a "white spaces" in his/her personal
learning environment to be able to decrypt behaviour and learning strategies inside the particular VLE
or MUVE.
Keywords:
Knowledge transfer, Evaluation, Multi-user Virtual Environment (MUVE), Personal Learning
Environment (PLE), Virtual Learning Environment (VLE).

1. INTRODUCTION
Following paper focuses on identification of potential barriers of knowledge transfer
evaluation within multi-user virtual environments and learning management systems
with emphasis on learning process and the roles of supervisors (teachers) and
participants (students).
2. VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENTS
Virtual Learning Environments (VLEs) – also called Learning Management Systems –
are online available software platforms designed to support teaching and learning.
The core features are administration of participant and groups of participants, files
and teaching materials management, collecting and comparing grades,
communication, feedback assessment, collaboration and peer-assessment and - last
but not least - tracking of activities of users.
Parts of VLEs – let say “courses” – are created mainly as closed (learning)
environments with restricted entry for limited number of participants under very
special circumstances, f.e. students in some year of study at some particular high
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school department. Time-frame of tasks and overall setting of course is managed by
supervisor. The aim is simple – supervisors need to be able to implement ongoing
and ex post assessment of participants into the learning process.
The problem is that tasks participants have to fulfil cannot be completed exclusively
within VLE. There are two simple reasons: first, participants do not live inside the
VLE, they are entering the environment via avatars or simply interacting with
hypertext elements. This means that they are bundled with their bodies operating
outside the VLE and just visiting VLE to complete specific tasks. Second, very often
they need to use additional sources (including other participants and/or data-sets)
that are not a part of VLE. Even if some of these sources – f.e. access into the
external database or communication tools like chat – can be incorporated into the
software platform (using so called “modules” or “plug-ins”) the portfolio is never
complete.
There is also an aspect of "creepy treehouse" effect where participants may naturally
refuse such an environment because they “see them as infringement on the sanctity
of their peer groups, or as having the potential for institutional violations of their
privacy, liberty, ownership, or creativity. Some users may simply object to the
influence of the institution.” (Stein, 2008)
Combination of necessity to complete some tasks (or parts of tasks) outside the VLE
and sense of inferiority inside the VLE results in efforts to evade the system. In such
a closed environment where supervisors tries to set each step of learning process
and afterwards have an access to records of participants’ activity (called “logs”) is
high probability that data from logs are going to be incomplete. Data are therefore
limited only to the actions that are necessary to meet requirements of the course, f.e.
logging into the VLE and uploading homework in time; process of homework creation
itself is not going to be logged when there is no need to report it.
In a Table 1 below you can see example of log records from VLE Moodle. This is a
typical automatically created dataset of user activities – user entered the course,
updated Task #1 and uploaded one file as a part of assignment. As we can see
timestamp gives us no information about the time (s)he spent working on uploaded
file itself because it was created outside the environment.
Time
2010 05 10 22:22
2010 05 10 22:24
2010 05 10 22:24
2010 05 10 22:32
2010 05 10 22:33
2010 05 10 22:33
2010 05 10 22:34

Action
Course view
Resource view
Resource update
Assignment view
Assignment upload
Upload upload
Assignment view

Notes
SEL
Task #1 info
Task #1 info
Assignment #2
Assignment #2
File XX/X.doc
Assignment #2

Table 1. Example of automatically logged data from LMS “Moodle” underlined parts
of log are active links to web page that contains additional information or summary
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3. MULTI-USER VIRTUAL ENVIRONMENTS
Following the original meaning by (Morningstar & Farmer, 1990) term “MUVE” (MultiUser Virtual Environment) refers to digital-based environment of any (visual) kind that
enables communication and interaction among multiple users. MUVE as a category
covers both 1) two-dimensional (2D), world-wide-web-based platforms like chats,
discussion forums and also a part of learning management systems, and 2) threedimensional (3D) virtual world and online games of different kinds and types – see in
(Robbins-Bell, 2008). All these platforms and services are these days often used as a
part of learning process and pedagogical possibilities of their use is very high (Ball &
Pearce, 2009:49), f.e. in the field of simulation.
But MUVEs in general do not provide special access to data logs of other users.
Everyone has the same access as other users have. What's more, users can very
often choose its own data-set that is going to be shared and they are fully
represented via activities of avatar. To be able to assess and afterwards evaluate a
knowledge transfer in MUVEs where we have no role of supervisor simple gathering
publicly available data from one source is not enough.
4. PERSONAL LEARNING ENVIRONMENT
Closed environments as VLEs support teaching and learning but also have limitations
– they are not able to provide a complex environment. Any task that needs additional
information or source which is not accessible via (or available directly inside) the VLE
cannot be fully assessed. In case of MUVEs they give only clues, in some cases not
even data-sets with basic timeframe and general information about participant. There
is a need to go further if we want to evaluate a knowledge transfer. We need to
change our point of view and look “through the person to the systems” (s)he is a part
of; not “through the system to the participants”.
Following this concept, Personal Learning Environment (PLE) is not a single VLE,
MUVE or application. It is comprised of all the different tools anyone uses in his/her
everyday life for learning (Attwell, 2007:4). And these tools can be seen as a very
broad category of both software and hardware, devices of all kinds, different
interfaces and information channels, MUVEs and online (web 2.0) service, social
networks etc.
If we are going to evaluate knowledge transfer we need to primarily focus on
mapping activities of particular person inside the systems we know (s)he is a member
of. We need to gather available data about him/her inside the VLEs and MUVEs and
put them together. Based on subsequent analyze of such a data we can identify
“white-spaces”, means identify parts of personal context we do not have information
about. Mapping these personal learning environment white-spaces (PLEWS) can be
therefore seen as a part of “teacher evaluation” suggested by (Chen & Michael,
2005) meaning a combination of both completion assessment and in-process
assessment or “observation of the student in action.” (ibid)
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Scheme 1. Personal Learning Environment White-Spaces
5. CONLUSIONS
VLEs and MUVEs should still be adapted to the user, there is a need to f.e. make
VLEs more user-friendly, opened, scalable and be able to integrate third-party
applications - but also the user should be able to easily adapt these environments to
his/her needs (Wild, Moedritscher & Sigurdarson, 2008:12), to be at least information
and media literate. When we try to evaluate a knowledge transfer, mapping PLEWS
can be a first step to understand the person, his/her unique personality and personal
learning strategy. Without information like this we are hardly able to assess the
outputs and outcomes of learning process even if we have logs, data-sets about user
activities and recorded behaviour.
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Abstract:
Nowadays it is common to use IT and other media for everyday work. This trend is penetrating also
into education, which tends to reflect the needs of today and thus differs from the standards known
from the past decades. Distance education, which was established as a response to the needs and
demands of students following the requirements of today's society, is becoming more prominent. This
is a very efficient and flexible model that can adapt to students’ organizational and contextual needs.
In addition to traditional sources of information, interactive electronic sources – also known as
eLearning – are utilized in the distance education as well. Webcasting systems, which may play a
crucial role in the field of distance education and the support of education in general, can be classified
as such.
In 2006 and 2008, a survey focused on webcasting systems was carried out at the University of South
Bohemia, which also showed some very interesting facts. For example, in 2008, 65% of students
participated in lectures without any support of multimedia equipment (e.g. projector), even if 90% of
respondents would appreciate it. From inquiries related to the webcasting system operated by the
University, it was clear that its potential is not fully used.
Due to the above-stated results, a survey among the teachers from several Czech universities was
carried out on webcasting systems, showcasing their interest in this teaching resource, and defining
obstacles to its further development.
Keywords:
Distance education, e-learning, webcasting, surfy.

1. ÚVOD
Informaþní technologie zaznamenaly v posledních 20 letech velký pokrok a staly se
tak nedílnou souþástí každodenního života. Tento trend se objevuje také ve
vzdČlávání, které tak reaguje na potĜeby dnešní doby. Do popĜedí se dostává
distanþní forma vzdČlávání, která vznikla jako reakce na požadavek spoleþnosti se
dále vzdČlávat. Jedná se o velmi flexibilní a efektivní model, kde se uplatĖují jak
tradiþní zdroje informací známé z minulých desetiletí (napĜíklad uþebnice, tištČné
materiály, pĜednáška), tak interaktivní elektronické zdroje, známé jako e-learning.
Zaþalo to výukovými CD-ROM, pĜes materiály dostupné na internetu až k
interaktivním LMS systémĤm. Learning Management Systems (LMS) jsou aplikace,
které obsahují nástroje pro administrativu a organizaci výuky a také nejrĤznČjší
výukový obsah v on-line nebo off-line podobČ. Jedním z pĜíkladĤ aplikace LMS studia
mĤže být webcastingový systém.
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2. WEBCASTING A STREAMING
Webcasting je vykládán jako vysílání video nebo audio materiálĤ prostĜednictvím
streamingové technologie. Streaming je metoda šíĜení video nebo audio materiálĤ
internetem. Velký rozvoj zaznamenala tato technologie s pĜíchodem
vysokorychlostního internetu. Streaming v pĜekladu znamená proudování, což
vystihuje jeho podstatu a fungování. PĜi pĜehrávání je poþáteþní þást materiálĤ
stažena do bufferu - pamČti poþítaþe - a s krátkým zpoždČním je zapoþato
pĜehrávání. V té dobČ do bufferu putují další þásti souboru a ten se zároveĖ stahuje a
pĜehrává. Rozlišují se 2 základní druhy streamingu - Video on demand (video na
požádání) a Live streaming (živé vysílání). Tato moderní technologie poskytuje
stabilní metodu pĜenosu dat mezi serverem a poþítaþem. Kvalita pĜehrávaného
materiálu je automaticky upravena podle kvality pĜipojení a jeho aktuálního zatížení.
Z pohledu posluchaþe je webcasting obdobou rozhlasového/televizního vysílání,
neboĢ se jedná o urþitý "tok" informací, ve kterém navíc posluchaþ mĤže sám
interaktivnČ volit sled prvkĤ. PĜi souþasné integraci dalších interaktivních prvkĤ se z
webcastingových materiálĤ stává webcastingový systém, silný hráþ na poli
e-learningového vzdČlávání. Webcastingové systémy také umožĖují synchronizaci s
dalšími rich médii. Tento termín v sobČ zahrnuje velké množství interaktivních médií,
napĜíklad obrázky, zvuky, texty a flash animace.
3. APLIKACE WEBCASTINGOVÝCH SYSTÉMģ
ZmČny v sociální a ekonomické oblasti lidského života vedou k zásadním otázkám
o podobnČ a dalším smČĜování dnešního vzdČlávání. Spoleþnost pĜechází od
vyuþování a klasického procesu uþení v rámci uznávaných organizací k vČtší
individualitČ, reflektivnímu uþení odrážejícímu reálný život s praxí – od uþení
prezenþního k uþení distanþnímu, resp. k e-learningu.
V rámci prezenþní výuky se v souþasné dobČ omezuje využití webcastingových
materiálĤ pouze na její podporu. Velký potenciál nabízejí pĜedevším pĜi snaze
zaþlenit do bČžných kolektivĤ jedince s odlišnými potĜebami vzdČlávání, jako jsou
studenti s poruchami uþení, handicapovaní studenti nebo naopak velmi talentovaní
studenti, kteĜí vyžadují individuální Ĝešení pro dosažení didaktických cílĤ.
V rámci distanþní výuky najdou webcastingové systémy širší uplatnČní. Mohou
sloužit jako náhrada klasické pĜednášky v on-line nebo off-line podobČ, a tím
umožĖují pedagogĤm se plnČ vČnovat individuálním potĜebám studentĤ. Omezí se
také konzultaþní hodiny, jelikož studenti mají neustále pĜístup k pĜednáškám a
mohou si všechny dĤležité informace samostatnČ dohledat. PĜi používání
webcastingových systémĤ a všech LMS mohou studenti využívat dalších výhod, jako
jsou diskusní fóra, chat s kolegy a pedagogem, IP telefonii, nástČnku atd.
Jedním z webcastingových systémĤ, který splĖuje veškeré parametry, je autorský
systém provozovaný na Jihoþeské univerzitČ – WVC::ONE. Tento systém je již
nČkolik let využíván pĜevážnČ k podpoĜe výuky na Pedagogické fakultČ.
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4. VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETěENÍ Z ROKU 2006, 2008
V letech 2006 a 2008 bylo provedeno dotazníkové šetĜení mezi studenty PF JýU.
Studenti odpovídali na sérii otázek zamČĜených na styl výuky, zapojení
multimediálních prostĜedkĤ do výuky, znalost e-learningu a e-learningových portálĤ
provozovaných na JýU. Vzhledem k povaze otázek byly za relevantní považovány
pouze odpovČdi od studentĤ, kteĜí navštČvují PF JýU více než 1 rok a mČli by mít již
pĜehled o možnostech e-learningu v rámci fakulty. Z dotazování byli vylouþeni
studenti oboru Informaþní technologie, u kterých se znalost tČchto pojmĤ a systémĤ
pĜedpokládá.
Z dotazníkového šetĜení vyplynulo, že 80 % studentĤ se setkává s pĜednáškami,
které nejsou podpoĜeny výukovými prostĜedky, jako je dataprojektor, el. tabule,
výukový materiál na Internetu apod., i když by to 95 % studentĤ uvítalo. Jednou z
dalších otázek byla zjišĢována znalost pojmu e-learning a jeho aplikace v rámci JýU.
83 % studentĤ je pĜesvČdþeno o své znalosti slova e-learning. Bohužel pouze 28 %
studentĤ odpovČdČlo ANO na otázku, zda znají nČjaké e-learningové studio,
pĜípadnČ e-learningový portál fungující v rámci PF JýU, pĜípadnČ celé JýU. PĜi
detailnČjším dotazování na nejpoužívanČjší LMS studio eAMOS již potvrdilo jeho
používání více než 50 % dotázaných. PĜi dotazování na další e-learningová studia v
rámci univerzity pouze 19 % studentĤ potvrdilo znalost WVC :: ONE a jen 5 % nČkdy
tento portál navštívilo.

Tabulka 1 Výsledky dotazování v roce 2006
S odstupem dvou let, tzn. v roce 2008, byl dotazník studentĤm PF JýU opČtovnČ
položen s cílem ovČĜit pĜedchozí výsledy a zjistit, zda nastala oþekávaná a žádaná
zmČna. Dotazníkové šetĜení bylo realizováno za shodných podmínek. Z výsledkĤ je
patrné zlepšení znalostí a hlavnČ zapojení didaktických prostĜedkĤ do výuky.
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Z dotazníku vyplynulo, že 65 % studentĤ se stále setkává s pĜednáškami, které
nejsou podpoĜeny didaktickými prostĜedky, jako je dataprojektor, LMS studia, elearningové materiály atd., i když by to 90% studentĤ uvítalo. Další otázka zjišĢovala
znalost pojmu e-learning. Oproti roku 2006, kdy znalost slova potvrdilo 83 %
respondentĤ, je výsledek v tomto testování o 5 % nižší – 78 %. Naproti tomu znalost
e-learningového portálu v rámci univerzity potvrdilo nyní o 11 % více studentĤ, tzn.
39 %. V detailnČjším dotazování znalost eAMOSu potvrdilo již 65 % studentĤ. PĜi
dotazování na WVC::ONE potvrdilo jeho znalost pouze 18 % studentĤ a 10 % tento
portál navštívilo.
Druhé testování ukázalo již pĜíznivČjší výsledky. Zlepšení bylo vyvolané stoupajícím
tlakem na pedagogy, kteĜí jsou nuceni zapojovat moderní technologie do výuky.
Mladší pedagogové jdou dále a do LMS systémĤ umísĢují pĜednášky, cviþení,
doplĖkové materiály, zapisují docházku, studenti musejí interaktivnČ plnit úkoly pĜes
eAMOS a celý systém má stále vČtší popularitu a návštČvnost.
Nižší procento znalosti u slova e-learning mĤže být zpĤsobeno již standardním
používáním tohoto nástroje. Studenti si neuvČdomují, že používané materiály a
nástroje jsou e-learningové.

Tabulka 2 Výsledky dotazování v roce 2008
5. VÝSLEDKY ROZHOVORU REALIZOVANÉHO V ROCE 2009
Vzhledem k výsledkĤm šetĜení byl v roce 2009 proveden rozhovor s pedagogy 3
vysokých škol na téma webcastingové systémy. Osloveni byli 2 pracovníci instituce
využívající webcastingové systémy a sami byli tvĤrci audio nebo video obsahu.
KromČ þeských institucí (JýU, ýVUT) byla oslovena i zahraniþní University of Sussex
(UK). Celkem byly položeny 3 otázky zjišĢující souþasný stav a budoucnost
webcastingových systémĤ.
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1) Využíváte aktivnČ na svém pracovišti webcastingový systém?
VČtšina pedagogĤ se shodla, že využívají webcastingový systém aktivnČ s
pĜihlédnutím k vyuþovaným pĜedmČtĤm. Pouze pracovníci JýU, kteĜí nevyužívají
automatizovaný systém (ýVUT), pĜípadnČ nemají vyþlenČny zamČstnance na tuto
þinnost (Sussex) vytváĜejí materiály spíše obþasnČ.
2) Jsou webcastingové systémy perspektivním nástrojem v distanþním vzdČlávání?
Všichni dotázaní se shodli, že webcastingové systémy jsou vhodným nástrojem
distanþního vzdČlávání a 2/3 z nich (Sussex, ýVUT) je využívají i pĜi prezenþní formČ
výuky. VČtšina materiálĤ vytvoĜených na JýU je použitelná pro obČ formy výuky, ale
zamČstnanci o nich aktivnČ studenty prezenþní formy neinformují.
3) Jaké jsou hlavní pĜekážky v rozvoji webcastingových systémĤ v prostĜedí VŠ?
Pracovníci Britské univerzity Sussex nevidí žádné pĜekážky v rozvoji a dalším
zapojování webcastingových systémĤ do výuky a vytváĜejí stále nový obsah v
závislosti na aktuálních požadavcích (skladbČ pĜedmČtĤ, nutnosti aktualizace
obsahu, …). ZamČstnanci ýVUT vidí hlavní problém ve vysokých poĜizovacích
nákladech na potĜebné vybavení (automatizované systémy). Pedagogové JýU vidí
nejvČtší pĜekážku v þasové nároþnosti vytváĜení tČchto materiálĤ, která v mnoha
pĜípadech limituje jejich vznik.
6. ZÁVċR
Na základČ dotazníkových šetĜení a rozhovorĤ s pedagogy JýU, ýVUT a University
of Sussex je zĜejmé, že webcastingové systémy mají své místo ve vzdČlávání.
University Of Sussex využívá kombinaci obou technologií, používané jednotlivými
institucemi v ýeské republice. Systém používaný na ýVUT je plnČ automatizovaný a
materiály jsou vytváĜeny ve specializovaných uþebnách po pĜihlášení do poþítaþe a
automaticky zpĜístupnČny pĜes internet. Toto Ĝešení je jednoduché na obsluhu, ale
poĜizovací náklady jsou velmi vysoké.
Jihoþeská univerzita využívá autorský systém, do kterého se musejí materiály
manuálnČ poĜídit, upravit a nahrát. Toto Ĝešení je levné, univerzální, použitelné
kdekoliv, ale velmi þasovČ nároþné.
Na rozdíl od þeských škol není Sussex limitován finanþními prostĜedky a ani
personálním zajištČním této aktivity. Moderní technologie mají v zahraniþí velkou
podporu a výsledky výzkumĤ tento trend stále více posilují. Nyní je otázkou pro
akademiky, jak se k tomu postaví a zda i v podmínkách þeského vysokého školství
budou zavádČny moderní technologie, které mohou zkvalitnit a zefektivnit výuku.
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Abstract:
Teachers need to test their students in most effective way i.e. as easy check as possible, with unique
test for each student. This paper shows one example of the generation of unique tests containing
questions with embedded answers (cloze questions). The cloze question enables to use more than
one question and answer in the single task. We propose the cloze question XML structure.
The generating procedure written in any programming language or appropriate environment is the
base of generating process. Procedure inputs can be either the task with parameter as an input values
or the problem solving function or XML template. The XML templates are the formulas of proposed
universal question format for cloze type of questions according to XML structure. By this way is
possible to use other type of question e.g. numeric or short answer questions. In our example we used
Matlab system to calculate results of given problems created from randomly generated input
parameters (other environment with similar math libraries can be used by the same way).
The generated random input parameters of the task are attached to the pattern of task assignment.
The generated random input parameters together with the result (calculated by the function solving
given problem) represent inputs into generation process according to the chosen template. File with
questions in universal format is the output of this part of generating process. In the next part we can
translate the generated file with help of XSTL transform rules to appropriate style of selected LMS. We
show the example translation to XML Moodle format for importing questions to LMS Moodle or the
translation to LaTeX format, which fits for creation of questions in PDF. This format is suitable for
creation of both the teacher's version (with answers) and the student's version (without answers) and it
even supports test filling directly in PDF document or HTML format suitable for web presentation.

Keywords:
Test, LMS Moodle, , XML, , XSLT, LaTeX.

1. ÚVOD
PĜi práci v libovolném LMS prostĜedí jsou nedílnou souþástí každého kurzu studijní
aktivity v podobČ testĤ aĢ už uþících þi zkušebních. Snahou uþitele je vytvoĜit
automaticky se opravující test s otázkami dostateþnČ procviþujícími danou tematiku a
pokud možno otázkami pro každého studenta jedineþnými a také spolu s návodem
na Ĝešení i otázkami uþícími. NapĜ. LMS Moodle (Moodle, 2007) nabízí pro tento úþel
typ testových úloh Vypoþítávaná úloha, ve které lze ruþnČ generovat sadu hodnot
vstupních parametrĤ, které se automaticky vkládají do zadání pĜíkladu bČhem
generování testu pro jednotlivé studenty. SouþasnČ s tím lze zadat pĜedpis (funkci)
pro zpracování vstupních parametrĤ do jednoho výstupu. Uvedený pĜístup má Ĝadu
nevýhod. Uvádíme dle našeho názoru nejvČtší omezení tohoto typu úlohy.
Sady vstupních parametrĤ je nutné generovat ruþnČ tj. neexistuje možnost
automatického náhodného generování podle zadaných pravidel þi funkþního
pĜedpisu.
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Systém neumožĖuje zadat složitČjší funkþní pĜedpis, provádČjící požadované
operace nad vstupními daty a stejnČ tak nelze zadat složitČjší algoritmické numerické
výpoþty (iteraþní apod.)
Výstupem úlohy mĤže být pouze jedna výstupní hodnota
Uvedené nedostatky se snaží vyĜešit dále popsaný pĜístup automatického
generování úloh vycházející z postupu zveĜejnČného ve zprávČ (Fikar, 2007).
V pĜíspČvku ukazujeme univerzální princip automatického generování úloh a dále
jeho použití na konkrétný typy úloha jako jsou numerické otázky, otázky s krátkou
odpovČdí a zejména úlohy typu cloze, umožĖující více otázek rĤzných typĤ v rámci
jedné úlohy. Navrhujeme struktury pro zadání úloh typu cloze a ukazujeme postup
jejich zpracování. Navržený postup je ukázán na pĜíkladu vytvoĜení souboru otázek
vhodných pro import do LMS Moodle, ale také jako test ve formátu PDF s variantami
pro studenta (bez odpovČdí) a pro uþitele (s odpovČdí).
2. PRINCIP AUTOMATICKÉHO GENEROVÁNÍ ÚLOH
Jádrem generujícího systému je funkþní pĜedpis Ĝešení dané úlohy (Ĝešitel) a
generátor vstupních dat. ěešitelem je funkce s promČnlivým poþtem vstupních
parametrĤ, závislým na konkrétním zadání úlohy, a poþtem vstupních parametrĤ
daným parametry dle typu úlohy. Generátor umožĖuje automaticky generovat
„vhodná“ vstupní data na základČ zadaných pravidel, které popisují vztahy mezi
vstupními daty. Dosti þasto je algoritmus generátoru implementován jako zpČtný
postup Ĝešení úlohy od oþekávaných náhodnČ vygenerovaných výsledkĤ ke
vstupním datĤm. ěešitel i generátor vstupních dat mohou být implementovány
v libovolném jazyku þi vhodném vývojovém prostĜedí. Výstupem z generátoru je sada
vstupních dat a výstupem z Ĝešitele potom sada požadovaných výstupních dat. Takto
navržený systém umožĖuje odstranit první dvČ z výše uvedených nevýhod.
Data, vygenerována popsaným zpĤsobem, jsou vstupem do vlastního generátoru
pĜíkladĤ spolu se vzorem (šablonou) vlastního zadání úlohy a se strukturou
(šablonou) úlohy univerzálního výstupního XML formátu. Generátor umožĖuje
zpracovat úlohy typu numeric (NUM), umožĖující zadat þíselnou odpovČć pouze na
jednu otázku, dále úlohy typu short answer (SA) a multichoice (MC). Významnou je
možnost zpracovat a generovat úlohy typu cloze (C), které mohou obsahovat
všechny 3 zmínČné typy.
Generátor pĜíkladu „dosadí“ vygenerovaná vstupní data úlohy do textu zadání a poté
spolu s textem komentáĜe k úloze „dosadí“ do šablony požadované úlohy. StejnČ tak
dosadí Ĝešitelem vypoþtené výstupní hodnoty jako odpovČć (Ĝešení) úlohy. V pĜípadČ
NUM úlohy pouze odpovČć na jednu otázku, v pĜípadČ C úlohy odpovČdí na více
otázek. Uvedený pĜístup umožĖuje urþit Ĝešitelem i více odpovČdí na jednu otázku
s ohodnocením míry správné odpovČdi v pĜípadČ NUM úlohy. Výstupem Generátoru
úloh je XML soubor v navrženém univerzálním formátu, který je možné pomocí
použité šablony pro daný typ úlohy, transformovat do formátu pro import úloh do
vybraného LMS. V pĜíspČvku je ukázán výstup do formátu Moodle XML. Výstup ze
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systému v podobČ univerzálního formátu je vhodný pro následné zpracování, které
popisujeme jako další možnosti práce s vygenerovaným dokumentem.
Celý popsaný proces generování dokumentu ukazuje obrázek þ. 1.
3. PěÍKLAD IMPLEMENTACE GENERÁTORU
NejdĜíve ukážeme pĜíklad jednoduché úlohy s odpovČdí typu numeric (NUM). Jedním
ze vstupních dat generátoru je vlastní text zadání úlohy s variabilními vstupními
parametry. PĜíklad takového zadání je ukázán ve výpisu þ. 1. Variabilní vstupní
parametry jsou z obou stran oznaþeny symbolem ##. Ve výpisu jsou to napĜíklad
promČnné ##uver## nebo ##perioda_2##.

Obrázek 1 Proces generování pĜíkladĤ do formátu XML (Zdroj: vlastní)

ÚvČr o velikosti $##uver## je splacen $##akontace## hned a poté stejnými platbami
na ##konec_zacatek## ##perioda_2## po dobu následujících ##pocet_let## let.
Urþete
##perioda_4##
platbu,
jestliže
úroková
sazba
je
j<dolni_index>##frekvence_uroceni##</dolni_index>= ##sazba##~%.
Výpis 1 Zadání úlohy s promČnnými vstupními daty (Zdroj: vlastní)
V prvním kroku generátor vstupních dat vygeneruje dle zadaných pravidel a vztahĤ
vhodné hodnoty promČnných v textu zadání úlohy. Tato data jsou vstupem Ĝešitele
úlohy tj. algoritmu, který na základČ vygenerovaných vstupních dat úlohu vyĜeší a
urþí výstupní data (Ĝešení úlohy). Všechna data (vstupní i výstupní) jsou spolu se
šablonou daného typu úlohy a komentáĜem Ĝešení vstupem do vlastního generátoru
úlohy. Výsledkem þinnosti tohoto generátoru je celá úloha v univerzální XML
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struktuĜe. Výpis þ. 2 ukazuje hlavní þást takto vygenerované úlohy. Hlavními tagy
jsou zde <question> tag, tag <questiontext> se zadáním úlohy a tag <answer>
s þíselným Ĝešením úlohy. PromČnné vstupní parametry v zadání úlohy byly
nahrazeny hodnotami vygenerovanými generátorem vstupních dat.
<question type="numerical" score="1" nazev="no">
<name>
<text>Obecny duchod 10 - 1</text>
</name>
<questiontext format="html"><text>ÚvČr o velikosti $11000 je splacen $1100 hned a
poté stejnými platbami na konci mČsíce po dobu následujících 3 let. Urþete mČsíþní
platbu, jestliže úroková sazba je j<dolni_index>4</dolni_index> = 19.3 %.
</text></questiontext>
<image></image>
<penalty>0</penalty>
<hidden>0</hidden>
<answers>
<answer><result moodle="yes">363</result>
<tolerance>1</tolerance>
<feedback>
<text>
<p> Poþítáme platbu R ze vzorce pro výpoþet souþasné hodnoty pĜedlhĤtného
(polhĤtného) dĤchodu. Souþasnou hodnotou je zde velikost úvČru zmenšená o
akontaci. Poþet období je dán souþinem poþtu let a frekvence splátky dle zadané
periody splátky. Zadanou sazbu pĜevedeme dle principu ekvivalence vzhledem k
frekvenci splátky. </p>
</text>
</feedback>
<fraction>1</fraction>
</answer>
</answers>
….
</question>
Výpis 2 Vygenerovaný pĜíklad v univerzálním XML formátu (Zdroj: vlastní)
Výstup generátoru úlohy mĤže být transformován do požadovaného výstupního
formátu v transformaþním procesu XSLT procesorem a XSL souborem se šablonou
výstupního formátu. Výpis þ. 3 ukazuje výsledek v podobČ možného výstupního
formátu Moodle XML, který je vhodný pro import úlohy do banky úloh LMS Moodle.
Ve výpisu je patrný výsledek preprocesu, který je souþástí transformace, a který
pĜevádí závorky html tagĤ v textech (zadání úlohy, komentáĜ) na znakové entity.
NapĜ. formátovací tag <p> je pĜeveden na &lt;p&gt;
<question type="numerical" score="1">
<name>
<text>Obecny duchod 10 - 1</text>
</name>
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<questiontext><text>…</text></questiontext>
<image/>
…
<answer>363
<tolerance>1</tolerance>
<feedback><text>
&lt;p&gt; Poþítáme platbu R ze vzorce pro výpoþet souþasné hodnoty pĜedlhĤtného
(polhĤtného)
…
&lt;/p&gt;
</text>
</feedback></answer>….</question>
Výpis 3 Vygenerovaný pĜíklad v transformovaném Moodle XML formátu (Zdroj:
vlastní)
4. ÚLOHY TYPU CLOZE
Úloha typu cloze(C) ve srovnání s jednoduchou úlohou typu NUM, krátká odpovČć
popĜ. MC úlohou, umožĖuje zadání více úloh (podotázek) uvedených jednoduchých
typĤ v rámci jedné úlohy. Hlavní Ĝídící struktura úlohy typu C je uložena v hlavním
Ĝídícím souboru. Výpis obsahu tohoto souboru je ukázán ve výpisu þ. 4. Soubor
obsahuje zejména informace o souborech, ve kterých je uloženo hlavní zadání úlohy
a souborech se znČním podotázek.
<question type="cloze">
<text_file>Priklad_zadani.txt</text_file>
<text_komentare>Priklad_komentar.txt</text_komentare>
<subquestions>
<text_file>Priklad_podotazky.xml</text_file>
</subquestions>
</question>
Výpis 4 Obsah hlavního Ĝídícího souboru (Zdroj: vlastní)
Podotázky jsou zadány v souboru Priklad_podotazky.xml, který obsahuje vlastní text
podotázky v pĜípadČ úlohy typu NUM nebo krátká odpovČć popĜ. obsahuje název
souboru s textem jednotlivých možností v pĜípadČ MC úlohy. Výpis þ. 5 ukazuje
pĜíklad takového souboru a výpis þ. 6 ukazuje þást souboru se znČním jednotlivých
možností v pĜípadČ MC úlohy.
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<subquestions>
<subquestion type="multichoice"><text>Moznosti1.xml</text></subquestion>
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<subquestion type="numerical"><text>Jaká je hodnota kritéria pro
stroje~?</text></subquestion>
<subquestion type="multichoice"><text>Moznosti2.xml</text></subquestion>
</subquestions>

koupi

Výpis 5 Obsah souboru podotázek (Zdroj: vlastní)
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<questiontext>Jaké kritérium (kritéria) zvolíte pro srovnání~?</questiontext>
<answers>
<answer correct="false">
<text>VnitĜní výnosové procento jednotlivých pĜíležitostí</text>
<feedback>ZbyteþnČ složité, pokud máme zadánu referenþní sazbu</feedback>
</answer>
…
<answer correct="true">
<text>ýistá souþasná hodnota jednotlivých pĜíležitostí</text>
<feedback>SprávnČ. ýistou souþasnou hodnotu pĜi stejné poþáteþní investici lze
použít</feedback>
</answer>
…
</answers>
Výpis 6 Obsah souboru s jednotlivými možnostmi MC otázky (Zdroj: vlastní)
Výpis þ. 7 je pĜíkladem výstupu generujícího procesu v univerzálním XML formátu,
který byl navržen autorem. Úloha se skládá z hlavního zadání a 3 podotázek. DvČ
z nich jsou MC úlohy s možností výbČru jedné z možností (viz výpis þ. 6). TĜetí
podotázka je typu NUM s vypoþtenou hodnotou sledovaného kritéria. Soubor v tomto
navrženém formátu je vstupem do XSLT procesu, který úlohu transformuje do
požadovaného formátu napĜ. Moodle XML formát (viz výpis þ. 8).
<question type="cloze" score="3" nazev="no">
<name>
<text>Srovnani investic 7b - 1</text>
</name>
<questiontext format="html"><text>Spoleþnost si mĤže pĤjþit s úrokovou sazbou
i<dolni_index>365</dolni_index> = 2.84 %. Spoleþnost uvažuje o koupi stroje v cenČ
$851000, který bude vynášet spoleþnosti $33900 na konci každého þtvrtletí po dobu
7 let a po tomto období bude prodán za $30391. Má si spoleþnost pĤjþit na koupi
tohoto stroje ?
</text></questiontext>
....
<subquestions>
<subquestion type="multichoice" score="1">
<name>
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<text>Podotazka 1</text>
</name>
<questiontext format="html"><text>Jaké kritérium (kritéria) zvolíte pro srovnání
?</text></questiontext>
…
<answers>
<answer fraction="0">
<text>VnitĜní výnosové procento jednotlivých pĜíležitostí</text>
<feedback><text>ZbyteþnČ
složité,
pokud
máme
zadánu
referenþní
sazbu</text></feedback>
</answer>
…
<answer fraction="100">
<text>ýistá souþasná hodnota jednotlivých pĜíležitostí</text>
<feedback><text>SprávnČ. ýistou souþasnou hodnotu pĜi stejné poþáteþní investici
lze použít</text></feedback>
</answer>
…
</answers>
</subquestion>
<subquestion type="numerical" score="1">
<name>
<text>Podotazka 2</text>
</name>
<questiontext format="html"><text>Jaká je hodnota kritéria pro koupi stroje
?</text></questiontext>
…
<answers>
<answer><result moodle="yes">31666.2361</result>
….
</answer>
</answers>
…
</subquestions>
</question>
Výpis 7 Obsah výsledného tvaru úlohy v univerzálním XML formátu (Zdroj: vlastní)
<question type="cloze" score="3">
<name><text>Srovnani investic 7b - 1</text></name>
<questiontext>
<text>
Spoleþnost si mĤže pĤjþit s úrokovou sazbou i&lt;sub&gt;365&lt;/sub&gt; = 2.84 %.
Spoleþnost uvažuje o koupi stroje v cenČ $851000, který bude vynášet spoleþnosti
$33900 na konci každého þtvrtletí po dobu 7 let a po tomto období bude prodán za
$30391. Má si spoleþnost pĤjþit na koupi tohoto stroje ?
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Jaké kritérium (kritéria) zvolíte pro srovnání ? {1:MULTICHOICE:~VnitĜní výnosové
procento jednotlivých pĜíležitostí#ZbyteþnČ složité, pokud máme zadánu referenþní
sazbu~VnitĜní výnosové procento jedné vybrané pĜíležitosti a poté index ziskovosti
ostatních pĜíležitostí#ZbyteþnČ složité, pokud máme zadánu referenþní
sazbu~Budoucí hodnota jednotlivých pĜíležitostí#Budoucí hodnotu nelze použít.
NezohledĖuje vždy þasovou hodnotu finanþních tokĤ~=ýistá souþasná hodnota
jednotlivých pĜíležitostí#SprávnČ. ýistou souþasnou hodnotu pĜi stejné poþáteþní
investici lze použít~Velikost splátek jednotlivých pĜíležitostí#Velkost splátek
nezohledĖuje skuteþný výnos investice. DĤležitá je také doba splácení}
Jaká je hodnota kritéria pro koupi stroje ? {1:NUMERICAL:=31666.2361:0.01}
Kterou možnost vyberete ? {1:MULTICHOICE:~=Spoleþnost si má pĤjþit na koupi
stroje#Ano. SprávnČ.~Spoleþnost si nemá pĤjþit na koupi stroje#Ne. Zkuste to
znovu}
&lt;br /&gt;
</text>
</questiontext>
…
</question>
Výpis 8 Obsah výsledného Moodle XML souboru (Zdroj: vlastní)
5. MOŽNOSTI POUŽITÍ JINÝCH VÝSTUPNÍCH FORMÁTU
Navržený univerzální XML výstupní formát umožĖuje transformaci vygenerovaných
úloh do rozdílných formátĤ v následném XSLT procesu (viz obrázek þ. 2).
V pĜedcházejícím jsme ukázali pĜíklad výstupního Moodle XML formátu. Tato
transformace byla provedena s pomocí XSL šablony vytvoĜené s ohledem na
navržený univerzální XML formát a požadovaný finální výstupní formát. Nyní je
kromČ Moodle XML šablony v þeském a anglickém jazyce pĜipravena a používána
také XSL šablona pĜevodu do LaTeX formátu v þeském i anglickém jazyce. ýást
finálního výstupu použití LaTeX šablony v anglické verzi a následného vygenerování
PDF dokumentu je ukázána na obr. þ. 3.
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Obr. 2 Transformace univerzálního XML formátu do ostatních výstupních formátu
(Zdroj: vlastní)

6. ZÁVċR
Popsaný systém automatického generování úloh pĜedstavuje užiteþný nástroj pro
pĜípravu nejen jednotlivých úloh, ale i kompletních testĤ v rĤzných variantách.
PĜínosem je zejména možnost použití úloh typu cloze s možností zadání více otázek
rĤzných typĤ v rámci jedné úlohy. Navržený univerzální XML formát umožĖuje
následnou XSL transformaci do rĤzných požadovaných formátĤ a tím použití
v rĤzných systémech popĜ. pro rĤzné úþely.
Prakticky jsou navrženy a používány dvojjazyþné šablony pro generování Moodle
XML formátu a import do banky úloh v LMS Moodle a dvojjazyþné šablony pro
vytvoĜení testĤ v LaTeX formátu a následné generování tČchto testĤ v PDF formátu
ve verzi pro studenty a verzi pro uþitele s Ĝešeními zadaných úloh. PĜíprava úlohy
v tomto systému tj. definice generátoru vstupních dat, implementace algoritmu
Ĝešitele pro danou úlohu a formulace vlastního zadání spolu s komentáĜem je þasovČ
nároþná, ale jednoduchost výsledného použití a zejména možnost generování
velkého množství unikátních zadání a rĤzných variant testĤ kompenzuje pracnost a
þas strávený pĜi tvorbČ jednotlivých úloh.
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Obrázek 3 Výsledek XSLT transformace do LaTeX (PDF) formátu (Zdroj: vlastní)
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III. DISTANýNÍ VZDċLÁVÁNÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
U NÁS I V ZAHRANIýÍ
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Abstract:
The article is focused on higher education studies in economy and teaching and learning in the field of
Financial Business Analysis is described in details. It considers the new structure of studies (Bachelor
and Master levels) as the important principle of the Bologna process in relation with the field of studies
in question and it analysis the teaching practices, organisation of studies, learning materials etc. The
last part of the article deals with the new teaching and learning methods (distance education) and with
the implementation of IT into the teaching and learning processes.
Keywords:
Lisbon Strategy, Bologna process, distance form of learning, financial business analysis, IT in
education.

1. INTRODUCTION
At the meeting of the EU member countries in Lisbon in the year 2000 there was
accepted a strategy (Lisbon Strategy, 2000) for the development of economy based
on knowledge.
For the realization of the goals set at the foundation of the Lisbon strategy, the EU
countries united their efforts in changing the European economy and also for
accepting a program for modernization of the educational systems. They declared
that in 2010 Europe must take a leading place in the quality and competitiveness of
the educational systems. The European Commission proposed to the EU member
countries to direct their attention on developing and applying national strategies for
the execution of the strategic measures accepted in Lisbon in the following directions:
The Teacher in the teaching process is accepted as a personality who is responsible
for both acquiring quality knowledge and skills at the exit of the system, and for the
creation of quality intellectual products. The student in the learning process is
accepted in the position of a personality who acquires knowledge and skills needed
for the formation of sufficient creative potential, knowledge, skills, habits, motivation
and personal realization. The activities for the execution of the goals of the Bologna
Accords have two principal aspects – legislative initiatives and defining priorities in
the sphere of higher education, accompanied by practical measures.
2. MAIN TEXT
One of the principal novelties resulting in from the Bologna process is the adoption
and recognition of the Bachelor’s Degree as a principal component in the preparation
of higher education specialists. The principal goal of this Degree is the formation of
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broad profile specialists with capabilities for adaptability and mobility in the conditions
of a dynamic labor market in the conditions of globalization. The second important
component in the education system of higher education which has to be
characterized also with research features is the Master’s Degree which aims at
deepening and expansion of the knowledge of the specialist in given scientific and
professional area. The Master’s Degree looks for the building of habits for the
solution of problematic situations in real business, as well as the formation of initial
aptitude to research, as well as the selection of young research potential. The
Doctor’s Degree which is the last educational and qualifying degree in this trinity
system has its target to guarantee preparing personnel with narrow fundamental and
specialized orientation and certain research contribution in a given sphere.
In the modern and internationally recognized Financial Business Analysis there
grows the role of the preventive analysis of financial and business risk from
insolvency (bankruptcy). A number of world renowned scientists like Prof. Dr. Edward
Altman, Prof. List, Prof.Tafler, etc., develop the so-called Financial Security Analysis,
as well as the Balanced Scorecard Analysis of Prof. Dr. David Norton and Prof. Dr.
Robert Kaplan. These two methodologies belong to a comprehensive system for
modern financial business analysis of the entire activity – without favoring the
financial indices which in most cases have consequential and unilateral character.
The methodology of Prof. Norton and Prof. Kaplan offers a broad field for research in
a complex and systematic plan of both the financial and non-financial indices. These
are new promising directions which guarantee objectiveness and profoundness of the
business analysis. Regretfully, the new, modern and internationally recognized
methods for financial and business analysis are quite superficially and sketchily
taught, and at some places not at all taught to students in the economic universities
in the Republic of Bulgaria. Modern and unencumbered views on the scientific
method for Financial Business Analysis are not commented and even are not
proposed for adequate scientific discussion. The theory of science, respectively, of
business analysis is neglected. Something similar is happening with accounting.
They work with obsolete postulates and sometime the scientometrics parameters are
abandoned quite easily – they rely mostly on standards and directives, concepts,
conventions and the normative and reference base. There have appeared many
applied sciences with overlapping objects and commonplace methods.
Wissenschaftslehre – the modern philosophical epistemology are undeservedly
neglected. This now is already a problem becoming permanent and therefore turning
harmful and quite precarious. There comes the question - is it sufficient to make and
develop true, contemporary economics applied science by using standards,
directives and conventions? At some places, even in ‘leading’ universities on
economics, they still teach routine by methods and standard cases, conventional
definitions about the object, subject, method and techniques of the science “Analysis
of Economic Activities” as from the 40’s, 30’s, and even from the 20’s of the past
century. Similar cases have nothing in common with contemporary financial
microeconomics, respectively, with the theory of market economy. What is alarming
is that the reasons for this precarious phenomenon are rooted in the irresponsible
attitude of certain representatives of the research cadres. They are inactive, poorly
developing and not working on their contemporary research growth. The multi-criteria
factor analysis, situations analysis, integral analysis, analysis of the influence of
factors in the business media by means of imitation modeling are taught on a small
scale. At some places teaching of elementary and superficial methods of analysis are
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criminally allowed. The solutions and to that from allegedly good teachers are sought
in elementary and poorly grounded classification of methods for analysis, factors,
indices and resources. The teaching of the methodology of Financial Business
Analysis is subject to resolute improvement. Regretfully, we must confess that this is
exactly one of the reasons to realize easily but not always qualitatively a large
number of engagements in the Master’s Degree, and to take up abnormal high
number of lessons by one and the same, quite often undistinguishable teachers, in
the form of distance learning. One and the same teachers appear in this not quite
attractive role. Absent is any, whatsoever, principle of competitiveness or
alternativeness. How can we speak about quality and competitiveness in this case?
What are we doing, which way do we go with these commonplace and traditional
circumstances: nothing old has been forgotten and quite little is the new which has
been learned - the same styles, uniform syllabus and one and the same teaching
subjects? The analysis of the activities and the financial reports of the non-financial
enterprises can be taught at much higher level. The analysis of the financial reports
of the non-financial enterprises can be taught in a more profound manner from the
point of view of the analysis of expenditures, revenues and the financial results (CVP
Method of Analysis). In R Bulgaria one still cannot see modern solutions in direction
of scientific-research and scientific-teaching work on analysis of accounting balance
(Balance Sheet Analysis), as well as with regard to the analysis of the cash flow
according to the direct and indirect methods – (Cash Flow Method of Analysis).The
analysis of the cash flow can give the students a rich arsenal of knowledge about the
financial potential, strategy and tactics of the enterprise. Lecturing on the matter of
cash flow from investment, financial and operative activity would provide the basis for
acquiring knowledge about the investment and operative strategy and tactics of the
enterprises.
This analysis based on elementary comparisons and fixing the net growth or
reduction of the cash flow is presented superficially and not in depth. The methods of
financial and business analysis are resolutely to break away from their static situation
and to develop dynamically. They are to improve in all aspects – horizontally,
vertically and in integrity. The Financial and Business Analysis (FBA) both as science
and business practice must develop and get supplemented to a certain (admissible)
degree with accountancy. We categorically do not share the thesis that accountancy
is the only information base to FBA. We disagree also with the “strange
interpretations” of certain authors – accountancy experts on the so called
“Accountancy Analysis”. According to us at least, what they put in it is deprived of
sufficient contents and serious methodical meaning and logics from the point of view
of genuine analysis as science and business metrics, and financial-manager practice.
We are opposed to another extreme thesis that accountancy all but overlays and
identifies itself with, even is the same as analysis, whereby the latter is
depersonalized as science and practice. This outright lie is circulated by some
teachers-‘accountancy experts’ quite cold-bloodedly for years already. This is
unserious, gross, primitive and extremely unclean concept. The changing and
improving theory and practice of Financial Business Analysis and Accounting – make
the training of the students in the economics higher educational establishments hard,
contradictory, risky and highly responsible process. Important condition for success in
the science and teaching work is the successful improvement of the curricula and
syllabus on the respective disciplines both for the Bachelor’s degree, and even more
in the Master’s degree also in the distance form of learning. The programs on
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Financial Business Analysis need modernization, accurate editing and serious
reworking. Some assertions in them raise concern and why not panic. Things are to
be taken in serious and responsible hands. The arsenal of teaching methods has to
be improved, as well as the qualification of the science-teaching cadres. It is with
regret that we have to confess that not a small part of the teaching staff rely on old
knowledge, do not work for their theoretical and practical - application growth. Their
mathematical and econometrics preparation is below any criticism. Their creative
helplessness before the non-traditional mathematical methods for analysis is not a
secret for anybody. The training forms are to be improved in conformity with the
respective international standards and requirements. The textbooks, the training aids,
the forms of control and communication with the students also have to develop
adequately to the modern requirements, to the objective market realities, as well as
to the conditions of the global financial and economic crisis. The principle of
competition in assigning lecturer courses and the writing of textbooks has to be
introduced without delay, excluding reservations.
The textbooks are to be published after mandatory broad discussion in the
departments. In this way the circulation of certain arbitrary and purposeful lies,
“ridiculous fancies”, as well as ‘strange airy notions” of a number of authors would be
avoided. Active and persistent distinction in the syllabus on FBA between the
Bachelor’s degree and Master’s degree of education has to find appropriate place
and be actively recognized. There has to be put an end to any overlapping and
repetition of topics and huge sections. It is high time that the principles of the
Bologna Process and the Lisbon Strategy turn from wish to reality. In the scope of the
academic discipline Financial Business Analysis of the Enterprise (Financial
Business Analysis) there is abundant European and world experience. The scientific
development and modern teaching of the established in the leading university
centers Financial Business Analysis puts beyond doubt the development,
establishment and modern teaching of “Financial Business Analysis of the
Enterprise”. Before teaching financial business analysis there have to be taught
scientific disciplines like higher mathematics, statistics, financial calculations, theory
of accounting, general theory of finances, respectively, finances of the enterprise.
The syllabus on FBA has to clearly reflect the connections with the sciences of the
fundamental bloc. The separate theses have to be presented distinctly and possibly
more in depth so that the students get a picture about the entire training course on
this discipline. It is necessary, possibly in the most precise way, to clarify the means
and methods of training, as well as the scheme for lining up of the separate studies.
With the right proportion there would be created preconditions for efficient training
and receiving a system of special knowledge on FBA. The means and methods for
teaching must be well explained in the curricula and syllabus on FBA. The lecture on
FBA must be deeply theoretically grounded. The style of statements and descriptions
which is repulsive and deeply archaic has to be avoided. Declarations and
unnecessary pathos are repulsive. The modern lecture on FBA has to be well
balanced with examples from practice. The lecturer presenting the lecture must have
rich practical experience and solid theoretical preparation. Edifying clichés are very
repulsive and inadmissible. They must step back for the account of convincingly
presented national and world scientific and practical experience in the field of
Financial Business Analysis. The situational approach would be accepted resolutely
and with conviction by the academic public. Very well are accepted the examples on

97

DisCo 2010, 23. – 25. þervna 2010, PlzeĖ
FBA, macro- and microeconomic parameters which change repeatedly. The
traditional discussion-presentation is to retreat to the wide use of technical means.
Means are to be sought for establishing close connection between the lectures and
the exercises. Of interest are appropriate tasks provided by the holder of the
discipline on FBA which can be realized efficiently with the leader of the exercises.
Very good effect would result in if the students are divided into groups which imitate
managing teams at various levels of the enterprise. Leaders and supervisors are
named within the framework of business games.
These teams are to be placed in a regime of continuously changing conditions. The
methodological tools of FBA provide opportunities for fast and adequate modeling of
economic practice. The distance form of learning of FBA is to be organized very
responsibly. First of all, this form has to be adequately supplied with textbooks,
training aids and didactical materials. The economic universities are to select very
qualitative lecturing staff to carry out the distance learning. The consultations with the
students are to be especially accurate and at very high level. And with the distance
form it has to be emphasized a lot on special cases, on practical examples on the
basis of solid theoretical justification and IT. There is a spread belief that the
textbooks for distance learning have to be only just maximal light in weight, brief,
containing the most important. We allow ourselves to categorically disagree with that.
The absence of permanent contact with the lecturer makes it necessary to have
greater depth of the contents in the textbook or another aid. Of course, the
educational contents must be to a maximal degree attractive and accessible.
The consultations must be at least two-phase. During the first one more attention is
to be given to the explanation of difficult and complex cases. During the second
phase there have to be carried out cases, business games and practice which are
not lighter than those in the regular form of teaching on FBA. Solely such an
approach would unify to a great degree the quality of preparation on FBA as in the
Bachelor’s degree, so also in the Master’s degree, and in the distance form of
learning. According to specialists in our country and abroad, in the distance form of
learning as well (although still quite disputable according to some … because of poor
organization and performance by inactive teaching staff) there is room for wide use of
computer presentations and multimedia teaching. This is an adequate approach and
it can be used in appropriate media in the process of distance learning on FBA. The
multimedia learning is appropriate for the preparation of specialists on financial
business analysis because of the possibility to stimulate their analytical thinking by
business games, special cases and PC simulations with ‘infinite’ multiple changes of
the parameters. Modern and skillfully combined with IT presentation of the lectured
material that would guarantee: illustration of the stages of various scenarios of
company behavior and algorithms for factor analysis, visualization of schemes for
structuring, classification and modeling of interrelations among various indices,
factors and factor systems, presentation of the information database servicing of FBA
– the financial report in a standard or restructured but lawful description. Attempts are
already made on the discipline Financial Business Analysis, more willful lecturers
experiment carrying out lectures and seminar studies with the use of specialized
software, while carrying out business games and special cases, as well as
commentaries on problem situations of the business practice we realized with the
broad use of Power Point and Microsoft Excel. At the present stage the analysis
technically is realized by the students in business games with the help of MS Excel
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2007. In the foreseeable future and with the help of specialized PPP “Le tableau de
borde d’Analyse Finansiere” – “Infoslide on financial business analysis”, the results
would have to be sent to the e-mail address of the Accounting and Analysis
Department of the UNWE – Sofia city. Possibilities are outlined for control on the
skills of the students to realize efficient On Line ɢ Off Line retroaction with the
lecturer. Another approach in the interactive learning on FBA allows at all stages of
the learning process to realize by Internet connection presentation of the material
and stage-by-stage tests over the degree of its learning my means of permanent
consultations with the lecturer through distance holding of video and conference
connection. In the past year, even though still in its provisional phase, intensive work
was carried out on the implementation of the information technologies in the analysis
of the economic activity (Financial Business Analysis). Software for business analysis
is being prepared – part of which is already provisionally included in specialized
Master’s degree courses, and is partially experimented in the educational process.
The purpose of the research and of the developments with regard to application of
contemporary database on FBA is to raise the level of automation up to the level of
the accounting IT computer technologies.
The expected positive result is to be looked for in several directions: intensification of
the teaching process as a large part of the formula instruments is realized with the
help of software products; further development of the practical-application aspects of
analysis; creation of teaching systems with IT modules and specialized applications
on BSC Analysis, Financial Business Analysis of the Company, SWOT-Method of
Analysis, SWOT-Pest Analysis, EVA and WASS-Method of Analysis. Teaching staff
from the Section on Financial Business Analysis of the Enterprise from Department
Accountancy and Analysis of the UNWE – Sofia, develop a business game Analysis
of the Enterprise. Naturally, one comes to the conclusion that with the active methods
of teaching FBA through SWOT Method of Analysis the priorities: Extremely
Important, Very Important, Important, Not Important, are differentiated. This takes
place on the principle of differentiation of Strengths, Weaknesses, Opportunities, and
Threats.
Objectively, with the active teaching methods in the field of Financial Business
Analysis of the Enterprise, the interactive business game in network is becoming like
a natural necessity. It is a form of competition but also of cooperation between
teachers and students. In the conditions of games the students as analyzers look for
and model adequate market and financial solutions. They feel engaged and satisfied.
The education on FBA in the economics universities must be based on profound
theoretical and methodological preparation. At the same time the students have to
acquire stable and steady habits for solving various practical tasks in non-standard
situations. Excellent realization of the teaching on FBA in accordance with the high
criteria of the Bologna Process and the Lisbon Strategy presupposes availability of
erudite, very well prepared lecturers, capable, with personal charm and serious
scientific-pedagogical skill and potential to apply active forms and methods of
teaching. They have to be able to seriously and categorically motivate the students to
an efficient process for learning and research. Solely in such conditions and
circumstances there can be expected stable development and improvement of the
education on a key research and applied discipline like Financial Business Analysis
on the Enterprise. At the present stage one can still see considerable repetition and
in a not small degree overlapping of the educational contents on FBA (Financial-
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Economic Analysis) of the Bachelor’s and the Master’s degrees of training. There
arise a number of questions about the necessity of teaching in the Master’s degree,
and respectively, in the distance form of non-traditional learning subjects like:
Financial Business Analysis of the Commercial Company, Strategic Analysis and
Positioning of the Enterprise in the Market Economy. Situational Analysis –
Expenditures – Benefits – Strengths – Weaknesses – Threats – Opportunities –
SWOT Method of Analysis, SWOT Method of Financial State-Balance Sheet
Analysis, Cash Flow Analysis Related to the Activities of the Company – Cash Flow
Analysis, Analysis of the Financial Stability of the Firm and Assessment of the
Insolvency Risk – Z-Score Method of Analysis, Balanced Corporate Business
Analysis of the Efficiency – Balanced Scorecard Method of Analysis. Lecturing on
non-traditional spectrum of disciplines in the field of financial business analysis is
connected with preparing of erudite, trained and powerful staff potential of quality
lecturers – with very rich research and practical experience. At this stage, at some
places, there still continues the vicious practice of one and same lecturers getting
self-authorized with rights and living with the feeling of being ‘sole and life-time
holders of the position’ both to lectures and to exercises for a number of disciplines,
including also Financial Business Analysis (Financial Economic Analysis and
Analysis of Financial Reports- Author’s note).
This vicious phenomenon is observed both in the Master’s degree of teaching, and in
the distance learning. If the status quo and the ‘quiet trust’ continues to create
nutritive media for stagnant processes of education, then there is direct and
irreversible danger for it to get compromised by a thunder and then collapse. What’s
bad is that this is likely to happen inevitably, accompanied by an effect of decay,
folowed by crash and thunder. Absent is alternativeness, absent is competition and
striving for the new, non-traditional and alternative – both in the educational contents
and in the methods of teaching financial business analysis. Allowed are ‘rudimentary’
methodical spots in the educational contents on Financial Economic Analysis and
Analysis of the Financial Reports of Non-financial Enterprises, both in the Master’s
degree, and in the distance form of learning. It is time that the symbolic leading of
lectures by means of ‘office’ type assignment of elementary tasks from a textbook of
elementary contents for Master’s course made by academic rank lecturer be stopped
as being extremely ‘vicious practice’. Both the curricula and the syllabus on Financial
Business Analysis of the Firm (Enterprise) are subject to serious review and in-depth
rethinking.
5. CONCLUSION
The assignment of lectures, leading exercises, and the writing of textbooks and
educational aids on financial business analysis of the firm is to be placed on the
basis of mandatory competition principles. The studies, both at the Master’s degree
and in the distance form of learning are to be placed in conformity with the high
requirements of the generally accepted in Europe Bologna Process and Lisbon
Strategy. The diversified forms of communication between students and lecturers in
the framework of an efficient scientific-research and creative process would
significantly raise the level of education on Financial Business Analysis of the Firm, in
the economics universities in R Bulgaria. It is right to apply a new approach and to
make a beginning towards radical changes and untraditional solutions. The control
on scientific-lecturing work and the participation of the students in various degrees
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and forms of education is supposed to stimulate (them) towards creativity, tolerance
and positive development along the road to acquiring of convertible knowledge and
skills at European level.
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methods and instruments for education. It provides with a brief description of the history of distance
education and it devotes its main part to the current situation in this field in Bulgaria including the case
study from the University of National and World Economy.
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1. INTRODUCTION
The report goes into the opportunities for improving the distance learning by means
of using telecommunication means, participation of the teachers and the students in
various forms of on-line interrelations, organization of virtual courses and virtual
teaching. By improving the distance learning, opportunities are secured for a
qualitatively new dialogue between the teacher and the students which results in
qualitative enhancement of the efficiency of the learning process.
Because of its versatility and flexibility to the time budget, distance learning is
suitable for working people, for mothers taking care of their children, for those
residing in and close to the region or in distant regions, where no educational
institution or relevant professors are available, for people in a disadvantaged position
and for groups with specific educational needs. It offers equal chance to people
highly restricted in terms of their spare time and to those in a disadvantaged position
for learning and for improvement of their educational level, providing an option to the
learners to choose the courses, the time and the learning pace themselves.
Distance learning can be described as a complex of organizational forms,
management methods and instruments for education. Different material, human,
financial and information resources in terms of type and functionality, way of
participation and time of use, as well as intellectual capital, are used in the process of
education.
2. BRIEF HISTORY OF DISTANCE LEARNING
Distance learning is a form of education, which has got the following features:
1) there is permanent separation by time and distance of the learner and the
educator. The learner communicates with the educator and with the other students
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from the same group by regular mail or by email, on the phone or through the
website, i.e. on the Internet. 2) the role of educational institutions is increasing both in
the process of planning and preparation of educational materials and in providing
support to the learner; 3) a technical media (text, audio, video or a computer) is used
for the presentation of the course content; 4) two-way communication (direct and
feedback) between the educator and the learner is provided. Therefore the learner
has got a real opportunity to initiate a dialogue thus turning into an active party in the
educational process. 5) individual approach in the process or education and learning
is provided.
Historically, the development of distance education has gone through the following
stages:
1. Correspondence stage – from 1840 to 1900;
2. Program stage – from 1901 to 1940;
3. Initial media stage – from 1941 to 1980;
4. Stage of digital technologies – from 1981 to 1990;
5. Stage of local and global computer networks – from 1991 to 2000;
6. Contemporary stage – after 2001.
Initially correspondence has been developed as a legitimate form of education.
Formally it has appeared thank to the affordable post services in Europe and USA.
The educators used to send to the learners printed educational materials (manuals,
practical guides, etc.) by mail. After the successful accomplishment of the course the
learners gained respective credits. The correspondence form is the first stage of the
development of distance education, which has been developed mostly in Europe.
Historically, distance education was initiated by the University of London in 1836. The
formal beginning of distance education has been the first course, organized in 1840
by Isaak Pitman, who was applying the method of distance education to teach
applicants wishing to learn civil services, such as shorthand. The education was held
entirely through mail. Later, similar courses have been held for specialization in the
field of accountancy. In 1856 distance language courses by correspondence took
place, and they were organized by Gustav Langenscheidt in Germany. “Toussaint
and Langensteidt” institute in Berlin has been the first institution providing
correspondence teaching of French language. Over the subsequent years foreign
languages distance education by correspondence has continued to be developed
and to prosper.
Distance learning courses have been held also in the USA. In 1879 Thomas Foster
from Pennsylvania has started using the pages of the newspaper edited by him to
promote instructions, following which would increase safety of mine workers. This
idea was embraced and in 1891 lessons concerning not only mining business but
also some other fields started being printed and distributed. At the same time training
courses have started; tutors’ obligations have been directly related to checking the
assignments (written works) of the learners.
In 1883 for the first time Chautauqua Institute in the state of New York was granted
the right to issue certificates of accomplished distance learning course. Ten years
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later Chicago University has created the first distance learning educational program
in the world.
For the program stage of the development of distance education is typical the use of
radio programs in addition to the correspondence course. In the 20-s and 30-s of the
20th century there has been program education with the first program lessons
provided. Until 1930 the number of American Universities which have started offering
correspondent courses was as much as 39.
Typical for the initial media stage are open universities and use of radio- and
television broadcasting. In the 60-s and 70-s the education experts have discovered
the power of media and have started to use actively radio, television, audio- and
video-records together with printed manuals and practical guides, as well as local
library resources in order to provide new opportunities for education and qualification
to learners residing in different geographical locations.
In this period the failure of television programs as a mean of distance learning has
happened because of the missing feedback “learner-educator”.
In this period the first attempts of computer education (State University of Florida,
Dorstmun University, and Stamford University) have taken place. The first binary
mathematic education program has come out (Anderson, Brenar, Roth’1958, The
Pennsylvania).
The advantages of digital technologies are in the basis of the subsequent stage of
development of distance education. Personal computers have enjoyed large
application in the process of distance learning. For provision of information from
distance educators have applied interactive television, computer electronic networks
and computer-based multimedia systems. There is asynchronous and synchronous
link between the educators and the students. The asynchronous (deferred in time)
communication is implemented through video, sound, text, graphics, and the
synchronous communication takes place in real time. The presence of such a link is
the basic difference between the initial media stage and the stage of digital
technologies. At the stage of digital technologies “face-to-face” education can be
provided distantly, by setting up virtual classrooms. Distance education is computeraided, computer-managed, and learning materials are computer-based.
The next stage of the development of distance education is based on the most
advanced and highly efficient telecommunication, information and network
technologies. By them clear, correct, comprehensive and timely information can be
provided for education and qualification purposes. Together with this asynchronous
and synchronous connection can be maintained at each work place and in every
geographical point all over the world through a computer. At this stage the natural
basis for carrying out distance education is the electronic network of the Internet. In
the course of distance learning massive application of local and global computer
networks and on-line access to information is observed. In the period 1995 – 2000
the Internet education is widely spread both from home and at the work place, and
also mobile phones, portable computers and other modern and up-to-date technical
facilities.
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3. CURRENT SITUATION IN BULGARIA
Currently, distance learning is developing and is being institutionalized. Its specific
features are related to voice synthesizing, voice recognition, voice input and output in
telephones and computers, wireless communications (telephones and computers).
Application of E-education is an advanced form of distance learning, through which
the communication between the educator and the students is improved based on
audio, video, text and/or graphics in a hyper-media environment.
The distance learning system is particularly important for the society. We can
highlight the following major reasons to that: 1) accumulation of a huge amount of
information, which is continuously changing and renewing; 2) development of
information and communication technologies, which are a natural environment for
this type of education; 3) timely and fast qualification and professional development
of people, in particular immediately at the work place is highly necessary; 4)
improvement of human recourses competitiveness is required; 5) globalization
processes; 6) uncertainty, caused by the world financial and economic crisis.
The development of the global electronic network of Internet is giving a breakthrough
push to the development of distance learning. Currently every leading educational
institution in the world in addition to the conventional education offers also full
programs for the educational and qualification degree of “Bachelor” and “Master”,
based on computer resources and meant for distance education and qualification.
According to the statutory regulations applicable in the Republic of Bulgaria the form
of distance education is such an organization of the educational process, where the
student and the educator are distanced from each other location wise, but not
necessarily time wise, and the existing distance is being compensated by
technological means1. In distance form of education audio, video, computer and
communication technologies and tools are used2.
The Ministry of Education and Science of the Republic of Bulgaria has drawn up
Regulations for the state requirements concerning organization and provision of
distance education by the higher education institutions.
The form of distance learning is an approved educational technology in the Republic
of Bulgaria, having traditions in master programs, allowing applying it also in the
education for the educational and qualification degree of “Bachelor”.
The form of distance learning is treated equally with the conventional form of
education in terms of the content of curriculum, the awarded number of credits, the
granted diplomas and it fully meets the requirements of the Regulations for the state
requirements concerning organization and provision of distance education by the
higher education institutions.


1

Regulations for the state requirements concerning organization and provision of distance education
by the higher education institutions, prom.SG–99/09.11.2004, adopted by the Decree of the Council of
Ministers No.292 of 02.11.2004,Art.1, par.2
2
Ibidem, Art.1, par.2
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Distance education in the University of National and World Economy (UNWE) is
organized as a combination of components of electronic education with on-site
classes, which take place only on the weekends. The education is based on a
module principle, meaning the lectures in a particular educational course are followed
by practical exercises. An important condition for success is the system of skills and
discipline to work independently with learning materials, which every student is
provided with at the beginning of each semester, which every student has to develop.
Students from the distance learning in the educational and qualification degree of
“Bachelor” pay a governmental fee per semester, and the education for the “Master”
degree is fully covered by the students. The fee for the “Bachelor” degree includes
also specially developed books and supplementary learning materials as a printed
copy and/or in electronic version; multimedia and interactive presentations; practiceoriented case studies; course projects and assignments for self-preparation; sample
test procedures and tests, which are based in the Internet system with provided
continuous high-speed access. The semester fee for the “Master” degree, apart from
the indicated above materials, a continuous high-speed access is provided through
the e-Learning module, developed by the Department of Information Technology of
the UNWE, providing an integrated learning environment.
Learning materials and self-tuition resources1, used in distance learning for a
particular major, provide minimum 75 percent of the curriculum of the educational
program and they are developed following a methodology corresponding to the
specific features of the major. Learning materials and resources can be classified into
four levels of technological provision: 1) first level – learning and guidance materials
as a printed copy and their electronic version; 2) second level – multimedia and
interactive learning materials, distributed in electronic format, on magnet and optical
discs, audio- and video tools; 3) third level – learning materials and modules for
studying and assessment, located on special servers with provided high-speed
access to the Internet; 4) fourth level – learning materials and resources for selftuition, located in the based on the Internet distance learning system with provided
high-speed access.
In case of Internet-based distance learning the communication is performed through
various Internet services, such as e-mail, list-servers, Gopher resources, IRC, WWW,
etc.
Different advanced methodologies, methods and techniques, based on the
achievements of the information and communication technologies may be used in
distance education of the students of the course of “Financial Business Analysis” of
the “Bachelor” and “Master” educational and qualification degrees. The following may
be used:
1. E-mail, which is one of the most enjoyed Internet options for two-way
communication “educator – student” using their e-mail accounts.
2. Setting up newsgroups according to the content of the syllabus of the course.

1

Regulations for the state requirements concerning organization and provision of distance education
by the higher education institutions, prom. SG – 99/09.11.2004, adopted by the Decree of the Council
of Ministers No. 292 of 02.11.2004, Art. 9, par. 1 and 2
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3. Internet service (World Wide Web) is a powerful global media and therefore is a
preferred environment for provision of distance education. Web technologies enable
integrated use of various ways of presentation of information, such as: text,
animation, video, graphic, audio.
4. Setting up a virtual library of references, necessary for preparation of the students
for the course. It may contain books, periodical and reference editions, and links to
other libraries on the net. References may be received upon user’s request in the email account or through FTP-protocols.
5. Setting up a system of on-line conferencing through which “many-to-many”
approach is being implemented. Students are grouped by courses and educators.
The dialogue takes place by messages exchange. Students may optionally
participate under another user name. However in this case a problem arises, related
to their identification, monitoring of their progress and adequate marking.
Implementation of a students learning progress monitoring system. The system must
be focused on identification of users. Different modes are possible: administrator’s
mode; educator’s mode and student’s mode. The professor of financial business
analysis carries out control over students’ learning progress. He/she has the
opportunity to display the results of the check test, to calculate the average results
of the group from each test, to change the number of attempts to answer the test.
Students may answer the questions in the test, and for answering each test a certain
number of attempts is granted. The students may see the results and to assess the
correctness of their answers by comparing them with the answers given by them; the
maximum possible and the average result. The questions in the tests are generated
on a random basis from a selected number of questions, included in the curriculum of
the course for the respective education and qualification degree.
Lectures, which can be in audio, video or hypertext form, are materials, prepared by
the educator, “downloaded” on the server of the virtual university and classified by
topics, covered by the curriculum of financial business analysis. Use of multimedia
technologies. Each media features specific potential, which must be used for the
distance education of students majoring in financial business analysis. The following
can be used: printed materials (books, course manuals, guides, texts for self-tuition,
6. maps, diagrams, manually scripted or printed by the educator learning
materials); audio-visual materials: (audio and video cassettes, slides and movies,
television and radio programs, interactive videos); computers; educational television
and radio broadcasts (a problem can occur with the exactly fixed time, which in most
cases is not convenient for a large number of students), etc.
Multimedia technologies have to correspond to the major technological and didactic
principles: a) easy access to each media, which is the core of distance learning
philosophy; b) easy application of multimedia technology and understandability of its
content for maximum facilitation of education in financial business analysis; c) fast
and easy updating of educational information with minimum use of materials,
financial and intellectual cost.
Application of multimedia technology in distance education of students in financial
business analysis provides the following advantages: a) picture images and digital
sound are flexible and adaptable, which enables the educator to present the modern
trends in the development of financial business analysis as an independent scientific
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field (subject, object, method, methodology, techniques, content, objectives, goals,
functions), as a management function and as a component of financial management
of the undertaking; b) adaptability of multimedia allows their easy spreading; c)
flexibility of multimedia increases the opportunities for continuous improvement of
education in financial business analysis in compliance with the European and world
standards; d) multimedia develop students perceptiveness and their ability of creative
interpretation of what they have seen or heard; e) justification of educational activities
is directly related to assessment of the effect of memorizing of images or sounds;
f)images and the accompanying sound are arranged and memorized relatively easy;
g) picture images and digital sound are easily individualized and multiplied; h) the
educational time is reduced, i.e. there is an economic effect, related to the cost of the
educated financial business analyses expert.
Application of multimedia in the process of education of distance learning students
has also some disadvantages. They are as follows: a) rapid development of
information and communication and computer technologies. New hardware and
software solution are launched on the market every day. The available resources in
the higher educational institutions become outdated very soon. Constant resources
upgrading is not always reasonable and economically effective. This situation is a
reason for the reduction of students’ trust in the efficiency and quality of their
education. As a result, their positive motivation for acquisition of new knowledge is
going down; b) the opportunities for effective and productive discussions are limited
in comparison with the conventional educational methods; c) currently, multimedia
are used basically for getting the students aware of the curriculum of the respective
course. This limits students’ opportunity to share their views on the topic, to shape up
their own opinion on the issues, to issue managerial solutions regarding the
respective case studies; d) the prices of the high quality licensed software are too
high; e) development of a multimedia technology requires highly qualified research
team and relevant resources, i.e. it required considerable investments in innovations;
f) disclosure of production secrets is fairly possible.
Distance education is a new century strategy. It is the basis of contemporary
implementation of the objectives and of the goals for “life time learning”.
The future of distance learning is related to setting up of virtual education systems.
We can describe the following groups of virtual education systems:
1. First generation systems: syllabus editor, data base with hypermedia learning
materials, communication infrastructure (for educators and for students); test
system; self-tuition materials, WEB-design;
2. Second generation systems: data base with learning materials, common
platform for e-education (with links between the courses and materials);
3. Third generation systems: dynamic curriculum for individual study, based on
educational objectives with optional individual adjustment to the students;
specification of communication interface and educational resources; environment
for development and intelligent search for portable learning materials with
optional exchange with other virtual systems.
4. Fourth generation systems: data base of learning materials with well
developed search engines; link with the administrative data base and the
information control system with information on the students, courses, professors,
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etc.; WEB design of the interface for documents transfer and viewing; tools for
easy adaptation of learning applications.
Virtual education systems are fundamental for organization and carrying out of a
virtual course on a particular educational subject. Three models of a virtual course
can be distinguished: 1) First model: the academic content of the course is presented
by a virtual education system (WEB materials), instead of the educator; maintenance
of materials by the educator is provided; relatively low level of on-line interaction; 2)
Second model: simultaneous reading of learning materials on the subject and on-line
discussions; the application time of the virtual education system and the time
allocated for on-line activities are increased. 3) Third model: it is based on additional
resources, supporting both the educator and the students; joint activities are included
in the education process; effective dialogue; solving specific case studies; selection
of solutions to specific business situations, made by a set virtual group; the syllabus
of the educational course is dynamic and is determined in consideration of the
individual interests and capabilities of the virtual group.
The development trends of information, communication and computer technologies
allow to summarize the development trends of the virtual education systems, as
follows: 1) Integrated virtual education systems through a symbiosis between
Internet and satellite television or through setting up a virtual university. 2) Cognitive
virtual education systems: multiple use of learning units; generation of a number of
education courses, using the same data base, which can be easily edited and the
modifications are automatically included in the respective courses; online self-tuition;
linguistic modeling. 3) Wireless virtual education systems: A transition from distance
learning (D-learning) – electronic learning (E-learning) – mobile learning (M-learning).
4. CONCLUSION
In author’s understanding, under the conditions of globalization and tremendous
growth of information, communication and computer technologies, there are three
global problems related to the distance education, offered by the higher education
institutions in the Republic of Bulgaria. These problems are the following:
1. The educators have to overcome the fear of application of new methodologies,
methods and techniques along with information and communication technologies in
the education process.
2. The educators’ motivation for adoption and implementation of a modern and
effective distance education is not sufficient. A large majority of them regard distance
learning solely as a source of income and they do not pay enough attention to the
quality and the efficiency of the gained knowledge by the students. They take this
type of education for granted and “forever”.
3. The specific and computer proficiency of a large number of educators in not
sufficient to carry out a multimedia and virtual education process in the form of
distance learning.
Setting up an integrated modern distance learning system is a goal which is
complicated, work consuming and difficult to test.
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1. ÚVOD
Estonsko není zemí, kam by se v ýeské republice obecnČ obracel zrak pro inspiraci.
A také v pĜípadČ vysokého školství tomu není jinak. Tento pĜíspČvek se pokusí
ukázat, že tento stav je nám spíše ke škodČ, protože momentĤ, ve kterých nám mĤže
být Estonsko inspirací þi pĜíkladem, bude jistČ více, než jen v koncepcích rozvoje elearningu. Ve svém pĜíspČvku se budu vČnovat analýze strategických dokumentĤ
rámujících kooperaþní strategii pro zavádČní e-learningu v Estonsku po roce 2000, a
to ve tĜech analytických rovinách. Bude se jednat o typickou pĜípadovou studii
(Johnson, Christensen 2008:406-410). Estonské vysoké školství prošlo po roce 1989
podobnČ bouĜlivým vývojem jako vysoké školství v ĜadČ postkomunistických zemí,
ýeskou republiku nevyjímaje. Charakteristickým znakem po prvotní fázi promČny
kurikulí byl pĜedevším masivní nárĤst poþtu studujících na pĜelomu tisíciletí a nárĤst
poþtu jak veĜejných tak pĜedevším soukromých vysokých škol. Není bez zajímavosti,
že již v dokumentu Estonská strategie pro vysoké školství z roku 2005 se hovoĜí o
univerzálním pĜístupu k terciárnímu vzdČlání.1
2. ROVINA PRVNÍ: CELOSTÁTNÍ STRATEGIE PRO TERCIÁRNÍ VZDċLÁVÁNÍESTONIAN HIGHER EDUCATION STRATEGY, 2006-2015
Na nejobecnČjší rovinČ je oblast vysokoškolského vzdČlávání ošetĜena v dokumentu
National Development Plan 2007-2013, kde je vysoké školství jmenováno jako jedna
z klíþových oblastí pro další rozvoj Estonska.


1

Vysokoškolské vzdČlávání se rozvíjí v univerzální úroveĖ vzdČlání, o kterou vČtšina populace usiluje
buć prostĜednictvím tradiþních forem studia a nebo skrze novČ rostoucí možnosti celoživotního uþení.
( EHES, 2005: 2)
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V konkrétnČjší podobČ je pak rámec pro rozvoj estonského terciárního vzdČlání na
celostátní úrovni formulován v dokumentu Estonská strategie pro vysoké školství
2006-2015 (dále v textu na ni bude odkazováno pod zkratkou EHES).
EHES je vzhledem k svému významu pomČrnČ krátký dokument, který má úvod, dále
tĜi kapitoly obecné (PotĜeba strategických rozhodnutí; Principy strategické aktivity;
Strategické cíle) a þtyĜi kapitoly vČnující se konkrétním návrhĤm na zmČny/zlepšení.
Problematice rozvoje e-learningu se vČnuje pouze okrajovČ, a to v kapitole ZajištČní
kvality vysokoškolského vzdČlání v odstavci Aktualizace uþebních materiálĤ a metod
(EHES, 2005: 6). V kapitole Propojování vysokého školství s poptávkou na trhu práce
se v odstavci Celoživotní uþení a pĜístup k vzdČlání uvádí: „S cílem zlepšit pĜístup k
vysokoškolskému vzdČlání v okresech, pĜíležitosti, které se nabízejí díky e-learningu,
budou aktivnČ využívány propojením spoleþných institucí vysokoškolského
vzdČlávání- e-learningových center založených pĜi veĜejných vysokých školách a elearningových center projektu e- Univerzita. V tČchto centrech bude možné studovat
nČkterý z programĤ vysokých škol, které pĜistoupily k e-UniverzitČ, a je-li tato
podmínka naplnČna, bude zaruþena státní podpora na vzdČlávání odborníkĤ a
lektorĤ.“ (EHES, 2005: 8)
V kapitole vČnované Financování vysokoškolského vzdČlání se v jejím sedmém
principu financování Ĝíká: „Báze pro podporu þinnosti vČdeckých knihoven, stejnČ
jako spoleþné nabídky databází, informaþních systémĤ a e-learning softwarových
platforem bude tĜeba rozvíjet, zajistit, a nejpozdČji v roce 2008 zvýšit státní podporu
pro poskytování informaþních materiálĤ a rozvoj informaþních a komunikaþních
technologií.” (EHES, 2005: 11). Na rovinČ celostátní politiky tedy existuje jasný
závazek podpory za urþitých, jasnČ definovaných podmínek. Tyto aktivity vítá také
hodnotící tým expertĤ z OECD, shledává je ale stále ještČ spíše na poþátku cesty
k vytyþeným cílĤm (Huisman et al, 2007: 51).
2.1 Popis vzniku a þinnosti Estoninan E-learning Development Center
Zvolený estonský institucionální model není bez zajímavosti, proto se u nČj na chvíli
zastavme. Estonian e-Learning Development Centre pĤsobí jako souþást Estoninan
Information Technology Foundation1 a koordinuje aktivity dvou konsorcií: Estonian eUniversity sdružující osm nejvýznaþnČjších univerzit a Estonian e-Vet sdružující vyšší
odborné školy a profesnČ orientované vysoké školy (Tammeoru, 2009: 1). Estonian
e-University konsorcium bylo založeno 21. ledna 2003 osmi nejvČtšími estonskými
veĜejnými a soukromými univerzitami a estonským Ministerstvem pro VzdČlání a
Výzkum. Estonian e-VET konsorcium bylo založeno 16. ledna 2005 a zahrnuje 27
vyšších odborných škol a 8 univerzit aplikovaných vČd. Výchozí situaci popisuje
Tammoreu (2009: 2) jako možnou díky podpoĜe z programĤ Evropské komise. PĜed
založením e-University a e-Vet konsorcia byla totiž míra spolupráce a vnitĜní
soutČživosti mezi jednotlivými vzdČlávacími institucemi velmi nízká. Klíþovým prvkem
podle Tammoreu (2009,2) pak byla právČ takto institucionalizovaná podpora a
kooperace mezi množstvím estonských vzdČlávacích institucí. Tammoreu (2009: 2)
považuje tento pĜístup založený na institucionálnČ koordinovaném pĜístupu takĜka
všech institucí pĤsobících v této oblasti za unikátní. Po prvotní fázi deliberace byly

1

Estoninan Information Technology Foundation je spoleþnou neziskovou organizací vytvoĜenou
estonským státem, vysokoškolskými institucemi a soukromým sektorem na podporu rozvoje vzdČlání
v roce 2001. E-learning Devolopment Center je dnes jednou z jeho tĜí aktivit na tomto poli.
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jako klíþové pro úspČšný rozvoj v oblasti e-learningu vytyþeny tyto aktivity: školení
zamČstnancĤ; zamČstnání edukaþních technologĤ (educational technologists); a
rozvinutí jednotné e-learningové infrastruktury (Tammoreu, 2009: 3). Školení
stávajících zamČstnancĤ vyústilo ve vytvoĜení tĜístupĖového školícího systému
dostupného všem zúþastnČným; pozice edukaþních technologĤ byla pak nČþím
úplnČ novým. Podstatné však je, že byli pĜijati na všechny instituce a jejich role
spoþívala v jak technické tak metodické podpoĜe stávajícímu pedagogickému sboru.
Tyto dva body šly ruku v ruce s obnovou stávajícího hardwarového vybavení a
pĜedevším nákupem licence WebCT dostupné pro všechny þleny konsorcia (v
pĜípadČ, že již nevyužívali jiných platforem, aĢ už opensourcového Moodlu, þi taktéž
opensourcové platformy IVA vyvinuté autonomnČ Tallinskou Universitou.) Tammoreu
(2009: 4) popisuje zvolené tĜístupĖové školení jako elearningový program skládající
se z 21 elearningových kursĤ o celkovém objemu studia 32,25 ECTS. Program
vytvoĜilo e-University konsorcium ve spolupráci z Univerzitou v Tartu, Tallinnskou
univerzitou a Estonskou vysokou školou informaþních technologií. TČchto kursĤ se
do roku 2008 zúþastnilo na nČkterém z jejich stupĖĤ více než tisíc pedagogĤ (což
tvoĜí dle dostupných údajĤ cca 20% všech pedagogických pracovníkĤ). Od roku 2003
pracuje na universitách a vyšších odborných školách 53 vzdČlávacích specialistĤedukaþních technologĤ. Jejich náplní práce se stalo pČt oblastí: školení
pedagogického personálu, projektový management, rozvoj obsahové stránky kursĤ
a jejich diseminace. Edukaþní technologové jsou pak propojeni do jedné
celoestonské sítČ, a to z dĤvodu koordinace jejich þinnosti na všech 43 zapojených
školách (Tammoreu, 2009: 7).
3. ROVINA DRUHÁ: E-LEARNING DEVELOPMENT CENTRE STRATEGY 2007-12
V tomto klíþovém dokumentu je shrnut stávající stav a definovány body dalšího
postupu. Mezi své silné stránky EDC uvádí schopnost zapojení do mezinárodních
projektĤ (pČt projektĤ, u tĜí bylo koordinátorem) a vysoký zájem studentĤ i
pedagogických pracovníkĤ. Ovšem mezi slabinami se z našeho pohledu ponČkud
pĜekvapivČ objevuje na prvním místČ výtka Ministerstvu vzdČlání a výzkumu, pro
které e-learning není prioritou. Další výraznou slabinou pak je nízká podpora ze
strany Ĝídících pracovníkĤ v terciárním vzdČlávání a to pĜedevším na stĜední Ĝídící
úrovni. Také chybí jednotný motivaþní systém pro pedagogy. Za pĜíležitost považuje
EDC pĜedevším otevĜenost estonské spoleþnosti obecnČ k novým informaþním
technologiím. Naopak jako hrozbu vidí omezení financovaní aĢ už ze strany EU þi
estonského státu.
4. ROVINA TěETÍ: E-LEARNING STRATEGY OF THE UNIVERSITY OF TARTU
2006-2010
Univerzitu v Tartu není u nás potĜeba blížeji pĜedstavovat. OstrĤvek
svobodomyslného myšlení v bývalém SovČtském svazu, který zrodil Tartuskou
sémiotickou školu a osobnosti formátu J.M. Potkana, je i u nás dostateþnČ znám1.
Universita v Tartu je jedinou veĜejnou univerzitou z postkomunistických zemí, která
se dostala do hledáþku prestižní publikace Analysis of European Megaproviders of Elearning.2 Na sklonku roku 2005 univerzita pĜijala strategický dokument E-learning
Strategy of University of Tartu 2006-2010. Tento dokument je souþástí širší palety

1
2

viz napĜ. Bernard, Glanc (1995)
Arneberg et al (2007a)
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strategických rozvojových dokumentĤ této univerzity (Development Plan, IT strategy
of the University, Library Development Plan). Implementace tohoto strategického
dokumentu má být dosaženo ve spolupráci a v souþinnosti s konsorciem Estonian eUniversity. Hlásí se v nČm k takovému pojetí e-learningu, které je kombinováno
s tradiþními formami výuky. Dokument vymezuje tĜi strategické cíle rozpracované do
24 dílþích bodĤ. První skupinu tvoĜí Podpora vysoce kvalitního studia zamČĜeného na
studenta a zahrnutí nových cílových skupin. Druhou tvoĜí Zvýšení e-learnigových
kompetencí pedagogického sboru, studentĤ a osobních asistentĤ a rozvinutí
kooperativního modelu pro e-learning. TĜetí pak ZajištČní vysoké úrovnČ
infrastruktury a podpĤrných služeb pro e-learning. Dílþí body rozpracovávají tyto
obecné cíle do konkrétních dílþích cílĤ (napĜíklad - bod 3. -VytvoĜit minimálnČ 4 na
webu založená [web-based] curricula magisterského stupnČ v angliþtinČ).
5. ZÁVċR
Jako základní rys dokumentĤ na všech úrovních estonského terciárního vzdČlávání
vidíme pĜedevším provázanost obecných cílĤ s jasnČ deklarovanými a kvantitativnČ
vymezenými cíli dílþími, umožĖujícími provádČní vymezených politik a jasnou
kontrolu nad dosahovanými výsledky.
Oblast postkomunistických státĤ pobaltského regionu by dle našeho názoru
vyžadovala vČtší prostor a dĤkladnČjší komparativní studii. Na pĜíkladu Estonska, ale
také Litvy a Lotyšska, by bylo velmi zajímavé zkoumat samotné transformaþní
procesy v oblasti terciárního vzdČlání, a to pĜedevším s pĜihlédnutím
k institucionálním, obsahovým a kulturním transferĤm z okolních severských zemí,
ale taktéž z NČmecka.
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Abstract:
1. Aim of paper
The aim of the paper, which will be prepared for the conference, is the demonstration of successful
use of modern technology for the course Entrepreneurship for Engineers at the Faculty of Mechanical
Engineering, CTU in Prague. Training course is made up of sub-elements: particular e-learning
application created with Adobe Captivate, short motivational videos and electronic learning
materials. Roofing and communication platforms was resolved using Moodle LMS environment.
The paper also brings experience with the technological capabilities of individual component elements
of the pilot testing.
2. About the project
Course Entrepreneurship for Engineers has been prepared for students of Faculty of mechanical
Engineering, who have high-quality technical knowledge but need additional training on
entrepreneurial and managerial skills. The course is meant to enabling their ideas and innovative
thinking not only in the self-employment, but also if they work in large corporations. The project, in
which the course is implemented, has been supported by European Social Fund, the budget of the
City of Prague and Czech Republic. The project website is at www.PodnikatelstviProTechniky.cz.
The course was included in the structure of the newly accredited courses at the Faculty of Mechanical
Engineering and will be part of the curriculum for students in their last semesters.
3. Education forms
Pure distance education form was, with gained experience, knowledge of foreign partners and
universities, found unsuitable for this particular course, so the team decided for a combination of
distant form and workshops.
Distant part involves a rich source of specially prepared course materials and attractive learning aids
and enables full-acquired knowledge to practice in the five workshops, where students are faced with
specific business problems.
4. Applied technology
MS Office:
Classic package of office programs that everyone knows and can use. programs such as MS Word,
Excel and PowerPoint were used to preparation of educational texts. Texts were enriched with
pictures and images from Microsoft clipart database. Materials can be used according to the authors’
requirements only in connection with teaching at the Faculty of Mechanical Engineering.
Adobe Acrobat 9 Pro:
All text documents were converted to PDF format with Adobe Acrobat 9 Pro. One of used features was
cancelling the ability of copying selected text from a document using the "Copy (CTRL C)" order.
Adobe Captivate 4:
E-learning tool from Adobe, part of the software package Adobe eLearning Suite. It is a tool to
remotely resembling a known MS PowerPoint, which is designed for easy preparation of e-learning
modules. It allows to work comfortably with the timeline of each object in every slide, recording
tutorials, adding multimedia elements, including spoken comments.
Adobe Soundbooth:
Bundled with Adobe eLearning suite. This program is designed for easy sound editing. Sound
recorded via Adobe Captivate 4 was opened in the program, which enabled the quick editing, cutting
and cleaning up the noise.
Adobe Flash CS4 Professional:
Several elements of e-learning modules were created in Adobe Flash CS4 Professional and
implemented through Adobe Captivate into modules later.
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Adobe Photoshop CS4 Extended:
This program enabled editing of images used in Adobe Captivate 4. Helped with changing file size and
image quality.
Adobe Premiere:
Short video, filmed with entrepreneurs to convey their experiences and stories of students was
adapted and edited in Adobe Premiere
Adobe Media Encoder CS4:
This program was used for transform of recorded videos in .avi format into .flv format. Flv flash format
is suitable for use on the website.
Moodle:
LMS (Learning Management System) is used to manage, organizing and administration of e-learning
courses. All modules mentioned above are integrated in Moodle environment.
5. Conclusion
Selected software from Microsoft and Adobe is licensed and may be perceived as rather
expensive. The value of these software tools for the course is in the possibility to change, edit,
improve any part of any finished module simply by reopening, modifying and updating it any time when
needed. Also, it is very user friendly with not much requirements. E-learning once prepared by
professionals is usually not very easy to change later or it may be very expensive.
LMS environment Moodle is for free and provides a high variability. Disadvantage may be higher
requirements for IT experience.
Detailed findings of the technology described above will follow in the full paper.
Keywords:
Entrepreneurship, Engineering education, Adobe eLearning Suite.

1. ÚVOD
PĜi pĜípravČ vzdČlávacího kurzu Podnikatelství pro techniky byla zvažována forma, v
níž by byl kurz mladým technikĤm pĜedložen tak, aby byl pro nČ atraktivní, motivaþní
a pĜinesl velké množství dobĜe pochopitelných znalostí. Zvolena byla kombinace
prezenþní a distanþní formy. Podklady pro studium, testování znalostí a komunikace
s tutory byly Ĝešeny pomocí webové aplikace a workshopy, s cílem povzbudit
studenty k týmové spolupráci, spolu s obhajobou pĜípadové studie naplnily prezenþní
þást kurzu.
Kurz byl vytvoĜen s podporou Evropských sociálních fondĤ, rozpoþtu ýR a hlavního
mČsta Prahy.
2. O PROJEKTU
Studenti Fakulty strojní disponují velmi kvalitním technickým vzdČláním, které jim
dává velmi dobré postavení na startu profesní kariéry, þasto však postrádají
podnikatelské a manažerské dovednosti, které by jim umožnily realizovat své
myšlenky a inovativní návrhy nejen na poli samostatného podnikání, ale i v rámci
pĤsobení v podnicích.
Studenti technických oborĤ mají obecnČ negativní
managementu, což se tento projekt snaží postupnČ mČnit.

vztah

k ekonomice

a

Distanþní þást kurzu pracuje s následujícími tématy Jak vĤbec zaþít?; Jak najít cestu
k zákazníkovi?; Jak se vyznat v úþetnictví?; Jak Ĝídit náklady a finance podniku?; Jak
Ĝídit podnikové projekty?; Jak zajistit další rozvoj podnikání?; Jak zajistit, aby mé
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produkty byly kvalitní?; Jaké jsou nejþastČjší pĜíþiny neúspČchu malých a stĜedních
podnikĤ?
Dílþí materiály týkající se tČchto témat tvoĜí ucelený systém, který je tvoĜen:
•

•
•

•

Skripta: Jedná se o textový podklad, díky kterému mají studenti možnost
využít pro samostudium i tištČné podklady. PĜi jeho tvorbČ byl kladen velký
dĤraz na zásady tvorby distanþních textĤ a potĜeby cílové skupiny.
Interaktivní e-learning: hlavní þást používající moderní technologie a software
pro pedagogické úþely. Její jednotlivé komponenty jsou pĜedstaveny dále.
PĜípadové studie: byl vytvoĜen soubor Ĝešených i neĜešených studií, které
aplikují znalosti naþerpané v rámci e-learningového kurzu a ze skript na
konkrétních modelových pĜíkladech.
Motivaþní videa: Krátká (5 – 10 minut dlouhá) videa o absolventech ýVUT,
kterým se podaĜilo postavit úspČšné podnikání na svých nápadech a na
poznatcích získaných na ýVUT.

3. E-LEARNINGOVÉ NÁSTROJE
E-learningová lekce má podobu interaktivních snímkĤ, doprovázených mluveným
komentáĜem (viz ukázka snímku z kurzu v obrázku 1).

Obr. 1 Ukázka e-learningová lekce

3.1 Adobe Captivate
Pro tvorbu byl zvolen program Adobe Captivate 4, který obsahuje celou Ĝadu
nástrojĤ, které zvyšují atraktivitu a stimulují aktivitu studentĤ pĜi sledování elearningových lekcí. Jedná se napĜíklad o aktivní odkazy, které umožĖují
místo „ploché“ sekvenþní prezentace vytvoĜit bohatČ rozvČtvený e-learning, objekty,
které se objevují po najetí myši, možnost vkládat videa a flashové animace, apod.
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Tvorba e-learningu v Adobe Captivate 4 je vzdálenČ podobná práci s MS Powerpoint,
ovšem základní principy se þásteþnČ liší. Proto si její zvládnutí vyžaduje urþitý þas.
Zkušeným tvĤrcĤm prezentací však práce s Captivate nebude þinit vČtší problémy.
Adobe Captivate je vynikající nástroj pro tvorbu e-learningu, ale pro finální kvalitu a
atraktivitu jsou vždy rozhodující pĜedevším odborné znalosti a kreativita jeho tvĤrcĤ
stejnČ, jako pro pedagogickou úroveĖ e-learningu je rozhodující zkušenost s výukou
založenou na využívání podobných moderních nástrojĤ. Samotné poĜízení programu
Adobe Captivate není zárukou kvalitního e-learningu.
3.2 LMS Moodle
LMS (Learning Management System) slouží ke správČ, organizaci a administraci elearningových kurzĤ. Jsou zde integrovány všechny výše zmínČné podklady pro
distanþní formu výuky.
Pro prostĜedí LMS Moodle - Podnikatelství pro techniky byla graficky upravena volnČ
dostupná šablona tak, aby odpovídala zvolenému vizuálnímu konceptu projektu.
Pro organizaci kurzu bylo zvoleno chronologické þlenČní, kdy jsou studentĤm
postupnČ zpĜístupĖovány materiály v jednotlivých týdnech semestru. Studenti
v každém okamžiku vČdí, jaké materiály mají nastudovat a jaké úkoly splnit.

Obr. 2 ProstĜedí LMS Moodle
Moodle je využíván i pro ovČĜování získaných znalostí prostĜednictvím postupových
testĤ a pro komunikaci se studenty. PĜedevším poslednČ zmiĖovaná þinnost je pro
pilotní kurz velice dĤležitá. Dobrá zpČtná vazba od studentĤ je klíþová pro identifikaci
chyb a slabých míst vzdČlávacího kurzu. Díky fórĤm a diskusím lze tyto informace od
studentĤ rychle získat a také snadno archivovat.
V prostĜedí Moodle je pĜístup ke všem studijním materiálĤm umožnČn pouze
zapsaným studentĤm.
3.3 Webová stránka www.PodnikatelstviProTechniky.cz
Pro komunikaci s vnČjším okolím slouží webová stránka projektu. Jejím hlavním
cílem je prezentovat moderní a atraktivní vzdČlávací kurz a poskytnout základní
informace o projektu a kurzu. KromČ základních informací a dĤležitých kontaktĤ
obsahuje také motivaþní videa, ukázku e-learningu a vstup do LMS Moodle.
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4. ZÁVċR
PĜesto, že je prostĜedí Moodle, doplnČné o dílþí þásti vytvoĜené pomocí Adobe elearning suite, témČĜ ideální platformou pro distanþní vzdČlávání, nejedná se o
samospasný nástroj. ýasovČ nároþná asistence kvalitních pedagogĤ a dĤsledná
pĜíprava studijních materiálĤ zĤstává naprosto nezbytným pĜedpokladem úspČšného
vzdČlávacího kurzu.
Pozitivním výsledkem zvolené formy kurzu bylo, že studenti hojnČ využívají Moodlu
k tomu, aby okamžitČ reagovali na objevené nedostatky v e-learningu, dotazovali se
na nejasnosti v zadáních, sdČlovali své nápady a postĜehy pro zlepšování kurzu pro
další roþníky apod.
Studenti, jak vyplynulo z dotazníkového šetĜení na konci kurzu, hodnotili zpĤsob
pĜípravy jako velmi zajímavý, užiteþný a motivaþní k dalšímu studiu.
5. BIBLIOGRAFIE:
Peterka, T., Stieberová, B.(2009) Innovative course "Entrepreneurship for technicians", Proceedings
Stieberová B., Peterka, T., Zilka, M. (2009) How to develop products with respect to customer
th
requirements, Proceedings of The 10 Conference Cycle "Integrated Engineering" with a Thematic
Focus on "Changes in Corporate Governance during the Phasing-Out at the International Engineering
Fair, Brno.
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PEDAGOGICKÝ EXPERIMENT NA BÁZI VYUŽITÍ ICT V EDUKACI
CIZÍCH JAZYKģ V RÁMCI DISTANýNÍHO STUDIA
Alena Lukáþová, Ján Šugár
Katedra jazykĤ, OddČlení rozvoje
Policejní akademie ýR v Praze
E-mail: alena.lukacova@polac.cz; sugar@polac.cz
Abstract:
The article deals with the ICT use in teaching English within the distance studies at the Police
Academy of the Czech Republic in Prague. The research study presents the practical verification of
the distance studies educational model based on the use of computer with the educational software
practicing GE (General English) applied by way of e-learning. The pedagogical experiment was used
for these purposes. Our research sample comprised both an experimental group of 50 students and a
control group of 50 students. Within the experimental group we manipulated with the experimental
variable, which the computer and the appropriate software was. The data were examined with the
modern statistics method and also with so called Answer Tree.
Our two hypotheses were verified, our model included. The result of our pedagogical experiment is the
following: ICTs integrated into the distance studies appear to be one of partial solution of distance
studies problems. There is a need of financial and human sources to implement these ideas.
Keywords:
ICT, pedagogical experiment, language teaching, educational model.

1. ÚVOD
Technické didaktické prostĜedky jsou prakticky od samotného prvopoþátku jejich
vzniku nedílnou souþástí cizojazyþné edukace. JeštČ zcela donedávna mezi nimi
pĜevažovala audiovizuální média1, ovšem bouĜlivý rozvoj moderních informaþních
technologií na konci 20. století a poþátku 21. století se nutnČ projevil i v edukaci
cizích jazykĤ. Jak uvádí Vrba a Všetulová (2003:3-4), poþítaþe se všemi aplikacemi
disponují multimediálními vlastnostmi zahrnujícími jak audiální tak i vizuální nástroje
þili dochází k souþasné kombinaci zvuku, obrazu, grafiky a textu. Avšak tím hlavním
rysem, který odlišuje multimédia od klasických médií, je jejich interaktivnost2, ve které
rovnČž spoþívá i princip cizojazyþné edukace. Z uvedených dĤvodĤ jsme se proto
rozhodli pomocí pedagogického výzkumu ovČĜit možnosti ICT v distanþní formČ
studia v podmínkách Policejní akademie ýR v Praze.
2. PEDAGOGICKÝ EXPERIMENT
2. 1 Realizace pedagogického výzkumu
Vlastní realizace našeho pedagogického experimentu probíhala v þasovém sledu a
jednotlivých etapách dle pĜedem stanoveného harmonogramu od ledna 2003 do
bĜezna 2008. Pro operacionalizaci našich zámČrĤ jsme mČli snahu využít optimální


1 Kapounová, Kostolányová, Nagyová (2004:6)
2 Kapounová, Kostolányová, Nagyová (2004:7), také Malach, Mikošek (2004:7)
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škálu nástrojĤ poskytujících
ujících celou Ĝadu
adu strategií, které jsou nespornou podmínkou
1.
pro objektivní výzkum
VýbČrový soubor pĜedstavoval
edstavoval celkem 167 student
studentĤ anglického jazyka z celkového
poþtu 500 studentĤ 1. roþ
roþníku distanþní
ní formy studia bakaláĜského
bakaláĜ
studijního
programu akademického roku 2005/2006 (diagram þ. 1), ze kterého byly tzv. prostým
náhodným výbČrem,
rem, a to vylosováním bez návratu, vybrány dv
dvČ
Č skupiny studentĤ.
student
Vybraný vzorek pĜedstavoval
edstavoval dv
dvČ homogenní studijní skupiny distanþního
distanþ
studia, kdy
studenti
nti absolvovali totožný rozsah a obsah edukace a v prĤbČhu
Čhu studia dosahovali
srovnatelných výsledkĤ,
Ĥ, þþili
ili uvedený vzorek lze považovat za dostateþnČ
dostate
reprezentativní a v zásadních ukazatelích, které jsou podstatné z hlediska
pedagogického výzkumu, za plnČ
pln srovnatelný.
rovnatelný. První skupina subjektĤ
subjekt o 50
respondentech, ve které se uskuteþnilo
uskute
experimentální pĤsobení,
sobení, byla skupinou
experimentální (Exp) a druhá skupina subjektĤ
subjekt rovnČžž o 50 respondentech, ve které
se neuskuteþĖovalo
ovalo experimentální p
pĤsobení, byla skupinou
u kontrolní (Kon)2. Všichni
tito studenti tvoĜili
ili tzv. oporu výb
výbČru
ru a pouze na tento základní soubor byly
zobecnitelné vyvozené závČry.
závČ PoĜízením výbČrových souborĤ tímto zpĤsobem
zp
byla
zajištČna jejich skuteþná
þná reprezentativnost a násled
následnČ tak zajištČno
zajišt
i získání
objektivních a reliabilních empirických dat, þímž byla splnČna
na základní podmínka pro
zobecnitelnost výsledkĤ analýz na celou oporu výb
výbČru. Vzhledem k té skuteþnosti, že
se výstupního mČĜení
ení u experimentální i kontrolní skupiny zú
zúþastnilo
þastnilo pouze 49
vybraných studujících, byli oba tito absentující studenti
studenti (po jednom z každé skupiny)
z experimentu vyĜazeni.
azeni. VýbČ
VýbČrové soubory vstupující do závČreþné
þné analýzy tak mČly
m
po 49 respondentech.
ϭ͘ƌŽēŶşŬĚŝƐƚĂŶēŶşŚŽƐƚƵĚŝĂĂŬĂĚ͘ƌŽŬƵϮϬϬϱͬϮϬϬϲ

ϭϭϯ
ϮϮϬ

ƌƵƐŬǉũĂǌǇŬ
ĂŶŐůŝĐŬǉũĂǌǇŬ

ϭϲϳ

ŶĢŵĞĐŬǉũĂǌǇŬ

Diagram þ.1: PomČrné
rné zastoupení jednotlivých jazyk
jazykĤ vyjádĜené
ené poþtem
po
studentĤ
ování stanovených hypotéz byl v rámci metodiky našeho
V prĤbČhu ovČĜování
pedagogického výzkumu použit celý komplex vzájemnČ se doplĖujících
Ėujících výzkumných
metod a technik3, které metodiku výzkumu tvoĜí.
tvo í. Ze všech, které jsme použili, pro


ϭWĞůŝŬĄŶ;ϮϬϬϰ͗ϵͿ
2 Gavora (1996:87)
Ĝe se setkáváme s nejrĤznČjším
jším chápáním pojmu metody a jejího
3 V metodologické literatuĜe

121

DisCo 2010, 23. – 25. þervna 2010, PlzeĖ
úþely našeho pĜíspČvku zdĤrazníme zejména dotazník, experiment a testování1.
Vstupní dotazník obsahoval 20 položek a výstupní 21 položek. Škála hodnocení2 u
nČkterých položek se obvykle pohybovala v rozmezí od 1 do 4, v nČkterých
pĜípadech od 1 do 5 a v jednom pĜípadČ dokonce 1 – 8, pĜiþemž jednotlivá þísla
vyjadĜovala stupeĖ hodnocení, kdy 1 znamenalo nejvyšší stupeĖ a poslední þíslo
nejnižší možné hodnocení. PĜi vyhodnocování výsledkĤ byly pomocí výpoþetní
techniky analyzovány získané hodnoty ze 49 vstupních dotazníkĤ experimentální
skupiny a 49 vstupních dotazníkĤ skupiny kontrolní. A byl rovnČž analyzován shodný
poþet výstupních dotazníkĤ. Tyto þtyĜi datové soubory byly oznaþeny jako Exp1,
Kon1, Exp2, Kon2. NejzajímavČjší data byla porovnána metodou rozhodovacích
stromĤ.
Pro úþely našeho pedagogického výzkumu jsme použili jednofaktorový experiment
se dvČma paralelními skupinami, tj. experimentální a kontrolní. Podstata experimentu
spoþívala ve vstupním mČĜení výsledkĤ obou skupin, a po zavedení experimentální
promČnné, kterou bylo použití moderního didaktického prostĜedku þili poþítaþe
s vyvinutým edukaþním programem Vektor Online Schools aplikovaného moderní
vzdČlávací technologíí þili e-learningem, bylo u obou skupin provedeno výstupní
mČĜení.
Pro potĜeby pedagogického experimentu bylo použito kvazistandardizovaných testĤ3,
typu CR4, polytematického rozsahu, ve kterých byly uplatnČny uzavĜené úlohy
s výbČrem odpovČdí. Tyto testy mČly charakter pretestu a posttestu5 s cílem
otestovat znalosti a vČdomosti subjektĤ ze zkoumaného uþebního celku þili
z hlediska cizojazyþné edukace cizojazyþné kompetence studentĤ, a to u obou
skupin, jak experimentální, tak skupiny kontrolní.
Vzhledem k té skuteþnosti, že každý standardizovaný test má i stanovené normy,
podle nichž se výsledky testu vyhodnocují, pak je logické, že i výstupy z našich testĤ
byly srovnatelné a kvantifikovatelné. I tato skuteþnost nám tedy umožnila zaĜadit
výsledky testĤ do výzkumné databáze, v níž byly konfrontovány s dalšími zmČĜenými
parametry.
V závČreþné etapČ našeho pedagogického výzkumu bylo pomocí výpoþetní techniky
provedeno statistické zpracování získaných dat a kvantitativní a kvalitativní analýza
výsledkĤ výzkumu. PrĤzkumová analýza získaných dat byla provedena s využitím
volnČ dostupného programu (freeware) PAST6, aplikace Microsoft Office Excel 2003
– nástroje pro analýzu dat, který je v souþasnosti v rĤzných verzích standardní
výbavou témČĜ každého poþítaþe. Pro komplikovanČjší analýzu7, kterou v našem
pĜípadČ byla binární logistická regrese, byla použita 7denní evaluaþní verze

pĜípadného odlišení od techniky þili vládne nejednost, pokud jde o jejich klasifikaci. NapĜ. JeĜábek,
Disman, MaĖák, Skalková, PrĤcha, Pelikán.
1 PrĤcha (1995:54)
2 Skalková a kol. (1985:87-88)
3 Pelikán (2004:172-178)
4 CR testy mČĜí, jak student zvládl urþitý úsek uþiva. Pelikán (2004:172-178)
5 Gavora (2000:125)
6 Uvedený program je dostupný ke stažení na webových stránkách:
http://folk.uio.no/ohammer/past/download.html
7 K hlavním rysĤm prĤzkumové analýzy dat patĜí identifikace vlastností dat potĜebných pro rĤzné
druhy analýzy, zjištČní vhodnosti dat a zjištČní pĜedpokladĤ nutných pro použití rĤzných druhĤ analýz.
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OPENSTAT ze statistického programu NCSS20071 umožĖující
ující analýzu dat do
2
maximálního poþtu ĜádkĤ . Velikost výzkumného
o vzorku nám pro verifikaci námi
stanovených hypotéz umožnila použít moderní statistické
statistické metody. Tyto metody nám
dovolily preciznČjiji postihnout rozdíly mezi kategorizovanými daty, kkteré by byly
použitím klasických metod jen obtížnČ
obtížn zjistitelné. V pĜípadČ vyhodnocování
yhodnocování pretestĤ
pretest
a posttestĤ se jednalo se o koncept statistické významnosti, dále
dále o size of effect
neboli koncept vČcné
cné významnosti a v neposlední ĜadČ o odds ratio neboli vvČcnČ
významný koeficient pomČ
Čru šancí. V pĜípadČ dat z dotazníkĤ jsme využili Answer
Tree (rozhodovací stromy) v rámci vytČžování
vyt
dat þili
ili Data Miningu. Zjišt
ZjištČné údaje ze
statistického zpracování dat našeho pedagogického experimentu
experimentu byly uspo
uspoĜádány do
pĜehledných
ehledných tabulek a diagram
diagramĤ, a nebo byly znázornČny
ny pomocí již zmi
zmiĖovaných
rozhodovacích stromĤ,, které umožnily velmi p
pĜehledné
ehledné porovnání zjišt
zjištČných rozdílĤ
þii shod u jednotlivých položek.
2.2 Výsledky pedagogického experimentu
Výsledky a závČry
ry výzkumu byly zpracovány formou výzkumné zprávy, jejímž
smyslem bylo podání zevrubné informace o výzkumném problému, základních
pĜístupech k jeho Ĝešení
ešení a analýze dat získaných šet
šetĜením a rovnČ
Čž závČrech, které
3
z výzkumu vyplynuly , ovšem akcent byl kladen na interpretaci získaných dat4.
V rámci interpretace tČchto
Čchto údaj
údajĤ byla získaná data porovnávána s hypotézami
stanovenými na poþátku
átku výzkumu a zkoumána s cílem zjistit, zda se stanovené
hypotézy potvrdily þii nikoliv, p
pĜiþemž jsme vycházeli z existujících pedagogických
teorií.
agogického experimentu
2.3 ZávČry pedagogického
Interpretace výsledkĤ pedagogického výzkumu dokladuje jak zlepšení studi
studijní
výslednosti studentĤ distan
distanþní
ní formy studia, tak i zvýšení jejich motivace
k samostudiu.
Na základČ námi realizovaného pedagogického výzkumu navrhujeme
navrhujem následující
model edukace v distanþní
þní formČ
form studia bakaláĜského
ského studijního programu, p
pĜiþemž
schéma našeho modelu vychází z orientaþního
ního schématu distanþního
distanþ
studia (dále
v textu DS) podle Mužíka5. Tento model je aplikovatelný na libovolný pĜedmČt
p
vyuþovaný v rámci distanþní
þní formy studia.

Diagram þ.
þ 2 Navrhovaná zmČna edukace v DS


1 Tento program lze stáhnout na webové adrese: http://www.ncss.com/download.html
http:/
w.ncss.com/download.html
2 Vzhledem k té skuteþnosti,
nosti, že naše datové soubory použité pro tuto anal
analýzu
ýzu nepĜekroþily
nep
98 ĜádkĤ,
je tato omezená verze pro splnČní
Ční cíl
cílĤ analýzy dostaþující.

ϯWĞůŝŬĄŶ;ϮϬϬϰ͗ϮϰϯͿ
ϰ'ĂǀŽƌĂ;ϮϬϬϬ͗ϭϯϲͿ
ϱŐĞƌ;ϮϬϬϱ͗ϮϵͿ
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ZávČrem lze konstatovat, že výsledky našeho pedagogického výzkumu prokázaly, že
ICT lze považovat za jedno z možných dílþích Ĝešení tak velmi složitého úkolu
stojícího jak pĜed pedagogy, tak i pĜed studenty, jakým je edukace v distanþní formČ
studia.
3. ZÁVċR
Dosavadní vývoj v našem globalizovaném svČtČ napovídá, že distanþních forem
studia bude s nejvČtší pravdČpodobností neustále pĜibývat. Je proto nutno vyvíjet
patĜiþné snahy a nabízet tuto formu edukace v potĜebné kvalitČ a efektivitČ. K tomuto
úþelu lze s úspČchem využít masivnČ se rozvíjející informaþní a komunikaþní
technologie. Vzhledem k té skuteþnosti, že odborná literatura poukazuje na
nezbytnost integrace tČchto technologií do edukace zejména v terciární sféĜe, lze
konstatovat, že z našeho pohledu ICT skýtají optimální možnosti pro realizaci
cizojazyþné edukace v distanþní formČ studia. Jinými slovy naplĖují naše pĜedstavy o
hledání nových a moderních pĜístupĤ k její pĜípravČ a následné efektivní realizaci,
jejímž dĤsledkem bude pĜekonání urþitých bariér u studentĤ, kterým studium jazykĤ
þiní potíže a posílení jejich následné motivace k samostudiu, a ve svém dĤsledku i
pĜekonání urþitých úskalí cizojazyþné edukace. Kloníme se k názoru, že nikde neplatí
více nežli v distanþní formČ studia, že tradiþní metody edukace lze prĤbČžnČ
doplĖovat þi zcela nahrazovat metodami novými, založenými na ICT, pakliže tyto
metody pĜinášejí vČtší efektivitu a následnČ tak i lepší studijní výslednost studentĤ
této formy studia. Nelze tedy souhlasit s nČkdy pĜetrvávajícím konzervativním
názorem, že edukace cizích jazykĤ klasickým zpĤsobem je jediným možným
Ĝešením.
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Abstract:
This contribution deals with practical implementation of eLearning within the curriculum of language
tuition for distant students of Faculty of Health Studies, University of Pardubice. Its main goal is to
elucidate the purpose of the course, its preparation, creation, implementation, and outcomes of the
project, including relevant statistics.
The paper starts with a brief outline of the situation of the distant studies, and reasons why eLearning
seemed to be an appropriate tool to alleviate the situation of distant students. The main part of this
text presents eLearning course. The authors chose the LMS platform Moodle and they focused their
work on facilitating the acquisition of communicative competences required in medical environment.
The authoring software tool called Hot Potatoes was utilized to create interactive language exercises
enabling students to obtain immediate feedback. The exercises dealt with lexis and grammar, thus
introducing, recycling and practising the subject matter. Students themselves worked on Nursing
Glossary, originally planned as a dictionary of medical terms. Eventually, this work reflects students’
feedback, and authors’ experience and vision of further development and exploitation of their
eLearning project.
Keywords:
ELearning, distance teaching and learning, glossary, LMS Moodle, Hot Potatoes.

1. INTRODUCTION
A contemporary society provides growing possibilities of distance studies, which for
many students mean “second chance education” (BednaĜíková, 2006). A growing
number of distance students increasingly triggers needs to support this target group,
and to facilitate their studies. In a search for tools to deal with this issue, eLearning
seems to be an ideal answer. Learning Management System helps to create a virtual
classroom (Dudeney & Hockly, 2007), which distant students obviously lack. This text
describes how its authors designed such an eLearning course, and it conveys their
experience with the creation, the utilization, and the outcomes of the project.
2. INITIAL SITUATION
When the Faculty of Health Studies, the University of Pardubice, decided to open
also distance study programme, the authors had been aware of a range of difficulties
related to teaching students of this field, which were now accompanied by certain
drawbacks logically associated with the very concept of distance studies:
•
•
•
•

inadequate initial level of English, both general and medical,
lack of consistent guidance and supervision,
absence of immediate feedback,
non-existent support and motivation.
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The eLearning course was conceived as a potential solution to all the above
mentioned problems, so the course was planned as an inherent part of the syllabus.
The authors also intended to reflect a changing role of a health worker in nowadays
hospital environment (Arnold & Boggs, 2003).
3. GETTING STARTED
At the very beginning the authors had to choose a suitable LMS platform, and to
decide on the contents of the course.
There were basically two LMS platforms available: eDoceo and Moodle. Although
eDoceo was incorporated into the University information system and guaranteed
reasonable accessibility and relative compatibility, there were three issues which
made the authors choose Moodle, namely the necessity to use extra personnel to
actually create the course, the threat of impending phase-out of the system, and a
heavy financial burden of a mere sustenance of any course. The LMS Moodle was
chosen especially for the fact that it empowers its users to create and administer their
courses autonomously, even after a fairly basic training.
The authors went through a lengthy consideration whether to design their project as
an independent course or if to interweave it into existing teaching materials. Although
the former concept seemed to provide higher flexibility and wider utilization, the
decision was made to create a course whose syllabus would follow the contents of an
existing textbook Nursing 1 (Grice, 2005). One of the reasons for that decision was a
concern that an extensive independent course would have overloaded students with
lexis, phraseology and grammar not connected with the existing course materials.
Thus, the design of the course following the textbook was deemed more streamlined,
and actually has even proved to be a viable solution.
4. COURSE DESIGN AND CREATION
4. 1 Course Structure
From that decision, the course was designed as an accompaniment of the existing
textbook Nursing 1. The content of the course was divided into fifteen modules, which
essentially copy the topical, lexical, and grammar contents of the chapters of the
course book.
Each module starts with a simple text consisting of a list of introductory lead-in
questions, which were supposed to introduce students into the module by stimulating
them into thinking about the relevant topic.
In every unit, the lead-in questions are followed by an introductory text and lists of
essential vocabulary. Surprisingly enough, to write a short informative text presenting
the basic concepts of the unit proved to be one of the most demanding activities
during the course creation. When piloting, the authors were faced with diverse
reactions from the students, some of them found the texts challenging, while some
expected deeper insight into the topics and demanded more extensive vocabulary.
Various cartoons were inserted to add the element of fun.

127

DisCo 2010, 23. – 25. þervna 2010, PlzeĖ
Creating grammar outlines was significantly easier than the texts introducing lexical
content. The piloting showed students’ reluctance to deal with grammar in English,
however the authors were equally reluctant to abandon their position.
4.2 Hot Potatoes
To create interactive exercises, the authors used an authoring tool Hot Potatoes,
consisting of several independent programmes called JCross, JQuiz, JCloze, JMatch,
and JMix.
The advantage of JCross (crosswords creation) is an intensive vocabulary practice,
especially enforcement of the correct spelling, although there were some objections
to the difficulty of lexis.
JCloze caused similar negative reactions from the students, particularly linked to the
virtual impossibility to cover all the acceptable answers within the exercise.
Nevertheless, this tool was priceless in grammar focused exercises.
JMatch (matching exercise) proved to be the most popular with students, perhaps it
was the involvement of motoric activity (dragging the options across the screen) or
the relative simplicity of the exercise (no need to type any answers).
JQuiz, enabling students to choose from multiple answers, was also popular,
probably for the reasons similar to the previous exercise.
5. IN ACTION
5.1 Running the course
At the first session, the distance students were given a short training on Moodle.
Remarkably, even such a basic training proved to be sufficient for the students, who
were then able to manage the course without greater difficulties. The only exception
was the glossary, which will be discussed below.
Although the authors were opening the units gradually over the semester in order to
force the students to work more consistently, the feedback showed the distance
students found working regularly rather hard because of their other commitments.
5. 2 Nursing Glossary
The highest level of students’ involvement occurred within creating a glossary of
terms related to health studies. The students themselves typed entries of their choice
including their pronunciations and definitions. The students surprised the authors by
their creativity, as a predominant share of entries constituted of original definitions,
only a few students copied definitions elsewhere. Nonetheless, higher originality
meant less accuracy, which led to more work on checking and correcting the entries.
Possibly the greatest downside of the conception of the whole project was the default
to delegate powers to check Nursing Glossary entries to students themselves.
Although the LMS Moodle enables peer checking and commenting on the entries as
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explained in a greater detail by Cápay & Mesárošová (2009), the authors were
unwilling to choose this way at the beginning of the project and they were later left
with a tedious task to check and comment on literally hundreds of students’ entries.
In addition, due to a limited training on glossary at the beginning of the course, the
students frequently failed to correct their entries properly, thus making more
mistakes, either of technical or systemic character. A greater involvement of students
within a glossary creation is highly recommended to anyone interested in a similar
project, not only for the sake of teachers’ peace, but also for the sake of students’
language development.
5.3 Feedback as a motivational factor
The interactivity of the course providing an instantaneous feedback for students
influenced the motivation of the students dramatically. Although the authors did not
stipulate any limit for passing the course, the students felt an urge to repeatedly
attempt the exercises to gain higher scores. Also, many students entered more than
required two entries into the Nursing Glossary, because they enjoyed seeing their
work within the course.
6. CONCLUSION
The completed eLearning course, running on the LMS Moodle platform, succeeded
in several of its goals. It provided students with necessary grammar and lexical
content, and its interactive exercises gave instantaneous feedback, which highly
motivated the students. The students were actively involved in creation of the Nursing
Glossary, although checking and correcting of its entries became excessive burden
for the tutors. Although the primary aim of the course was fulfilled, the anticipated
result of motivating students towards more gradual and consistent learning process
partially failed due to distance students’ other commitments.
Based on the positive experience and obtained feedback, the authors now intend to
revise the whole course, expand it, and even possibly implement similar courses for
other syllabi.
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Abstract:
Everything changes and so do the conditions surrounding university and faculties and there is need to
adapt to these changes. Other circumstance, such as higher differentiation of students and fields of
study, has arisen. Part of students is satisfied with a bachelor degree, and other students chose
combined type of study due to the financial demands.
A necessity of lifelong learning emerges among students who start studying later as seniors. This
phenomenon brings to the university as well as employed people. Only a few of universities and
faculties are prepared for this fact and offer study materials for this group of students who usually do
not have as much time to find and gather information necessary as students in the in the full-time type
of study.
Number of students which chose so-called professional bachelor is increasing. After the study he/she
is prepared for practice, though, at the same time the requirements are raising. This should be
covered by planned case studies with practical and business-like topics.
This contribution deals with a project which should help essentially the students of combined type of
study, further the foreign students and students in/of full-time type of study as well, and it should
improve the quality of the subject – Cost recalculation in mechanical engineering, using the existing
materials as well as creating new study materials with multimedia support.
The subject offers basic knowledge about cost recalculation in engineering company. The subject
should explain application of cost function as a source of information and as a tool for optimization of
business processes. Emphasis on cost controlling and recalculation in the production field with the
application of traditional methods as well as process approaches for determining cost for one product
and production process.
Target group consists primarily of students of combined type of study, however, application in full-time
type of study is not excluded. The positive side effect is the improvement of teaching skills of the
research team.
It is necessary to take into consideration that the number of foreign students interested in the Czech
university education is increasing and therefore the bilingual outcome of the above described project.
The goal of this contribution is to present a prepared phase of e-learning which is a part of support
study materials for the subject – Cost recalculation in mechanical engineering for the academic year
2010/2011.
Keywords:
Cost recalculation in mechanical engineering, e-learning, innovation, combined type of study.

1. ÚVOD
S rozvíjející se globalizací ekonomiky se dostává stále více do popĜedí nutnost Ĝízení
nákladĤ v prĤmyslových podnicích.
Problematika výpoþtĤ a optimalizace nákladĤ má stále vČtší význam vzhledem ke
konkurenceschopnosti strojírenských podnikĤ. Jen ten podnik, který umí uspokojit
požadavky zákazníkĤ s nejnižšími náklady, mĤže zvyšovat svĤj zisk, neboĢ zákazník
je ochoten za výrobek zaplatit pouze urþitou þástku, která odpovídá užitnosti, kterou
výrobek pro nČj pĜedstavuje.
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Cílem našeho projektu je inovovat stávající studijní podklady a vytvoĜit nové
(pĜípadové studie) k pĜedmČtu Propoþty nákladĤ ve strojírenství pro prezenþní a
kombinované studium, s využitím moderních pĜístupĤ, jako je multimediální podpora
a e-learning. Tyto podklady budou sloužit jak studentĤm kombinovaného studia, tak
studentĤm studia prezenþního. Lze je také využít pro meziuniverzitní studium a bude
vytvoĜena též jejich jazyková mutace v anglickém jazyce, což umožní i podporu
zahraniþních studentĤ.
2. DģVODY TVORBY PROJEKTU A JEHO PěÍNOSY
StejnČ jako se vyvíjí vše kolem nás, tak se mČní i podmínky, ve kterých musí vysoké
školy, potažmo fakulty, fungovat a kterým se musí pĜizpĤsobovat.
Zaþíná projevovat fenomén vČtší diferenciace studentĤ i studijních oborĤ. Studenti se
buć spokojí pouze s bakaláĜským titulem, nebo volí kombinované studium.
Tato skuteþnost však nastává i u studentĤ dĜíve narozených a novČ zaþínajících.
To do školních lavic pĜivádí i zamČstnané lidi.
Vzhledem k stále rostoucímu poþtu studentĤ volících si tzv. profesního bakaláĜe,
který po skonþení studia nastupuje do praxe, rostou i požadavky na schopnost
aplikace studijních znalostí do praxe, k þemuž by mČly pĜispČt plánované pĜípadové
studie s praktickou tématikou.
Tento projekt by mČl svým pĜínosem pomoci hlavnČ studentĤm kombinovaného
studia, ale i studentĤm prezenþního studia, nebo zahraniþním studentĤm. Cílovou
skupinou jsou nyní hlavnČ studenti kombinovaného studia, avšak není vylouþeno
jejich použití jako podpora pĜi studiu i pro prezenþní studenty.
V neposlední ĜadČ je nutné též uvést, že roste i zájem zahraniþních studentĤ o þeské
vysoké školství, což frekventujeme tím, že výstup našeho projektu bude též v cizím
jazyce a bude tak opČt možné jej užít pro další studenty a to nejen naší mateĜské
univerzity.
Jako další pĜínosy lze také uvést souhrnnČ:
•
•
•
•
•

Rozvoj teorie a metod pĜístupĤ k propoþtĤm nákladĤ ve strojírenství.
Zlepšení zpĤsobĤ pĜedávání znalostí.
Zvýšení spokojenosti studentĤ s moderními pĜístupy výuky.
Teoretické podklady pro Ĝešení budoucích bakaláĜských a diplomových prací.
Zdokonalení lektorských schopností a odborných znalostí Ĝešitelského týmu.

Díky Ĝešení tohoto projektu pomocí e-learningu s multimediální podporou dojde
k rozvoji schopností Ĝešitelského týmu v oblasti moderních technologií pro podporu
výuky. Díky tvorbČ pĜípadových studií lze také oþekávat pĜínos pro vzdČlání
Ĝešitelského týmu v daném oboru Ĝešené problematiky.
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3. CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU
Hlavní cílovou skupinou jsou studenti kombinovaného studia, dále studenti
prezenþního studia a díky verzi v anglickém jazyce i studenti ze zahraniþí.
Daný pĜedmČt je též možné si zvolit v rámci celouniverzitního studia.
Jedná se o studenty tČchto studijních programĤ:
•

studijní program B2341 – Strojírenství
o bakaláĜský
typ
studia,
kombinovaná
forma
studia,
obor
2341R001 Informaþní a komunikaþní technologie ve strojírenském
podniku
o bakaláĜský
typ
studia,
prezenþní
forma
studia,
obor
2341R001 Informaþní a komunikaþní technologie ve strojírenském
podniku

jedná se o pĜedmČt povinný ve 3. roþníku se statutem A
• studijní program B2301 – Strojní inženýrství
o bakaláĜský
typ
studia,
kombinovaná
forma
2301R016 PrĤmyslové inženýrství a management
o bakaláĜský
typ
studia,
prezenþní
forma
2301R016 PrĤmyslové inženýrství a management

studia,

obor

studia,

obor

jedná se o pĜedmČt výbČrový, ve 3. roþníku se statutem C
• celouniverzitní nabídka 9998 – Celouniverzitní nabídka
o magisterský
typ
studia,
prezenþní
forma
studia,
9998 Ekonomie prĤmyslové inženýrství a management

obor

4. ZPģSOB ěEŠENÍ PROJEKTU
•

Studium odborné literatury
1. Studium odborné a zejména zahraniþní literatury, protože v þeské
literatuĜe zatím nejsou propoþty nákladĤ ve strojírenství dostateþnČ
popsány ve vazbČ na konkrétní pĜípadové studie zejména
strojírenských podnikĤ.
2. Studium odborných zahraniþních þlánkĤ zabývajících se touto
problematikou.
3. Studium odborných þlánkĤ na internetu.

•

Analýza
4. Analýza poznatkĤ získaných studiem literatury.
5. Analýza dostupných metod.
6. Analýza souþasných metod propoþtĤ nákladĤ
strojírenské praxi.

používaných

•

Zpracování potĜebných podkladĤ
7. PĜeklad vhodných pĜípadových studií ze zahraniþní literatury.
8. VytvoĜení vlastních pĜípadových studií.

•

VytvoĜení e-learningového kurzu propoþtĤ nákladĤ ve strojírenství

ve
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9. VytvoĜení uceleného systému, který bude obsahovat pĜípadové studie
s Ĝešením z oblasti propoþtu nákladĤ ve strojírenství.
10. Testování vytvoĜeného systému.
11. VytvoĜení e-learningového kurzu.
12. Návrh zaþlenČní navrženého systému do výukových programĤ.
5. PREZENTACE VÝSLEDKģ PROJEKTU
PĜedpokládá se zpracování formou textĤ a studií dostupných na webových stránkách
univerzity - Courseware.
Dále se poþítá s vytvoĜením e-learningu. Vlastní vytvoĜení e-learningu zahrnuje nejen
navržení obsahové stránky jednotlivých kurzĤ, ale i vlastní zpracování, vþetnČ
navržení struktury.
Multimediální forma zpracování umožní využívat tyto materiály nejen ve výuce na
naší univerzitČ, ale pĜedávat je i studentĤm ostatních univerzit v rámci projektu
meziuniverzitních studií.
Tyto materiály bude možno využít i pro zahraniþní studenty, neboĢ projekt bude
zpracován i v anglickém jazyce.
PĜípadové studie budou zamČĜeny na Ĝešení problémových okruhĤ z jednotlivých
oblastí þinnosti prĤmyslových podnikĤ, s dĤrazem na využití metod zejména pro
hodnocení a mČĜení celé oblasti aktivit podniku se zamČĜením na hospodárnost
výrobní oblasti.
6. ZVOLENÝ AUTORSKÝ PROGRAM
Pro vytvoĜení e-learningu jsme zvolili autorský program ProAuthor.
ObecnČ slouží autorské programy k vytváĜení elektronických kurzĤ. Tyto kurzy je
možno pĜevádČt do podoby podporované výukovými portály. Lze je také dále
distribuovat do Ĝízených výukových systémĤ.
ProAuthor vyvinula Západoþeská univerzita v Plzni, jedná se o autorský systém pro
tvorbu e-learningových kurzĤ, výukových CD a distanþních opor. Nutno ocenit, že
k tvorbČ nepotĜebujete mít žádné znalosti programovacích jazykĤ. Ovládání je
zjednodušeno na úroveĖ jednoduchého textového editoru.
• Slouží pĜedevším pro sestavení rĤzných multimediálních komponent do
komplexní výukové aplikace.
• Lze tvoĜit testy, auto testy a ankety.
• Podporuje kvalitní strukturaci studijní látky pĜi užití dvou úrovní: kapitol na
první úrovni a napĜ. studijních þlánkĤ, auto testĤ, testĤ, cviþení, úkolĤ atd. na
druhé úrovni.
Jelikož se jedná o externí autorský nástroj (samostatnou aplikaci) umožĖuje
ProAuthor automatický export obsahu kurzu nejen do LMS EDEN, ale i do dalších
Ĝídicích systémĤ, které podporují standard AICC nebo SCORM.
7. ZÁVċR
Tento pĜíspČvek shrnuje informace o projektu, a jeho pĜípravné fázi,
FRVŠ þ. 1757/2010 pod názvem Inovace výuky a tvorba studijních podkladĤ
s multimediální podporou k pĜedmČtu Propoþty nákladĤ ve strojírenství pro prezenþní
a kombinované studium. Tento projekt je realizován za podpory Fondu rozvoje
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vysokých škol. Samotný projekt je realizován na KatedĜe prĤmyslového inženýrství a
managementu, Fakulty strojní na Západoþeské univerzitČ v Plzni.
8. PODċKOVÁNÍ
Tento pĜíspČvek vznikl za podpory Fondu rozvoje vysokých škol, v rámci projektu G5
FRVŠ 1757/2010 – Inovace výuky a tvorba studijních podkladĤ s multimediální
podporou k pĜedmČtu Propoþty nákladĤ ve strojírenství pro prezenþní a kombinované
studium.
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IV. PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY
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A VZDċLÁVÁNÍ VZDċLAVATELģ
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VZDċLÁVÁNÍ JAKO KVALITATIVNÍ VÝZVA
Dušan Kuþera
Vedoucí postgraduálního vzdČlávání, Vysoká škola podnikání a.s. v OstravČ
E-mail: dusan.kucera@vsp.cz
Abstract:
The paper is taking a think upward educational benefits and limits of distance learning (DL) in the area
of management programmes (e.g. MBA in which the author works). The key is not a formal balance of
positive and critical factors of the DL. Purpose of the study's focuses on current pedagogica l and
psychological weaknesses and boundaries of DL in post-graduate programs. The paper make short
analysis of theoretical phenomenon of each study, describes the relations between the tutor and
student and between the impersonal computers. Reminders and current lighting of the weaknesses
the author uses as the basis of current challenges for new accents to restore and improve the quality
management teaching.
Keywords:
Information society, knowledge society, personality, individuality, art of pedagogy and communication,
quality of teaching sense of education.

1. ÚVOD
Jakmile nahlašujeme téma zabývající se hranicemi distanþního vzdČlávání (DV),
zároveĖ jedním dechem myslíme na úkoly, které z toho vyplývají. Limity DV pĜece
nepĜipomínáme samoúþelnČ, negativisticky þi destruktivnČ se zámČrem za každou
cenu najít v DV nČjakou slabinu. Naopak. PĜedložená analýza slouží jako aktuální
dĤraz pro konstruktivní výzvu na adresu tvĤrcĤ programĤ DV a tutorĤ jako pedagogĤ
a vychovatelĤ. Ani v DV se uþitel nemĤže stát pouhým technickým operátorem
vyhodnocující správnost formálních informací þi symbolĤ. To platí jak u mladé
generace, tak u postgraduálních a manažerských programĤ pro dospČlé.
2. ANALYTICKÉ SROVNÁNÍ VÝHOD A NEVÝHOD DISTANýNÍHO VZDċLÁVÁNÍ
PĜi studiu tématu velmi brzy zjistíme, že na dané téma existuje rozdílný pohled jak
v jednotlivých zemích, tak mezi jednotlivými obory – koneckoncĤ mezi jednotlivými
specialisty. Jestliže pragmatiþtČji orientované univerzity Spojených státĤ jako první a
nejsilnČji prosazují pozitiva DV, západoevropské zemČ (pĜedevším NČmecko a
Rakousko) jsou v pĜístupu k fenoménu DV opatrnČjší až kritiþtČjší. O situaci v ýR
svČdþí aktuální pĜíspČvky této konference. Poþáteþní optimismus z technologických
možností pĜenosu informací vedl k oznaþení „informaþní spoleþnost“. Po dosažení
jejího vrcholu musela pĜijít idea „znalostní spoleþnosti“ (knowledge society competitive intelligence – business intelligence). KonkrétnČ pro proces
manažerského Ĝízení se ukázala jako nesmírnČ významná a vede dál k praktické
dimenzi „podnikavé spoleþnosti“.
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Podstata pedagogické práce a úkolu vzdČlávání je založena na urþité filozofii
pedagogické þinnosti, která se pojí s psychologií osobnosti a jejího rozvoje. Jak
filozofický, pedagogický, tak psychologický pohled naráží na základní hranice DV,
která spoþívá v samotné podstatČ DV. PĜestože jsou známé snahy tyto hranice
pĜekonávat, stále zĤstávají zásadní rozdíly, které mají v manažerské praxi velmi
konkrétní praktické dopady díky ne zcela úplné schopnosti posoudit porozumČní þi
pĜímo vzájemné nedorozumČní:
a) „Distanþní“ (asynchronní, virtuální) vzdČlávání versus bezprostĜední a pĜímé
interaktivní a interpersonální vzdČlávání, které využívá možností sledovat
okamžitou a celkovou reakci studenta.1
b) ÚþelovČ a specializaþnČ zamČĜené kurzy ve srovnání s otevĜeným kritickým
filozofickým pĜístupem k formČ a obsahu vzdČlávání.2
c) Používání technologických nástrojĤ komunikace (simulace) ve srovnání
s pĜirozenými a skuteþnými nástroji interpersonální komunikace.
d)
Individuální, izolované studium ve srovnání se studiem v kolektivu
s možnostmi pĜímého vzájemného ovlivĖování a komunikace.3
e) Specializované vzdČlání definovaných kurzĤ DV (obsahy typu „hardscills“) ve
srovnání s celkovým (holistickým) pĜístupem k aktivnímu vzdČlávání v reálném
pracovním a profesním kontextu (obsahy tytu „softscills“).4
f) Univerzální, (konkrétnČ také nadkulturní, nadnárodní) „objektivizované“
vzdČlávání ve srovnání s místním sociologickým a inerkulturním kontextem
urþitých skupin lidí.5
g) Orientace na výsledek, informaci þi rychlost ve srovnání s nekoneþnými
možnostmi dalších metod a forem didaktiky, vyjasĖovacího procesu a
hodnocení studenta.
h) SoustĜedČní se na jazykovou a matematicko-logickou inteligenci používanou
v DV versus využití celé šíĜe a hloubky známých a potĜebných druhĤ
inteligence7
i) Využívání odborných kompetenci ve srovnání s kompetencemi sociálními a
emoþními8.

1 Student než vĤbec zaþne studovat, je vČtšinou zavalen maily a technickými záležitostmi.
Ϯ
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8 Sledujeme již základní známé rozdČlení v literatuĜe bČžnČ používané, které ovšem i ve svých
jednotlivých kompetencích samy o sobČ obsahují celý další komplex kompetencí (klíþových,
environmentálních apod.)
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j) Hranice jazykové kompetence (zvláštČ pokud probíhá proces napĜ.
v angliþtinČ jako cizím jazyce) ve srovnání s vyjadĜování v mateĜském jazyce
se všemi nuancemi, které se v komunikaci a v posouzení studentovy
kompetence v cizím jazyce ztrácejí.1
Analytická sonda do základních pedagogicko-psychologických kladĤ a záporĤ DV
v porovnání s klasickým vzdČláváním a principiální úlohou vzdČlávacího procesu
nám ukázala nČkterá filozofické a pedagogické aspekty.
3. OBECNÉ FILOZOFICKÉ SROVNÁNÍ
PĜipomeĖme si základní prvek filozofie vzdČlávání, která souvisí s pojetím moudrosti.
ZvláštČ moderní roztĜíštČnost oborĤ, šíĜe informaþních zdrojĤ a samotné DV nás
svádí k dojmu, že moudrý a vzdČlaný je ten, který projde urþitými þástmi kurzu, získá
patĜiþné informace, splní pĜipravený zámČr kurzu, a je pĜipraven vykonávat urþité
funkce. Z absolventa standardizovaných studijních blokĤ se stává specialista,
„odborník“, protože splnil pĜipravený zámČr kurzĤ. Pokud se ovšem zamýšlíme nad
podstatou vzdČlávání a výchovy napĜ. na základČ staroĜeckých myslitelĤ, pak se
nemĤžeme divit, že takovému procesu Kratochvíl Ĝíká v zásadČ „protifilosofický“
pĜístup vzdČlávání. I když mluvíme v ponČkud zjednodušené podobČ, vytváĜí takový
koncept dojem jakési úplnosti vzdČlání v oboru. Stálo by za domyšlení, že pravý
Ĝecký mudrc si právČ z pokory pĜed pravou moudrostí nenazýval „sófos“ (moudrý),
nýbrž pouze „filosófos“ (naklonČn k moudrosti). VČdČl, že žádná metoda ani
stanovený celek, není úplný a dostaþující. Druhým dĤvodem je, že DV má tendenci
pĜedem a dost pĜesnČ navádČt studenta na již hotové úmysly a zámČry, metodiþnost
a cíle.
Z tohoto dvojího pohledu hrozí u DV tendence k jakémusi „udílení kvalifikace“,
pĜípravČ profesionálĤ (sofistĤ), což nám nedává dostatek dĤvodĤ domnívat se, že se
mĤže jednat o vzdČlávání þi vychovávání samostatného odborníka. U Sokrata si
pĜipomínáme, že mudrc se právČ nechtČl nechat takto zkratkovitČ
„zprofesionalizovat“. Sokrates vČdČl, že dokonce se právČ pro lásku k pravdČ
(filozofii) jeho úþelové vzdČlání nesmí stát administrativní živností. Filosof (milující
moudrost) je spíše oznaþení zpĤsobu života, postoje þlovČka, schopnost
interpretovat, posoudit a vést podle toho svĤj zodpovČdný zpĤsob života. Kratochvíl
Ĝíká, že: „Filozofický vychovatel ani nepouþuje, naopak, jeho odmČnou je mu pouþení
probouzejícího se vČdomí vychovávaných.“2 Je zde tedy pro DV ke zvážení, zda
obecná myšlenka DV vlastnČ spíše „nepĜedstírá“, že disponuje urþitým návodem ke
vzdČlání a Ĝešení témČĜ všech praktických problémĤ. To zásadní filozofické
nebezpeþí tkví v tom, zda DV spíše vČtšinou pasivnČ nepĜedává poznatky podle
pĜipravených osnov, studijních plánĤ a akreditací, þímž uzavírá lidské nitro k novým
inovativním pohledĤm, poznatkĤm a samozĜejmČ i k oþekávanému správnému
jednání (když už by to vzdČlání mČlo splnit koneþný smysl). Kdybychom se chtČli
držet klasického filozofického pohledu, mČli bychom mluvit spíše o „péþi o lidskou
duši“, a cílevČdomČ þelit pokušení spíše setĜićovat vybrané myšlenky a elektronicky
sestavené poznatky. Jenže takovou (platónskou) péþi v dynamickém pohybu duše
nelze provádČt jen technicky þi technologicky zvenþí.

1 K otázce komunikativní kompetence viz L. Rejmánková, ýeštináĜ, zpravodaj Katedry þeského jazyka
a literatury Univerzity Hradec Králové þ. 5, 11/2000-2001 uvádí kompetence jazykovou, Ĝeþovou a
pĜedmČtnou, diskurzní, strategickou a sociokulturní.
Ϯ Kratochvíl, S. 18.
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4. PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ SROVNÁNÍ
PĤvodní Ĝecké slovo paideia (výchova, vzdČlání) patĜí k základním spirituálním
kategoriím filozofie. Podle Kratochvíla je paideia nČþím, „co je hodno úcty a samo
schopnost úcty vytváĜí“.1 V souvislosti s výchovou a vzdČláním bychom tedy mČli
hovoĜit o nČþem, co probouzí úžas a inspiruje k následné tvoĜivosti. RovnČž
v souvislosti s DV musíme Ĝíci, že takto pojatá výchova a vzdČlávání musí být
založena na vztahu, na nČþem, co vztahy vytváĜí a je schopno dalších vztahĤ. Pokud
známe Platonovo podobenství o jeskyni, nabízejí se jisté pozoruhodné (pravda - až
provokativní) podobnosti: ýlovČk sedící v jeskyni je vlastnČ uvČznČn k jednomu
jedinému pohledu na stíny, které na protilehlou stČnu vrhají pohybující se pĜedmČty
za zídkou, pĜed kterou pozorovatel sedí. Onen pozorovatel tam sedí již „od dČtství“,
jinak celkovČ spoután tak, že nemĤže ani mČnit svĤj úhel pohledu na ony stínové
jevy. Nesleduje skuteþné jevy, není sobČstaþný v hledání jiných informaþních zdrojĤ,
není schopen zmČnit své postavení – a dokonce si svou situaci ani neuvČdomuje.
Krajním nebezpeþím DV by bylo nechat studenta spoutaného jen umČlými „stíny“
technologické skuteþnosti, které ho vlastnČ systematicky tvární, nČkdy i manipulují.
V DV tkví zárodky nebezpeþí, že student si neuvČdomí hranice a limity DV, ke
kterému se pĜihlásil a na které více ménČ spoléhá. Dlouhodobé systematizování a
utĜíćování þi zobecĖování informací (nebo napĜ. statistik) vlastnČ svazuje svobodu
myšlení, pro které mají být slova uþitele þi uþebnice naopak jen podnČtem k dalšímu
vlastnímu pĜemýšlení, hledání a zpracování. Pokud by student pokládal pĜedložené
systémy za dostaþující nebo dokonce za definitivní, ztrácí pĜíležitost rĤstu a
nenalezení také pohledu nového, a tím i nových poznatkĤ. Patoþka je pro nás
inspirací tím, že staví proti sobČ „pohyb pĜijímání“ a „pohyb pĜekroþení“. Cílem
vzdČlávání (a také DV) je studentĤm pomoci se zbavit formálních a strnulých pohledĤ
a najít odvahu vyzkoušet nový a ještČ nevyzkoušený prostor a jeho potenciál.
5. PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÝ KONTEXT DISTANýNÍHO VZDċLÁVÁNÍ
DV svou fixací na informaþní technologie nám daný úkol - spojit technologie
s úþinným procesem vzdČlávání - nijak neulehþuje. Salomon upozorĖuje, že zatímco
uþení je chápáno jako aktivní proces, PC studenta svádí k urþitému pasivnímu
pĜejímání informací a vyhovČní nastavenému procesu. Konstruktivismus se zabývá
hlubokou a pro nás tČžkou otázkou, zda student pĜichází do výuky zcela „prázdný“ a
„þistý“, anebo zda vstupuje do DV už po svých prvních získaných zkušenostech,
nauþených poznatcích, tedy s jakými pro DV vhodným þi nevhodným
pĜedporozumČním. V pĜípadČ, že student do DV vstupuje už s nČkterými poznatky,
neznamená to, že jsou ve finální podobČ. To je pro DV nadČjí, ovšem i dodateþným
úkolem.
K postupnému procesu utváĜení postojĤ pĜece pĜispívá celá Ĝada faktorĤ. Jedním
z faktorĤ je získávání nových poznatkĤ, jiným je jejich zpĤsob využívání. Využívání
poznatkĤ nás vede k tomu, abychom získávali nové poznatky. V koneþném dĤsledku
nám nepomĤže pouze získávání teoretických a umČlých poznatkĤ, které nikdy
osobnČ a živČ nevyužijeme. A v DV je tČch pĜíležitostí k aplikaci daleko ménČ, než

ϭ<ƌĂƚŽĐŚǀşů͕^͘Ϯϴ
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v samotné živé výuce v pĜímém osobním kontaktu s celkovým
studovaného pĜedmČtu také mimo technologickou platformu.

kontextem

Dalším faktorem kvality DV je samotné porozumČní pĜedložených poznatkĤ. Salomon
souhlasí s procesem porozumČní jako „schopností flexibilnČ jednat podle toho, co
jsme se nauþili, schopností improvizovat, inovovat, tzn., jít za informací, kterou jsme
získali”.1 Tento proces je ovšem možný pouze v urþitém kontextu aplikace. Takového
uplatnČní není schopna samostatná informace, þíslo, koncept nebo princip.
Teprve ve styku s celou sítí okolností dostává získaná informace konkrétní
porozumČní. Tou sítí je u Salomona „komplex asociací, korelací, pĜíþin, vnímání
souþástí a celku, logické souvislosti, emoþní a další spojení“. Proto tomuto procesu
Ĝíkáme „konstrukce“ mentálního procesu. Žádný vyuþovaný objekt nemá náhodné
(nebo jen náhodné) souvislosti. Koneþná znalost a vČdČní je komplexním výsledkem
kognitivních, emoþních i sociálních vztahĤ. V DV se proto nemĤžeme spoléhat na
automatické zapamatování a využívání jednotlivých naprogramovaných faktĤ, aniž
bychom studentĤm nedopĜáli ono široké a hluboké kontextuální živé propojení.
Pro DV lze v našem skromném rámci shrnout, že výše nastínČný konstruktivní
kontext nemĤže být izolován od sociálního prostĜedí, jehož ideální podobou je poĜád
ještČ živá a tvĤrþí tĜída, posluchárna nebo studijní a pracovní tým. V odborné
literatuĜe v dané souvislosti þteme o uþení ve spolupráci (colaborative learning), o
reciproþním uþení (reciprocal teaching) a vztahovém uþení (related teaching).
Spoleþným jmenovatelem je tedy sociální uþení v jakémsi partnerství na rozdíl od
studia individuálního (sólo studenta).
6. PEDAGOGICKÉ A OSOBNOSTNÍ VÝZVY PRO TUTORA
Úlohou pĜípravy a vedení DV je vyhnout se uvedeným slabinám a nebezpeþím. To
znamená, že tutor nemĤže tolik spoléhat na technologické vedení studenta. Pokud
nemá být jak tutor tak student nakonec zklamán z výsledku, musí v zájmu kvality a
samotné úþinnosti výuky zvážit své pedagogicko-psychologické pĜístupy. Abychom
v DV nešíĜili pouze jakousi „povrchní inteligenci“ mČli by zahrnout co nejvíce prostoru
pro studentovu interaktivnost, možnost interpersonálních vztahĤ a autentické týmové
práce, komunikace nejrĤznČjšími formami (nejen technologickými), pĜíležitost si
vyuþovanou látku shromáždit, roztĜídit, vybrat to podstatné, osvojit principiální, mít
možnost také simulaþní hry a multimediální prvky propojit ve vztahu k realitČ a ke
konkrétnímu Ĝešení problémĤ kreativním a konstruktivním zpĤsobem. Internetu a
informaþní technologii smíme rozumČt v pedagogice spíše jako nástroji, prostĜedku,
ne samotnému cíli DV. Úkol DV je sledovat efekt vzdČlávací ne samotný efekt
technologický. Proto ani multimediální prvky nemusí ještČ nic podstatného vypovídat
o tom, zda student celkovou látku pochopil v celé šíĜi a hloubce, zda ji pĜijal a vzal za
svou.
DV se nesmí stát „intelektuálním armageddonem“. DV je potĜeba vnímat jako
komplex osobního vyrovnávání a neustálého vylaćování, aby nepĜenášelo pouhé
fragmenty informací, zvuky, obrazy a symboly, které si mnozí studenti oblibují, za
které se rádi skrývají, které ovšem nakonec mĤže pro jejich „duši“ tvoĜit jakýsi
informaþní chaos a pĜemíru informaþních samorostĤ.

ϭ^ĂůŽŵŽŶ͕^͘Ϯ
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7. DOPAD KVALITATIVNÍHO ZLEPŠENÍ NA KOMPLEXNÍ VZDċLÁVÁNÍ
Z latinského educare (vychovávat jako vést, vyvádČt) smíme odvodit i pro DV, že
opakem je technologické zavádČní studenta, který bude bez osobnostního a zároveĖ
duchovní orientace bloudit v labyrintu svČta informací stejných druhĤ a rovin.
Jednotlivé obory a kurzy mají pĜispívat svým podílem k celkové kvalitČ osobnosti a
jejímu pĜínosu pro spoleþnost. Úvaha nad širším chápání získaných kompetencí
v DV tak mĤže odpovídat také doporuþení EU: „Skills needed include the ability to
search, collect and process information and use it in a critical and systematic way,
assessing relevance and distinguishing the real from the virtual while recognising the
links. Individuals should have skills to use tools to produce, present and understand
complex information and the ability to access, search and use internet-based
services. Individuals should also be able use IST to support critical thinking,
creativity, and innovation.“1
Uvedené apely se nám možná budou zdát až moralistické, nicménČ nauþené
pĜístupy k oboru a svČtu si student odnáší na celý život a jejich projev bude v jeho
okolí dlouhodobý a velmi konkrétní:
•

•

•
•
•

Student mĤže i v DV vnímat nejrĤznČjší problémové situace, sám nakonec
rozpozná a pochopí problém, pĜemýšlet o nesrovnalostech a jejich pĜíþinách,
promýšlet a plánovat zpĤsob Ĝešení problémĤ, ke kterému využívá vlastního
úsudku a zkušeností.
Student bude schopen vyhledávat další informace vhodné k Ĝešení problému,
bude je umČt vnitĜnČ vyhodnotit a usoudit, které z nich využije a které nikoliv.
Dokáže pĜekonávat pravdČpodobné pĜekážky a hranice pĤvodních zdrojĤ ze
školy.
Jako absolvent bude schopen samostatnČ Ĝešit problémy; volit vhodné
zpĤsoby Ĝešení a srovnávat své postupy v odborné literatuĜe a veĜejnosti.
Absolvent si bude v praxi schopen ovČĜovat správnost Ĝešení problémĤ a
zodpovČdnČ sledovat další vývoj.
Jako absolvent bude vybaven kritickým zpĤsobem myšlení, na které se mĤže
spolehnout, svá uvážlivá rozhodnutí obhájit a pĜevzít za nČ bezprostĜední
zodpovČdnost.

•
Tento výhled by mohl potvrdit pĜíslib vzdČlání pro nutnou pĜipravenost na souþasné
rychlé a neþekané zmČny témČĜ ve všech oborech našeho poznávání a studia.
Komplexní vzdČlání pomĤže nejen v Ĝešení neþekaných a nevídaných úkolĤ, ale
snad pomĤže jim také pĜedcházet. Smíme doufat, že takovou podporu mĤže
v uvedených kombinacích poskytnout také distanþní vzdČlávání.
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Abstract:
There is a project ‘Constructivism in university education‘ cofunded by European Social Fund and
Czech government budget that is currently running at the University of West Bohemia in PlzeĖ,
University of Hradec Králové, University of South Bohemia in ýeské BudČjovice, and University of
Tomáš BaĢa in Zlín. The goal of the project is to present principles of constructivist teaching to newly
appointed faculty and motivate them to exploit constructivism in their own pedagogical work. Study
programme includes three forms of education: (1) on-site teaching for all students and cooperative
teaching in groups (2) distance learning (on-line course), (3) individual consultation of the programme
participants with tutors. This article presents the evaluation of the first run of the study programme at
the University of West Bohemia in PlzeĖ -- both from tutors' and participants' points of view.
Keywords:
Constructivism, blended learning, e-learning, higher education pedagogy.

1. ÚVOD
VytváĜíme-li koncepci vzdČlávání akademických pracovníkĤ univerzit v rámci
celoživotního vzdČlávání, mĤžeme vycházet z rĤzných didaktických principĤ a volit ze
širokého spektra organizaþních forem i metod výuky. Jsou-li cílovou skupinou
zaþínající vysokoškolští uþitelé, kterým má vzdČlávací program pomoci zdokonalit
jejich pedagogickou þinnost, pak je vhodné vyjít z konceptu „learning by doing“, tj.
z uþení se vlastní þinností. Vysokoškolští uþitelé se tedy mohou nejlépe seznámit
s didaktickým konstruktivismem tak, že budou k disciplínám, které vyuþují, navrhovat
konkrétní námČty, jak uplatnit konstruktivistické pĜístupy ve vysokoškolské výuce.
SoustĜedČní vysokoškolských uþitelĤ v univerzitních kampusech umožĖuje organizaci
prezenþních semináĜĤ bez vysokých nárokĤ na dopravu a þas úþastníkĤ. Jejich
snadný pĜístup k internetu doma i na pracovišti vytváĜí výborné podmínky pro využití
e-learningu. Vhodnou formou je tedy tzv. blended learning, který dává možnost
vybrat z prezenþní i distanþní formy výuky to nejlepší pro efektivní celoživotní
vzdČlávání akademických pracovníkĤ.
Principy learning by doing a tzv. blended learning byly s úspČchem uplatnČny v rámci
projektu Konstruktivismus v praxi vysokých škol ve vzdČlávacím programu, který
v souþasné dobČ probíhá na Západoþeské univerzitČ v Plzni, na UniverzitČ Hradec
Králové, na Jihoþeské univerzitČ v ýeských BudČjovicích a na UniverzitČ Tomáše
Bati ve ZlínČ.
Cílem projektu Konstruktivismus v praxi vysokých škol je motivovat akademické
pracovníky k uþitelské sebereflexi a zaþlenit do výuky prvky aktivizace studentĤ.
ěada autorĤ se v ýeské republice zabývá uplatnČním konstruktivismu ve

143

DisCo 2010, 23. – 25. þervna 2010, PlzeĖ
vysokoškolské výuce a jeho rozvíjením (napĜ. S. Štech, J. Vašutová, V. Spilková a
další). Jako východisko jsme zvolili umírnČný pĜístup ke konstruktivismu bez
absolutizací, které jsou terþem oprávnČné kritiky odborné veĜejnosti (napĜ. Z. Rendl).
Ze srovnání instruktivistických a konstruktivistických pĜístupĤ nemČlo vyplynout
zavržení a negace pĜístupĤ instruktivistických, ale pochopení funkþnosti obou
pĜístupĤ a prokázání významu konstruktivismu pro rozvoj myšlenkových procesĤ
studentĤ.
Úþastníci vzdČlávacího programu jsou vedeni k tomu, aby si uvČdomili, v jakých
pĜípadech je, a v jakých není vhodné, aby uþení stavČlo na tom, co již student zná,
kdy je vhodné vyvolávat jeho prekoncepty a konfrontovat je s novými informacemi a
podnČty. Mají si také uvČdomit, jak dĤležité je, aby student pĜi uþení vČdomČ
sledoval to, jak roste jeho porozumČní urþitému problému, a aby byl schopen si
nové pochopení vþlenit do dosavadní struktury poznatkĤ. NČkdy je nutné tuto
strukturu zmČnit, jindy je vhodné dosavadní strukturu potvrdit.
2. STRUKTURA VZDċLÁVACÍHO PROGRAMU
TČžištČm vzdČlávacího programu vytvoĜeného v rámci projektu je on-line kurz,
obsahující studijní þlánky, diskuzní fóra a praktické úkoly. Distanþní formu studia
doplĖují tĜi tutoriály – úvodní, prĤbČžný a závČreþný. Tato setkání tutorĤ a úþastníkĤ
vzdČlávacího programu nemají pouze funkci socializaþní, ale jsou zároveĖ
semináĜem s aktivní výukou postavenou na konstruktivistických pĜístupech. Úþastníci
kurzu prezentují své práce, k jednotlivým prezentacím jsou vedeny odborné diskuze.
VzdČlávací program dále tvoĜí didaktické konzultace jednotlivých úþastníkĤ programu
s didaktiky - tutory, zamČĜené vždy k potĜebám konkrétní disciplíny, kterou úþastníci
vyuþují a jejíž výukovou koncepci v prĤbČhu vzdČlávacího programu inovují.

Obrázek 1 Schéma vzdČlávacího programu
2.1 On-line kurz Konstruktivismus v kostce
On-line kurz vznikl ve spolupráci tĜí autorĤ Západoþeské univerzity v Plzni (Lucie
Rohlíkové, Jany Vejvodové, Romana ýerníka).
Základ studijních materiálĤ tvoĜí interaktivní studijní þlánky, obsahující Ĝadu otázek a
podnČtĤ k zamyšlení. Ve fázi expozice nového uþiva jsou napĜ. úþastníci vyzváni k
zamyšlení nad konkrétním problémem, do vymezeného prostoru si mohou
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poznamenat svĤj návrh Ĝešení, následnČ jej pak mohou porovnat se skrytým
modelovým Ĝešením. Studijní þlánky obsahují celou Ĝadu odkazĤ na další zdroje a
úþastníci jsou motivováni k samostatné práci s tČmito prameny dle svého zájmu a
potĜeb.
Studijní þlánky jsou multimediální, zahrnují nejen texty, ale také obrázky, videa a
animace. V rámci projektu bylo vytvoĜeno i nČkolik vlastních videodokumentĤ,
zachycujících konstruktivistické pĜístupy ve výuce na FakultČ pedagogické ZýU.
ÚspČch celého vzdČlávacího programu není závislý jen na kvalitČ studijních materiálĤ
v on-line kurzu, ale nejvíce na kvalitČ tutorské podpory. V programu pĤsobí souþasnČ
dva tutoĜi, z nichž každý je zodpovČdný za jednu studijní skupinu, zároveĖ oba
spoleþnČ rozvíjejí odbornou diskuzi a Ĝídí uþební aktivity bČhem on-line kurzu i na
tutoriálech. Tutorské vedení v tandemu je nároþné, ale zároveĖ dodává kurzu další
rozmČr a vynikajícím zpĤsobem ovlivĖuje komunikaci v kurzu. Pokud tutoĜi vystupují
jako sehraný tým, navzájem se doplĖují a úþastníci programu tak získávají mnohem
komplexnČjší pohled na danou problematiku. Jsou rovnČž obohaceni dvČma rĤznými
styly tutorského vedení, které je mohou inspirovat a pozitivnČ ovlivnit, protože cílem
programu je seznámit úþastníky s využitím konstruktivismu nejen v prezenþní, ale
také v distanþní formČ studia a e-learningu. 1
2.2 Prezenþní tutoriály
V rámci prvního bČhu vzdČlávacího programu se uskuteþnila tĜi prezenþní setkání.
Na úvodním tutoriálu se úþastníci kurzu vzájemnČ pĜedstavili, seznámili se s cíli
projektu a se zpĤsobem práce v systému Moodle, který byl využit jako platforma pro
on-line kurz.
Velký dĤraz byl vČnován vzájemnému pĜedstavení úþastníkĤ a debatČ nad jejich
oþekáváním. PĜíjemná atmosféra úvodního tutoriálu významnČ pĜispČla k tomu, že
skupina 17 úþastníkĤ se do další práce v kurzu zapojila velmi intenzivnČ. Dalších 5
úþastníkĤ bylo v kurzu ménČ aktivních. Slabší aktivitu vykazovali ti, kteĜí se
prezenþních tutoriálĤ nemohli zúþastnit, a to i pĜesto, že jim tyto tutoriály byly
nahrazeny osobní konzultací s tutorkou. Úþastníci, kteĜí se nezúþastnili tutoriálĤ,
shodnČ vyjadĜovali své zábrany zapojit se do diskuze v kurzu. PĜekážkou bylo podle
jejich názoru to, že ostatní úþastníci kurzu se lépe znají, pĜipadalo jim tedy nepatĜiþné
do jejich diskuzí zasáhnout. NČkteĜí zprvu pasivnČjší úþastníci poþáteþní ostych s
podporou tutorky pĜekonali a do diskuze se zapojili, jiní diskuzi pouze sledovali.
„Vzhledem k nedostatku þasu jsem se diskusí bohužel aktivnČ nezúþastnila. Ale
diskuse jsem poctivČ proþítala a komunikace ostatních byla naprosto vyþerpávající.
“
Hlavní náplní prĤbČžného tutoriálu byla prezentace skupinových úkolĤ. DĤležitČjší
nežli vyzkoušet si distanþní spolupráci a konfrontovat názory úþastníkĤ programu s
jiným odborným zamČĜením bylo v pĜípadČ tohoto kurzu naopak podpoĜit spolupráci
kolegĤ na jednotlivých pracovištích. Proto jsme pro skupinový úkol sestavili skupiny

1

Dobrá zkušenost a zážitky z on-line kurzu motivovaly dva úþastníky prvního bČhu vzdČlávacího
programu k rozhodnutí, že pĜipraví vlastní on-line kurz pro podporu výuky svých disciplín. Zajímavou
skuteþností je v tomto smČru fakt, že se tito úþastníci domluvili na spolupráci - tj. rovnČž naplánovali
pĜípravu a vedení kurzu v tandemu.
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po 2 – 4 úþastnících ze stejných pracovišĢ. Tomuto Ĝešení napomohlo také složení
úþastníkĤ kurzu (vždy 2 – 6 úþastníkĤ ze stejné katedry). Písemné zadání úkolu
dostali úþastníci již na úvodním tutoriálu. Cílem bylo promyslet a navrhnout rĤzné
možnosti využití konstruktivistických pĜístupĤ na pĜednášce, semináĜi nebo cviþení.
Všichni úþastníci kurzu projevili pĜi Ĝešení úkolu vysokou míru tvoĜivosti. Výsledné
prezentace ukázaly velice zajímavé námČty pro zaĜazení konstruktivistických prvkĤ
do výuky technických, jazykových i ekonomických disciplín. Každou prezentaci
provázela odborná diskuze, doplnČná metodickými poznámkami tutorek, úþastníci
tak získali dĤležitou zpČtnou vazbu ke svým námČtĤm. BČhem prĤbČžného tutoriálu
si ovČĜili, zda správnČ interpretují a aplikují konstruktivistické pĜístupy, se kterými se
seznámili ve studijních þláncích on-line kurzu.
PĜed závČreþným tutoriálem zaþali úþastníci programu pracovat na úpravách
vlastních disciplín, a to v šesti tematických oblastech shodných s kapitolami on-line
kurzu – motivace, zkušenost, aktivita, kooperace, pluralita, reflexe. Úpravy zaslali ke
konzultaci tutorkám. Tyto pĜedbČžné námČty úprav byly využity pĜi závČreþném
tutoriálu tak, že úþastníci v menších skupinách dostaly zpracovaná Ĝešení
(anonymní) od všech ostatních vždy k jednomu tematickému okruhu. Jejich úkolem
bylo shrnout téma a kriticky zhodnotit námČty jednotlivých úþastníkĤ.
OpČt se rozvinula velmi bohatá diskuze, která úþastníkĤm umožnila zpĜesnit
pochopení jednotlivých konstruktivistických principĤ. Na základČ diskuze, která
þásteþnČ ještČ po skonþení tutoriálu pokraþovala v prostĜedí on-line kurzu, jednotliví
úþastníci své námČty upravili a doladili.
3. ZÁVċR
V souþasné dobČ je ukonþen první bČh vzdČlávacího programu na Západoþeské
univerzitČ v Plzni. Kombinovanou formu výuky s tČžištČm v on-line kurzu hodnotí
úþastníci programu velice pozitivnČ:
Studium v kurzu se mi velmi líbí, zvláštČ prostĜedky e-learningu pĜinášejí mnoho
výhod - pĜístupnost "odkudkoliv," možnost studia "kdy je zrovna þas," vynikající
nápad je i komunikace v rámci e-learningového fóra.
V práci tutorek úþastníci kladnČ oceĖovali jejich snahu o individuální pĜístup i aktivní
nasazení.
Musím velmi pochválit obČ tutorky za skvČlou organizaci kurzu o konstruktivismu.
Nadchla mČ nejen osobní setkání, ale velmi oceĖuji jejich e-learningovou podporu,
rychlé odpovČdi na otázky, témata k diskuzím a pĜedevším vstĜícný a pĜátelský
pĜístup.
K pedagogické úþinnosti studia v kurzu se kladnČji vyjadĜovali vyuþující jazykových
disciplín, nČkteĜí vyuþující z fakult technického zamČĜení v kurzu postrádali více
pĜíkladĤ aplikace konstruktivismu v technických oborech. Je to dĤležitá zpČtná
vazba, jak v dalších bČzích kurzu pĜispČt k vyšší míĜe efektivity studia úþastníkĤ
technických oborĤ.
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Dostalo se mi spousty výborných tipĤ, jak uþit lépe, co vyzkoušet, jak ke studentĤm
pĜistupovat, na co se soustĜedit. Celý kurz byl výborným doplnČním a prohloubením
mých pedagogických znalostí a hlavnČ praxe.
Kurz se snažil poskytovat dostatek materiálĤ a studijních opor, rĤzné þlánky,
vysvČtlení teoretických pĜístupĤ, pĜíklady z praxe, autotesty atd. MnČ osobnČ by
ještČ více pomohlo vidČt konkrétní pĜíklady, jak dané obecné návody uplatnit v mém
oboru.
Za pĜínos kurzu lze považovat i navázání spolupráce mezi vyuþujícími univerzity.
Tento kurz mČ velmi obohatil, a to nejen o nové myšlenky a pĜístupy ve výuce, které
jsem již zapomnČla nebo neznala, ale pĜedevším mČ podnítil k další práci a seznámil
mČ se spoustou zajímavých lidí, se kterými bych v budoucna ráda nadále
spolupracovala.
Další bČh vzdČlávacího programu bude na jednotlivých partnerských institucích
otevĜen na podzim roku 2010. Od roku 2011, po ukonþení projektu, bude program
nabízen dalším vysokoškolským institucím v ýeské republice. PodrobnČjší informace
jsou k dispozici na www.konstruktiv.zcu.cz.
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Abstract:
To be a university teacher means to belong to the academic profession which is predestinated to
production of scientific, technical and cultural wealth of the society, the other role of the same
significance is to mediate this wealth to the young generation of future intellectuals, scientists, artists,
technicians and experts in demanding professions. Due to that academic profession is of high social
importance and recognition. At the same time it is bound to expert and professional performance, to
high rate of responsibility and to constant improvement (Vašutová, 2002: 107). This contribution brings
a view of realization of one “way“ which may lead to the improvement of a university teacher
performance, this is a view of implementation of an educational programme which is a part of the
project ”Constructivism in University Education” whose authors have invited people from the Faculty of
Information and Management, University of Hradec Králové to cooperation. The Institute of Lifelong
Education at the University of West Bohemia in PlzeĖ, Faculty of Informatics and Management,
University of Hradec Králové, the University of South Bohemia in ýeské BudČjovice together with the
Thomas Bata University in Zlín cooperate and run the project “Constructivism in University Education”.
This project No. CZ.1.07/2.2.00/07.0261 is cofinanced by ESF and State Budget of Czech Republic.
The aim of the project is to motivate university teachers to use a constructivist approach in university
education, contribute to a wider use of pedagogical constructivism at universities, and initiate instant
changes and adaptations in teaching methodology of individual subjects. Authors of this contribution
are members of a project team at the Faculty of Information and Management, University of Hradec
Králové, their roles follow: Methodist/ lecturer (Šafránková), project coordinator at FIM, UHK
(Poulová), and participant in the educational programme (VojkĤvková). Implementation of the
educational programme at the University will be presented to the readers of this text in the following
layout: Brief characteristics of the educational programme, brief characteristics of a target group at the
University of Hradec Králové, implementation of the first run of the educational programme at the
University of Hradec Králové from the tutor´s perspective, results and their evaluation by tutor, brief
assessment of the educational programme from the student´s perspective.
Keywords:
Constructivism, e-course, university teacher.

1. ÚVOD
Být vysokoškolským uþitelem znamená být pĜíslušníkem akademické profese, která
je pĜedurþena k produkování vČdeckého, technického a kulturního bohatství
spoleþnosti a k jeho zprostĜedkování mladé generaci budoucích intelektuálĤ, vČdcĤ,
umČlcĤ, technikĤ, expertĤ, profesionálĤ v nároþných profesích a zamČstnáních. To ji
staví do významné spoleþenské pozice a pĜináší spoleþenské uznání. ZároveĖ ji
však zavazuje k expertním profesionálním výkonĤm, k vysoké míĜe zodpovČdnosti
vĤþi spoleþnosti a k permanentnímu zdokonalování (Vašutová, 2002: 107).
2. CÍL VZDċLÁVACÍHO PROGRAMU
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Principy aktivního uþení rozvíjí didaktický konstruktivismus, který je v souþasné dobČ
jedním z výrazných teoretických smČrĤ vysokoškolské pedagogiky v kontextu
prezenþní i distanþní výuky. Vychází ze základní myšlenky, že poznání neexistuje
v univerzální a objektivní podobČ, ale každý student si musí ve své mysli sám vytvoĜit
poznatkovou strukturu. Aktivní konstrukci poznání podporuje facilitátorský pĜístup
uþitele a Ĝada dílþích metod, zásad a principĤ (Rohlíková, 2009: 254). Cílem
vzdČlávacího programu „Konstruktivismus v praxi vysokých škol“ je podpoĜit zájem
vysokoškolských uþitelĤ o využití konstruktivistických pĜístupĤ ve vysokoškolském
vzdČlávání, pĜispČt k širšímu uplatnČní pedagogického konstruktivismu na vysokých
školách a iniciovat okamžité úpravy metodiky výuky konkrétních pĜedmČtĤ. První bČh
vzdČlávacího programu, který zahrnuje úvodní, prĤbČžný a závČreþný tutoriál, e-kurz
„Konstruktivismus v kostce“ a práci úþastníkĤ na metodických úpravách svých
vlastních pĜedmČtĤ byl na UHK zahájen 18. 3. 2010 a bude ukonþen 20. 5. 2010.
3. CHARAKTERISTIKA CÍLOVÉ SKUPINY
Cílová skupina vzdČlávacího programu je autory specifikována takto: Projekt je urþen
pro akademické pracovníky a pĜedevším mladé zaþínající vysokoškolské uþitele. Na
UHK ochotu zúþastnit se vzdČlávacího programu projevilo 16 pracovníkĤ, aktivnČ se
do programu zapojilo 14 akademických pracovníkĤ, ze kterých sedm považuji za
mladé zaþínající vysokoškolské uþitele. Toto složení studijní skupiny se mnČ
z pohledu tutora jeví jako optimální. Studium ve vzdČlávacím programu je z velké
míry založeno na ochotČ spolupracovat a pĜedávat si zkušenosti þi diskutovat nad
uvedenými tématy (motivace studentĤ, heuristické metody výuky, používané
konstruktivistické prvky výuky atd.) a tady pokládám názory, pohledy, nadhled
zkušených pedagogĤ sdČlený mladším, ménČ zkušeným kolegĤm za stČžejní.
Profesní zamČĜení studijní skupiny lze charakterizovat následovnČ: þtyĜi studující se
zabývají managementem, tĜi jazyky, tĜi ekonomickými pĜedmČty, dva sportem, jeden
matematikou a jeden poþítaþovými sítČmi. Z pohledu spolupráce ve skupinách je toto
složení témČĜ ideální.
4. PRģBċH REALIZACE PRVNÍHO BċHU VZDċLÁVACÍHO PROGRAMU
Z POHLEDU TUTORA
Souþástí vzdČlávacího programu je e-kurz „Konstruktivismus v kostce“ vytvoĜený
kolektivem autorĤ pod vedením PhDr. Lucie Rohlíkové, Ph.D. Tento e-kurz byl doc.
Poulovou implementován do on-line studijního prostĜedí WebCT. Akademiþtí
pracovníci UHK ho bČžnČ používají a tudíž vČtšinČ z nich neþinilo žádné problémy se
v kurzu zorientovat a využívat jeho možnosti. Pro podporu studujících byla role
lektorĤ/metodikĤ svČĜena dvČma akademickým pracovníkĤm (Kacetl, Šafránková).
Studijní skupina se setkala na tĜech prezenþních setkáních – úvodní, prĤbČžný a
závČreþný tutoriál.
On-line podpora studujících obČma tutory probíhala kontinuálnČ v prĤbČhu celého
prvního bČhu vzdČlávacího programu. Podmínkou úspČšného absolvování
vzdČlávacího programu je vypracování popisu metodických úprav pĜedmČtĤ, které si
studující k tČmto úpravám vybrali a k nimž jim byl pĜedložený obsah kurzu inspirací.
V tuto chvíli mám k dispozici 11 zpracovaných „závČreþných úkolĤ“, což považuji za
dobrý výsledek.
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5. VÝSLEDKY A JEJICH ZHODNOCENÍ Z POHLEDU TUTORA
Oblast pedagogické kompetence je pod silným tlakem tČchto zmČn a vyžaduje
odbornost v mnoha oblastech, jako jsou interpersonální strategie, strategie uþení
studentĤ, rozvoj osobnosti studentĤ a jejich profesionální socializace, management
studijních þinností studentĤ, transformace nových vČdních poznatkĤ do kurikula,
projektování, užívání heuristických, badatelských, aktivizujících a uþení podporujících
metodických postupĤ ve výuce, aplikování informaþních technologií, strategie
hodnocení studentĤ, strategie hodnocení výuky, pedagogická tvoĜivost,
sebehodnocení a sebereflexe (Vašutová, 2002:157). Identifikovat se s vlastní profesí
znamená porozumČt ji, znát její úskalí a perspektivy, prosazovat se v ní,
zdokonalovat ji seberozvojem, sebereflexí a reflexí kontextu profese (Vašutová,
2002:137).
Na nabídku vést tento vzdČlávací program jsem reflektovala, protože si myslím, že
má akademickým pracovníkĤm UHK co nabídnout v intencích výše citovaného.
Zkušenosti s vedením on-line kurzĤ mám bohaté a dlouholeté, ale ani moje osobnost
ba ani moje zkušenost mnČ nepomohly k tomu, abych v kurzu nastolila „pracovního
ducha“. Aþ jsem se snažila všemožnČ studující motivovat ke sdČlování si postĜehĤ,
nápadĤ, názorĤ, stanovisek, bohužel se mnČ tato vize, se kterou jsem do role
vstupovala, nedaĜila zcela uskuteþnit. Aþkoliv studující bezesporu nČkteré
z nabízených principĤ konstruktivismu ve své výuce používají, ukazuje se složitým
pĜivést je k novým konkrétním vizím inspirovaným tímto vzdČlávacím programem,
které by byli ochotni do své výuky okamžitČ implementovat a dále rozvíjet. Velkou
mČrou se do tohoto stavu zĜejmČ promítá jejich extrémní pracovní vytíženost. Úprava
metodiky výuky pĜedmČtu je dlouhodobý proces, který vyžaduje komplexní pohled,
zvážení všech možných souvislostí a možností, které by se mohly do zmČn
promítnout. Tento proces bezesporu podléhá jednomu neúprosnému elementu –
þasu. Myslím, že absolvovaný vzdČlávací program byl pro studující rádcem
a inspirací a vČĜím, že þas jim dovolí nČkteré námČty do svých metodik výuky
implementovat už v zimním semestru akademického roku 2010/11.
6. OHLÉDNUTÍ Z POHLEDU STUDUJÍCÍHO
V této kapitole pĜedkládám postĜehy Mgr. VojkĤvkové, kterou jsem požádala o
struþný vhled do absolvovaného programu. Pokud se ptáte, co bylo kritériem mé
„volby“, tak aktivita a zájem o nabídnutý vzdČlávací program.
S þím jsem do kurzu pĜišla, co jsem od nČj (ne)oþekávala? ChtČla jsem získat nové
impulsy pro svou práci VŠ pedagoga. Obávala jsem se, že kurz bude pĜíliš obecný.
Studuji v doktorandském studiu, takže by mnČ nabyté znalosti a dovednosti mohly
být užiteþné pĜi psaní dizertaþní práce. TČšila jsem se na spolupráci s tutory i
ostatními úþastníky, vidČla jsem v tom pĜíležitost poznat kolegy z dalších kateder
a fakult, vymČnit si zkušenosti.
S þím kurz opouštím, jak se má oþekávání (ne)naplnila? Konstruktivismus jako
souhrn pĜístupĤ k výuce je široce využitelný i na VŠ. AutoĜi kurzu vytvoĜili skuteþnČ
poutavé uþební materiály s Ĝadou pĜíkladĤ ze všech oborĤ poznávání a vzdČlávání.
Došlo i na mé pĜedmČty. E-learningový kurz byl dle mého názoru výbornČ
strukturován, dobĜe využíval specifických možností této formy vzdČlávání – videa,
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webové odkazy, zadání prĤbČžných cviþení a možnost zápisu jejich Ĝešení. Byl také
patrný soulad mezi pĜedávaným obsahem a formou tohoto pĜedávání.
7. ZÁVċR
Málokdo je ochoten pĜiznat své slabé stránky, zvláštČ pak, když jde o výkon profese
a profesionalitu akademického pracovníka. Problémy a nejistoty v profesi
vzdČlavatele uþitelĤ se nejvíce týkají vysokoškolské výuky a osobnosti
vysokoškolského uþitele. Zahrnují motivaci studentĤ, výbČr obsahu a jeho
uspoĜádání, zpĤsob sdČlování, který by byl studentĤm srozumitelný (Vašutová, 2002:
152). Vysokoškolský uþitel by si mČl klást otázky týkající se smysluplnosti a úþinnosti
své výuky. Jaká kriteria by mČla splĖovat hodnotná výuka na vysoké škole, aby byla
skuteþnČ adekvátní vysokoškolské úrovni vzdČlávání a odlišovala se tak od koncepcí
stĜedoškolských? (Vašutová, 2002: 192). Vážím si všech studujících, kteĜí se
popsané realizace vzdČlávacího programu zúþastnili, protože se s výše citovaným
problémy „perou“ a neustále hledají inspiraci pro jejich optimální Ĝešení.
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Abstract:
The article presents a modular curriculum being currently produced intended for the distance
education practitioners, development of which involves the leading experts in the field of the distance
education. The program is designed so that each participant of the program could be offered a
suitable combination of several modules with regard to their needs or work. The modules should be
functional as separate units with their own teachers, texts and study aids. Completion of all modules
will allow the graduates to participate in several-day intensive practical training assembly.
Keywords:
Distance education, modular system, distance education practitioner.

1. ÚVOD
O problematice distanþního vzdČlávání bylo v nejrĤznČjších þasopisech a publikacích
napsáno a na konferencích prosloveno nepĜeberné množství slov. Distanþním
vzdČláváním ve své nejširší podobČ se v ýeské republice zabývá nČkolik odborníkĤ a
vysokoškolských pracovišĢ. RoþnČ se koná i nČkolik konferencí s celostátním
významem. V kontextu uvedeného pak mĤže pĜekvapit, že neexistuje mnoho
vzdČlávacích programĤ, které by distanþnímu vzdČlávání vyuþovaly. SamozĜejmČ
existují nejrĤznČji koncipované pĜedmČty s touto tematikou na vysokých školách, a to
jak veĜejných, tak i soukromých, nabídka vzdČlávacích programĤ otevĜených široké
odborné veĜejnosti je však omezená.
Jedním z programĤ, které se realizují již nČkolik let, je kurz nazvaný „Realizátor
distanþního vzdČlávání“ (RDiV), který byl organizován Národním centrem distanþního
vzdČlávání pĜi Centru pro studium vysokého školství, a to až do roku 2009. Od tohoto
roku je program realizován pod hlaviþkou Filozofické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci na jejím Regionálním konzultaþním pracovišti v Praze.
Volba této univerzity je, domnívám se, logická – v Olomouci byla etablována
andragogika jako vysokoškolský studijní obor jako první v tehdejší polistopadové éĜe,
a to pĜedevším zásluhou doc. Vladimíra Jochmanna, který rovnČž stál za vznikem
Centra otevĜeného a distanþního vzdČlávání. Na þinnosti tohoto unikátního zaĜízení,
které již nČkolik let patĜí minulosti, navazujeme v mnohém dodnes.
V Olomouci se rovnČž realizoval v letech 2006-2007 zajímavý projekt s názvem
Akademie distanþního vzdČlávání, který byl zamČĜen na zvýšení pedagogických
(resp. andragogických) kompetencí vzdČlavatelĤ v distanþní formČ vzdČlávání.
Uvedené zkušenosti v oblasti distanþního vzdČlávání jsou pĜedpokladem pro
možnost navázat na již realizované kroky.
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2. REALIZÁTOR DISTANýNÍHO VZDċLÁVÁNÍ
VzdČlávací program RDiV, na nČjž naváže pĜedstavovaná koncepce, si zasluhuje
bližší pĜedstavení. Tento program navazuje na dĜíve realizované kurzy na UniverzitČ
Palackého v Olomouci (UP) a Národním centru distanþního vzdČlávání, kde bylo
vyškoleno pĜes 300 osob.
DĤležitost implementace distanþního vzdČlávání do vzdČlávacího systému je
v souþasné dobČ kodifikována v pĜijaté Strategii celoživotního vzdČlávání a jejím
Implementaþním plánu (Strategie, 2007). KonkrétnČ se jedná o opatĜení 2.B. þi 2.D.
Kurz RDiV je urþen vzdČlavatelĤm, kteĜí realizují þi hodlají realizovat vzdČlávání
v distanþní formČ a orientují se na vzdČlávání dospČlých. Kurz je realizován
kombinovanou formou: prezenþní tutoriály jsou doplnČny Ĝízeným samostudiem
prostĜednictvím systému LMS UNIFOR.
Mezi hlavní témata kurzu patĜí:
•
•
•

pĜíprava a organizace distanþního vzdČlávání,
tutor distanþního vzdČlávání,
autor distanþního studijního textu.

Celý kurz je ukonþen obhajobou závČreþné práce, která má podobu prezentace
návrhu distanþního studijního kurzu, zpracování distanþního studijního textu þi
vytvoĜení multimediální studijní opory.
Lektorský tým tvoĜí špiþkoví odborníci na problematiku distanþního vzdČlávání, mezi
jinými RNDr. Helena Zlámalová, CSc., která je zároveĖ odbornou garantkou studia,
dále Doc. PhDr. Iveta BednaĜíková, Ph.D. þi RNDr. Eva DvoĜáková.
3. VÝCHODISKA A NÁVRH MODULÁRNÍHO SYSTÉMU
Inspirací pro vznik vzdČlávacího programu, který by navázal na výše popsaný kurz
RDiV, bylo nČkolik. PĜednČ se jednalo o následující:
•
•
•

nízké pokrytí trhu specifickými tématy v rámci problematiky DiV,
požadavky na návazné kurzy formulované úþastníky kurzu RDiV,
zjištČní na základČ evaluace kurzu, která ukázala na rozkryla znalosti a
dovednosti, které je vhodné realizátorĤm distanþního vzdČlávání doplnit þi
rozšíĜit.

Vzhledem k souþasným trendĤm v andragogice, které upĜednostĖují modulární
skladbu programĤ, a také o ohledem na odlišné potĜeby a zájmy jednotlivých
potenciálních úþastníkĤ programu, byl vytvoĜen následující model:
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TVORBA
TIŠTċNÝCH
MULTIMEDIÁLNÍCH
STIDIJNÍCH OPOR

A

PRÁCE TUTORA V
DISTANýNÍM
VZDċLÁVÁNÍ

REALIZÁTOR DISTANýNÍHO VZDċLÁVÁNÍ
PĜíprava a organizace DiV
Tutor DiV

szh/d1
KE>/E
s >s1,K WZK^d\1
>D^ DKK> s/^dEE1D
s >sE1

Autor distanþního studijního textu

Základem celého modelu je stávající kurz RDiV, na nČjž další moduly navazují. Tento
kurz podá základní vhled do DiV, jeho vzniku a vývoje, ujasní užívaný terminologický
aparát, upozorní na rizika a pĜednosti DiV, specifikuje podmínky akreditace
distanþních vzdČlávacích programĤ. Dále se kurz vČnuje organizaci a administraci
distanþního studia. V další þásti kurz pojednává o oporách distanþního studujícího,
pravidlech a principech pro psaní distanþního studijního textu a autorském zákonČ a
možnostech jeho aplikace.
4. JEDNOTLIVÉ SOUýÁSTI MODULÁRNÍHO SYSTÉMU
4.1 Tvorba tištČných a multimediálních studijních opor
Cílem tohoto modulu je rozšíĜit znalosti a dovednosti v oblasti koncipování, psaní a
zpracování studijních opor jak v podobČ tištČné, tak i multimediální. Jde tedy
pĜedevším o schopnost vytváĜet následující opory (srov. Zlámalová, 2008: 75 a
násl.): tiskoviny, elektronické studijní texty, audio a videonahrávky. Aþkoliv
vzdČlávání (dospČlých) vládne imperativ interaktivity, stále pĜevažují studijní opory
tištČné. Množství elektronických textĤ se sice stále zvyšuje, nicménČ Ĝada autorĤ si
stále neuvČdomuje, že text pĜevedený do elektronické podoby není sám o sobČ
textem multimediálním.
Je pravdou, že tištČná i multimediální forma mají každá své klady i zápory. KupĜ.
Ambrožová (2007: 36) zdĤrazĖuje, že tištČné materiály jsou pĜístupnČjší, lépe
pĜenositelné, umožĖují s textem pĜímo pracovat a rychleji s jeho pomocí studovat. To
ovšem platí výluþnČ pro takové texty, které jsou zpracovány v souladu s požadavky
kladenými na jejich tvorbu (srov. BednaĜíková, 2007).
Mezi jinými modul poukáže na nejþastČjší problémové okruhy pĜi tvorbČ studijních
opor:
•
•
•
•
•

interaktivita textu a jeho zpracování,
typické prvky distanþních studijních opor,
význam a pravidla tvorby zpČtnovazebních prvkĤ,
základy typografické úpravy textĤ,
optimální strukturace textĤ smČĜující k maximální interaktivitČ.

Na základČ vstupních znalostí získaných samostudiem a doplnČných výkladem
s ukázkami si úþastníci na konkrétních pĜíkladech a úkolech procviþí tvorbu tištČného
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i multimediálního textu tak, aby byl uživatelsky pĜíjemný, didakticky správný a
odbornČ pĜínosný.
4.2 Práce tutora v distanþním vzdČlávání
Práce tutora v distanþním vzdČlávání je velmi zanedbávanou oblastí, neboĢ témČĜ
neexistují vzdČlávací programy vČnující se tutorské práci a jejím rozdílĤm oproti práci
lektora þi trenéra (k terminologickému vymezení rolí andragoga viz napĜ. Palán –
Langer, 2008).
Dalším tématem modulu je pĜíprava a realizace prezenþní þásti studia – tutoriál. Tato
souþást DiV vyžaduje specifickou pĜípravu, neboĢ tutor není ani lektorem, trenérem,
kouþem, metodikem þi konzultantem, nýbrž osciluje mezi všemi tČmito (a mnoha
dalšími) rolemi. Nároky na jeho dlouhodobou (studium a praxe) i krátkodobou
pĜípravu jsou tedy znaþné. Tutor musí umČt manažersky zvládnout organizaci
tutoriálĤ v prĤbČhu DiV, naplnit je obsahem k tématu kurzu i s požadavky a
oþekáváními jeho úþastníkĤ þi vyhodnotit jednotlivé tutoriály a umČt s tČmito výstupy
dále pracovat. Škála tutorské práce je znaþnČ široká, jakož i množství odborných
kompetencí, které jsou od tutora vyžadovány – mezi jinými jde o kompetence
z následujících oblastí:
• psychologie uþení (dospČlých),
• sociologie, zejm. problematika soc. rolí þi skupinové dynamiky,
• andragogika, pĜedevším andragogická didaktika,
• poradenství pro dospČlé, zejm. se zamČĜením poradenský proces.
•
Mimo uvedených disciplín pak mĤžeme vyjmenovat vybrané znalosti a dovednosti,
jež mĤže tutor ve své þinnosti uplatnit:
•
•
•
•
•

pravidla verbální a neverbální komunikace,
Ĝešení problémových situací a konfliktĤ,
motivace a aktivizace úþastníkĤ vzdČlávání,
základy typografie a jejích pravidel,
pokroþilejší úroveĖ práce s poþítaþem, zejména v oblasti orientace na
internetu, grafiky a grafické úpravy textĤ, multimediálních prvkĤ (napĜ.
animací) apod.

Cílem tohoto modulu je tedy posílit zmínČné kompetence, znalosti a dovednosti na
konkrétních pĜíkladech s možností následného praktického ovČĜení. Souþástí jsou
elementární pravidla vystoupení tutora pĜed skupinou, vþ. rétorických aj. cviþení.
4.3 Využití
vzdČlávání

online

vzdČlávacího

prostĜedí

LMS

MOODLE

v distanþním

Jedná se o poslední z pĜedstavených modulĤ a úroþí se v nČm dĜíve získané znalosti
a praktickými cviþeními osvojené dovednosti, a to prací v online vzdČlávacím
prostĜedí LMS MOODLE. Aþkoliv UP v Olomouci vyvinula vlastní LMS s názvem
UNIFOR, byl systém MOODLE zvolen právČ proto, že je velmi rozšíĜen a zároveĖ
volnČ dostupný. Modul je koncipován jako praktický a interaktivní, orientovaný na
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realistické vytváĜení konkrétních kurzĤ, které jsou po jeho absolvování využitelné pro
vlastní výuku úþastníkĤ modulu.
Cílem modulu je tedy seznámit úþastníky se vzdČlávacím prostĜedím MOODLE tak,
aby si osvojili vlastnosti a nastavení základních rolí – uþitele a studenta. Úþastníci tak
zvládnou tvorbu a realizaci e-learningového kurzu vþ. studijních materiálĤ a
konkrétních þinností podporujících studium. V neposlední ĜadČ budou znát pravidla
e-komunikace, netikety a nauþí se efektivnČ komunikovat v LMS.
5. ZÁVċR
Komplexní systém vČnující se rozvoji odborníkĤ v oblasti DiV dosud stále na þeském
trhu chybí. Model pĜedstavený v tomto pĜíspČvku si neklade ambice být
vyþerpávajícím souhrnem všech znalostí a dovedností potĜebných pro úspČšnou
pĜípravu a realizaci DiV, ale pouze naznaþuje základní stavební kameny pro jeho
efektivní fungování. Po pilotní realizaci modelu a jeho následné evaluaci
konstatujeme, zda jde o optimální cestu, jak rozvíjet segment distanþního vzdČlávání
v ýR i jeho jednotlivé realizátory.
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Abstract:
This contribution deals with the methodology of the structuring supporting materials prepared for the
distance learning or for that part of the blended learning, which is organized as the controlled learning.
It presents guidelines and recommendations how to divide the materials and structure them and notes
the parts which can not be omitted and recommends those, which enhance the teaching effectiveness
of the text used as a medium. The author analyzes the basic elements of the study materials,
emphasizes the role and the need for balanced study population in terms of the time and the
sequence. He also points to the need for the coherent choice of the curriculum and exposes the
problematic issue of determining the degree of the text difficulty.
Keywords:
Distance education, study support, text as a medium, structure, curriculum.

1. ÚVOD
Specifické podmínky a nevýhody studujících kompenzují v distanþním vzdČlávání
kromČ celkového organizaþního zajištČní vysoce kvalitní studijní texty – textové
studijní opory. Ty by mČly být zpracovány tak, aby plnohodnotnČ nahradily absenci
pĜímého kontaktu mezi studujícími a vzdČlavateli.
Proto je nezbytné vytváĜet je tak, aby poskytovaly studujícím pĜedevším aktivizaci,
zpČtnou vazbu a motivaci k tomu, aby splnili stanovené cíle studijního programu
(kurzu, modulu, vyuþovací jednotky), tudíž jako sebeinstrukþní. NeménČ dĤležité
však je, aby byly tyto materiály pĜehledné, pĜimČĜenČ obsažné, srozumitelnČ
koncipované, tedy strukturované tak, aby podnČcovaly a umožĖovaly prĤbČžné
a soustavné samostudium, aby naplĖovaly dĤležitou didaktickou zásadu
systematiþnosti. Ta vede k poznání, že poznatky se nejsnadnČji a nejtrvaleji osvojují
v urþitých systémech, když jsou jasné jednotlivé vztahy a vazby, vzájemná
podmínČnost mezi prvky systému. Tuto zásadu bychom mČli dĤslednČ uplatĖovat jak
pĜi strukturaci studijní opory a jejích jednotlivých þástí, tak pĜi peþlivé systematizaci
pĜedkládaného uþiva.
2. STRUKTURA TEXTOVÉ STUDIJNÍ OPORY
Každý studijní text pĜipravovaný pro distanþní vzdČlávání by mČl zahrnovat úvodní
þást, výkladovou (staĢ, jádro), závČreþnou a pĜípadnČ i pĜílohovou þást, podobnČ jak
to bývá obvyklé u vČtšiny jiných studijních materiálĤ. Rozdíl je ale v náplni, zamČĜení
tČchto jednotlivých celkĤ u textĤ zpracovávaných speciálnČ pro distanþní vzdČlávání.
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Obrázek þ. 1: Základní þásti studijního textu
2.1 Úvodní þást textu
Úvodní þást studijního materiálu nesmí postrádat OBSAH. MČl by zahrnovat vše,
co je pro studující dĤležité a usnadní jim orientaci a vyhledávání informací.
Pro þtenáĜe – studující je nesmírnČ dĤležitý ÚVOD. Jeho prostĜednictvím zjišĢují,
komu je text urþen, co je jeho cílem a jakými znalostmi musí oni sami disponovat,
aby mohli ke studiu textu vĤbec pĜistoupit. Souþástí úvodu mĤže být vstupní test
nebo alespoĖ výþet pro studium textu nezbytných pĜedpokladĤ.
VČtšina autorĤ píše úvod až nakonec s odĤvodnČním, že se jim lépe daĜí uvést
þtenáĜe do textu teprve až je kompletnČ napsaný a oni sami k nČmu mají již i jistý
osobní vztah. Toto pravidlo potvrzuje také Race (1998: 67) i naše osobní zkušenosti
jak s jednotlivými tvĤrci, tak s vlastním vytváĜením tČchto textĤ.
Úvod je možné považovat za vstupní bránu, jež je otevĜena dokoĜán pro pohodlné
vkroþení, anebo pouze tak, aby se jí dalo proklouznout. Záleží na autorovi, do jaké
hloubky a s využitím jakých nástrojĤ þtenáĜe do textu uvede. Studující mĤže ke
studiu motivovat, ale i odradit. Úvodní stránka textu by tudíž mČla být psána s velkou
peþlivostí a promyšleností, neboĢ „haló efekt“ platí i v tomto pĜípadČ. Anebo jak
zmiĖuje Race (1994): „Nikdy nebudeš mít druhou šanci vytvoĜit dobrý první dojem“.
Úvodní þást materiálu by mČla obsahovat také pokyny ke studiu a PěEHLED
POUŽITÝCH SYMBOLģ, IKON. UsnadĖují orientaci a navigaci ve studijním textu.
Jejich význam však musí být studujícím náležitČ objasnČn, jinak jsou samoúþelné.
Proto je vČtšinou za úvodem umístČn jejich grafický pĜehled, vþetnČ struþného
vysvČtlujícího komentáĜe.
2.2 Výkladová þást (staĢ, jádro textu)
Výkladová þást textu je tvoĜena kapitolami a podkapitolami. Mohou ji tvoĜit i jiné celky
– výukové jednotky, lekce, oddíly apod. Výkladová þást studijního textu by mČla být
prezentovaná pĜedevším jasnČ, struþnČ a pĜehlednČ. MČla by se omezit na základní
teoretické znalosti, pĜípadnČ na obecné znalosti nezbytné pro studium.
StaĢ by mČla být psána s cílem dosáhnout maximální srozumitelnosti a „þtivosti”
(pomáhají tomu pĜíklady, rĤzná schémata, tabulky, pĜehledy, grafy, obrázky, osobitý
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autorský styl prezentace uþiva a vyjadĜování). Nezbytné je nahrazení chybČjící školní
atmosféry dialogickým charakterem textu a prvky podporujícími aktivitu studujících
(otázky, úkoly, cviþení, testy …).
2.3 ZávČreþná þást
ZávČreþná þást studijního materiálu by nemČla postrádat ZÁVċR. Obsahuje krátké
a výstižné shrnutí, uzavĜení celého textu. Studující v nČm nespornČ ocení neformální
pĜístup a autentiþnost autora, jenž dokáže i v závČru textu studující pochválit, ocenit
jejich vytrvalost, motivovat je do dalšího studia nebo jim nČco osobního popĜát.
Žádný autor by nemČl opomenout zaĜadit na konec studijního materiálu seznam
POUŽITÉ LITERATURY. V tomto registru by mČl uvést veškeré zdroje, jichž pĜi psaní
textu použil. Pokud autor neuvádí Ĝešení k zpČtnovazebním aktivitám (k úkolĤm,
cviþením, testĤm) uvnitĜ kapitol, je nezbytné, aby text obsahoval samostatnou þást
oznaþenou jako KLÍý nebo Ĝešení, správné odpovČdi apod. U terminologicky
nároþnČjších textĤ je vhodné zaĜadit i REJSTěÍK, pĜípadnČ GLOSÁě, slovníþek.
2.4. PĜílohová þást
Jakékoliv další informace, jež mohou studujícím pomoci ve studiu, ale slouží spíše
k ilustraci, jako vzor, námČt, je možné umístit v pĜílohové þásti. MĤže se jednat
o rĤzné seznamy, ukázky, soupisy, þlánky, reportáže, vzorové pĜedlohy apod. Pokud
je jejich zaĜazení funkþní a zadavatel souhlasí s jejich použitím, není co namítat.
3. ýLENċNÍ TEXTU
HovoĜíme-li o þlenČní, struktuĜe, stavbČ studijního textu máme pĜedevším na mysli
zpĤsob uspoĜádaní jeho vzájemnČ propojených a závislých þástí. Text by mČl být
vhodnČ složen z navzájem propojených prvkĤ. Hlavním dĤvodem pro þlenČní
studijního textu do kapitol, podkapitol, pĜípadnČ jiných menších þástí je pĜipravit
studijní text, který studujícím umožní jednoduché studium. Když je text složený
z dlouhých odstavcĤ, jež po sobČ následují, aniž by byly nČjak rozdČleny, je pro
studující velice obtížné v krátkých þasových intervalech studovat. Proto potĜebují text,
v nČmž by se lehce orientovali, takový, který je dČlený na krátké bloky, jež se dají
studovat v krátkých þasových intervalech.
Zlámalová (2006: 25) považuje strukturaci, rozdČlení obsahu studijního textu, za
jeden z nejdĤležitČjších aspektĤ autorské tvorby. Vychází z toho, že pĜi Ĝízeném
samostudiu by mČl text provokovat studující k prĤbČžnému uþení, to znamená, že
autor by mČl podnČcovat studující k tomu, aby se uþili þastČji po menších dávkách.
Tato nezbytnost souvisí z objektivními þasovými možnostmi studujících, reflektuje
jejich pracovní, spoleþenskou a rodinnou vytíženost a Ĝadu povinností, které kromČ
studia mají. Proto by mČlo být uþivo dávkováno do menších celkĤ, studijních
jednotek. Text by mČl být cílenČ strukturován. Studijní jednotka pĜitom zahrnuje
výklad pouze urþité dílþí pasáže nebo þásti studijního textu, vþetnČ cviþných
a zpČtnovazebních prvkĤ.
Melton (1997: 68) uvádí, že pĜi rozhodování o þlenČní textu si autor musí uvČdomit,
jak by bylo nejvhodnČjší jednotlivé studijní jednotky (celky) þlenit, aby byla zachována
þasová a logická posloupnost. NemČl by také zapomínat na pĜimČĜený poþet a náplĖ
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jednotlivých studijních þasových sekvencí (uþebních dávek). Informace o tomto
þlenČní je nezbytné uvést již v instrukcích, pokynech ke každé jednotlivé þásti textu.
Tyto uþební „dávky“ by mČli studující zvládnout na jedno „sezení“. Musí být rovnČž
zĜejmé, proþ si je mají osvojit v urþené posloupnosti (proþ nemohou nČkterou
vynechat, pĜeskoþit). Aþkoliv se to mĤže zdát jako nepodstatné, tyto pokyny stmelují
jednotlivé uþební dávky dohromady.
RozdČlení textu do logických sekvencí pomáhá tudíž studujícím lépe pochopit uþivo.
Pokud by byl studijní materiál prezentovaný jako jeden blok, bylo by pro studující
velice tČžké postupnČ rozvíjet chápání problémĤ.
4. STRUKTURACE KAPITOL VE VÝKLADOVÉ ýÁSTI
PĜi strukturaci kapitol volíme nejvýše tĜi úrovnČ nadpisĤ (pĜi vČtším poþtu se z textu
vytrácí logická návaznost a text se stává nepĜehledným). Názvy kapitol, podkapitol,
mezititulkĤ je potĜeba vybírat s pĜihlédnutím k jejich vypovídací hodnotČ tak, aby
studujícím poskytly pĜehled o studované þásti. Struktura kapitol mĤže být u rĤzných
textĤ distanþního vzdČlávání odlišná. Zde nelze pĜesnČ stanovit, co musí a nemusí
kapitola obsahovat. Záleží na autorovi, které prvky metodiky distanþního zpracování
dokáže v textu využít, aby studující dokázali splnit vytyþené studijní cíle.
Ve struktuĜe kapitoly by nemČly chybČt následující komponenty:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

uþební (studijní) cíle,
uvedení do problematiky (vhodné je využít pasáž tzv. „prĤvodce“),
samotný text – uþivo, strukturované do podkapitol, podtémat, studijních
jednotek,
pasáže prĤvodce studiem (textem) – úmyslný vstup autora do textu, kdy se
studujícími (þtenáĜi) hovoĜí, radí jim, povzbuzuje je, motivuje ke studiu,
odvolává se na vlastní zkušenosti a názory (mĤže být umístČn ve kterékoliv
þásti textu),
pĜíklady, pĜípady, pĜípadové studie,
cviþení, úkoly, otázky rĤzných typĤ (kontrolní, k zamyšlení, autokorektivní),
testy,
shrnutí (sumáĜ),
klíþová slova (mohou být umístČna jak na konci, tak i na zaþátku kapitoly),
odkazy na jiné médium, studijní oporu (video, MC, CD, DVD), doplĖující
literaturu,
korespondenþní úkoly (mohou být umístČny i na konci studijního textu),
další doplĖující informace vztahující se k textu kapitoly, pasáže pro zájemce,
klíþ – Ĝešení (pokud autor nevytvoĜil k textu samostatnou þást pro zpČtnou
vazbu).

V souvislosti se strukturou jednotlivých þástí studijního textu doporuþuje Race (1998:
67) autorĤm vytváĜet „mosty“. Oznaþuje takto spojnice, které vznikají tím, že autor
vede studující prostĜednictvím jednotlivých otázek, aktivit, zpČtné vazby, aby se
neustále vraceli k pĜedchozím informacím, již osvojenému uþivu, aby jej neustále
analyzovali, pĜemýšleli o nČm a tím vytváĜeli svĤj vlastní poznatkový skelet. Díky
nČmu si významy a porozumČní sami konstruují z pĜedložených informací
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a zkušeností. Tato konstrukce je aktivním procesem. Tento pĜístup plnČ
koresponduje s teorií pedagogického konstruktivismu, jenž je u distanþního
vzdČlávání vĤbec velice žádoucí a funkþní.
5. UýIVO
Základem kvalitního distanþního studijního materiálu však zĤstává didakticky
propracované uþivo (þlenČné do menších logických celkĤ), které umožĖuje volit si
vlastní tempo i specifický styl uþení a souþasnČ kontrolovat vlastní pokroky ve studiu.
PrĤbČh uþení je založen na konfrontaci výsledkĤ uþení s uþebními cíli, na prĤbČžné
navigaci a regulaci studujícího, který je usmČrĖován prostĜednictvím samotného textu
a vstupĤ autora do nČj k tomu, aby si každou uþební dávku procviþil, zopakoval,
zafixoval prostĜednictvím vlastní aktivity, Ĝešením úloh, ovČĜováním znalostí v testech
a autoregulací prostĜednictvím zpČtné vazby.
Problematická bývá obþas otázka urþování míry obtížnosti textu. NČkdy totiž nehraje
ani tak roli skuteþnost, jaké mají studující vzdČlání, jako spíše fakt, jak dlouhá doba
uplynula od jejich posledního školního studia. Jsou-li však autoĜi schopni pĜi výbČru
obsahové stránky studijního textu systematicky myslet na studenty a jejich studijní
potĜeby v tomto smČru, nemají problém vybrat, utĜídit a následnČ zkompletovat
skuteþnČ ty nejpodstatnČjší informace, teoretické penzum uþiva.
6. ZÁVċR
Specifika distanþního vzdČlávání v aplikaci na vytváĜení studijních textĤ, které jsme
v tomto pĜíspČvku podrobili analýze, poukazují na to, že práce autora vyžaduje
vysokou profesionalitu vycházející z fundované a odbornČ promyšlené pĜípravy. K ní
nespornČ patĜí i dovednosti v oblasti didakticky promyšlené strukturace studijního
textu. Aþkoliv mohou mít textové studijní opory v rĤzných vzdČlávacích zaĜízeních
odlišnou podobu, domníváme se, že obecné charakteristiky distanþních studijních
textĤ, jádro metodiky i principy jejich strukturace, tak jak jsme je naznaþili, by mČly
zĤstat v každém pĜípadČ zachovány.
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Abstract:
The aim of this article is to turn the attention to some aspects of e-learning as a form of the process of
education. E-learning is explained from many points of views, with emphasis on various aspects
according to the person and profession of the author. The common feature of all these definitions –
both explicit or implicate – is the acceptance, that it is a form o educational process.
One of the approach of general pedagogy to the analysis of the process of education (enlightenment)
understands the educational process as a system of four elements: aims, content, means and
conditions of the education (sometimes is mentioned the fifth one, the results of the education) (KoláĜ
a kol., 1984: 10-12).
There is a possibility, that the deeper analysis how e-learning affect every and all these elements,
what new questions brought into every of them can help to solve the problems of e-learning.
The educational process is not only the transfer the pieces of knowledge into the personal cognisance
of the students. The inseparable part of the educational process is a process of forming of the
student´s personam. In this process play the main role the person of the teacher. E-learning suppose
the absence of the teacher or put him on the border of this process. Disregard of this problem is not
possible for a long time.
Keywords:
E-learning, process of education, elements of the educational process.

1. ÚVOD – POJETÍ E-LEARNINGU
E-learning je možné chápat jako technické prostĜedí umožĖující realizovat nČkteré
pedagogické aktivity pomocí a prostĜednictvím elektronických prostĜedkĤ, odnímat je
od z bezprostĜedního výkonu pedagogĤ a tím ani ne tak ulehþit pedagogĤm, ale
umožnit studentĤm studovat v þase, místČ a v tempu, které jim vyhovují a které
nemĤže pedagog zajistit všem zároveĖ. Extrémní pĜedstavy o e-learningu jsou
takové, že pedagog již v podstatČ není nutný, že bude nahrazen prostĜedky ICT a
lidský element v procesu vzdČlávání budou na místČ pedagogĤ pĜedstavovat
operátoĜi elektronických prostĜedkĤ nejrĤznČjších typĤ a funkcí, evidující výsledky
procesu, a „údržbáĜi“ IT systému. Toto pojetí e-learningu je nepĜímo obsaženo napĜ.
v charakteristice krokĤ pĜi jeho zavádČní do podmínek školy: „ZavádČní e-learnignu
mĤžeme pracovnČ rozdČlit do tĜí stupĖĤ: 1) poskytování materiálĤ jako podpora pro
denní kurzy, 2) poskytování materiálĤ plus zavádČní nČkterých interaktivních prvkĤ
(mĤže být provázeno omezováním pĜímého kontaktu), 3) plný e-learning (pĜímý
kontakt je nulový nebo zcela minimální, vysoký stupeĖ interaktivnosti, testy, atd.)”
(Rambousek, 2008: 3).
Toto, podle mého názoru, extrémní pojetí e-learningu využijeme pozdČji pro nČkolik
poznámek, které by mČly upozornit na nČkteré opomíjené aspekty procesu
vzdČlávání pĜi Ĝešení problémĤ spojených se zavádČním a využíváním e-learningu.
Samotné pojetí e-learningu je dosud nejednotné – od výše uvedeného pĜes rĤzné
varianty zapojení elektronických a internetových prvkĤ (hardwarových i softwarových)
do procesu výuky až po pojetí e-learningu jako pouhého doplĖujícího prvku
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klasického prĤbČhu výuky v podobČ využívané napĜ. pro presentaci studijních
materiálĤ, evidenci výsledkĤ apod.
E-learning je chápán napĜ. jako „jakýkoliv vzdČlávací proces (s rĤzným stupnČm
intencionality), v nČmž jsou používány informaþní a komunikaþní technologie
pracující s daty v elektronické podobČ. ZpĤsob využívání prostĜedkĤ ICT je závislý
pĜedevším na vzdČlávacích cílech a obsahu, charakteru edukaþního prostĜedí,
potĜebách a možnostech všech aktérĤ vzdČlávacího procesu.“ (Zounek, 2006: 340).
Lze se setkat i s takovým vymezením, že jde o „proces formálních a neformálních
vzdČlávacích a výcvikových aktivit, procesĤ, komunit a událostí zajišĢovaný pomocí
elektronických médií napĜíklad internet, intranet, CD-ROM, video kazet, TV, telefonĤ,
osobních poþítaþĤ apod. ProstĜedí e-learningu tedy zahrnuje všechno, co pomáhá
stimulovat vzdČlávací proces. MĤže obsahovat mnoho rĤzných aspektĤ, napĜíklad
možnost komunikovat, hodnotící centra, obsah apod. (Foltiny, 2004 ).
E-learning je také jednoduše chápán jako „vzdČlávací proces využívající informaþní a
komunikaþní technologie“ (Barešová, 2003: 9).
MĤžeme však nalézt i jiná konstatování napĜ. typu: „Hlavním cílem a motivací
implementace e-learningu do systému vysokoškolské výuky je pĜedevším zkvalitnČní
a zefektivnČní tohoto systému, zvýšení jeho flexibility a celkovČ i zlepšení
pĜístupnosti ke vzdČlání. E-learning otevírá vysokým školám zcela nové perspektivy a
možnosti“. Jeho funkce je však pojímána i mnohem úžeji:. „…pro velmi heterogenní
skupiny je velmi tČžké zvolit vyhovující tempo a zde se právČ výraznČ uplatĖuje elearning, který dává jednotlivcĤm možnost pĜizpĤsobit si tempo vlastním
schopnostem a možnostem…“ (Šerý a Novák, 2004: 287), nebo také jako „nástroj
využívající síĢové technologie k vytváĜení, distribuci, výbČru, administraci a neustálé
aktualizaci vzdČlávacích materiálĤ“ þi jako : „multimediální podporu vzdČlávacího
procesu, spojenou s moderními informaþními a komunikaþními technologiemi pro
zkvalitnČní vzdČlávání.“ (heslo e-learning v Pedagogickém slovníku, 2001)
Pojetí e-learningu je tedy velmi rĤznorodé a vpodstatČ lze shrnout, že dodnes
neujasnČné. To není jen problém teoretický þi vzdálený praktickým problémĤm
spojeným s implementací a využíváním e-learningu v konkrétních podmínkách, ale
významný úkol, jehož Ĝešení by umožnilo racionálnČjší Ĝešení tČchto problémĤ, mj. i
s využitím poznatkĤ pedagogické vČdy formulovaných o vzdČlávacím procesu v
“dobČ pĜed e-learningem“. Dosud totiž není dĤslednČji Ĝešen vztah mezi vzdČlávacím
procesem tak, jak jej analyzuje a zkoumá obecná pedagogika, a zmČnami, které do
vzdČlávacího procesu vnáší právČ e-learning, resp. moderní komunikaþní prostĜedky
a technologie (a celá souþasná etapa vývoje spoleþnosti). Pokus o analytiþtČjší
pohled na novou situaci ve struktuĜe procesu vzdČlávání vyvolanou elektronickým
prostĜedím lze spatĜovat v následujícím vymezení dovedností, potĜebných ke
kvalitnímu zabezpeþení e-learningu a jeho implementace : (Nocar, 2004: 235).
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Pedagogické dovednosti = tutorování
Manažerské dovednosti = Ĝízení projektu,
strategie, tvorba autorských nástrojĤ
Technické dovednosti
= integrace systému, výbČr médií,
programování

Kreativní dovednosti
= vývoj grafiky, audio-vizuální formy

I když je tato analýza nepochybnČ pokrokem v pohledu na vzdČlávací proces
s využitím e-learningu, neanalyzuje jej ve vztahu ke struktuĜe vzdČlávacího procesu
tak, jak ji analyzovala, zkoumala a vymezila obecná pedagogika v pĜedcházející
etapČ. Zajímavé v této uvedené struktuĜe je, že pedagogické dovednosti
(pedagogické aspekty) jsou zúženy až na proces vzdČlávání (v podobČ tutorování),
tzn. Ĝízení procesu osvojování poznatkĤ, a nikoli napĜ. v podobČ spoluúþasti na
tvorbČ, výbČru poznatkĤ, tj. vytváĜení vzdČlávacího obsahu, vþetnČ Ĝešení cílĤ výuky,
metod výuky (tj. zpĤsobu pĜedávání þi zprostĜedkování poznatkĤ) a vhodných
prostĜedkĤ výuky, které tímto unikají z pozornosti. Myslím, že právČ toto znázornČní
charakterizuje velmi zĜetelnČ celou problematiku, o které bych chtČla hovoĜit.
2. E-LEARNING V PEDAGOGICKÉ ANALÝZE VZDċLÁVAÍHO PROCESU
Jeden z pĜístupĤ obecné pedagogiky k analýze vzdČlávání a vzdČlávacího procesu
chápe vzdČlávací proces (v úloze základní souþásti širšího procesu výchovy) jako
systém þtyĜ prvkĤ: cílĤ, obsahu, prostĜedkĤ a podmínek (nČkdy je vymezován i prvek
pátý, výsledky) (KoláĜ a kol., 1984: 10-12). V návaznosti na použitý systémový
pĜístup k analýze vzdČlávacího procesu je tĜeba pĜipomenout základní prvky
obecného systémového pĜístupu: systém není pouhým souhrnem vymezených prvkĤ,
ale zahrnuje i vzájemné interakce mezi nimi i jejich individuální i spoleþné vazby na
okolí systému. PrávČ charakter prvkĤ samotných spolu s jejich vzájemnými vazbami
mezi sebou urþuje charakter a chování celého systému jako celku. Prvky však
mohou mít samy o sobČ vlastní vazby na okolí systému a ty mohou prostĜednictvím
vazeb na ostatní prvky systému ovlivĖovat chování, resp. efektivnost þinnosti celého
systému.
Mezi prvky procesu vzdČlání má nepochybnČ významné postavení cílová
charakteristika - vzdČlání má vždy silný intencionální (cílový) charakter. Samotné
stanovení cíle vzdČlání na rĤzných úrovních škol, v rĤzných typech škol, v rĤzných
studijních oborech, v rámci systému celoživotního vzdČlávání, je v souþasných
podmínkách velmi složitým procesem, kterému však ne vždy je vČnována dostateþná
pozornost, využívající všech dostupných poznatkĤ. Formulace vzdČlávacích cílĤ a
profilu absolventĤ rĤzných úrovní a druhĤ škol, ale i rĤzných školení a kursĤ je velmi
nároþnou, odbornČ-pedagogickou záležitostí, která je nČkdy provádČna na základČ
subjektivního odhadu jak pĜedpokládaného uplatnČní absolventĤ tak nárokĤ na výkon
urþitého souboru þinností vykonávaných absolventy, resp. v oblasti pro nČž jsou
pĜipraveni. ýasto se cíle vzdČlání v urþitých podmínkách odvozují od bezprostĜední
potĜeby odborníkĤ v praxi, bez hlubší analýzy jak dané oblasti þinnosti, tak i
obecnČjších potĜeb vzdČlávání pro danou oblast.
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Cíle vzdČlávacího procesu ovlivĖují jak obsah tak i prostĜedky. Samotný obsah
vzdČlání v podobČ poznatkĤ urþených k osvojení, a to ve formČ vČdomostí,
dovedností a návykĤ a schopností, je dalším velice obsáhlým problémem, do jehož
Ĝešení zasahuje a velice jej znesnadĖuje nárĤst poznatkĤ, nárĤst a dostupnost
rĤznorodých informací a informaþních zdrojĤ, které spolu s požadavky na efektivní
osvojení (tj. aktivní osvojení, pochopení souvislostí, osvojení metody odvozování
nových poznatkĤ, osvojení ne jednotlivých poznatkĤ ale jejich systému) jako nástroje
pro dosažení cíle vzdČlání pĜedstavují dosud nezodpovČzené otázky stojící pĜed
obecnou pedagogikou (a didaktikou jako její souþástí) i pĜed jednotlivými specifickými
pedagogikami, resp. didaktikami. Obsáhlost tohoto problému jakoby odrazovala od
pokusĤ alespoĖ þásteþnČ jej uchopit. Prvek „prostĜedky“ je chápán jako soubor
vyuþovacích metod a didaktických prostĜedkĤ, metod uþení se a organizace
vyuþovacího procesu. Jako „podmínky vzdČlávacího procesu“ jsou uvádČny sociální,
psychologické, ale i biologické, ekonomické, kulturní, politické ad. podmínky, které
se do procesu vzdČlání nutnČ promítají a jsou v silné interakci jak s cíli, tak obsahem
i prostĜedky vzdČlávacího procesu. (Kárníková, PaĜízek, 1985: 8-12).
ěešení problémĤ spojených s využíváním a implementací e-learningu je, podle mého
názoru, tĜeba založit na podrobnČjší analýze, jak e-learning zasahuje do takto
pojatého systému vzdČlávacího procesu, jak zasahuje do každého z vymezených
prvkĤ. Lze pomČrnČ jednoduše usoudit, že zasahuje pĜedevším do oblasti prvku
„prostĜedky vzdČlávacího procesu“, neboĢ ovlivĖuje formu didaktických prostĜedkĤ,
rozšiĜuje škálu vzdČlávacích metod a postupĤ, vytváĜí prostor pro nové prostĜedky,
ovlivĖuje metody uþení i organizaci vzdČlávacího procesu. Lze však nalézt urþité
obousmČrné vazby i na prvek „cíl“ vzdČlání, který však je, soudím, více ovlivnČn
vazbami na okolí systému vzdČlávacího procesu. StejnČ tak lze nalézt i obousmČrné
vazby k prvku „obsah“, jehož vymezení odráží pĜedevším potĜeby výkonu þinností,
pro které vzdČlávací proces pĜipravuje, ale také oblasti rozvoje pĜíslušných vČdních
disciplín, a jeho Ĝešení tak vyžaduje respektovat právČ tyto vazby na okolí systému
(ale i na ostatní prvky systém vzdČlávacího procesu) a lze soudit – opČt velmi
zjednodušenČ – že e-learning jej významnČji neovlivĖuje (snad tím, že umožĖuje
zahrnovat širší okruh a rĤznorodČjší poznatky).
Nutno podotknout, že každý z uvedených þtyĜ prvkĤ pĜedstavuje v systému
vzdČlávacího procesu samostatnou, velmi širokou a složitou problematiku, která také
má již svá urþitá Ĝešení a poznatky „z doby pĜed e-learningem“, které je minimálnČ
užiteþné posoudit z hlediska využitelnosti pĜi Ĝešení souþasných problémĤ
vzdČlávacího procesu, a to nejen v souvislosti s e-learningem, a hledat a zapojit do
nich zmČny, nové rysy a zákonitosti, které v nich pĤsobí v souþasných podmínkách.
To platí pro každý z prvkĤ, možná však ještČ více o posledním prvku, kterým je
komplex podmínek, v nichž vzdČlávací proces v souþasné dobČ a v rĤzných
konkrétních úrovních vzdČlávání probíhá.
Problémy využití a implementace e-learningu, jehož postavení je v systému
vzdČlávacího procesu pĜedevším v oblasti prostĜedkĤ, by tak nemČly být Ĝešeny bez
vazeb ke všem tČmto ostatním prvkĤm vzdČlávacího procesu a k okolí systému
vzdČlávacího procesu.
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3.
DALŠÍ
PEDAGOGICKÉ
V PODMÍNKÁCH E-LEARNINGU

ASPEKTY

VZDċLÁVACÍHO

PROCESU

ZároveĖ je tĜeba pĜipomenout, že jde o proces vzdČlávání, jenž „v podobČ“ elearningu pouze v nových podmínkách, pomocí nových prostĜedkĤ i metod plní
staronovou funkci: tj. pĜipravit þlovČka na život a na výkon specifického okruhu
þinností v rámci spoleþnosti, v nové formČ, v „novém kabátČ“ pĜedat informace, které
nashromáždily generace pĜedchozí, a zároveĖ s nimi i metodu jejich „tvorby“ a
schopnost jejich praktické aplikace ve zcela konkrétních podmínkách na stranČ
druhé, vytváĜet osobní postoje a pĜístupy, metodu myšlení obecnou i specifickou,
rozvíjet a kultivovat komunikaþní schopnosti, vytváĜet pracovní návyky obecné i
specifické a mnohé další osobnostní rysy, které je možno souhrnnČ oznaþit jako
pĜípravu jedince pro jeho plnČ funkþní a efektivní zaĜazení do spoleþenské þinnosti
„PĜi vzdČlávání nepochybnČ dochází ke komplexním zmČnám osobnosti ....“
(DvoĜáþek, 2001: 8)
V této formativní funkci procesu vzdČlání vždy mČla – a já si troufám tvrdit, že dosud
má – nejvČtší úlohu osobnost pedagoga, vyuþujícího, který nejen pĜedává poznatky,
ale celou Ĝadou prvkĤ (zámČrných, cílených þi nezámČrných, tacitních) formuje
osobnost, ale i pracovní návyky a postoje svých studentĤ a realizuje tak zcela
objektivnČ a samozĜejmČ tuto formativní funkci procesu vzdČlání. Vedle rodiþĤ a
rodiny bývá þasto tím nejúþinnČjším, nejvlivnČjším prvkem v této rovinČ pĜípravy
jedince pro jeho místo ve spoleþnosti. E-learning – jak uvedeno výše – vychází
z pĜedstavy vylouþení vyuþujícího zcela þi na okraj vzdČlávacího procesu, resp. se
jeho úlohou, resp. absencí, nezabývá.
PĜehlížení této otázky není dlouhodobČ možné, což dokazuje sám vývoj e-learningu
a jeho realizace, smČĜující k intenzifikaci vztahĤ uþitel-žák, k hledání technických,
softwarových aj. prostĜedkĤ umožĖujících i v jeho podmínkách bližší kontakt obou
úþastníkĤ, tj. pedagoga a studenta, na stranČ jedné, a její živelné Ĝešení
požadováním þetnČjších setkání, tutoriálĤ, organizování individuálních konzultací
skupin studentĤ apod. na stranČ druhé.
Vylouþení pedagoga z bezprostĜední realizace vzdČlávacího procesu a jeho
„nahrazení“ technickými prostĜedky, pĜinášejícími nejvČtší výhody této formy
vzdČlávání, tj. pĜiblížení vzdČlávacího procesu individuálním podmínkám každého
studenta, stírá efekt, který pĜinášelo „zhromadnČní vzdČlávací þinnosti“. DĤsledkem
þi projeven toho je, že neúmČrnČ narĤstá „objem vzdČlávacích aktivit“: to, co
v klasické tĜídČ Ĝekl pedagog všem, všichni slyšeli jeho odpovČć na dotaz jednotlivce
a nemusí se již sami ptát, musí pedagog v podmínkách e-learningu Ĝíci tolikrát, kolik
studentĤ považuje za nutné položit tentýž dotaz, þímž na druhé stranČ ochudí
všechny ostatní o jinou formu vysvČtlení poznatku aj. Nutno však pĜiznat, že nové
formy zejména LMS však na tento problém reagují nabízenou možností odpovČden,
resp. vytváĜením virtuálních tĜíd, studijních skupin apod.
Další poznámka se bude týkat jiného rysu vzdČlávacího procesu, jímž je vytváĜení
sociálních kompetencí studenta jako „vedlejšího produktu“ nejen obsahu, ale
zejména zpĤsobu realizace vzdČlávacího procesu. Jimi máme na mysli schopnost
komunikace o dané odborné problematice ale i obecnou schopnost vyjadĜovat se
v rámci pracovní skupiny, schopnost spoluprožívání úspČchu i neúspČchu, schopnost
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týmové práce a pĜijetí spoleþných úkolĤ a další pracovní a osobnostní prvky
umožĖující zaujmutí urþitého místa v sociální skupinČ. V souþasné dobČ, resp.
v posledních desetiletích, jsme svČdky postupnČ stále vČtší individualizace života a
prožívání jedince (zejména jako dĤsledek rozvoje ICT): walkmany, diskmany, MP3,
mobily, notebooky a další prostĜedky pĜenosu informací a jejich reprodukce staví
jedince do pozice jediného producenta, provozovatele i konzumenta Ĝady forem a
zdrojĤ informací, kdy jedinec je na „tento objem informací“ sám, bez možnosti
spoluprožívání, spolusdílení. Také tento jev sám živelnČ vyvolává živelné Ĝešení ke
kompenzaci – ve formČ „rodinných spoleþenství“ v užívání mobilu, ve formČ
spoleþného provozování her na mobilech, noteboocích apod. Zapojíme-li to dohoto
rámce základní pĜedstavu a funkce e-learningu, je patrné, že jde o další stupínek
v tomto procesu „individualizace“ jedince a jeho prožívání svČta. Je zbavován
spoleþného pocitu objevování a pochopení, spoleþného prožívání úspČchu z dobĜe
vyĜešeného problému, neformálního vysvČtlování pĜíþin neúspČchu, podpory a
spoluúþasti na úspČších i neúspČších, bČžné komunikace o daných problémech atd.
atd.
Ve vývoji e-learningu lze i na to nalézt již reakci, která má podíl sociálních prvkĤ v
této formČ procesu vzdČlávání zvýšit: LMS umožĖující vytváĜení virtuálních tĜíd,
pĜípadové studie, k jejichž Ĝešení jsou vytváĜeny internetové pracovní skupiny,
možnosti kolektivního dorozumívání v podobČ chatování atd.
Absenci tČchto prvkĤ vnímají i úþastníci e-learningového vzdČlávání a reakci na ni lze
vidČt v jejich požadavku zvýšit poþet tutoriálĤ, ve skupinách vytváĜených z iniciativy
studentĤ ke spoleþnému Ĝešení úloh, vyžadování individuálních konzultací a
hodnocení osobních výsledkĤ apod.
V souhrnu je možné, podle mého názoru, Ĝíci, že e-learning jako forma realizace
vzdČlávacího procesu nebo jeho þásti je Ĝešen pĜíliš technokraticky: na první místo je
stavČna problematika prostĜedkĤ ICT a možností, které poskytují pro pĜenos a
zpracování informací (nikoli poznatkĤ tvoĜících vzdČlávací obsah) vþetnČ softwaru,
který toto využití umožĖuje pro podmínky mj. vzdČlávacího procesu. Mimo pozornost
þi respektována pouze okrajovČ zĤstává velká þást vzdČlávacího procesu jako
procesu pĜípravy na spoluúþast ve spoleþenské þinnosti. V Ĝešení problémĤ elearningu tak nejsou dostateþnČ respektovány pedagogické a didaktické
charakteristiky procesu vzdČlávání, vycházející z poznatkĤ tČchto vČdních disciplín.
Na druhé stranČ je nutno pĜiznat, že tyto disciplíny dosud neposkytují dostateþnou
oporu pro Ĝešení tČchto problémĤ - podrobná pedagogicko-metodická analýza všech
prvkĤ procesu vzdČlávání, tj. cílĤ, obsahu, prostĜedkĤ i podmínek a jejich vzájemné
interakce pĜi realizaci vzdČlávání v podmínkách na poþátku tĜetího tisíciletí je dosud
spíše úkolem budoucího výzkumu než realitou.
Metodika tvorby distanþních opor, resp. textových složek presentovaných v rámci elearningu rĤznými postupy studentovi, vþetnČ cviþných, aplikaþních þi kontrolních
úloh, kde lze nalézt nejvČtší díl pedagogických a didaktických aspektĤ, se zamČĜuje
spíše na formu þi na nČkteré dílþí pedagogicko-psychologické prvky: strukturní prvky
textu, þlenČní textu, marginálie, úvodní a závČreþné texty apod. (srov. napĜ.
Bauerová D.: Metodika tvorby studijních opor pro distanþní vzdČlávání v šablonách,
s. 23. 2004) než na úvahy týkající se forem otázek, úloh, pĜíkladĤ ve vztahu
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k jednotlivým fázím osvojování poznatkĤ, ve vztahu k cílĤm þi obsahu osvojovaných
poznatkĤ.
4. ZKUŠENOSTI Z PěÍPRAVY DISTANýNÍCH OPOR NA VŠFS PRAHA
PĜehlížení struktury vzdČlávacího procesu jako systému þtyĜ, resp. pČti systémových
prvkĤ vede k více þi ménČ vnímaným problémĤm pĜi pokusech o praktickou aplikaci
e-learningu. Potvrzuje to i prĤzkum u 17 autorĤ distanþních opor zpracovávaných pro
podmínky interaktivní osnovy vyvinuté na MU Brno, vytváĜených v prĤbČhu minulého
roku na VŠFS, o.p.s. Praha.
Jako problémy zpracování þi naopak pĜínos pro autora zde byly nejþastČji uvádČny
v souvislosti s obsahem pĜedmČtu, s jeho uspoĜádáním, strukturací a s transformací
do soustavy poznatkĤ, urþených k osvojení. V této souvislosti sice nebyla jako
problém zmiĖována formulace cílĤ, ale zdánlivou „jednoduchost Ĝešení“ (cíl byl
formulován v podobČ osvojení poznatkových prvkĤ obsahu) je možné pĜiþíst nevelké
zbČhlosti autorĤ v pedagogické oblasti a tomu, že právČ problematiku cílĤ nevnímají
v celém komplexu. Problémy s Ĝešením obsahu pĜedmČtĤ lze totiž pĜiþíst mj.
nedostateþné formulaci cílĤ.
ýasto je také uvádČna vyšší þasová nároþnost studia podle distanþní opory, a to
nejen autory, ale také studenty již ovČĜovaných distanþních opor, což lze chápat jako
dĤsledek neĜešení obou pĜedcházejících prvkĤ, tj. cílĤ a obsahu.
I další zkušenosti a názory získané od autorĤ distanþních opor jen potvrzují
nedostateþné Ĝešení prvkĤ procesu vzdČlání jako systémových prvkĤ a jejich vazeb
v rámci tohoto systému. ZmiĖovány jsou problémy, že studenti nedostateþnČ zvládají
práci s interaktivní osnovou, že nejsou dobĜe koordinovány prĤbČžné povinnosti
požadované na studentech s podmínkami jejich studia, aj. 1
5. ZÁVċR
Má-li být proces e-learningu plnohodnotnou formou vzdČlávání, alternativní ve vztahu
ke klasické formČ, musí vycházet z hluboké a komplexní pedagogické analýzy
vzdČlávacího procesu, jeho prvkĤ a jejich funkcí a jejich zmČn vyvolaných jak na
stranČ potĜeb (a tedy cílĤ vzdČlání), tak na stranČ realizace v podobČ obsahu, metod i
prostĜedkĤ, která je obsažena v poznatcích pedagogiky, obecné i speciálních
didaktik. Toto poznání je tĜeba rozšíĜit na nové podmínky e-learningu. Je tĜeba
analyzovat podrobnČji, které prvky a funkce z klasického prĤbČhu vzdČlávacího
procesu jsou pĜenášeny na e-learning, jaké zmČny do jejich „klasické“ podoby elearning pĜináší, které prvky a funkce naopak e-learning schopen realizovat není
nebo není žádoucí, aby je realizoval, a které tudíž musí být zajištČny klasickou, resp.
jinou formou.
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Abstract:
This article points out that the current form of education is more and more based on modern
technologies and using of the internet. The level of knowledge of university students is largely
influenced by the methods of teaching used on the secondary school and also by the individual
approach of their previous teachers. Utilization of e-learning technologies and individual planning of
the education encourages the self reliance of students and affects their emotional and social aspects
of personality. Quality of e-learning tutorials may significantly affect the student’s examination success.
A proper feedback is therefore extremely important for the author of the tutorials.
The article describes how you can determine what the learning styles of students are; how they are
obtaining the necessary information and what is the interaction between the students. To collect the
necessary information, the ILS (Inventory of Learning Styles) questionnaire, created by J.D. Vermouth
and F.A. van Rijswijk, was used. The tested group were students of the second class of the Jan
Perner Transport Faculty, visiting the courses of the probability theory and mathematical statistics.
Keywords:
E-learning, learning styles, questionnaire.

1. ÚVOD
Souþasnou spoleþnost, ve které žijeme, oznaþujeme jako informaþní. Tuto
spoleþnost charakterizuje pĜevaha práce s informacemi, interaktivita, integrace a je
pro ni typická vysoká míra využívání informaþních a komunikaþních technologií,
založených na prostĜedcích výpoþetní techniky a s nimi spojenou digitalizací. Z toho
vyplývá nutnost neustálého vzdČlávání každého þlena této spoleþnosti. Bez
prĤbČžného vzdČlávání není možné zvládnutí nových technologií a tím úspČšné
zaĜazení do spoleþnosti jak po stránce pracovní, tak i osobní. Požadavek na neustálé
vzdČlávání otvírá prostor pro dálkové a kombinované formy studia. Dálkové studium
je þasto efektivnČ podporováno e-learningovými kurzy ve výukovém prostĜedí typu
Moodle. Tento typ studia nabízí univerzity a regionální studijní centra prostĜednictvím
moderních komunikaþních technologií.
2. OBSAH VÝUKOVÝCH MATERIÁLģ
Jak vhodnČ sestavit výukové materiály, aby navazovaly na výchozí stav vČdomostí
studentĤ z dané problematiky? Pokud se zamČĜíme na popis podmínek úspČšného
zvládnutí kurzu Teorie pravdČpodobnosti a matematické statistiky, zjistíme, že
studenti musí ovládat tabulkový kalkulátor Excel. Studenti prezenþního studia jsou
seznámeni s programem Excel v 1. roþníku studia, nČkteré studijní obory tento
pĜedmČt vyĜazují z odkazem na kurikula stĜedních škol. Vyjdeme-li z údajĤ Ústavu
pro informace a vzdČlávání, je možné pozorovat zvýšený poþet uchazeþĤ o dálkovou
formu studia na vysokých školách bČhem posledních þtyĜ let a zmČnu vČku uchazeþĤ
o toto studium. Zatímco v roce 1999 bylo mezi uchazeþi o dálkovou formu studia na
VŠ þi VOŠ 24,7 % starších 30 let (zapsaných jich pak bylo 24 % ze všech zapsaných
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do dálkové – dnes kombinované – formy studia), loni se jich v této vČkové kategorii
hlásilo již 38,7 %, (Ústav pro informace ve vzdČlávání: 2010). ZdĤvodnČním tohoto
trendu je pĜedevším povinné doplnČní kvalifikace u urþitých profesí (napĜ. u
zdravotních sester, uþitelĤ þi policistĤ), další pĜíþinou je zĜejmČ souþasný svČtový
trend celoživotního a dalšího vzdČlávání. Tato vČková skupina nemusí mít
požadované znalosti. Elektronické výukové materiály musí být doplnČny o výuku
tabulkového kalkulátoru (Excel) a jako nejvhodnČjší se jeví flash animace.
Obsah a složení elektronických výukových materiálĤ by mČlo postupnČ sdČlovat nové
informace snadno pochopitelným zpĤsobem. Znamená to, že by mČla být
respektována následující pravidla:
•
•
•
•
•
•
•
•

srozumitelné vyjadĜování,
dobrá a jednoznaþná definice pojmĤ,
využívání názorných pomĤcek,
dĤležité údaje a vztahy opakovat a heslovitČ zaznamenávat,
uváženČ používat pĜejatá slova,
þasto uvádČt pĜíklady,
motivovat,
aktivizovat.

2.1 Testy studentĤ
Souþástí elektronických výukových materiálĤ musí být i diagnostické testy (testy
vČdomostí). Konstrukce diagnostických testĤ (vČdomostních testĤ) je postavena tak,
aby poskytla co nejúplnČjší obraz o výsledcích výuky. Zahrnuje v sobČ informaci o
kvalitČ vČdomostí, o úrovni statistického myšlení studentĤ a jejich schopnosti
aplikovat poznatky pĜi Ĝešení statistických a pravdČpodobnostních úloh. Výsledky
testĤ má každý student k dispozici po dokonþení testu a pozná tak své vlastní silné a
slabé stránky a tím si zvýší své osobní kompetence v oblasti profesní.
3. STYLY UýENÍ STUDETģ
Posouzení
a
porovnání
kvality
klasické
výuky
a
výuky
pomocí
e-learningového kurzu podle kvality uþebních stylĤ studentĤ bylo provedeno pomocí
dotazníku ILS (Inventory of Learning Styles), který vytvoĜili J.D. Vermut a F.A. van
Rijswijk. Výzkumné otázky mČly zodpovČdČt tyto body: jaké jsou styly uþení studentĤ,
jakým zpĤsobem získávají potĜebné informace a jaká je vzájemné komunikace mezi
studenty. Dotazník byl zvolen jako standardizovaný výzkumný nástroj s dobrou
reliabilitou a validitou. V publikaci Mareš (1998: 202) je uvedeno Cronbachovo alfa
0,70 – 0,95 a korelaþní koeficient test/retest 0,74 u pĤvodní verze. Dotazník
obsahuje promČnné, charakterizující zpĤsob uþení vysokoškolských studentĤ, které
jsou dĤležité pro rozvoj celoživotního uþení. OvČĜovanou skupinou byli studenti
(prezenþní a kombinované formy studia) druhého roþníku dopravní fakulty Jana
Pernera, pĜihlášení na kurz Teorie pravdČpodobnosti a matematické statistiky.
Analýza šetĜení byla provedena pomocí odhadu apriorní spolehlivosti, popsané
v práci V. Kebzy a I. Šolcové (v tisku). PĜi analýze šetĜení, opírajícího se o výsledky
urþité psychologické metody (kterou mĤže být napĜíklad test urþité psychické
schopnosti, test sportovního þi umČleckého výkonu, atd.), je tĜeba brát v úvahu
kromČ neurþitosti reakcí respondentĤ i neurþitost související s vytváĜením a
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s hodnocením odpovČdí (skuteþným nebo fiktivním hodnotitelem). Apriorní
spolehlivost skórování by mČla charakterizovat užitou škálu co do možnosti
jednoznaþného skórování. Dále bylo provedeno šetĜení pomocí Ĝízeného rozhovoru,
bČhem kterého respondenti odpovídali na pĜedem pĜipravené otázky. Otázky byly
zamČĜeny na zjištČní úrovnČ práce s poþítaþem, na rozsah znalostí práce
s tabulkovým kalkulátorem (Excel), možnosti pĜipojení k internetu, využívání
komunikace pomocí sociálních sítí, þetnost návštČv v univerzitní knihovnČ.
4. ZÁVċR
Poþet a vČk studentĤ kombinované formy na UniverzitČ Pardubice kopíruje trend
zjištČný Ústavem pro informace ve vzdČlávání (Ústav pro informace ve vzdČlávání:
2010). Výsledky zjištČné Ĝízenými hovory a ILS dotazníkem ukazují na vČtší rozdíly
ve zvládání nových technologií u studentĤ prezenþního studia a u studentĤ
kombinované formy. ObČ skupiny vyžadují více praktických pĜíkladĤ, popsaných krok
za krokem. ObČ skupiny využívají ke komunikaci internet v podobČ sociálních sítí a
diskusního fóra ve výukovém prostĜedí Moodle. Dále obČ skupiny spíše nenavštČvují
univerzitní knihovnu, ale využívají jako zdroj informací elektronické výukové
materiály, pĜípadnČ e-learningové kurzy.
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Abstract:
E-learning teaching has a relatively strong position not only in Czech school system but in the
commercial sphere as well. After all the years of working experience, there are no doubts about its
assets. It has found its place on all school levels, as a supplement of full-time study or as a mean of
self-study as well. Although the absence of social intercourse is stated as one of the greatest
drawbacks of e-learning, in certain study levels this can be beneficial. It can unblock different social
and communication barriers and thus stimulate thinking and activate conduct. Should be true the
words of Vincent van Gogh - that the outcome of thinking should be action, not just feeling - the
support of creative thinking is one of the main study aims. That is way the biggest positives of elearning consist of not only the commonly mentioned flexibility, time and financial savings, but in the
guidance towards independence, one's own judgment and the support of creative work. E-learning
enables integration of wide spectrum of tasks supporting divergent thinking, which focuses on variety,
number and suitability of answers. Divergent thinking does not lead to one correct solution, instead it
requires production of several solutions, that lead towards original results. The solvers of the task must
look for, discover and create different alternative solutions, complete input data with further information
that come to the surface during the solving of the task. One of the many types of the tasks that make
training of creative thinking possible are associative tasks, i.e. mind maps.
Keywords:

Distance learning, teaching of adults, e-learning, creative teaching development, mind maps.

1. ÚVOD
Budeme-li uvažovat o e-learningové výuce v kontextu ostatních vČdních disciplin,
musíme zákonitČ dojít k závČru, že daná problematika zasahuje do neobyþejnČ
širokého spektra oborĤ, od pedagogiky a psychologie až po informatiku, sociologii þi
informaþní vČdu. V rámci personálního zabezpeþení e-learningu klade právČ tahle
mezioborovost zvýšené nároky na osobu, která bude proces výuky zajišĢovat.
Znamená to tedy, že e-learningový uþitel musí být nejen uþitelem, ale zároveĖ
psychologem þi informatikem? Nebo lze tyto aspekty implementovat pĜímo do výuky
a nabídnout pedagogovi práci s hotovým produktem?
2. INFORMACE V KONTEXTU VċDNÍCH DISCIPLÍN
Pojem informace je bezesporu pojmem univerzálním, jehož význam se bČhem
historie þasto mČnil. Etymologický výklad pĤvodu slova informace (z latinského
"informare" formovat, utváĜet pĜedstavu, pojmenovat, zobrazovat apod.) jasnČ
naznaþuje souvislost s lidskou myslí a vČdomím. Teprve v prĤbČhu þasu se význam
slova rozšiĜoval pĜedevším se vznikem a rozvojem písma a dalších znakových
soustav a novČji pak s nástupem nových technologií. (Cejpek, 1998: 12) Ve svém
pĜíspČvku se zamČĜuji na pojetí informace pĜedevším jako psychofyziologického jevu,
jako základu pro teorie spojené s procesem uþení a vzdČlávání. Informace jsou v
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tomto smyslu pĜedpokladem dialogu mezi þlovČkem a vnČjším svČtem a jsou tedy i
pĜedpokladem myšlení, nebo-li dialogu þlovČka se sebou samým.
3. MOZEK A JEHO ROLE V PROCESU UýENÍ
Mozek, jako hlavní centrální systém þlovČka shromažćuje, zpracovává, uchovává a
šíĜí nejen vnČjší, ale i vnitĜní podnČty. PodnČt je srovnáván s vnitĜní zkušeností
þlovČka a je na základČ tohoto srovnání vyhodnocen a zpracován. V podstatČ lze Ĝíci,
že informace zpracováváme s vČdomím souvislostí a to ve dvou rovinách. V rovinČ
vertikální (zasazení informace do þasové osy minulost - pĜítomnost - budoucnost,
jinými slovy, jak se daná informace vyvíjela a byla námi v prĤbČhu þasu vnímána þi
vyhodnocována a jaká oþekávání vyvolá) a horizontální (související podnČty a jevy
vztahující se k pĜítomnosti). (Cejpek, 1998: 18)
Množství a hloubka souvislostí, je ovlivnČna našimi dosavadními individuálními
zkušenostmi nabytými v prĤbČhu života. DĤležitou souþást však tvoĜí další
individuální schopnosti a stavy, mezi nČž patĜí napĜíklad vĤle a schopnost poznávat,
naše tvĤrþí schopnosti, fantazie nebo momentální emocionální stav. Proces vnímání
vnitĜního prožívání svČta je tedy závislý na znalostním fondu þlovČka, na jeho
postavení ve spoleþnosti, kulturním pozadí, na jeho genetických dispozicích apod.
Definice informace, jako procesu vnímání, zpracování a ukládání je jedním ze
základních stavebních prvkĤ procesu uþení a vyuþování. Vývojové, fyziologické a
psychologické faktory shrnujeme do tak zvaných vnitĜních podmínek uþení.
Aþkoliv i pĜi tomto procesu je možno hovoĜit o uþení, z hlediska pedagogiky se jedná
o uþení neúplné a nesystematické a je velmi složité urþit rozsah a výsledky takového
uþení. Proto je nutno doplnit tento proces o vnČjší podmínky uþení, které vytváĜí
napĜíklad lektor, tvĤrce metodicky zpracované látky apod. (Hartl, 1999: 151)
4. PODSTATA A MODELY MYŠLENÍ
ZĤstaĖme ovšem u podmínek vnitĜních. Lidský mozek je znaþnČ diferencován na
jednotlivé oblasti, které se vČnují urþité þinnosti. Samotné mozkové hemisféry se
vČnují odlišnému zpĤsobu myšlení. U pravorukých osob, levá hemisféra obstarává
abstraktnČ pojmové myšlení, matematické myšlení a nachází se zde centrum Ĝeþi.
Pravá hemisféra obstarává vnímání prostoru, komplexnČjší zpracování vizuálních
dojmĤ a vnímání hudby. Jelikož se pĜi myšlení uplatĖují všechny poznávací procesy,
je i využití jednotlivých oblastí mozku komplexní. Pro náš zpĤsob myšlení je dĤležitá
míra selekce v procesu percepce, která pĜímo ovlivĖuje zmČny našeho osobnostního
fondu a tím i naše vnímání svČta. Informaci, která se napĜíklad našemu vnímání jeví
jako nová (dosud nebyla zaznamenána), dopĜejeme mnohem vČtší pozornost než
informaci, kterou vnímáme opČtovnČ. Velmi silné podnČty (pĜedevším kombinace
negativních podnČtĤ) pak mohou zpĤsobit velmi výrazné zmČny našeho endoceptu.
BČhem životního cyklu þlovČka dochází k rozliþným zmČnám ve vnímání i v procesu
myšlení. Zatímco v dČtství vytváĜíme pĜedevším pojmy na základČ vnČjších podnČtĤ,
v dospČlosti pĜevažuje tvorba pojmĤ samostatnou myšlenkovou þinností (vnitĜní Ĝeþí)
þlovČka.
Myšlení mĤžeme obecnČ rozdČlit na myšlení kognitivní (podmínČné naší vĤlí,
myšlení vČdomé) a myšlení autonomní (nesoustĜedČné a samovolné). I tento druh
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myšlenkových operací a asociací však lze do jisté míry ovlivnit a to koncentrací,
vČdomou kontrolou myšlenek. Podmínkou koncentrace vnitĜního myšlení je pĜekonat
jeho neustálou tendenci odbíhat a nechat se nést vnČjšími nebo vnitĜními podnČty,
které od tohoto soustĜedČní odvádČjí. Dosažení stavu koncentrace slouží k
hlubinnému ponoĜení do mysli, k ovládnutí mysli naší vĤlí. (Cejpek, 1998: 87)
Do procesu uþení se promítají oba typy myšlení. Na stylu myšlení jedince je založena
i teorie uþebních stylĤ. Kognitivní uþební styly pĜedstavují individuální pĜístup jedince
k organizování a zpracování informací a mohou mít na uþení vČtší vliv než vyuþovací
techniky. DČlení kognitivních stylĤ ve ovšem vztahuje k široké ĜadČ dalších velmi
podstatných charakteristik, jako je napĜ. zpĤsob sociální interakce, výbČr životních
voleb, postoje k sobČ samému apod. (Hartl, 1999: 154)
5. TVOěIVOST ANEB TVģRýÍ MYŠLENÍ
Myšlení je tedy základem Ĝešení problému, tedy situace, kdy známe cíl, ale ještČ
neznáme cestu k jeho dosažení. Na této cestČ lze pochopitelnČ využít myšlení
konvergentního (zvolíme postup nám zcela bČžný a známý, nabytý naší zkušeností)
nebo myšlení divergentního (myšlení tvĤrþí, postup objevování, zkoušení). TvoĜivost
mĤžeme považovat za zvláštní druh myšlení; za myšlení, které se vyznaþuje
pĤvodností a pohotovostí, které se oprošĢuje od dosavadních zpĤsobĤ a pĜináší nČco
nového.
Konvergentní myšlení je uplatĖováno v úlohách s jedním správným Ĝešením nebo v
úlohách s koneþným poþtem správných Ĝešení. Správná Ĝešení vždy logicky vyplývají
z daných informací v úloze. Je to tedy myšlení, pĜi kterém se logicky a algoritmicky
postupuje ke správnému závČru. Tyto úlohy formují zejména vnímání, rozlišování a
poznávání vČcí, analýzu a syntézu, indukci a dedukci, pamČĢ a také schopnost
aplikace – použití informací, definic a poznatkĤ pĜi Ĝešení úlohy nebo Ĝešení nČjakého
problému. Divergentní myšlení je naopak využíváno v úlohách, ve kterých není z
pĜedem daných informací jednoznaþnČ známo, jaké bude správné Ĝešení. ěešitel
musí hledat, objevovat a vytváĜet rĤzná alternativní Ĝešení. Samotné úlohy musí
doplĖovat o další informace. Toto myšlení klade dĤraz na rozmanitost, množství a
vhodnost odpovČdí. Nevede k jednomu správnému Ĝešení, ale vyžaduje produkci
mnoha Ĝešení, která vedou k originálním výsledkĤm.
PĜi tvĤrþím procesu prochází myšlení þlovČka nČkolika fázemi, od pĜípravné fáze
pĜes fázi dozrávání (inkubace) až po fázi pĜíchodu myšlenky (osvícení neboli
iluminace). Každá z tČchto fází má rozdílné trvání, proces osvícení je záležitostí
okamžiku, oproti tomu fáze pĜípravy þi dozrávání mĤže trvat nČkolik dnĤ, týdnĤ þi
mČsícĤ. Záleží samozĜejmČ na mnoha rozliþných faktorech, které mĤžeme více þi
ménČ ovlivĖovat. (Königová, 1999: 38) Které faktory to jsou? ZmiĖme napĜíklad
prostĜedí, ve kterém se tvĤrþí þlovČk nachází (prostĜedí s mnoha stimuly, tvĤrþí
kolektiv s možností konzultace problému, absence dlouhodobého stresu, tolerance k
chybám, motivace) dále pak vnitĜní disciplina a vytrvalost, naléhavost Ĝešení apod.
6. TRÉNINK TVģRýÍHO MYŠLENÍ (MENTÁLNÍ MAPY)
Jedním z možných zpĤsobĤ tréninku tvĤrþího myšlení je systém mentálních
(myšlenkových) map. K vynálezu "moderních" myšlenkových map se hlásí Tony
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Buzan, britský psycholog, spisovatel a odborník na vzdČlávání, nicménČ podobná
témata (konceptuální mapy a sémantické sítČ) se objevila už v pracích dĜívČjších
autorĤ.
Mentální mapa je nejdokonalejším organizaþním nástrojem našeho mozku, je stejnČ
dokonalým nástrojem jako pravý švýcarský nĤž. Je nejsnadnČjším prostĜedkem, jak
dostávat informace do našeho mozku a jak z nČj informace dostávat ven. Je tvĤrþím
a efektivním zpĤsobem dČlání poznámek, který mapuje naše úvahy. (Buzan, 2007:
14) Tento témČĜ reklamní slogan Tonyho Buzana naznaþuje široký potenciál
mentálních map, k jehož osvojení nepotĜebujeme témČĜ nic. Troufám si tvrdit, že
mapy sice jsou velmi efektivním a tvĤrþím nástrojem, ale jak již bylo Ĝeþeno, i
kreativitČ a tvĤrþímu myšlení je v mnoha pĜípadech nutno se nejprve nauþit.
BČhem svého života se vČtšina z nás setkává se systémem Ĝešení problémĤ, který
odpovídá více konvergentnímu typu myšlení (na základČ nabytých zkušeností volíme
nejþastČji tu nejrychlejší a nejménČ komplikovanou cestu k cíli). V systému uþení
bývá þasto tato cesta upĜednostĖována, logický úsudek a správná cesta k cíli se
jednodušeji hodnotí, jsou ménČ nároþnČjší na þas. Podpora a rozvíjení pravé
mozkové hemisféry, stimul barev, obrazĤ a fantazie bohužel není tak þasto
preferován, aþkoli se jedná o metodu, která více podnČcuje jedince k tvĤrþímu
myšlení a jednání.
Technika vytváĜení myšlenkových map je pomČrnČ jednoduchá. Jak již bylo Ĝeþeno,
jedná se o zaznamenávání myšlenek k danému tématu. Záznam však neprobíhá
lineárnČ, ale prostĜednictvím mapy, jakéhosi grafického záznamu, kde je textová
informace doplnČna o obrazový materiál. KromČ spojení textu a obrazu je tĜetím,
neménČ dĤležitým, prvkem barva. Spojení tČchto tĜí prvkĤ napomáhá k lepšímu
vybavování zaznamenaných informací a stimuluje pravou mozkovou hemisféru.
Myšlenkové mapy nám napomáhají snadnČji si osvojit informace, uvČdomujeme si
zároveĖ jak celek, tak jednotlivé detaily, které jsou zaznamenány v souvislostech,
organizovanČ. UmožĖují nám snadnČjší orientaci v libovolné tématice. Mapa má
strukturu jakéhosi stromu, kde hlavní téma umístíme pĜímo doprostĜed a z nČj pak
vedeme vČtve do všech stran. Na nČ pak umisĢujeme další Ĝády pojmĤ vztahující se
k danému centrálnímu bodu. Jednotlivé vČtve odlišujeme barvami a ke k významným
pojmĤm doplĖujeme obrázky. Celé schéma pak vypadá jako velká síĢ s mnoha uzly.
Celý postup vybavování je pak usnadnČn, mozek se lépe orientuje v jasné a zĜetelnČ
hierarchii pojmĤ (nadĜazenost þi dĤležitost) za pomocí barev a obrázkĤ. Hierarchii
pojmĤ považuji v systému myšlenkových map za velmi podstatnou, pojmy lze
odlišovat tĜeba velikostí použitého písma þi barvou, lze používat þísel (dnes musím
uþinit pČt dĤležitých rozhodnutí) a symbolĤ (dnes koupit vánoþní stromeþek).
7. ZÁVċR
Užívání nových médií je možné ztotožnit s vytváĜením vlivného uþebního prostoru.
Lze se v nČm uþit dovednostem a podporovat smysluplnost uþení. Nová média jsou
schopna podpoĜit uþení jako aktivní a tvoĜivý proces, zprostĜedkovat realistické
uþební situace a pĜevést uþení na interaktivní proces. Otázkou ovšem je, jaký druh
programu musejí jejich tvĤrci a uþitelé vložit do poþítaþe, aby se stal interaktivním
nástrojem, zda jsou informace zprostĜedkovány lineárnČ þi jsou provázány, zda jsou
zpracovány dynamicky jak je tomu napĜíklad u simulací, zda jsou podávány
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paralelnČ, zda lze informace jednoho typu pĜevést na informace jiného typu. (Hartl,
1999: 158) VČtšina médií umí lépe informace pĜedkládat, než s nimi interaktivnČ
pracovat obČma smČry. Nástupem nových technologií došlo k zásadnímu obratu v
možnostech interaktivity. Interaktivita je nejdĤležitČjším a nejúþinnČjším prvkem
elektronické výuky, mČĜítkem kvality metakognitivního uþení.
ObecnČ lze na závČr Ĝíci, že telematika pĜináší do prostĜedí výuky a vzdČlávání
mnohá pozitiva a je žádoucí z mnoha ohledĤ se jimi zabývat.
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JiĜí Jelínek, Lukáš Novotný
Katedra managementu informací
Fakulta managementu, Vysoká škola ekonomická v Praze
E-mail: {jelinek.fm, novotny.luky}@gmail.com
Abstract:
The ICT level is one of the factors enabling the further development and improving the effectiveness of
distance learning forms. From services available on the Internet today are mainly used web and email. Both are examples of so-called asynchronous technologies, which do not require nor provide a
direct communication between participants. What about the situation in the field of so-called
synchronous communication, e.g. in the techniques used for the direct contact between teacher and
student or among students themselves? This is the technology that can have a significant impact on
the efficiency and availability of face-to-face learning and consultation with teachers. The personal
approach of the teacher is very important and cannot be replaced with written form of communication.
Teacher also receives targeted feedback about the style and content of teaching and is able to modify
the learning form according to actual student’s needs.
The learning process can also be seen on as a specific form of information and knowledge sharing.
Study group can then be understood as a community. The communication is considered as one of the
fundamental building blocks necessary for the formation of this community with quality content,
sharing contacts and information context and common purpose (C4P model). The importance of
smooth flow of information, e.g. communication between all participants (teachers, students),
continues to grow especially in distance education. For it there are also other specific requirements,
such as the need to communicate not only individually (teacher - student, student - student), but also
in the group (teacher - student, students to each other).
When considering the potential of ICT support for communication is also necessary to remember that
there is no need to transfer only text or static graphics information. Also other media are used in
communication process, especially audio and video or e.g. desktop sharing. This trend is supported by
the development of transmission capacity.
As already mentioned, the methods of communication can be divided into synchronous and
asynchronous. We will not discuss in detail the commonly known services, we focus on
communication tools that enable multimedia and distance learning support, whose usage in the
educational process is still not very often.
When we want to communicate asynchronously we can use many systems that allow us to share
multimedia content, from the simplest forms (among which we can include e.g. comments sharing), to
specialized systems designed directly to education support. To more advanced systems we can
assign CMS (Content Management Systems) like Joomla or Drupal, but also systems for knowledge
sharing, such as various wikis (e.g. Wikipedia.com or Tikiwiki.org). Work with concepts and conceptual
map can be supported e.g. with CmapTools.
Also specialized LMS (Learning Management Systems) to support education (e.g. Moodle) are
available. To common functions described above these systems have also features specific for
educational process support such as the creation of interactive tests followed by direct assessment
and other.
Systems dedicated for multimedia management (e.g. sharing videos of lectures, performances by
renowned specialists, etc.) are necessary in education support, too. To these systems we can assign
such solutions as Mediasite and Adobe Connect, which are primarily designed for synchronous
communication, but also includes modules for managing multimedia materials.
To ensure synchronous communication, we can use freely available clients for IM (Instant Messaging),
such as ICQ, Skype, MSN Messenger or applications for VoIP (Voice over IP). These systems offer
not only text communication as well as video transmission (albeit slow) and real-time audio. They
partially support communication in groups, too. Their use in education is not entirely ideal, as they not
adequately address the complex needs of teaching.
As specialized systems supporting synchronous communications and media management we can
mention Dimdim, Mediasite and Adobe Connect. All of these products already have the necessary
range of instruments for their effective use in education, including support for various forms of
communication and group sessions support. The distinction of MediaSite is that other products are
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strictly software-based, but it offers also hardware devices for direct recording of presentations.
Dimdim is available in both commercial and free version (community version built from pure open
source components).
Very attractive, comprehensive and extensible option is Adobe Connect system that allows all of the
above forms of communication, including remote computer control, and file management for individual
courses. A high degree of integration with other products of this company is also advantage of
Connect. For educational purposes, Adobe provides significant discounts on the components of this
system.
However, there are also systems available completely for free, e.g. BigBlueButton.org project, which is
quite young, but promising. This system allows visual, audio and text communication, also
presentation and desktop sharing, but still lacks a sophisticated administration interface (but there are
tools to program it).
Faculty of Management (FM), UoE Prague, uses as a standard support for both (full-time and
combined) types of education the LMS Moodle. Moodle is very popular; it is used at many universities
all around the world and also in Czech Republic. Many teaching materials for e-learning were created
on FM in Moodle in the past few years thanks to projects of The Ministry of Education. All these
materials were technically opposed by workers of National Center for Distance Learning. But Moodle
abilities in providing synchronous communication are quite limited.
That was why the searching of the complementary product for support of synchronous communication
began. The Mediasite system was studied at first, but in addition to the disadvantage of high cost was
this product also too much closed with limited opportunities for further development. Tested was also
Adobe Connect, which is successfully used by universities in the USA, e.g. at Purdue University and
Indiana University. In the CR, according to the available information, it is implemented on 1st Medical
Faculty of Charles University, where it is used to share online recordings of lectures and other
educational materials.
Currently we test freely available system BigBlueButton (BBB), which has not been yet elaborated to
such depth as Adobe Connect, but in synchronous communication provides similar opportunities. As
part of our contribution the solution will be presented in more detail, we believe that this system could
be quickly implemented with minimal costs. BBB supports text, audio and video communication (even
several groups simultaneously). Desktop and presentation sharing can also be used. The system is
distributed as open and is built on open source technologies. At the project website is also available
virtual machine with preinstalled BBB server which can be deployed in minutes. The system is
developing rapidly and its concept will certainly attract a large number of potential users.
The proposal of communication solution for support of the combined form of teaching is not only about
technical aspects, it is necessary to consider also other factors, especially the relationship of teachers
and students of the presumed technologies and their willingness to use these modern tools. The most
frequently stated reason for the low interest in these technologies is ignorance of the participants or
fear of high technical complexity. To find the status quo in this area we performed the questionnaire
survey among students of the combined form of study and their teachers. Detailed results of this
survey will also be presented in the article.
The aim of this contribution is to acquaint the reader with the available technology, which can be (often
with minimal costs) used to support distance learning. Also other factors affecting the application of
these technologies in teaching process are discussed, especially the awareness and interest of
participants.
Keywords:
Communication, distance education, multimedia, education process support.

1. ÚVOD
Na výukový proces lze pohlížet také jako na specifickou formu sdílení informací
a znalostí. Studijní skupinu lze pak chápat jako urþitou komunitu, pĜiþemž
komunikace je pokládána za jeden ze základních stavebních kamenĤ nutných pro
vznik této komunity spoleþnČ s kvalitním informaþním obsahem, sdílením kontaktĤ
a informaþního kontextu a spoleþným cílem. Model C4P je popsán v (Hoadley and
Kilner, 2005).
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PĜi úvahách o možné ICT podpoĜe komunikace je nutné si uvČdomit, že již dávno
není potĜeba pĜenášet pouze textové informace þi statickou grafiku. Do popĜedí se
dostávají další média, pĜedevším zvuk a video. PĜenášet je þasto potĜeba i další
formy sdČlení, napĜ. þinnosti na vzdálené ploše. Tento trend je podporován
i rozvojem pĜenosových kapacit.
Význam plynulého toku informací, tedy komunikace mezi všemi zúþastnČnými (uþitel,
studenti), dále roste zejména u distanþní formy vzdČlávání. PrávČ u ní se pak
objevují i další specifické požadavky, jako napĜ. potĜeba nejen komunikace
individuální (uþitel – student, student – student), ale i skupinové (uþitel – studenti,
studenti navzájem).
2. KOMUNIKACE VE VÝUCE
Elektronickou komunikaci mĤžeme rozdČlit na synchronní a asynchronní. Zde se
soustĜedíme na nástroje umožĖující práci s multimédii a podporu distanþní výuky,
jejichž užití ve výukovém procesu stále nelze oznaþit za bČžné.
V pĜípadČ asynchronní komunikace mĤžeme využít mnoha systémĤ, které nám
umožní sdílení obsahu vþetnČ multimédií, a to od nejjednodušších forem, mezi které
mĤžeme zaĜadit napĜíklad sdílení komentáĜĤ, až po specializované systémy pĜímo
urþené pro podporu vzdČlávání. K pokroþilejším systémĤm mĤžeme zaĜadit CMS
(Content Management Systems, ale také systémy pro sdílení znalostí, jakými jsou
rĤzné WiKi. Práci s pojmy a sdílení pojmových map umožĖuje napĜ. systém
CmapTools a CmapServer. Metodám sdílení znalostí ve výuce se podrobnČji vČnuje
(Jelínek, 2006).
Pro výukové potĜeby vznikly rovnČž specializované LMS (Learning Management
Systems) pĜímo vytváĜené pro podporu vzdČlávání. Tyto systémy umožĖují kromČ
sdílení obsahu také napĜ. tvorbu interaktivních testĤ s následným pĜímým
vyhodnocením a jiné pokroþilé funkce.
PĜi vzdČlávání lze rovnČž užít systémy zamČĜené pĜímo na správu multimedií,
umožĖující sdílet napĜ. videozáznamy pĜednášek, vystoupení významných
odborníkĤ, atd. Mezi tyto systémy lze zaĜadit napĜ. MediaSite (MediaSite, 2010) þi
Adobe Connect (Adobe Connect, 2010), které obsahují i moduly pro správu
multimediálních výukových materiálĤ.
Chceme-li zajistit synchronní komunikaci, mĤžeme využít volnČ dostupné klienty pro
Instant Messaging þi aplikace pro VoIP (Voice over IP). Jejich využití ve vzdČlávání
ovšem není úplnČ ideální, neboĢ nepokrývají dostateþnČ komplexnČ potĜeby, které pĜi
výuce vyvstávají.
Mezi specializované systémy podporující synchronní komunikaci a správu multimédií
mĤžeme zaĜadit DimDim (DimDim, 2010), þi dĜíve zmínČné MediaSite þi Adobe
Connect. Všechny tyto produkty již disponují potĜebnou škálou prostĜedkĤ pro
efektivní nasazení ve výuce vþetnČ podpory rĤzných forem komunikace (audio,
video, text, sdílení pracovní plochy). Využít lze i skupinová sezení. Komerþní produkt
MediaSite se od ostatních, které jsou striktnČ softwarové, odlišuje nabídkou
hardwarových prostĜedkĤ pro pĜímé zaznamenávání prezentací. DimDim mĤžeme
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poĜídit jak v komerþní verzi, tak také zdarma ve verzi postavené na þistČ opensource
komponentách.
Velmi zajímavou, komplexní a rozšiĜitelnou variantou je systém Adobe Connect
umožĖující všechny výše uvedené formy komunikace vþetnČ vzdáleného ovládání
poþítaþe, a také správu souborĤ pro jednotlivé kurzy. Výhodou je rovnČž vysoká míra
integrace s dalšími produkty této firmy. Pro vzdČlávací úþely spoleþnost Adobe
poskytuje významné slevy na jednotlivé komponenty tohoto systému. Existují ovšem
i systémy dostupné zcela zdarma, mezi které patĜí projekt BigBlueButton.org, který je
sice mladý, ale slibnČ se rozvíjející.
3. AKTUÁLNÍ STAV NA FAKULTċ MANAGEMENTU
Fakulta managementu VŠE využívá jako standardní podporu kombinované
i prezenþní formy studia systém Moodle (Moodle, 2010). Tento LMS systém je
celosvČtovČ velmi populární. V rámci rozvojových projektĤ MŠMT se v minulých
letech podaĜilo vytvoĜit v tomto systému nČkolik desítek uþebních pomĤcek
zamČĜených na distanþní a kombinovanou formu výuky. Všechny tyto pomĤcky byly
po formální stránce oponovány pracovníky NCDiV pĜi CSVŠ. Možnosti Moodlu pĜi
zajišĢování synchronní komunikace jsou však dosti omezené, o multimediích nelze v
této souvislosti vĤbec mluvit.
Proto byly zahájeny práce na výbČru doplĖkového produktu právČ pro jednoduchou
práci s multimédii, a to jak pĜi synchronní komunikaci, tak asynchronní. Zkoumán byl
mimo jiné i systém MediaSite, jehož nevýhodou však kromČ vysoké ceny byla
i pĜílišná uzavĜenost s omezenými možnostmi dalšího rozšiĜování.
Testován byl i komerþní produkt Adobe Connect, úspČšnČ využívaný Ĝadou univerzit
pĜedevším v USA. V ýR je podle dostupných informací implementován i na 1.
lékaĜské fakultČ Univerzity Karlovy (1. LF UK, 2010), kde slouží ke sdílení online
záznamĤ pĜednášek þi jiných výukových materiálĤ. V souþasné dobČ je testován
volnČ dostupný systém BigBlueButton (BigBlueButton, 2010), který zatím není
propracován do takové hloubky jako Adobe Connect, ale z pohledu synchronní
komunikace poskytuje obdobné nástroje a služby.
3.1 BigBlueButton
Možnosti BigBlueButton zahrnují jak textovou, tak zvukovou i obrazovou komunikaci,
a to i v nČkolika skupinách souþasnČ (napĜ. podle pĜedmČtĤ). K dispozici je rovnČž
sdílení pracovní plochy a prezentací. Systém je distribuován jako otevĜený a je
vybudován na opensource technologiích. Na stránkách projektu je k dispozici
i nakonfigurovaný virtuální stroj s pĜipraveným plnČ funkþním serverem
BigBlueButton, který lze zprovoznit bČhem nČkolika minut. Systém se velmi
dynamicky rozvíjí a svou koncepcí jistČ osloví velkou þást potenciálních uživatelĤ.
Unikátní vlastností systému BigBlueButton je jeho možná integrace do LMS Moodle
pomocí volnČ dostupného pluginu. V rámci jednotlivých kurzĤ je pak možné vytvoĜit
pĜímé odkazy na sezení (online skupinovou komunikaci) v BigBlueButton, která jsou
specifická pro daný kurz a mohou bČžet paralelnČ s jinými sezeními.
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3.2 Realizovaný prĤzkum
Souþástí
ástí návrhu komunikaþ
komunikaþního Ĝešení pro podporu kombinované
vané formy výuky však
nemĤže
že být jen technické zajištČní,
zajišt ní, zkoumat je nutné i další faktory, p
pĜedevším pak
vztah vyuþujících
ujících a studentĤ
student k novČ dostupným technologiím a jejich ochotu tyto
moderní nástroje využívat.
Pro zjištČní
ní aktuálního stavu v této oblasti
oblasti bylo provedeno dotazníkové šetĜení
šet
mezi
studenty kombinované i prezenþní
prezen
formy studia a jejich vyuþujícími.
þujícími. VytvoĜený
Vytvo
anonymní dotazník obsahoval 13 otázek rozdČlených
rozd
do þástí
ástí zamČĜených
zam
na
charakteristiku dotazovaného, užívání online i offline
offl
technologií
logií a názory na možná
rozšíĜení uplatnČní
ní online komunikace.

Obrázek þ.. 1 Struktura odpov
odpovČdí na jednu z otázek dotazníku.
Pro ilustraci je na obrázku 1 uvedena struktura odpovČdí
odp
dí pro dotaz zam
zamČĜený na
prospČšnost
šnost možného rozšíĜení
rozšíĜ
online komunikace ve výuce. V horní
horn þásti obrázku je
graf pro respondenty z Ĝad vyuþujících,
vyu ujících, dole vlevo pro studenty prezenþní
prezen
a vpravo
kombinované formy studia.
Z grafĤ vyplývá akutní zájem studentĤ
student kombinované formy studia o zavedení online
forem komunikace (ano nebo spíše ano odpovČdČlo
odpov
lo 87 % respondentĤ).
respondent
Uvedený
zámČr by také podpoĜilo
ilo 74 % prezen
prezenþních studentĤ,, avšak pouze 34 % vyu
vyuþujících.
O dĤvodech postoje vyuþujících
þujících lze pouze spekulovat. Patrn
PatrnČ
Č se na nČm
n
podílí
menší povČdomí
domí o online komunikaþních
komunika
technologiích a zĜejmČ i nezájem
nezáj
upravovat
stávající pĜístupy
ístupy a metody.
4. ZÁVċR
ZámČrem tohoto pĜíspČvku
Čvku bylo seznámit þtenáĜe s vybranými dostupnými
technologiemi online komunikace, které je možné þasto s minimálními náklady využít
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pro podporu nejen distanþní formy studia. Zkoumány byly i další faktory ovlivĖující
uplatnČní tČchto technologií ve výukovém procesu, zejména znalosti, povČdomí
a zájem studentĤ i vyuþujících o jejich praktické využívání. Realizovaný prĤzkum
ukázal zájem pĜedevším ze strany studentĤ, ale poukázal i na nČkteré bariéry, které
bude nutno v procesu implementace pĜekonat.
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Abstract:
This presented paper deals with the analysis of the transformation of study information systems
Faculty of Humanities of Charles University from the point of view of social sciences. Such an
approach is unusual in the Czech Republic, as research on information systems in higher education is
normally focused on the technological side, not the social side. The analysis focuses explicitly on the
interactions among human and technological actors or actants. It is constructed from semi-structured
interviews with administration and technical staff, professors, assistant professors and students of the
faculty. The presentation is comprised of the description of the process of the transformation of study
information systems and its influence on distance education.
The comparison of two consequent information systems used in the Faculty of Humanities will be
presented. The old system information system IS s built as a web application system. We will speak
about an all-in-one-pack system. The present information system SIS, is based on desktop application
philosophy. This system is not very complex. For example, it does not include e-mail and in the past it
did not contain e-learning. The analysis compares weak and strong aspects of the systems from the
point-of-view of users. The analysis focuses on the graphical side of systems, user comfort and other
properties as well. The presentation deals also with the usage of Moodle, Facebook and Hotmail.
Keywords:
Transformation, information systems, Moodle, Facebook, Hotmail.

1. ÚVOD
V þeském prostĜedí pĜevládá pĜi analýze prvkĤ distanþního vzdČlávání pĜedevším
technický nebo pedagogický pĜístup. Pokusím se na nČj nahlédnout z trochu jiné
perspektivy, a sice z pohledu sociálních vČd, konkrétnČ z pohledu antropologa. Na
sociální realitu nahlížím jako na konglomerát interakcí jednotlivých systémĤ a aktérĤ,
respektive aktantĤ, tedy jako na rĤzné dynamické sítČ vztahĤ mezi nimi. V souladu
s Action Network Theory (Law 1992), ale i kyberantropologií (Teli, Pisanu a Haken
2007) se také na sociální realitu dívám jako na dynamiku interakcí nejen lidských, ale
i nelidských aktérĤ a aktantĤ. Z toho též vyplývá, že informaþní systémy a internetové
sociální sítČ nejsou ryze záležitostí technickou, ale jsou také souþástí sociálna. Editor
MIS Quarterly A. S. Lee (2000) k tomuto problému píše, že výzkum informaþních
systémĤ je víc než pouhý výzkum technologického systému a víc než pouhý výzkum
sociálního systému, nebo souþet výzkumĤ tČchto dvou systémĤ z rĤzných pohledĤ.
Je to zkoumání fenoménu, který vzniká jejich vzájemnou interakcí.
NČkdy se trochu zapomíná, že v distanþním vzdČlávání jsou také dĤležité
komunikaþní prostĜedky, kterými škola se studenty komunikuje. Mezi takové
prostĜedky patĜí i informaþní systémy, learning management systémy a internetové
sociální sítČ. Já se ve svém textu budu struþnČ a v kostce zabývat analýzou
transformace informaþních systémĤ na FakultČ humanitních studiích Karlovy
univerzity a jejich vlivem na distanþní vzdČlávání a to na základČ rozhovorĤ se
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studenty, uþiteli a administrativnČ-technickými pracovníky, které probČhly v roce
2009. FHS sice nenabízí pĜímo distanþní studijní program, ale znaþná þást jejích
studentĤ je v kombinovaném studiu, které využívá prvkĤ distanþní výuky.
2. PěEHLEDOVÁ ANALÝZA
Pokud pomineme pĤvodní amatérsky vyvíjený informaþní systém1, využívala FHS
UK nejprve informaþní systém vyvinutý Masarykovou univerzitou v BrnČ. Tento
systém byl používán od 1. 10. 2000 až do 31. 12. 2008. Z dĤvodĤ centralizace
informaþních systémĤ na KarlovČ univerzitČ zaþala FHS využívat informaþní systém
firmy Euridio.
Jaké jsou základní rozdíly mezi tČmito systémy? BrnČnský IS je budován jako þistČ
webový systém, podobnou filozofii má napĜíklad Google, který také razí heslo vše na
web. Oproti tomu, aþ je SIS mladší, razí starší filozofickou tezi, kdy þást aplikací je
realizována skrze desktopové aplikace a další þást pĜes web, podobnČ se chová
napĜíklad Microsoft. Tento rozdíl je významný pĜedevším pro obsluhu tČchto
systémĤ, z hlediska studentských uživatelĤ nehrál významnou roli. DĤležitČjším
rozdílem je rĤzná propracovanost tČchto informaþních systémĤ. ýas a zkušenosti
s praktickým využíváním zde hrají ve prospČch IS, který informátoĜi hodnotili jako
propracovanČjší než SIS. Na druhou stranu SIS byl chválen za svĤj dynamický
rozvoj.
BrnČnský IS považovali uživatelé za technicky dokonalejší než SIS. Vyhovoval jim
komfort toho, že mČli pohromadČ funkcionality, které jim dnes zajišĢují tĜi rĤzné
aplikace (SIS, Hotmail þi jiný mail a Moodle). NapĜíklad v SISu chybČjí diskusní fóra.
PrávČ rozdČlení urþitých funkcí do tĜí rĤzných aplikací bylo hodnoceno jako
uživatelsky ménČ pĜívČtivé, a to pĜedevším z pohledu studentĤ, ale nejenom ze
studentského pohledu. PracovníkĤm studijního oddČlení také více vyhovovalo, když
mohli pracovat s propojenými informacemi v rámci jednoho systému. BrnČnský IS
umožĖoval velkou pružnost práce. Uživatelé mČli možnost provádČt operace uvnitĜ IS
nebo z nČj extrahovat data napĜíklad do Excelu a zde s nimi pracovat a pak je opČt
importovat zpČt. SIS tak velkou pružnost neumožĖuje. Naopak pĜedností SIS jsou
hromadné výbČry, které jsou zde již definované. A uživatelé si nemusí psát sami SQL
dotazy jako v IS. Tyto výbČry umí extrahovat do Excelu i SIS. Na druhou stranu
nutnost umČt SQL SIS neodbourává.
Funkcí, která uživatelĤm v SIS nejvíce chybí je e-mail, na který byli zvyklí z IS. Ten
byl nahrazen e-mailovou službou Hotmail, úspČšnost jejího nasazení rozeberu
pozdČji.
Naopak mezi další funkce, které uživatelé oceĖovali na brnČnském ISu, patĜilo
zaznamenávání vstupĤ jednotlivých uživatelĤ do systému. Tato funkce umožĖovala
pracovníkĤm studijního oddČlení zjistit, zda student mČl možnost pĜeþíst si mail þi
zaznamenat novou známku apod. Dnes již tato možnost není, protože u nových
studentĤ se používají pro komunikaci mezi nimi a fakultou jejich soukromé maily.
Neexistuje také záruka, že maily zaslané z fakulty ke studentĤm skuteþnČ dorazí a
neskonþí tĜeba ve spam koši. Maily jsou dĤležitým komunikaþním nástrojem mezi

1

<http://is.muni.cz/nas_system/fhs_uk_2000_2008.pl>[ Shlédnuto naposledy 6.5.2010].
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studenty, fakultou a uþiteli. Zpoþátku také patĜila možnost vyhledávat kontakty (tedy
hlavnČ e-mailové adresy) na nepedagogický personál fakulty mezi slabiny SIS, ale po
komunikaci s Erudic došlo v této oblasti ke zlepšení. S vyhledáváním osob souvisí i
to, že v SIS se nenalézají základní informace o vyhledávaných osobách, jako
napĜíklad životopisy a pĜehledy publikací. To vše IS obsahuje. NedobĜe Ĝešená je
také studentská anketa hodnocení pĜedmČtĤ. Mezi její chyby patĜí napĜíklad poþítaní
smČrodatné odchylky ze dvou.
Nejvíce negativních hodnocení SIS lze shrnout asi dvČma pojmy, a to uživatelská a
grafická pĜívČtivost systému. Naopak IS byl oceĖován pro svoji uživatelskou
pĜívČtivost a intuitivnost. Na druhou stranu speciálnČ pro nováþky mohla být jeho
slabinou jeho pĜílišná košatost a zaþínající uživatel se v nČm mČl vČtší šanci ztratit
než v SIS. Co se týþe grafiky, je podle uživatelĤ grafické prostĜedí SIS pĜíliš
programátorské. Grafika oken je chudá a jsou od sebe nejasnČ odlišená.
Z konkrétních prvkĤ, které snižují uživatelský komfort, lze pak napĜíklad jmenovat
špatnČ fungující posuvník, který uživatelĤm znesnadĖuje práci s dlouhými seznamy.
KladnČ pak uživatelé hodnotili snazší orientaci pĜi zápisech pĜedmČtĤ z pohledu
studentĤ, i když, jak dokumentuje výpovČć umístČna pod tímto odstavcem, i zde se
najdou problémy, na kterých by bylo tĜeba zapracovat. V SIS je i menší prostor pro
chyby uþitelĤ pĜi zapisování známek. PĜedností SIS oproti IS je i jednoduší práce
s filtry, napĜíklad studentĤ. Kladem SIS je též to, že jeho vývojáĜský tým sedí v Praze,
což usnadĖuje komunikaci pĜi Ĝešení pĜípadných problémĤ. K uživatelské pĜívČtivosti
je ještČ tĜeba poznamenat, že SIS nemá pouze temnou tváĜ. Protože je to mladý
rozvíjející se systém, není tolik naplnČn funkcemi jako IS. V jednoduchosti je jeho
síla, jeho ovládání je ze zaþátku více intuitivní a proniká se do nČj rychleji než do IS.
PĜechod do nČj informátorĤm nepĤsobil problém.
V následujících Ĝádcích se budu vČnovat další aplikaci, která prošla po transformaci
informaþních systémĤ na FHS promČnou. Už výše jsem se zmiĖoval, že vČtšinČ
uživatelĤ chybí v SIS e-mail. Nyní nastal þas prozkoumat, jakou promČnou prošla emailová komunikace, respektive spíše e-mailové aplikace, bČhem transformace
informaþních systémĤ a jak to vidí uživatelé. Nejprve je tĜeba objasnit roli e-mailĤ v
brnČnském IS. Z laického pohledu se zdá, že IS má v sobČ zabudovaného
klasického e-mailového klienta, ovšem skuteþnost je ponČkud jiná. V brnČnském IS,
pokud byl rozesílán hromadný e-mail, tak to nebyla záležitost e-mailového klienta.
Uživatel mČl pĜidČlenou urþitou þást hardisku, kde se nacházel jeho adresáĜ pro
pĜíjem zpráv, které mu chodily v e-mailovém formátu.1 KaždopádnČ s koncem
používání IS, se vynoĜila nerudovská otázka: Kam s ním, respektive kam s nimi? S emailovými schránkami? ěešením, které bylo vybráno, byla migrace e-mailových
stránek z brnČnského IS na Hotmail. Hotmail ovšem nezĤstal dominantním
poskytovatelem schránek na FHS. Souþasní studenti prvního roþníku už jsou
odpovČdní za volbu své e-mailové schránky sami. Jedním z dĤvodĤ je
pravdČpodobnČ to, že z hlediska kvality služeb Hotmail uživatelé rozhodnČ
neoznaþující za nejlepší. Ne všem uživatelĤm docházely všechny maily, odhady se
pohybovaly mezi 10-30 %.


1

Informátor þ. 1.
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Další novou aplikací, kterou FHS využívá po transformaci ke komunikaci se studenty
je Moodle. Byl zaveden na FHS jako doplnČk SISu, protože ten v sobČ zpoþátku
nemČl zabudovaný e-learning. Moodle by byl však zaveden, i kdyby byl v provozu IS,
protože pĤvodnČ funkci e-learningu plnila aplikace Podatelny. Ovšem tato aplikace již
zaþínala dosahovat limitu svých možností. K þemu je Moodle pĜedevším dobrý?
Je známo, že fakulta se má Ĝídit zkušebním a studijním Ĝádem univerzity a nemČla by
mít žádný dokument, který nČjak komentuje, interpretuje tyto dvČ normy. Na druhou
stranu pro pomoc studentĤm pĜi jejich každodenních problémech nejsou tyto dva
dokumenty plnČ dostaþující. Moodle má v sobČ zabudovaná diskusní fóra, která se
ukazují pro komunikaci mezi studenty a fakultou jako velmi dobrý nástroj. Nutno
podotknout, že fakulta mČla zkušenosti s diskusními fóry již v IS. Diskusní fóra se
ukazují z pohledu uživatelĤ jako velmi dobrý nástroj pro Ĝešení problémĤ studentĤ
s prĤbČhem studia na FHS.
SamozĜejmČ nelze opomenout, že Moodle je také velmi užiteþný nástroj pĜi rozvoji elearningu. Nabízí se zde nČkolik možností, napĜíklad kontrola plagiátĤ, podpora
kombinované výuky þi realizace uþení. Tyto možnosti lze mezi sebou kombinovat, ale
jedna z nich musí pĜevládnout. Jak se vyjádĜil informátor, lze primárnČ Moodle
využívat ve smyslu foucaltovského panoptika þi spíše represivnČ. To ale není zrovna
filozofie FHS, naopak podle informátora je pro FHS daleko lepší rozvíjet Moodle jako
kreativní nástroj podporující výuku.1
Od roku 2009 byl pak na FHS zavedeno informování širší veĜejnosti a studentĤ o
dČní na FakultČ prostĜednictvím sociálních sítí Facebook, kde má fakulta svou
stránku2 a skupinu3, a mikroblogové aplikace Twitter4. Nutno ovšem dodat, že pro
studenty není Facebook pouze oficiálním zdrojem informací. Na Facebooku existuje
napĜíklad skupina FHS poradna, kde si studenti pĜedávají své zkušenosti se studiem.
3. ZÁVċR
V tomto svém pĜíspČvku jsem se snažil ukázat, že je dĤležité vČnovat pĜi výzkumu
distanþního vzdČlávání pozornost i prostĜedkĤm, kterými vzdČlávací instituce
komunikuje se svými studenty. Jedním z poznatkĤ mého výzkumu transformace IS
na FHS UK, že vítaným prvkem studijních informaþních systémĤ je e-mail, dále pak,
že velmi vhodným nástrojem pro komunikaci se studenty se jeví diskusní fóra.
CelkovČ lze tedy Ĝíci, že dnešní LMS nabízí celou škálu forem asynchronní i
synchronní (chaty atd.) komunikace a které minimalizují v minulosti þastou výtku proti
distanþnímu vzdČlávání, tj. že distanþnímu vzdČlávání chybí dostatek socializaþních
prvkĤ, které obsahuje prezenþní výuka.
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Abstract:
Case studies are part of the teaching methods used at the department of econometrics in learnings
like as Informatics and Information Systems in Public Administration I, II (ISVS). Evaluation and
entering shall be made through the LMS Barborka. Authors attempt to increase the quality of case
studies, which is an ongoing process. In particular, becomes up to date in the context of the efforts of
learning guarantee of the formal and content updates. In this context, is reflected in a number of
factors, caused by external influences, which are an objective reflection of the status quo in the
guarantee of individual learnings and the specific objective and subjective factors, especially under the
influence of the nature of departmental work. Another specific problem is the position of department in
the application software support, which leads to internal competition, with some work. This article
presents the considerations and conclusions, which occur in developing case studies, particularly in
connection with the preparation of a case study in the learning of ISVS. Demands placed on students,
emphasize in particular the efforts to introduce the possibilities of software support, and team
approach to solving the case studies, analogous to the solution of professional problems. Findings
obtained by the lower number of students, not the result of a statistical analysis of a large file, but
provide some interesting topics for discussion.
Keywords:
Case studies, risk analysis, visualization.

1. ÚVOD
Vzhledem k zavádČní autoevaluace na naší fakultČ, po nČkolika pokusech ménČ
úspČšných pilotních verzí, se rozvinula v akademické obci mnohdy až silnČ emotivní
diskuse o významu a hodnocení zápoþtových prací u rĤzných forem výuky. Vyuþující
se rozdČlili do nČkolika táborĤ. Od tČch, kteĜí tuto skuteþnČ velmi nároþnou práci
provádČli, ale o bodové formČ jejího zapoþítávání nerozhodovali, až po ty, kteĜí
naopak rozhodovali, ale jejich zkušenosti se zápoþty sahaly mnohdy do pravČku
jejich pedagogických zaþátkĤ. Nejvíce se proti jednotícím kriteriím zapoþítávání
ozývali ti, kteĜí ji realizovali v distanþní (kombinované) formČ studia. PochopitelnČ a
snad i objektivnČ, upozorĖovali na samotný význam zápoþtové práce v této formČ
studia. Zejména nároþná situace je v pĜedmČtu informatika, vzhledem ke snaze
garanta a vyuþujících o obsahovou i formální modernizaci. V této souvislosti se
projevila celá Ĝada rizik a faktorĤ, ovlivĖujících úspČšnost studentĤ pĜi plnČní
zápoþtových prací. Tento stav je ovlivnČn také formálními zmČnami pĜedmČtĤ
v souvislosti s pĜípravou reakreditace.
2. PěÍPADOVÉ STUDIE
V rámci cviþení z pĜedmČtu Informatika je kvalita používaných zápoþtových prací u
prezenþního i kombinovaného studia dlouhodobČ zkoumaným problémem. Až do
akademického roku 2007-2008 byly zápoþtové práce plnČny formou testĤ
provádČných v systému LMS – Barborka. V souþasné dobČ se využívá nová role
testĤ pro prĤbČžná hodnocení a autotesty. Využití autotestĤ je velmi aktuální a za
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pomocí autorského nástroje, který je integrální souþástí LMS a pedagogických
pomocných sil jsou vybrané oblasti z tematických plánĤ zpracovávány do formy
otázek pro autotesty. PĤvodní zamČĜení zápoþtových testĤ v Informatice se
postupným vývojem profilovalo do obdoby ECDL testĤ, pĜi sledování realizace tohoto
standardu v praxi. Snaha o uplatnČní znalostí a rĤzných možností využití grafických
programĤ postupnČ vedla k vysoké nároþnosti testĤ nejen pĜi provádČní, ale závažná
byla pĜedevším i stránka hodnocení tČchto testĤ, z pohledu þasové nároþnosti. V
tomto pĜístupu bylo hlavnČ problematické využití kreativních schopností studentĤ.
PĜedevším se projevili problémy s vlastním þasovým rozvržením práce, navíc
studenti pĜi Ĝešení úkolĤ neprojevovali dostatek tvĤrþí invence. Vyšší nároky kladené
na vyuþujícího pĜi jejich vyhodnocení, odpovídající rozdílnosti výsledných prací,
zpĤsobily i vyšší þasové zatížení uþitele pĜibližnČ o 20 %.
S tím byly þasto spojené problémy s pĜílišnou þasovou prodlevou vyhodnocení a
následných oprav zápoþtových prací studenty. Tato zjištČní vedla v akademickém
roce 06/07 ke stanovení cíle provČĜit možnosti systému LMS - Barborka pro testování
pĜedevším dílþích dovedností na cviþení, pĜípadnČ pro zápoþtové testy.
Snahou tvĤrcĤ testu bylo :
•
•
•
•
•

zachovat úroveĖ testĤ,
nezvýšit zátČž studenta,
nalézt mechanismus, umožĖující optimalizovat zátČž,
snížit nároþnost opravy testĤ na minimum,
umožnit studentĤm lepší plánování strategie plnČní úkolĤ ve stanovených
termínech.

•
PĜi využití zápoþtových testĤ to bylo zejména riziko malé kreativity a nutnost
generování velkého množství varietních otázek, což vedlo k diskusi o homogennosti
a úrovni testĤ. ZároveĖ bylo testováno využití pĜípadových studií v pĜedmČtu
Informaþní systémy ve veĜejné správČ. ÚspČšné využití tČchto pĜípadových studií,
umožĖující kreativnČjší pĜístup a metodickou pĜípravu pro obhajobu jiných typĤ
studentských prací, vedlo ke zmČnČ zamČĜení zápoþtových prací.
3. ZKUŠENOSTI S KONSTRUKCÍ PěÍPADOVÝCH STUDIÍ
Jedním ze smČrĤ uplatĖovaných v pedagogice je konektivismus. Konektivismus se
snaží, stejnČ jako všechny teorie pĜedchozí, rozšíĜit oblast platnosti základních
vČdeckých poznatkĤ z oblastí pedagogiky a didaktiky ve stále se dynamicky
rozvíjejících podmínkách moderních informaþních a komunikaþních technologií (ICT).
Klade si za cíl pĜizpĤsobit je do souþasných podmínek existence technologiemi
podporovaných sociálních sítí. Charakteristické je pĜekonání individuálního pĜístupu,
jež je vlastní všem pĜedchozím teoriím. Konektivismus dovoluje pohlížet
na vzdČlávání jako na vlastnost sítČ pĜesahující rámec jednotlivce. PĜípadové studie
pĜi svém Ĝešení pĜímo vyžadují vytváĜet realizaþní týmy simulující þinnost
integrovaného záchranného systému (IZS). (Pluskal, 2009: 3)
Jedním z pozitivních faktorĤ je mimo podpory týmové práce také možnost vyzkoušet
si nČkteré postupy budoucího zamČstnání v simulovaném prostĜedí. V pĜedmČtu
ISVS bylo vypracované skriptum, zahrnující Ĝešení možných mimoĜádných událostí,
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v pĜedmČtu informatika jsou v rámci pĜípadových studií Ĝešeny projekty, odpovídající
budoucímu pracovnímu zamČĜení, ve zjednodušené realizovatelné formČ.
4. SOFTWAROVÁ PODPORA V PěEDMċTU ISVS
Efektivní a rychlé rozhodování orgánĤ krizového Ĝízení vyžaduje pracovat se
znaþným množstvím a rozsahem informací. Pro uchování, analýzu, rychlou selekci a
možnosti využití grafĤ, tabulek a dalších metadat z jiných aplikací jsou výhodnČ
využitelné Geografické informaþní systémy. V prostĜedí laboratoĜe krizového Ĝízení
na katedĜe ekonometrie je využívaný systém ARCGIS, zástupci krizových
informaþních systémĤ WAKKIS a EMOFF, umožĖující tvorbu operaþních plánĤ.
Obsah pĜedmČtu je neustále podrobován kritické analýze a modifikován podle
nových poznatkĤ z praxe. V rámci výzkumných aktivit byly testovány možnosti
mapové podpory u specializovaných aplikací, používaných na modelování rozsahu
havárií (ROZEX) a úþinkĤ zbraní hromadného niþení (NBC WARNING, ALOHA).
V oblasti geografických informaþních systémĤ bylo testováno prostĜedí EIS/MAGIS,
ARCGIS, GRASS GIS a MISYS s daty od GEODISu. Už od poþátku byla výuka
formována tak, aby simulovala praktické problémy s návazností na legislativu. Pro
vzdČlávací proces i plnČní zápoþtových prací byla vytvoĜena Ĝada pĜípadových studií.
Jedna z prvních pĜípadových studií modelovala situaci zvláštní povodnČ na vodní
nádrži Opatovice u Vyškova. PĜípadovou studii lze chápat jako scénáĜ modelové
situace. Následné ovČĜování modelu z hlediska požadovaných parametrĤ je již
záležitostí aplikace poznatkĤ pracovníky obecních úĜadĤ.
5. POUŽITÉ EVALUAýNÍ NÁSTROJE
Pro evaluaci využití pĜípadových studií je využíváno modulu evaluace v LMS
Barborka. V rámci tohoto modulu je zadávána na zaþátku a po absolvování pĜedmČtu
ISVS systému evaluaþní anketa-dotazník. Další ankety jsou zadávané v rámci
pĜedmČtu Informatika. Od zaþátku používání LMS pro tyto úþely bylo v rámci
pĜedmČtĤ v gesci katedry ekonometrie použito 17 dotazníkĤ, které byly dále
modifikovány. PĤvodní papírové dotazníky byly pĜevedeny do prostĜedí MS Excelu
s možností využití statistických nástrojĤ, tyto dotazníky byly využívané až do roku
2006. Statistické možnosti vyhodnocení výsledkĤ pĜímo v LMS se ukázalo jako
nevyhovující. Pro vývoj nové verze LMS, který probíhal za spolupráce katedry
ekonometrie s autory LMS nebylo možné dČlat souþasnČ zmČny ve využívané starší
verzi. Pro získání dalších statistických údajĤ bylo proto testování využití nástrojĤ pro
sledování pĜístupu k jednotlivým studijním materiálĤ i elektronickému skriptu
PĜípadové studie pro krizové informaþní systémy. V rámci již ukonþených
výzkumných aktivit byla pozornost upĜena na skupinu studentĤ s úþastí v misích
s nekontinuálním zpĤsobem vzdČlávání. V prĤbČhu šetĜení byla zjištČna fakta a rizika
vzdČlávání v této skupinČ klientĤ:
TémČĜ 98 % respondentĤ deklarovalo potĜebnost využití e-learningu ve výuce. Avšak
jako nezbytná metoda je e-learning chápán 49 % respondentĤ, to je signál pro
Ĝešitele výzkumného zámČru a všechny vyuþující, zabývající se e-learningem na UO,
ukazující rezervy a možnosti zlepšení. PĜi vymezování cílové skupiny bylo
identifikováno 16 % respondentĤ splĖující pĜedpoklady pro nekontinuální vzdČlávání.
RozdČlení respondentĤ není rovnomČrné, z deseti zkoumaných skupin u dvou skupin
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Obrázek 1 Graf využití funkcí e-learningu
Z grafu je dobĜe
e patrné podcenČní
podcen
oblasti Ĝízení
ízení výuky na úkor ostatních. Tento fakt
mĤže být objasnČn
n menším využitím systému v pĜedmČtech
tech mimo gesci K101.
Další graf ilustruje problémy pĜi
p využití e-learningových aplikací:
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Obrázek 2 Graf problémových oblastí pĜi
p i využití elearningových aplikací
Čjší dv
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psychologické bariéry a kvalita školení. U
U grafu jsou významnČjší
druhého bodu je zĜejmá
ejmá souvislost s pĜedchozím
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v oblasti ovládání e-learningového
learningového prostĜedí.
prost edí. To je však ve sporu s výsledky volnČ
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e-learningu
learningu studenty, kde
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prost
PĜi
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6. ZÁVċR
Tento pĜíspČvek byl pĤvodnČ
vodnČ koncipován jako hlubší pohled na využití pĜípadových
p
studií v pĜedmČtech v gesci katedry ekonometrie. Rizika, která bylo možno pomČrnČ
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díl výzkumné aktivityy i ve skromných podmínkách.
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Abstract:
In distance education, learners often suffer from the lack of personal contact. Motivational elements
used in learning materials, online communication with tutor, usage of multimedia etc. can bridge over
this problem only partially. With 3D virtual worlds, new possibilities open. Multimedia content, text and
voice communication and a kind of social interactions can be integrated and made accessible through
avatars of tutors and learners. In the paper we describe the potential of 3D virtual worlds for
supporting cooperation and communication and we explain how to present and visualize problems in
case of managerial education.
Keywords:
Virtuál world, Second Life, simulation, virtual team.

1. ÚVOD
VzdČlávání pĜedstavuje v souþasnosti celoživotní proces. PĜitom þasto vzniká
problém, jak skloubit pracovní a studijní povinnosti. Distanþní forma vzdČlávání je
odpovČdí na tyto potĜeby pĜi respektování þasových možností studujícího (Eger,
DvoĜáková, 2003). Rozvoj distanþního vzdČlávání je neodluþnČ spjat s možnostmi
prezentaþních a komunikaþních technologií, jako jsou multimédia, email, chat nebo
zastĜešující LMS. Technologie mají mj. motivovat studujícího pĜi samostudiu,
usnadnit pochopení studované látky a pĜípadnČ sledovat jeho pokroky a umožnit
testování nabytých vČdomostí.
2. VIRTUÁLNÍ SVċTY A SECOND LIFE
Virtuální realita (VR) je technologie, jejímž úþelem je vytvoĜit iluzi reálného nebo
fiktivního svČta a zprostĜedkovat uživatelĤm kontakt a komunikaci s tímto svČtem.
PĜestože pĤvodní pĜedpoklady uvažovaly se zapojením všech pČti smyslĤ,
v souþasnosti se nejþastČji setkáváme s audiovizuálními systémy VR, které mohou
být v konkrétních aplikacích doplnČny o hmatovou složku.
2.1 Historie virtuálního svČta Second Life
S myšlenkou na vytvoĜení globálního virtuálního svČta založeného na osobních
poþítaþích propojených sítí internet pĜišel v roce 1994 Philip Rosedal (ve virtuálním
svČtČ zastupovaný avatarem Philip Linden). V roce 1999 založil spoleþnost Linden
Lab a o dva roky pozdČji zaþal se spolupracovníky budovat první verzi virtuálního
svČta - Linden World, pozdČji pĜejmenovaný na Second Life (SL).
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První návrhy poþítaly s využitím SL pĜedevším jako 3D prostĜedím pro herní úþely,
ovšem investoĜi vycítili potenciál technologie a podpoĜili vývoj univerzálnČjšího
frameworku bez pĜedem daného scénáĜe, tedy takového prostĜedí, které umožĖuje
interakci mezi uživateli v reálném þase a podporuje komunikaci a tvorbu obsahu
virtuálního svČta samotnými jeho uživateli.
2.2 Second Life jako platforma firemní komunikace v IBM
Ukázkovým pĜíkladem spoleþnosti, využívající možností SL, je firma IBM, která v
roce 2009 pĜedstavila technologii pro týmovou spolupráci Sametime 3D. Jde o
integraci dosavadních technologií jako Sametime Chat (instant messanger) nebo
Sametime Voice (VoIP) do virtuální reality s 3D vizualizací. Aplikace se dokáže
napojit na rĤzné virtuální svČty, zejména právČ na SL. IBM užívá Sametime 3D jako
nástroj pro komunikaci a spolupráci uvnitĜ firmy i s dalšími partnery. NejvČtšími
výhodami takového Ĝešení jsou úspora þasu na dopravu, úspora nákladĤ na
organizaci a zabezpeþení osobního setkání, ale i obecné výhody elektronické
komunikace, jako napĜ. možnost ukládání historie elektronicky vedeného dialogu
komunikace, možnosti vizualizace dat, správy dokumentĤ atd. Spoleþnost IBM
zapojuje Sametime 3D prakticky do veškerých firemních procesĤ vþetnČ výzkumu,
setkání s veĜejností nebo školení nových pracovníkĤ. IBM vyvinula nČkolik
pĜedpĜipravených virtuálních lokalit optimalizovaných pro rĤzné typy setkání a týmové
spolupráce napĜ. školní tĜídy, pĜednáškové auly, zasedací kanceláĜe, jednací
místnosti nebo rozsáhlé superpoþítaþové haly (IBM Software Services for Lotus,
2009).
Spoleþnost vyvinula nČkolik virtuálních technologií pro podporu rozhodovacího
procesu a jeho vizualizace. Opinionator je virtuální hlasovací prostor, ve kterém
uživatel (resp. jeho avatar) volí odpovČć na otázku tak, že pĜejde na urþité
vyznaþené místo. V tomto prostoru lze zkoumat skupinové rozhodování, jevy jako
napĜ. lavinový efekt apod.

Obrázek þ. 2: „Opinionator“ – hlasování umístČním avatara v prostoru
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Druhou virtuální technologií vytvoĜenou výzkumným týmem firmy IBM je BrainBoard.
StejnČ jako Opinionator slouží pro podporu rozhodování. Každý uživatel umístí na
dvojrozmČrnou tabuli nálepku, jejíž souĜadnice znázorĖují odpovČć na kombinaci
dvou otázek. Podle odborníkĤ je pro lidské vnímání tento zpĤsob pĜirozenČjší a
intuitivnČjší jak pĜi rozhodování, tak pĜi vyhodnocování výsledku, protože þlovČk na
první pohled detekuje shluky nálepek a jejich význam, což by v pĜípadČ dvou sloupcĤ
þíselných hodnot – napĜ. z dotazníkového prĤzkumu – takto intuitivnČ nedokázal
(Gandhi, 2010).

Obrázek þ. 3: „BrainBoard“ – virtuální brainstorming

3. VZDċLÁVÁNÍ MANAŽERģ VE VR
DĤležitou souþástí vzdČlání manažera je praxe. V ideálním pĜípadČ by mČl Ĝídící
pracovník získat potĜebné rutinní dovednosti v rozhodovacích procesech, komunikaci
s lidmi apod. dĜíve, než nastoupí do odpovČdné funkce. Podniky þasto Ĝeší
nedostateþnou praxi pomocí tréninkových programĤ, stáží þi školení. NČkdy je nový
zamČstnanec pĜidČlen k souþasnému manažerovi jako asistent, kterému pomáhá a
zároveĖ se od nČj uþí pĜímo v pracovním procesu. Výhodou pĜi výbČrovém Ĝízení na
vedoucí pozici mĤže být i uchazeþova úspČšnost pĜi hraní multiuživatelských RPG
her (Reeves, 2007).
3.1 Manažerské hry
Jednou z možností, jak získat zkušenosti a lepší náhled do praktické þásti
manažerské þinnosti, jsou tedy manažerské hry. Cílem hry je napĜ. zvýšení zisku
podniku, dosažení urþitého obratu, poþtu bodĤ, nebo stanovené hodnoty jiné veliþiny.
Formou hry se lidé uþí posuzovat situaci na základČ informací, které od systému
dostávají, vstupem systému je formálnČ zapsané rozhodnutí manažera. NejþastČjší
oblasti rozhodování jsou rozdČlení zdrojĤ mezi nČkolik potĜeb (napĜíklad rozdČlení
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penČz mezi tvorbu rezerv, výrobu, marketing, výzkum atd.). Formálním zápisem
mĤže být buć vyplnČný výkaz, webový formuláĜ, zápis þíselné hodnoty, þi použití
jiného ovládacího prvku. Systém reaguje na získané vstupní hodnoty jejich
zpracováním pomocí pĜeddefinovaných matematických funkcí a výsledky opČt pĜedá
uživateli k dalšímu rozhodování. Tyto výstupy mohou mít podobu tabulek, grafĤ,
úþetních výkazĤ þi jiné formy vizualizace.
Pokud manažerské hry srovnáme s tréninkovými programy a zauþováním pracovníkĤ
pĜímo ve firmČ, je nutné zmínit výhody jako je úspora þasu, finanþních prostĜedkĤ a
hlavnČ možnost znovu zkoušet rĤzná rozhodnutí a porovnávat výsledky, to vše
þasovČ i místnČ nezávisle na þinnosti skuteþného podniku.
3.2 Manažerské simulace v SL
Specifickou oblastí manažerského vzdČlávání je nácvik rozhodování a komunikace
ve skupinČ. Se studenty denního studia lze rĤzné situace procviþovat na semináĜích,
v pĜípadČ kombinované formy studia však þasová dotace zpravidla tyto aktivity
neumožĖuje. Možným Ĝešením je vytvoĜení virtuálního prostĜedí pro procviþování
daných scénáĜĤ a setkávání vyuþujících a studentĤ a jeho zapojení do online výuky.
Pro konkrétní realizaci manažerských simulací pro podporu výuky byly jako vzor
použity technologie Opinionator a BrainBoard, pĜedstavené v kapitole 2.2.,
pĜizpĤsobené možnostem a potĜebám pĜedmČtu Systémy pro podporu
managementu, vyuþovaného na FIM UHK. V souþasnosti probíhají pĜípravné fáze
pĜed nasazením technologií do výuky (navrhování grafického Ĝešení, tvorba objektĤ,
programování jejich vlastností), pĜiþemž souþasnČ jsou realizaþním týmem testovány
a hodnoceny zpĤsoby komunikace a spolupráce v prostĜedí SL.
4. ZÁVċR
První zkušenosti s virtuálním prostĜedím ukazují na dobrý zájem studentĤ o jeho
aktivní využívání pĜi studiu. Virtuální komunikace pro nČ nepĜedstavuje prakticky
žádnou novinku, znaþné procento má praktické zkušenosti s hraním online her, proto
jim neþiní problém vstoupit do virtuálního svČta, personifikovat svého avatara a plnit
zadané úkoly.
V následujících etapách bude pokraþovat budování vybraných virtuálních prostĜedí
(laboratoĜí) a jejich prĤbČžná modernizace a zároveĖ budou zpracovány modelové
scénáĜe pro typické zpĤsoby jejich využívání. Cílem totiž není samotné budování
virtuálních prostĜedí, ale jejich praktické a smysluplné využívání.V dalších etapách ro
zvoje manažerských simulací v prostĜedí SL lze uvažovat o rozšíĜení interakce mezi
uživateli a prostĜedím (Ambient Intelligence), pĜípadnČ o vytváĜení autonomních
avatarĤ reprezentujících virtuální uživatele pĜedem daných vlastností a jejich
zapojování do studentských týmĤ.
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VI. DISTANýNÍ VZDċLÁVÁNÍ JAKO PěÍLEŽITOST
VZDċLÁVAT SE CELÝ ŽIVOT
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PROJEKT “VÝCHOVNÉ PROBLÉMY ZÁKLADNÍCH ŠKOL”
Eva DvoĜáková
Centrum dalšího vzdČlávání
Technická univerzita v Liberci
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Abstract:
The objective of the paper is to present study materials as well as run of the three-semester pilot
course Educational problems at elementary schools, financed out of the project funds of the Operation
Programme Education for Competitiveness No. CZ.1.07/1.3.03/01.0008.
Keywords:
Combination of distance and presence form of studies, LMS Moodle, study supports, feedback
activities, pilot students.

1. ÚVOD
Na doporuþení libereckého odboru školství byl pĜipraven projekt kurzu Výchovné
problémy základních škol. Projekt je realizován od Ĝíjna 2008 z prostĜedkĤ OP VK,
pod þ. CZ.1.07/1.3.03/01.0008.
2. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU
Projekt spoþívá v pĜípravČ a pilotní realizaci kurzu. Souþástí projektu je sborník
kazuistik s komentáĜem klinického psychologa.
Souþasný stav v Ĝešení projektu:
•
•

Kurz byl otevĜen pro 40 frekventantĤ, 38 ukonþilo 2. semestr
V LMS Moodle jsou pĜipraveny 4 teoretické a 3 praktické moduly

3. CHARAKTERISTIKA KURZU
Kurz je urþen uþitelĤm ZŠ a je organizován kombinací distanþní a prezenþní formy
studia. Ke stČžejním pĜedmČtĤm jsou k dispozici distanþní studijní opory zpracované
v LMS Moodle.
Cílem kurzu je nauþit uþitele
•
•
•

zvládat nejþastČjší výchovné problémy souþasných žákĤ ZŠ,
rozpoznat pĜíznaky a pĜíþiny problémĤ a poruch chování,
odlišit poruchy chování od neobvyklých projevĤ chování a od vývojovČ
podmínČných projevĤ chování,
komunikovat s rodiþi problémových žákĤ,
jak Ĝešit šikanu.

•
•
•
Celkový rozsah studia þiní 156 hodin prezenþní výuky.
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1.
2.
semestr
semestr
Teoretické moduly
Poradenská psychologie se zamČĜením na
16 zk
problémy chování
Možnosti diagnostiky rĤzných problémĤ
16 zk
v chování pro uþitele
Výchovné problémy adolescentního vČku
Genderová role jako významný faktor ve
8 zk
školní práci i adaptaci na školu
Sociokulturní problémy a odchylky
v chování
Praktické moduly - výcvik
Práce se skupinou
24z
ěešení problémových a krizových situací
20kz
Komunikace s rodiþi problémových žákĤ
20z
ěešení šikany
Celkem hodin výuky/kreditĤ
48
56
Název modulu

3.
semestr

Kredity
4
3

16 zk

4
3

16 zk

4

20 zk
52

2
4
2
4
30

Tabulka þ. 1 Studijní plán kurzu
4. ELEKTRONICKÉ STUDIJNÍ PROSTěEDÍ
Cílem elektronického prostĜedí je kromČ zprostĜedkování informací o studiu umožnit
vlastní studium a dostatek zpČtnovazebných aktivit. Obsah materiálu je þlenČn do
deseti oddílĤ. Samostatnou neþíslovanou þást tvoĜí úvodní informace:
• terminologické slovníky: speciálnČ-pedagogický a psychologický,
• informace o studiu a jeho prĤbČhu,
• testy vstupních znalostí a doplĖující studijní materiály.
DevČt oddílĤ vČnovaných jednotlivým modulĤm má stejnou strukturu:
• studijní cíle modulu, studijní text þi PowerPointová prezentace,
• zpČtnovazebné aktivity (zatím jen u teoretických modulĤ,)
• shrnutí uþiva a informace o zakonþení modulu,
• dotazník o prĤbČhu výuky.
Studijní texty k praktickým modulĤm mají formu tištČných manuálĤ.
5. PILOTNÍ STUDUJÍCÍ
5.1 Vstupní dotazník
Dotazník odevzdalo 39 studujících a obsahoval 15 otázek ve tĜech kategoriích –
osobní údaje, motivace ke studiu, e-learning. Na ZŠ pĤsobí celkem 64 % úþastníkĤ,
dalších 26 % jsou uþitelé praktických a speciálních ZŠ. Zejména tyto druhy škol se
potýkají s výchovnými problémy. 89 % úþastníkĤ oþekává, že získají odborné
vČdomosti a dovednosti, které jim umožní lépe porozumČt problémovým žákĤm a
kvalitnČji s nimi pracovat.
74 % úþastníkĤ absolvovalo další podobné kurzy, 21 % frekventantĤ absolvovalo
kurz speciální pedagogiky a 26 % kurz pro výchovné poradce na VŠ. Pilotní kurz je
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skupina znalá oboru s pĜedstavami o studiu odlišnými od stanovených cílĤ.
Z teoretických pĜedmČtĤ zaujal nejvíce dotazovaných pĜedmČt Poradenská
psychologie se zamČĜením na problémy chování. Naopak nejménČ zaujal pĜedmČt
Genderová role jako významný faktor ve školní práci i adaptaci na školu. Dosavadní
výsledky hodnocení výuky jsou ale zcela opaþné.
Který z teoretických pĜedmČtĤ Vás nejvíce zaujal?
40%

Poradenská psychologie se
zamČĜením na problémy chování¨

35%

Možnosti diagnostiky rĤzných
problémĤ v chování pro uþitele

30%
25%

Výchovné problémy
adolescentního vČku

20%
15%

Genderová role jako významný
faktor ve školní práci i adaptaci na
školu

10%

Sociokulturní problémy a odchylky
v chování

5%
0%

Graf. þ. 1 Teoretické pĜedmČty
5.2 Dotazníky o prĤbČhu výuky
Po ukonþení pĜedmČtu vyplĖují studující dotazník o prĤbČhu výuky. Dotazník má 20
otázek, na http://www.cdv.tul.cz - projekty OP RLZ – Psychologie pro manažery je
plné znČní dotazníku. V souþasné dobČ máme informace o prĤbČhu 3 teoretických a
1 praktického pĜedmČtu.
Vynikající hodnocení teoretického pĜedmČtu Genderová role jako významný faktor ve
školní práci i adaptaci na školu, lepší než hodnocení výcviku Práce se skupinou je
zcela neobvyklé. Téma je zĜejmČ pro uþitele ZŠ aktuální a vyuþující dokázala
zajímavČ prezentovat výsledky svého výzkumu v pražských ZŠ. U ostatních 2
teoretických pĜedmČtĤ se vyuþující nepĜizpĤsobila potĜebám studujících a omezila se
na úvod do problematiky (viz. grafy þ. 2 – 4).
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Jak jste byl(a) celkovČ spokojen(a) s prĤbČhem výuky?
Poradenská psychologie
Genderová role

Možnosti diagnostiky
Práce se skupinou

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
velmi
spokojen(a)

spíše
spokojen(a)

spíše
nespokojen(a)

velmi
nespokojen(a)

Graf. þ. 3 Hodnocení nČkterých oblastí studia

Jak hodnotíte naplnČní kurzu z hlediska pomČru teorie a praxe?
Poradenská psychologie

Možnosti diagnostiky

Genderová role

Práce se skupinou

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

PĜedmČt byl spíše
teoretický.

PĜedmČt byl spíše
praktický.

Kurz kloubil teorii a
praxi.

Graf. þ. 4 PomČr teorie a praxe
6. ZÁVċR
Centrum dalšího vzdČlávání integruje e-learning do kurzĤ dalšího vzdČlávání od roku
2005, kdy byly zpĜístupnČny studijní materiály v LMS Moodle speciálním pedagogĤm
a výchovným poradcĤm. Studijní prostĜedí Moodle se osvČdþilo, studující ve všech
typech kurzĤ aktivnČ pracují s jednoduchými studijními materiály a aktivitami bez
multimediálních efektĤ. Výraznou zmČnu studijních výsledkĤ nepozorujeme, ovšem
spokojenost studujících s prĤbČhem studia se zdá vyšší. Multimediální efekty ale
zatím nezkoušíme.
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ZKVALITĕOVÁNÍ VÝUKY NA ZÁKLADNÍCH A STěEDNÍCH
ŠKOLÁCH
Michaela Mudrochová
Asista, s.r.o.
E-mail: mudrochova@asista.cz
Abstract:
As well as any other process e-learning has undergone its long-term development. The alternative
method of teaching had now become fully-fledged and increasingly sought learning system. From the
university environment it found its way into secondary and elementary schools.
Training and consulting firm ASISTA Ltd., based in Most, helps with projects ESF EDUCA, OtevĜená
škola (Open school) and Propojená škola (Connected school) to implement activities aimed at improving
conditions for the use of ICT for students and teachers. Through these projects ASISTA tries to
improve the quality of education in schools by implementing modern effective methods of learning eLearning.
New educational portals are being created for the partner schools. The central point of each portal
remains online tutored courses, usually combined with a full education, focused on the motivation for
the introduction and usage of ICT. Their control belongs today among the key competencies.
Keywords:
Alternative method of teaching, Open school, Connected school, New educational portals, quality of
education.

1. ÚVOD
Díky rozšíĜenosti informaþních a komunikaþních technologií roste obliba
elektronického vzdČlávání i na základních a stĜedních školách a není divu, že vznikají
nové vzdČlávací portály pro školy. NČkteré se neprosadí vĤbec, jiné mají díky
nadšencĤm (vČtšinou z Ĝad uþitelĤ) velkou šanci na úspČch, záleží na kvalitČ a
rozsahu dalších doplĖkovČ nabízených služeb. Ne vždy ale škola dokáže pĜesnČ
definovat všechny potĜeby svých pedagogĤ a žákĤ. Doporuþená metodika pro
obsahové zpracování jednotného školského portálu neexistuje. NČkteré požadavky
zĤstávají standardem, ale jiné jsou velmi individuální.
2. ZKVALITĕOVÁNÍ VÝUKY NA ZÁKLADNÍCH A STěEDNÍCH ŠKOLÁCH
V rámci realizovaných projektĤ ESF Educa, OtevĜená škola a Propojená škola jsme
vypracovali návrh na strukturu vzdČlávacích portálĤ. Cíleným prĤzkumem webových
stránek škol v Ústeckém kraji vznikla koncepce, kterou lze modifikovat tak, aby svými
nabízenými funkcemi uspokojila individuální nároky uþitelĤ a žákĤ základních a
stĜedních škol.
Základním stavebním kamenem každého portálu partnerské školy je funkþní a
používaný LMS systém. I využití LMS se samozĜejmČ liší, nČkteré školy mohou
systém využívat pro autotesty a suplovat tak písemné testování v hodinách, jiné
mohou nabídnout mimoškolní aktivity formou online kurzĤ, které obsáhnou
nepovinná témata. Výhodou je velká variabilnost systému. Každá škola, dokonce
každý uþitel si zpĤsob využití pĜizpĤsobí vlastním požadavkĤm.
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Jak pro výuku uþitelĤ, tak pro následné zapojení žákĤ do aktivního vzdČlávání v
projektu OtevĜená škola a Propojená škola používáme LMS systém Moodle, jenž je
volným vzdČlávacím prostĜedím s velmi pokroþilými funkcemi. Naopak v projektu
Educa jsme se rozhodli pro pĜizpĤsobitelný, plnČ lokalizovaný systém Eden, který je
vyvíjený firmou Rentel a.s. Praha.
V našich projektech, dotýkajících se zvyšování kvality vzdČlávání na základních a
stĜedních školách v Ústeckém kraji, vybavujeme školy takzvanými e-centry. Jsou to
malé poþítaþové uþebny, složené z pĜenosných notebookĤ, síĢové tiskárny a
dataprojektoru, kde žáci mohou využívat služeb školního vzdČlávacího portálu.
PrimárnČ slouží e-centra pro podporu samostatného studia tČm studentĤm, kteĜí
nemají osobní poþítaþ, nebo internetové pĜipojení, ale jsou samozĜejmČ pĜístupná
všem úþastníkĤm. NepĜímo tak motivují studenty k využívání informaþních
technologii ve výuce.
Základní a stĜední školy jsou sice vybaveny ICT, ale technologie jsou zastaralé,
pĜipojení na internet pomalé a školy þásteþným nákupem další techniky jen oddálí
potĜebu modernizace celého technického vybavení. SamozĜejmČ, vybavení
potĜebnou technikou je vČc jedna, ale v tČsném závČsu následuje potĜeba
"modernizace" znalostí, jak s technikou pracovat. S tím také souvisí fakt, že poĜízení
techniky je záležitost "pouze" finanþní, ale získání vČdomostí je ryze osobní, tudíž
daleko složitČjší.
VČtšina uþitelĤ alespoĖ þásteþnČ ovládá programy kanceláĜského balíþku do té míry,
aby byli víceménČ nezávislí na pomoci ostatních, ale ovládají také metodiku
eLearningu? VČdí jak napsat online kurz? Jak motivovat žáka, aby kurz úspČšnČ
dokonþil? Zvládnou ovládat LMS systém? A v neposlední ĜadČ; kdo vlastnČ
namotivuje uþitele?
Hlavní aktivitou v probíhajících projektech zamČĜenou na vzdČlávání a motivaci
uþitelĤ je souhrn tutorovaných online kurzĤ se studijními oporami, pĜiþemž jsme se
snažili obsáhnout všechna potĜebná témata. Každý kurz je doprovázen úvodním a
závČreþným prezenþním semináĜem, nČkteré obsáhlejší kurzy provází prĤbČžné
workshopy. Délka každého kurzu je cca 1 mČsíc. Kurzy jsou akreditovány MŠMT a
uþitelé tak mohou obdržet OsvČdþení o úspČšném absolvování. Obsahem kurzĤ je
napĜíklad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Metodika online vzdČlávání, premotivace uþitele.
Jak motivovat žáka - pĜíklady, nástroje.
Jak pracovat s el. subjekty ve výuce i mimo ni.
Využití eLearningu pĜi samostatné pĜípravČ žáka – autotesty, on-line úkoly.
Pravidla vedení on-line kurzu – LMS systém, desatero tutora, úskalí el.
komunikace pĜedcházení problémĤm v komunikaci.
Školní vzdČlávací a informaþní systém – možnosti využití, vhodnost nasazení.
Technické zpracování, implementace a správa administraþního softwaru.
Projektové cykly a administrace projektĤ.
Práce v týmu a komunikace.

NezapomnČli jsme ani na technické zamČĜení kurzĤ:
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•
•
•
•
•
•

Využití ICT ve výuce matematiky / þeského jazyka / fyziky / angliþtiny /
chemie/ dČjepisu.
MS Office 2007 (Word, Excel, Outlook), IE.
Zpracování multimédií.
Práce s interaktivní tabulí.
Stavba PC a správce sítí.
Základy anglického jazyka a nČmeckého jazyka.

Elektronické vzdČlávání se odlišuje od prezenþní výuky, to je nesporný fakt. PĜináší
rozšíĜení možností právČ pĜi individuálním studiu. Našimi kurzy usilujeme o to, aby
vČtšina uþitelĤ nechápala eLearning jako "skripta v poþítaþi".
Denní prezenþní výuka na základních a stĜedních školách nejde sice elektronickým
vzdČláváním plnČ nahradit, ale je vynikajícím pomocníkem pro samostatnou pĜípravu.
Dalším z cílĤ projektĤ je také rozvoj partnerství mezi školami v regionu Ústeckého
kraje. Rádi bychom prostĜednictvím vzdČlávacích a motivaþních aktivit vytvoĜili
podmínky pro zvyšování kvality poþáteþního vzdČlávání. Klademe dĤraz na podporu
individuálního potenciálu žákĤ, na oblasti rozvoje tvoĜivosti. ZamČĜujeme se na Ĝešení
problémĤ, vyhledávání a zpracování informací. Podporujeme využívání nových
technologií ve vzdČlávání a rozvoj fungující souþinnosti ve vztahu uþitel–žák.
3. ASISTA S.R.O.
ASISTA s.r.o. je vzdČlávací a poradenská spoleþnost, která již od roku 1992 realizuje
široké spektrum aktivit v oblasti rozvoje lidských zdrojĤ. Od konce 90. let se Asista,
s.r.o. podílí na realizaci programĤ zamČĜených na rozvoj lidských zdrojĤ
financovaných ze zdrojĤ Evropské unie a státního rozpoþtu ýR: Leonardo da Vinci,
Palmif, Phare 2000, Phare 2003, iniciativa Interreg III B a EQUAL. Od roku 2005 se
aktivnČ zapojuje též do projektĤ ESF. ÚspČšné projekty zamČĜené na vzdČlávání:
Proaktiv Praha, Revital, SESO, Moderní lektor, V 50ti nekonþíme, Kredit - Sociální
ekonomika na Mostecku, Rodina a práce se dá spojit, Práce na Mostecku pro
každého.
VzdČlávací aktivity spoleþnosti jsou zamČĜeny pĜedevším na ústecký region. Do
vČtšiny realizovaných projektĤ aktivnČ zapojujeme prvky eLearningu, snažíme se
dostateþnČ motivovat cílové skupiny k sebevzdČlávání.
4. BIBLIOGRAFIE
Aktuální informace o aktivitách ve zmiĖovaných projektech a partnerských školách najdete pĜímo na
jednotlivých stránkách projektĤ:
Educa
http://www.educaweb.cz
OtevĜená škola
http://www.otevrena-skola.cz
Propojená škola
http://www.propojena-skola.cz
Více o firmČ Asista s.r.o. na http://www.asista.cz
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VÝVOJ VYUŽITÍ E-LEARNINGU NA ýESKÝCH STěEDNÍCH
ŠKOLÁCH
Jana Stehlíková, Petr Hlaćo
Institut celoživotního vzdČlávání
Mendelova univerzita v BrnČ
E-mail: jana.stehlikova@mendelu.cz, petr.hlado@mendelu.cz
Abstract:
The article deals with the use of e-learning in secondary schools in the Czech Republic. In 2008 a
research took place. The research examined, how many secondary schools use eLearning in their
classwork and which factors can affect the implementation of eLearning. The main advantages and
disadvantages of electronic forms of education were also identified. In a framework of this research all
secondary schools in the Czech Republic were addressed. In 2010 the research was repeated. The
results of the two researches are compared and development in the use of e-learning in upper
secondary education is reviewed with emphasis on the size and location of schools.
Keywords:
Secondary school, e-learning, distance learning, distance support, didactic test.

1. ÚVOD
Na e-learning existuje mnoho pohledĤ i definic. E-learning je nejþastČji oznaþován
jako výuka s pĜímým þi nepĜímým využitím elektronických prostĜedkĤ a médií,
zejména pak internetu (Barák, 2008).
Mezi nejþastČjší výhody e-learningu mĤžeme zaĜadit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vyšší efektivnost výuky,
aktuálnost informací,
pĜístup k materiálĤm odkudkoli,
pĜístup k materiálĤm kdykoli,
zapamatovatelnČjší forma informací,
vČtší možnost testování znalostí,
vČtší míra interaktivity,
nižší náklady na vzdČlávání,
pĜekonání pĜípadných zdravotních bariér.

K nevýhodám e-learningu patĜí:
•
•
•
•
•
•
•

nároþná tvorba kurzĤ,
závislost na funkþnosti informaþních technologií,
praktické zkušenosti studujícího s ICT,
nerovný pĜístup k ICT,
nekompatibilita,
nevhodnost pro urþité typy studentĤ,
nevhodnost pro urþité typy kurzĤ (Nocar, 2004).
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V roce 2008 se na naší univerzitČ uskuteþnil výzkum využití e-learningu na stĜedních
školách v ýeské republice, a v roce 2010 byl výzkum zopakován. V rámci
výzkumného šetĜení byly o spolupráci požádány všechny stĜední školy v ýeské
republice.
2. VÝSLEDKY VÝZKUMU
Výzkumného šetĜení se v roce 2008 zúþastnilo 9,5 % þeských SŠ, v roce 2010 jsme
zaznamenali vyšší zájem, a to v podobČ 14 % zúþastnČných SŠ.
Zatímco v roce 2008 byl e-learning využíván pouze na 58,4 % stĜedních škol, v roce
2010 to bylo už o poznání více, a to na 64,4 % školách. Zatímco v dĜívČjší dobČ byl
e-learning spíše otázkou procviþování, dnes se stává hlavnČ prioritou pro domácí
práci studentĤ, která byla v roce 2008 uvádČna školami jen v 51 % pĜípadĤ, dnes je
tomu již v 74 % stĜedních škol. Na druhou stranu využívanost elektronického
zkoušení stále stagnuje. V roce 2008 i 2010 se jeho výskyt objevil pouze u tĜetiny
škol využívajících e-learning.
Co se týþe pĜedmČtĤ, ve kterých se e-learning nejþastČji využívá, nezaznamenali
jsme žádnou markantní zmČnu. Na prvních dvou místech se v obou roþnících
výzkumu objevily pĜedmČty informatika, cizí jazyk a matematika. V roce 2010 se
zaþaly objevovat þastČjší relativní þetnosti i u dalších pĜedmČtĤ. MĤžeme tedy
pĜedpokládat, že stĜední školy implementovaly využití e-learningu i do dalších
pĜedmČtĤ. NejménČ se e-learning stále využívá v rĤzných výchovách, a to pouze
v cca 5 % pĜípadĤ.
Co se týþe vlastního využití e-learningu v hodinách, v roce 2008 se ještČ využíval
nejþastČji v podobČ výukových programĤ, dnes zaznamenáváme spíše šíĜení elearningu pomocí vzdČlávacích textĤ. Výhodou tČchto textĤ je pĜedevším snadná
aktualizace a modifikace pro studenty nejen prezenþního, ale také dálkového studia.
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Podoba využití e-learningu
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Graf þ. 1: Struktura využití e-learningu
Nová otázka, která do výzkumu pĜibyla, se orientovala na frekvenci využití elearningu. V nejvíce pĜípadech je e-learning využíván alespoĖ 1x za týden (43,1 %).
Naopak ménČ než v mČsíþní frekvenci se e-learning využívá jen na 6,5 % stĜedních
škol.
Velice pozitivnČ jsou zástupci stĜedních škol vnímány didaktické testy provádČné
pomocí poþítaþĤ. Elektronické zkoušení má sice zavedena pouze tĜetina stĜedních
škol, které e-learning využívají, avšak na tČchto školách je vnímáno velice kladnČ, a
to v 73,6 % pĜípadĤ.
Další podobou využití e-learningu jsou vzdČlávací texty. TČch existuje velice pestrá
škála v rámci vzdČlávacích modulĤ, proto bylo výzkumem zjišĢováno, zda jsou
vzdČlávací texty spíše zakupovány již hotové nebo si je uþitelé vytváĜí sami pĜímo
podle vlastních pĜedstav. V roce 2008 bylo škol, které nepoužívají studijní texty ještČ
témČĜ 9 %, v nadcházejících letech se jejich poþet zredukoval dokonce pouze na
2 %. Zatímco dĜíve se na vytvoĜené studijní opory spoléhalo celých 56 % stĜedních
škol, v roce 2010 poþet hotových nakupovaných textĤ poklesl, a to na 50 %. Naopak
jsme mohli sledovat nárĤst podílu studijních opor vytváĜených pĜímo samotnými
uþiteli, a to z 29 na 36 %.
NejþastČji jsou e-learningové programy a systémy zakupovány jako licence a
multilicence. V roce 2010 ale mĤžeme sledovat spíše pokles zájmu o tyto licence,
které mohou být velice drahé. Naopak je tento pokles kompenzován nárĤstem
zapojení studentĤ a absolventĤ do vývoje e-learningových technologií.
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Nákup a vývoj e-learningu
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Graf þ. 2: Nákup a vývoj e-learningu
Velice zajímavé bylo také sledovat kolik finanþních prostĜedkĤ jsou školy ochotny
investovat na nákup licencí a multilicencí. V roce 2008 byl modálním intervalem
5 000 – 10 000 Kþ, v roce 2010 jsme zaznamenali pokles, a to do intervalu do 5 000
Kþ. PrĤmČrné þástky, které jsou jednotlivé školy ochotny investovat do e-learningu se
však již nijak výraznČ nelišily. Zatímco nejvČtší objem finanþních prostĜedkĤ jsou
ochotny obČtovat školy zdravotnické a technické, nejménČ pak školy praktické a
konzervatoĜe.

Graf þ. 3: Výše finanþních prostĜedkĤ investovaných do e-learningu
Dále byly v rámci výzkumu posuzovány výhody a nevýhody e-learningu.
V obou výzkumných šetĜeních se jako hlavní výhoda e-learningu objevilo zvýšení
aktivizace studentĤ. Velice kladnČ je také vnímána možnost pro studenty uþit se a
opakovat doma, dále pak oživení vyuþovací hodiny. Názory se velice rĤznily podle
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poþtu žákĤ ve školách. Zatímco velké školy nad 1 000 žákĤ uvádČly jako nejvČtší
pozitivum možnost samostatné práce pro žáky v domácím prostĜedí, menší školy
mezi 301 a 500 žákĤ se vyslovily nejþastČji pro oživení vyuþovací hodiny a aktivizaci
studentĤ.
Jako nejvyšší nevýhoda e-learningu se v obou roþnících objevilo zvýšení nárokĤ
kladených na uþitele. Jedná se bezesporu nejen o školení, kterým by mČli uþitelé
projít pĜed zavedením e-learningu do výuky, ale taky þas vČnovaný koordinaci a
inovaci jednotlivých modulĤ. Na druhou stranu napĜíklad zkoušení pomocí
elektronických testĤ by mohlo uþitelĤm nČjaký þas ušetĜit. Dalším záporem jsou
vysoké náklady na poĜízení nejen samotných modulĤ, ale také vhodných zaĜízení, na
kterých mĤže být e-learning provozován. Tyto náklady jsou zvláštČ negativnČ
vnímány na praktických školách a konzervatoĜích.
3. ZÁVċR
Informaþní technologie hrají velmi dĤležitou roli v našem každodenním životČ
a v posledním desetiletí se zaþínají dostávat i do škol. I když by se mohlo zdát, že po
desetileté implementaci e-learningu do stĜedního školství zaþalo elektronické
vzdČlávání stagnovat, tento výzkum prokazuje, že tomu tak není. MČní se jak
struktura využívání e-learningu, tak také pĜedmČty, ve kterých je využíváno.
Bude velice zajímavé pozorovat využití e-learningu þeskými stĜedními školami i
nadále, proto chystáme na pĜíští rok opakování tohoto výzkumu a budeme zvČdavi
na nové poznatky.
4. BIBLIOGRAFIE
Barák, J. (2008) Jak vzdČlávat dospČlé. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Alfa, s.r.o. 198 s.
Nocar, D. a kol. (2004) E-learning v distanþním vzdČlávání. 1.vyd. Olomouc: Univerzita Palackého,
76 s.
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ZKUŠENOSTI Z VÝUKY A PěÍPRAVY MATERIÁLģ STUDIJNÍHO
OBORU “PRACUJEME S POýÍTAýEM” NA U3V PěI VŠPJ
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Katedra elektrotechniky a informatiky
Vysoká škola polytechnická Jihlava
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Abstrakt:
The contribution focuses on the sphere of education of seniors at the Third Age University at the
College of Polytechnics in Jihlava. The author mentions her own experience with teaching at the
branch Working on Computers. The contribution deals with the study material for a group of students
of the branch which was put together on the basis of the experience from the first year of teaching.
The current design of the material is presented as well as prospective up-dating and alterations.
Attention is paid to the transportation distance which the students have to travel to the premises of the
Third Age University. The author also takes into consideration the age structure of the students and
the representation of both sexes. The computer room and study room attendance books allow the
author to find out about the willingness of the students to self-study. Attendance books also provide
interesting information such as the average time spent in the computer room, frequency of attendance
and the students’ preferences. This information can be again compared from the point of view of age
and sex. The certificates issued at the end of the studies indicate how successful the students were.
The comparison of the following three groups – applicants, students and graduates – brings beneficial
conclusions for the education of seniors at the Third Age University at the College of Polytechnics in
Jihlava.
Keywords:
Working on computers, education of seniors.

1. ÚVOD
Mezi distanþní vzdČlávání mĤžeme zaĜadit i vzdČlávání seniorĤ. VzdČlávání seniorĤ
má svá specifika, od klasického vzdČlávání po distanþní formy vzdČlávání. VzdČlávat
osoby starší 50 let nemĤže každý. Je to jiný styl práce, pĜestože se vysvČtluje stejná
oblast látky jako u osob mladších 50 let. Na úspČšné vzdČlávání má vliv osoba
vyuþujícího, skladba studijních materiálĤ a složení vzdČlávací skupiny. U vyuþující ve
vzdČlávání seniorĤ musí být charakteristickou vlastností trpČlivost, ochota, vlídnost
a vstĜícnost. Jsou-li dobĜe pĜipraveny studijní materiály a má-li vyuþující dané
charakteristické vlastnosti, tak velký díl úspČchu ve vzdČlávání seniorĤ mĤže být
zaruþen.
1.1 Vyuþující
Je dĤležité, aby vyuþující studentĤm-seniorĤm jak se Ĝíká „padl do noty“. Když se toto
povede, je þást úspČchu zaruþena. Je pravda, že si asi nikdo, kdo si tuto práci
nezkusí, nemĤže dopĜedu pĜedstavit, o jakou práci se jedná. Každá skupina lidí se
mČní. A to podle vČkového složení. Dále podle toho, jestli jsou ještČ úþastníci aktivnČ
þinní a potĜebují pro výkon svého zamČstnání informaþní technologie a poþítaþe
obzvlášĢ. A jak se mČní každá skupina, tak se musí i adekvátnČ mČnit pĜístup lektora
k této skupinČ, aby citlivČ a decentnČ reagoval na potĜeby jednotlivých posluchaþĤ.
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1.2 SenioĜi
Záleží na každé osobČ, jaký pĜístup k vlastnímu vzdČlávání v pokroþilém vČku zvolí.
Z mé zkušenosti (není to statisticky ovČĜeno a podloženo) odhaduji, že 70 %
studentĤ-seniorĤ je ve vlastním vzdČlávání aktivních. Po nastoupení do libovolného
studijního programu si hned po prvních získaných informacích snaží získat další
doplĖující informace. V nČkterých oborech navštČvují muzea, knihovny, archívy
a danou problematikou se zabývají do hloubky. Jsou i studenti-senioĜi, kteĜí si myslí,
že všechny teoretické, ale i bohužel i praktické dovednosti je musí vyuþující nauþit
a oni nic dČlat pro vlastní vzdČlávání nebudou. NaštČstí takovýchto studentĤ-seniorĤ
je malé procento, ale i tací se mezi rĤznou škálou studentĤ-seniorĤ vyskytnou.
Posluchaþi mají jedineþnou pĜíležitost vyboþit na þas z každodenního stereotypu,
doplnit si vzdČlání novými poznatky, pohovoĜit si s pĜedními odborníky na rĤzná
témata a pĜípadnČ i posílit svĤj životní optimismus. Kolektiv vČkovČ, názorovČ
i odbornČ podobnČ orientovaných "spolužákĤ" a zkušení lektoĜi každému umožní
diskusi þi zamyšlení nad problémy dnešního uspČchaného svČta, který se ve svých
dĤsledcích, aĢ chceme nebo ne, bytostnČ dotýká každého z nás.
1.3 Studijní materiály
Hlavním cílem kurzu je motivovat seniory k praktickému využití aplikací poþítaþe
a vybavit je pro tento úþel základními uživatelskými znalostmi a dovednostmi, a tyto
schopnosti dále aktivnČ samostatnČ rozvíjet. DĤraz je kladen zejména na aplikace.
Poþítaþové kurzy jsou koncipovány v trvání þtyĜ semestrĤ. V prvním semestru se
posluchaþi seznámí se základním ovládáním poþítaþe a nauþí se pracovat
v textovém editoru Microsoft Word. Druhý semestr je vČnován Internetu, e-mailu a
úvodu do Microsoft Excelu. TĜetí semestr se pokraþuje s Microsoft Excelem a pĜidá
se práce s Microsoft PowerPointem. ýtvrtý závČreþný je nechán na závČreþnou
práci, kde vznikají zajímavé dokumenty na dost vysoké úrovni. Pro úþastníky je
v prvních tĜech semestrech vytvoĜen pomocný materiál, kde krok za krokem pomocí
jednotlivých bodĤ je vysvČtlena práce s poþítaþem a daným programem. SenioĜi si
tyto materiály pĜejmenovali na „berliþky“ a pochvalují si je, že z výuky si nemusí tolik
psát a kdyby nČco zapomnČli, podívají se do svých „berliþek“ a hned se jim daná
práce povede vykonat lépe. Z ovČĜených zkušeností se vycházelo a využilo pro
tvorbu nových studijních materiálĤ. S pĜejitím výuky na vyšší verzi software dochází
k nutnosti pĜedČlání studijních materiálĤ, které by byly shodné s vysvČtlovanou verzí
softwaru. NČkdy jsou pĜedstavy seniorĤ, takové, že ihned po zveĜejnČní nové verze
softwaru na trh jim musí škola ve velmi krátké dobČ umožnit studium ve studijním
oboru, kde budou tyto novinky ihned zapracované a na tento obor budou vydané
podrobné návody, jak v tČchto nových verzích pracovat. TvĤrcĤm studijních materiálĤ
je jasné, že materiály se musí þas od þasu aktualizovat. Problém ale u novinek je, že
plno studentĤ-seniorĤ ihned s vydáním nové verze na trh tento software doma
nevlastní. Tím se pro tyto lidi stává problémem. Jiný typ softwaru doma, jiný ve škole.
Je-li mezi druhy softwaru malá zmČna, tak to studentĤm-seniorĤm moc nevadí. Horší
je pĜípad, kdy se zmČní filozofie ovládání daného softwaru mezi verzemi. Jako byla
zmČna Microsoft Office 2003 na verzi Microsoft Office 2007. Tyto zmČny byly zásadní
a vyžadují si i zmČnu studijních materiálĤ. K této zmČnČ pĜistupujeme v tomto roce,
protože to je dost velká zmČna. PĜi této zmČnČ jsme i zvažovali, jestli je vhodnČ
rozložení látky ve studijním oboru a upravili jsme i toto.
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1.4 Statistika uchazeþĤ, posluchaþĤ a absolventĤ
Statistiku lze dČlat za všechny studenty Univerzity tĜetího vČku Vysoké školy
polytechnické Jihlava. Za všechny studenty U3V jsou uvedeny následující dvČ
tabulky a data jsou þerpány z Vojáþková (2010). Z knihy návštČv, která leží na
katedĜe u poþítaþe lektora se lektor nebo kdokoliv jiný mĤže pĜesvČdþit o
pravidelnosti nČkterých místních seniorĤ a jejich zájmu studia. Tato kniha návštČv
byla založena, abychom byli schopni urþit zájem seniorĤ o informaþní technologie
a využitelnosti uþebny. Následující tabulky znázorĖují návštČvnost a prĤmČrnou dobu
v poþítaþové uþebnČ všech studentĤ Univerzity tĜetího vČku.
Poþty seniorĤ podle rokĤ a mČsícĤ ukazuje tabulka 1.
Rok\
MČsíc
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Celkem

1

2

3

4

5

6

9

10

11

12

celkem

0
86
115
20
80
58
359

0
83
83
25
105
55
351

0
100
92
85
121
0
398

0
87
66
87
79
0
319

0
80
68
76
85
0
309

0
74
78
65
78
0
295

0
8
52
5
5
0
70

8
81
106
23
37
0
255

103
96
104
30
75
0
408

67
78
55
37
62
0
299

178
773
819
453
727
113
3063

Tabulka 1 – Poþty studentĤ – seniorĤ, kteĜí navštívili uþebnu
deník návštČv

Zdroj: vlastní –

PrĤmČrnou dobu strávenou seniory v uþebnČ, seĜazenou podle rokĤ a mČsícĤ
ukazuje tabulka 2.
Rok\mČs
1
íc

2

3

4

5

6

9

10

11

12

1:52:
30
1:40:
59
2:07:
00
1:10:
00

2:33:
45
1:53:
13
1:25:
06
1:25:
00
2:09:
19

2:09:
16
2:18:
11
1:47:
56
1:39:
40
2:06:
40

2:34:
51
2:07:
42
1:56:
22
1:47:
37
2:17:
25

2005
2:43:
24
1:55:
2007
29
1:51:
2008
54
2:06:
2009
53
2:26:
2010
49
2:12:
PrĤmČr
54
2006

2:22:
14
2:05:
25
1:55:
12
2:28:
17
2:33:
11
2:16:
52

2:28:
30
1:53:
52
2:18:
25
2:16:
32

2:10:
41
2:17:
12
2:16:
26
2:02:
32

2:11:
41
2:42:
52
2:10:
43
2:42:
18

1:47:
57
2:31:
13
2:23:
14
2:36:
06

prĤm
Čr
2:25:
57
2:08:
20
1:58:
46
1:59:
31
2:05:
06
2:30:
00

2:14: 2:11: 2:26: 2:19: 1:42: 1:53: 2:00: 2:08:
19
43
54
38
37
17
21
47

Tabulka 2 – PrĤmČrná strávená doba seniorĤ v poþítaþové uþebnČ
vlastní – deník návštČv

Zdroj:

215

DisCo 2010, 23. – 25. þervna 2010, PlzeĖ
Od zahájení studia Univerzity tĜetího vČku na Vysoké škole polytechnické Jihlava
o studijní obor Pracujeme s poþítaþem, projevilo zájem 266 uchazeþĤ. K þervnu 2009
absolvovalo studijní obor Pracujeme s poþítaþem 109 absolventĤ. Podrobné statistiky
uchazeþĤ a posluchaþĤ studijního oboru Pracujeme s poþítaþem ukazují následující
tabulky. Z adresy uvedené na pĜihlášce lze zjistit jaká je pro posluchaþe dojezdová
vzdálenost na VŠPJ. Je zĜejmé, že stupnice pro zjišĢování vzdálenosti ve velkých
mČstech, jako je Praha, Brno, PlzeĖ je jiná než v menších mČstech jako je napĜíklad
Jihlava. Vzdálenost jsem do 5 km rozþlenila po 1 km, do 30 km po 5 km a nad 30 km
po 10 km. Maximální dojezdová vzdálenost u uchazeþĤ byla 63 km. Na jiný studijní
obor dojíždí posluchaþ ze vzdálenosti 91,5 km.
Tabulka 3 znázorĖuje dojezdovou vzdálenost uchazeþĤ.
Vzdálenost
od
do
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
10
10
15
15
20
20
25
25
30
30
40
40
50
50
60
60
70

poþet
66
49
60
13
6
23
20
15
2
4
2
4
1
1

Tabulka 3 – Dojezdová vzdálenost uchazeþĤ Zdroj: vlastní – pĜihlášky
Zajímavý také je vČk uchazeþĤ, kteĜí se na studia hlásí. Nejstaršímu posluchaþi ze
všech studijních oborĤ je muž ve vČku 82 let, a navštČvuje studijní obor Pracujeme s
poþítaþem. VČkové rozložení uchazeþĤ je v tabulce 4.
VČk
do 55
do 60
do 65
do 70
do 75
do 80
nad 80

Poþet
52
49
77
55
25
7
1

Tabulka 4 – VČkové rozložení uchazeþĤ-seniorĤ

Zdroj: vlastní - pĜihlášky

NejvČtší þást uchazeþĤ se nachází ve vČkové skupinČ mezi 60 a 65 lety. Tato vČková
kategorie je logicky nejpoþetnČjší, a to z více dĤvodĤ. SenioĜi již pĜešli
do dĤchodového vČku a mohou mít více þasu na své zájmové aktivity. V tomto vČku
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mají i dostatek sil. Proto se rozhodli a vrací se do školních lavic a zapojují se
do vzdČlávání a získávání nových poznatkĤ. Pokud se podíváme na uchazeþe
z pohledu pohlaví, zjistíme, že o studia mají vČtší zájem ženy než muži. PĜesná data
ukazuje tabulka 5.
pohlaví poþet
ž
183
m
83
Tabulka 5 – RozdČlení uchazeþĤ-seniorĤ podle pohlaví
pĜihlášky

Zdroj: vlastní –

Poþty seniorĤ podle rokĤ a mČsícĤ ukazuje tabulka 6.
Rok\
MČsíc
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Celkem

1

2

3

4

5

6

9

10

11

12

celkem

0
81
100
9
28
16
234

0
82
64
13
26
2
187

0
94
78
49
37
0
258

0
84
58
61
21
0
224

0
73
59
46
12
0
190

0
64
61
37
16
0
178

0
7
47
0
4
0
58

8
79
86
3
19
0
195

97
93
82
11
30
0
313

63
76
48
23
29
0
239

168
741
683
252
222
18
2084

Tabulka 6 – Poþty studentĤ – seniorĤ, kteĜí navštívili uþebnu
deník návštČv

Zdroj: vlastní –

PrĤmČrnou dobu strávenou seniory v uþebnČ, seĜazenou podle rokĤ a mČsícĤ
ukazuje tabulka 7.
Rok\mČs
1
íc

2

3

4

2:32:
49
1:55:
58
2:10:
00
1:51:
29

2:33:
45
2:12: 2:18: 1:49: 1:57: 1:53:
01
17
51
09
55
2:19: 2:47: 2:35: 1:45: 1:24:
29
33
34
51
50
2:17: 2:17: 2:37:
1:00:
18
04
18
00
1:54: 2:13: 2:16: 1:00: 2:00:
03
20
34
00
16

2005
2:42:
19
1:55:
2007
03
1:56:
2008
40
1:32:
2009
19
1:56:
2010
15
2:00:
PrĤmČr
31
2006

2:22:
30
2:04:
04
1:58:
51
2:13:
05
2:30:
00
2:13:
42

5

6

9

10

11

12

2:12:
16
2:19:
05
1:53:
40
1:00:
27
1:46:
00

2:36:
54
2:09:
52
2:01:
46
1:42:
03
2:01:
43

prĤm
Čr
2:27:
38
2:10:
19
2:04:
23
1:53:
18
1:52:
53
2:13:
07

2:07: 2:10: 2:24: 2:19: 1:34: 1:46: 1:50: 2:06:
34
43
03
49
20
33
18
28

Tabulka 7 – PrĤmČrná strávená doba seniorĤ v poþítaþové uþebnČ
vlastní – deník návštČv

Zdroj:
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PrĤmČrná doba strávená posluchaþem na poþítaþové uþebnČ je 2:08:51. Uvedená
doba je dle mého názoru pČkná i z toho hlediska, že nČkteĜí posluchaþi ještČ plnČ
vykonávají pracovní povinnosti v zamČstnání a do školy chodí jen na výuku.
2. ZÁVċR
Znalosti a vČdomosti jsou tím, co þlovČka odnepamČti povznáší, obohacuje
a posiluje. Nezáleží na vČku, nezáleží na dĜíve dosaženém vzdČlání - pĜání vČdČt,
znát, nauþit se nČco nového provází þlovČka až do seniorských let. Proto vČtšina
úþastníkĤ poþítaþových kurzĤ Univerzity tĜetího vČku se nechala zapsat do studijního
programu Pracujeme s poþítaþem. ChtČli se zdokonalit v ovládání poþítaþĤ. A je
chvályhodné, že na výuku docházejí pravidelnČ, pĜestože se sjíždČjí z celé Vysoþiny.
Stejné zkušenosti s docházkou mají i ostatní lektoĜi z jiných studijních programĤ.
SenioĜi se na výuku tČší a je na nich vidČt rozdíl mezi dnem, kdy poprvé navštívili
první hodiny a dnešním dnem. PĜestože vČtšina z nich má plno svých osobních
a soukromých problémĤ, tak se snaží výuku nezanedbat.
A co Ĝíct úplnČ na závČr: „V každém vČku se dá zaþít s prací na poþítaþi. TĜeba jen
ze záliby þi z urþité prestiže.“
3. BIBLIOGRAFIE
Vojáþková, H.(2010) Univerzita tĜetího vČku pĜi Vysoké škole polytechnické Jihlava v þíslech, In
Univerzita tĜetího vČku – historie, souþasnost a perspektivy dalšího rozvoje, Brno: Masarykova
univerzita, s. 169 – 179.
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Abstract:
The Mendel University in Brno is one of universities in the Czech Republic that try to support
eLearning for a long time. Main difference of our university from other is the existence of own
eLearning system ELIS above all. It is not only one eLearning system at university, but other ones
(especially Moodle) are used partially only in special cases.
All applications of the eLearning system ELIS has been enabled as standard parts of information
system and set as tools for blended learning at university. Offered tools are used by teachers during
their activities in eLearning and these activities cover:
• creating eLearning content;
• preparing e-courses;
• e-courses management.
The poster is focused on a brief description of the support for eLearning at Mendel University and
simple comparison with other institutions. The main goal is to show how our university solves
problems in eLearning domains and what are typical teachers and students’ activities, approaches and
tools in electronically supported education.
Klíčová slova:
e-learning, Mendelova univerzita, ELIS

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Je zřejmé, že e-learning představuje potenciál, který může pomoci zformovat
současnou podobu vzdělávání do podoby, jež by optimálním způsobem podpořila
změnu nejrůznějších procesů v rámci společnosti. Jeho význam roste především
vlivem:


potřeby zvýšení dostupnosti vzdělávání a



potřeby zvýšení kvality a efektivnosti vzdělávání.

I proto dlouhodobý záměr Mendelovy univerzity deklaruje e-learning jasně jako jednu
z priorit.
Ačkoliv je obecně e-learning považován zejména jako nástroj podpory distančního
vzdělávání (DiV), čistá forma tohoto vzdělávání není na Mendelově univerzitě
dostupná. V souladu s řadou dalších vzdělávacích institucí je tak e-learning chápán
jako doplněk prezenční a kombinované výuky a jako určitý nástroj s potenciálem pro
vytvoření prostoru pro distanční formy studia.
Aktuálně je však možné konstatovat, že úroveň využití e-learningu na univerzitách
obecně nedosahuje maximálního potenciálu. Důvodů je celá řada, nejvýznamnějším
je časově i technicky náročná příprava obsahu e-kurzů. (Malo, Motyčka, 2006)
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I přesto je v řadě předmětů na různých organizačních součástech Mendelovy
univerzity e-learningu v různé míře využito. Zejména se jedná o předměty
informaticky zaměřené, dále pak předměty technického a ekonomického rázu.
2. ZÁKLADNÍ AKTIVITY PODPORY E-LEARNINGU
Při podpoře e-learningu obecně v rámci vyučovaných předmětů a kurzů řeší učitelé a
techničtí pracovníci zejména následující úkoly:


tvorbu výukového obsahu,



přípravu kurzů,



řízení kurzů.

2.1 TVORBA VÝUKOVÉHO OBSAHU
Výukovým obsahem je myšlena tvorba materiálů v elektronické podobě, které slouží
jako základní studijní materiál používaný ve vlastní výuce. Typickou je forma
elektronické učebnice, která integruje studijní texty, testy, příklady i multimediální
prvky do jednoho celku. V prostředí ELIS je tato entita nazývána e-learningovou
oporou a je provozována online při přihlášení do systému. E-learningový systém
MENDELU však dokáže exportovat opory i ve formátu offline a formátu pro tisk
(PDF) (Šedá, 2010b)
Ačkoliv samotná podoba e-learningových učebních materiálů má povětšinou blíže
k textům než plně multimediálních a interaktivních kurzům, přesto již většinou
překonala statičnost a běžnými součástmi jsou cvičené testy, slovníky pojmů
s odkazy v textu, často se využívají animace a demonstrace. V tomto směru se
osvědčily nástroje společnosti Adobe, jako je Adobe Flash nebo Adobe Captivate.
Bohužel jistá bariéra progresivnějšího rozvoje je skryta ve skutečnosti, kdy e-learning
řeší učitelé mnohdy i nad rámec svých pracovních povinností.
Při tvorbě obsahu v rámci systému je možné postupovat několika způsoby. Využívá
se buď přímá tvorba v systému pomocí integrovaných nástrojů, efektivní možnosti
však nabízí import z prostředí Microsoft Word 2007 (formát docx, při použití
předefinovaných stylů) nebo importem pomocí SCORM balíčku. (Šedá, 2010a)
SCORM (Sharable Content Object Reference Model) představuje zjednodušeně
formát, který umožňuje import e-learningového obsahu, který byl připraven pomocí
různých nástrojů mimo informační systém. Rovněž je možné výsledky použít
samostatně. Zajímavou skutečností je, že ačkoliv importní možnosti mohou ve
výsledku zvýšit komfort při vytváření obsahu (online prostředí není svým charakterem
příliš vhodné), přímá editace je nejrozšířenějším postupem aplikovaným ze strany
učitelů. Důvodem je patrně znalost a relativní jednoduchost vlastního systému.
2.2 PŘÍPRAVA KURZŮ
Samotná realizace obsahu, například ve formě opory, není dostačující pro podporu
e-learningu, ačkoliv tímto krokem řada učitelů končí. Obsah je nutné vhodným
způsobem zapracovat do kurzů. Při realizaci e-learningových kurzů je obvyklým
východiskem na Mendelově univerzitě předmět, jež je vyučován v daném semestru.
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Tímto je dána jak skupina tutorů a examinátorů kurzu, ale zejména jeho studenti
včetně rozdělení do skupin.
Většina kurzů je realizována ve formě osnovy. Osnova představuje scénář kurzu,
jehož základní jednotkou jsou aktivity organizované hierarchicky pomocí modulů.
Průchod kurzem představuje plnění jednotlivých aktivit. Učitelé nejčastěji využívají
aktivity jako (Šedá, 2010a):


studium opory nebo její části,



cvičné a případně zkušební testy,



výběr úkolů a jejich odevzdání,



komunikace pomocí diskuzí nebo chatu.

Obrázek 4: Osnova kurzu
Optimální stav, kdy jsou pro podporu e-learningu použity rovnoměrně všechny
dostupné nástroje systému, je bohužel dosahován pouze u několika málo volitelných
předmětů. Nabízí se logické vysvětlení – v těchto předmětech je možné pozorovat
větší zájem a motivaci studentů a rovněž nejsou jejich absolutní počty příliš vysoké a
je v silách učitelů je zvládnout. (Malo, Motyčka, 2006)
2.3 ŘÍZENÍ KURZŮ
Je častým nedostatkem, že v rámci trvání kurzu (byť podpůrného pro předmět) je
aktivita studentů charakterizována křivkou, která po začátku kurzu klesá, po dobu
trvání kurzu se udržuje na velmi nízké úrovní a strmě stoupá až s blížícím se
zkouškovým termínem (ukončením kurzu).
V tomto směru je nutné z pozice tutora kurz řídit. Důležitou roli plní statistiky
systému, kdy učitelé získávají souhrnné informace o (Malo, Motyčka, 2006):
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míře využití jednotlivých nástrojů,



participaci jednotlivých uživatelů,



časovém vytížení systému.
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Na základě získaných údajů je možné upravit osnovu a podpořit průběžnou práci
studentů v kurzu. Výhodné jsou aktivizující aktivity (nebo celé moduly) s pevně
daným termínem splnění. Může se jednat o vypracování úkolu, zkušební test či
hodnocenou komunikaci. V tomto směru se využívá povinných cvičných testů či tzv.
tichých diskuzí, kdy student vidí pouze zadané téma diskuze a po určitý čas nemá
přístupné příspěvky ostatních uživatelů. Tento nástroj eliminuje riziko vzájemného
ovlivňování diskutujících a podporuje vznik živé diskuze.
3. SHRNUTÍ
Základní platformou rozvoje e-learningu na Mendelově univerzitě je systém ELIS,
který plně pokrývá potřeby vyučujících na automatizovanou podporu jejich aktivit
v dané oblasti. Rovněž je díky vývoji na půdě univerzity možné sledovat i další trendy
v oblasti a postupně je experimentálně implementovat například ve smyslu
adaptavního e-learningu (Malo, Raszková, 2009)
V celé problémové doméně je aktuálně možné pozorovat nárůst snah o určité využití
e-learningových nástrojů v různých směrech činností akademických pracovníků.
Tento významný nárůst aplikací e-learningu je patrný i z úspěchu zástupců univerzity
na Semináři e-learning 2009 konaného na Univerzitě Hradec Králové.
Do budoucna je nutné pozornost věnovat nejen dalšímu rozvoji uvedené platformy,
ale zejména je nezbytné na úrovni managementu univerzity vhodně více podpořit
zejména snahy o rozvoj e-learningu a zajistit jeho jednotné řízení. To je věc, která
není v současné době tak výrazná.
4. INFORMAČNÍ ZDROJE
Malo, R., Motyčka, A. Aplikace eLearningových forem výuky a jejich zpětné vyhodnocení. In Zborník
príspevkov z vedeckého seminára Distančné vzdelávanie v aplikovanej informatike. Nitra: Univerzita
Konštantína Filozofa v Nitre, 2006, s. 162–167. ISBN 80-8050-975-1.
Malo, R., Raszková, M. Řízení e-learningové výuky s využitím diagnostiky stylů učení. In ASIS 2009 –
Adaptívne siete v informačných systémoch. 1. vyd. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre: Nitra,
2009, s. 59–65. ISBN 978-80-8094-593-0.
Šedá, J. Učitel: svazek 3 [online]. Dokumentace Univerzitního informačního systému Mendelovy
univerzity.
2010a
[cit.
2010-5-10].
Dostupné
z
https://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=14211;download=3620
Šedá, J. e-learning – tvorba studijních opor: svazek 15 [online]. Dokumentace Univerzitního
informačního
systému
Mendelovy
univerzity.
2010b
[cit.
2010-5-10].
Dostupné
z
https://is.mendelu.cz/dok_server/ slozka.pl?id=14211;download=21405

222

Název: Sborník příspěvků 6. mezinárodní konference DisCo 2010
Editor: Jan Beseda, Lucie Rohlíková
Návrh obálky: Jaroslav Mašek
Rok a místo vydání: 2010, Plzeň
Vydavatel: Západočeská univerzita v Plzni, Ústav celoživotního vzdělávání

ISBN 978-80-7043-911-1

