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Základy práce s LMS 

Úvod 
Počítače sa v súčasnej dobe stali neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Sú nástrojmi, 

ktoré umožňujú spracovanie, udržiavanie a sprístupňovanie veľkého množstva rôznorodých 
informácií. S rozvojom počítačových sietí a zvlášť internetu, vzniká možnosť a záujem tieto 
informácie sprístupňovať veľkému počtu užívateľov pracujúcich na počítačoch, ktoré sú od 
seba neraz vzdialené tisíce kilometrov.  

Internet ako moderný komunikačný prostriedok otvára netušené obzory vo všetkých 
oblastiach života, a čoraz viac sa presadzuje aj v procese vzdelávania. Prináša nové možnosti 
nielen v dištančnom vzdelávaní na školách, ale aj v kontinuálnom vzdelávaní vo firmách, 
ktoré je čoraz viac žiadané.  

Ak sa inštitúcia rozhodne zaviesť e-learningový systém, je potrebné zabezpečiť 
množstvo úloh. Tie sú integrované do jedného systému tzv. Learning Management System 
(ďalej LMS). Tento systém zabezpečuje administráciu účastníkov a tútorov, ich organizáciu 
do skupín, vytváranie kurzov a ich prezentáciu. Ďalej by mal umožniť vytváranie otázok 
a testov, ich testovanie a hodnotenie. 

Z hľadiska úspory ľudských a prírodných zdrojov, ale aj šetrenia času, je rozhodne 
vzdelávanie dištančnou formou jedným z najzaujímavejších a v súčasnosti aj 
najperspektívnejším smerom získavania kvalifikácie. Dištančné vzdelávanie, teda 
„vzdelávanie na diaľku“, je taký typ vzdelávania, pri ktorom nemusia byť tútor a účastník  na 
tom istom mieste, ale komunikujú spolu „na diaľku“. Je založené na samostatnom štúdiu 
frekventantov, ktorí dostávajú od tútora materiály na samoštúdium, majú možnosť s ním 
konzultovať (vyhradenou formou, vo vyhradenom čase) a prípadne mu priebežne 
odovzdávajú (resp. posielajú) dohodnuté výstupy (kontrolné testy, projekty, eseje, seminárne 
práce,...). Tútor môže hodnotiť svojich používateľov priebežne – podľa prejavenej aktivity 
(napr. konzultácie) a podľa výstupov, prípadne na základe záverečnej práce alebo formou 
záverečnej skúšky (nie dištančne).  

Význam e-learningu pre vzdelávanie 
E-learning ako forma dištančného vzdelávania je elektronické vzdelávanie, ktoré 

využíva počítačovú sieť na realizáciu, interakciu alebo podporu výučby. Počítačovou sieťou 
sa pritom rozumie lokálna sieť intranet alebo celosvetová sieť internet. 

Oproti iným formám má využitie internetu množstvo výhod. V prvom rade je to 
mimoriadne rýchla a efektívna forma komunikácie – poskytuje možnosť posielania textovej, 
obrazovej aj zvukovej formy informácie prakticky v reálnom čase a za veľmi nízku 
jednotkovú cenu. Vďaka tomu vytvára priestor pre využívanie rôznych foriem učebných 
materiálov – od textov a obrázkov, cez animácie a audiozáznamy, až po videozáznamy a 
multimediálne interaktívne aplikácie. Významnou podporou môže byť v tomto smere využitie 
hypertextu, ktorý je typický pre internetovú službu WWW. Hypertext umožňuje prepájať 
dokumenty pomocou hypertextových odkazov (hyperliniek, liniek), na ktoré môžeme kliknúť 
a dostaneme sa tak na inú stránku. Takáto architektúra dokumentov je podobná informačnej 
štruktúre nášho mozgu, v ktorom sú jednotlivé pojmy poprepájané v príslušných 
významových súvislostiach. Vďaka možnosti hypertextového prepájania dokumentov 
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môžeme vytvoriť odkazy na rôzne stránky z celého sveta a využiť všetky materiály dostupné 
na internete. Nie je teda potrebné vyhľadávanie v knižniciach a zdĺhavé listovanie v knihách. 

On-line výučba prebieha prostredníctvom počítačových sietí, ktorými sa distribuujú 
študijné materiály a pomocou ktorých prebieha pedagogická komunikácia medzi 
používateľmi a ich tútormi. Účastníkovi spravidla stačí na vstup do virtuálnej triedy WWW 
prehliadač, užívateľské meno a heslo. 

Flexibilná forma vzdelávania umožní lepšie reagovať na potreby trhu, na nové 
poznatky, aktívnejšie zapojí používateľov (zamestnancov) do vyučovania a umožní 
individuálnu starostlivosť o používateľa. Napríklad v súčasnom rýchlom svete niektoré 
poznatky, ktoré sa používateľi učia na univerzitách sú zastaralé už pri ich príchode do praxe. 
E-learning dokáže na tieto zmeny dynamicky reagovať a e-learningový kurz nemusí takmer 
vôbec zastarávať. Tento spôsob vyučovania navyše vedie používateľa k zodpovednosti 
a sebadisciplíne a používanie internetu vyžaduje, aby používateľ dokázal rozoznať mieru 
pravdivosti a spoľahlivosti informácií. Anonymné prostredie na internete pomáha prekonať 
zábrany (ostýchavosť a pod.) a tým zlepšuje prístup k informáciám. Podľa štatistík si 
používateľ dokáže dlhodobo zapamätať 80% informácií z toho čo simultánne počuje, vidí 
a vykonáva, čo vlastne spĺňajú súčasné e-learningové kurzy. 

Odporcovia e-learningu argumentujú tým, že žiadna ani najlepšia aplikácia nemôže 
nahradiť osobný kontakt tútora a účastníka kurzu a kontakt medzi samotnými účastníkmi. 
Lektor e-learningového kurzu nemá možnosť pracovať s atmosférou: nemôže zaujať 
charizmatickým výkladom, nemôže ich rozosmiať a veľmi ťažko ich môže priamo motivovať. 
Ďalším argumentom je vysoká cena aplikácie a spôsobu vyučovania, tak na strane inštitúcie 
ako aj na strane používateľa a závislosť na technológiách. Nakoniec e-learning kladie ďaleko 
vyššie požiadavky na sebadisciplínu a organizačné schopnosti používateľa ako klasické 
vyučovanie a prinajmenšom pre malé deti nie vhodný. Tým sa e-learning vzďaľuje od 
pedagogiky (vzdelávanie detí) a blíži sa k andragogike (vzdelávaniu dospelých). 

Výhody e-learningu 

Flexibilita a dostupnosť - Užívatelia môžu prechádzať študijnými programami "svojim 
vlastným tempom a na svojom vlastnom mieste". Môžu pristupovať k svojmu vzdelávaniu 
kedykoľvek a tak dlho, ako potrebujú. "Kedykoľvek, kdekoľvek, akokoľvek". 

Slobodná voľba platformy, prenositeľnosť - E-learning môže byť prístupný cez web 
prehliadač na každej platforme: Windows, Mac, UNIX, OS/2, ... Vzdelávacie programy 
(kurzy) sa môžu doručiť na ľubovoľný počítač cez internet či intranet bez nutnosti vytvárať 
programy pre každú platformu zvlášť. 

Webové prehliadače a pripojenie na internetu sú široko rozšírené - Mnoho užívateľov 
výpočtovej techniky má prehliadač, ako je MS Internet Explorer alebo Netscape Navigator a 
sú pripojení na internet v rámci firemnej siete alebo majú prístup lokálne - cez modem. 

Nie príliš drahá široko dostupná distribúcia vzdelávania – Nie je potrebný žiadny 
zložitý systém doručovania. E-learning je dostupný z ktoréhokoľvek počítača kdekoľvek na 
svete. 

Jednoduchá aktualizácia informácií – Ak sú po dokončení vzdelávacieho programu 
nutné jeho úpravy, môžu byť vložené na server, kde sú programy zhromažďované a 
komukoľvek na svete sú okamžite k dispozícii. Kurzy je možno navrhnúť tak, aby mali 
prístup k určitým aktuálnym informáciám, ako napr. špecifikácii najnovších produktov 
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z ľubovoľného serveru kdekoľvek na svete a môžu sa tak aktualizovať pri každom spustení 
programu. 

Zníženie cestovných nákladov a úspora času - Odpadajú cestovné náklady pre 
centrálne vzdelávanie rozptýlených pracovísk, pretože Web je dostupný priamo z pracovnej 
stanice. Podľa výsledkov štúdií o návratnosti investícii pri multimediálnom vzdelávanií, je 
potrebný čas pre vzdelávanie prostredníctvom počítača asi polovičný v porovnaní s časom, 
ktorý je nutný pri vzdelávaní v klasických učebniach lektorom. To samozrejme ďalej znižuje 
náklady. 

Bariéryy e-learningu  

Limitovaná prenosová kapacita - Obmedzenie prenosovej kapacity so sebou prináša 
požiadavky na nízku kvalitu používaného zvuku, videa a pôsobivej grafiky. Sú to prvky 
potrebné pre vzdelávací proces, ale zároveň zaťažujúce linky pri prenose. Problém narastá pri 
použití verejnej siete internetu, kde sa linky zahlcujú. Naopak sa znižuje pri použití lokálnej 
siete v rámci spoločnosti. Budúca technológia zrejme vyrieši aj tieto problémy. 

Dokážu počítače nahradiť ľudský kontakt? - Pri súčasnom stále rastúcom využívaní 
počítačov v dennom živote je veľký dôraz kladený na to, aby používanie počítačov a ich 
programov bolo čo možno najpriateľskejšie (počítače s ľudskou tvárou). Obmedzenie 
vzdelávania vedeného lektorom môže byť pre niektorých používateľov nepríjemné. V takom 
prípade je vhodné zaviesť novú technológiu pozvoľna. 

E-learningové programy v dnešnej podobe sú značne statické - Jedná sa o technológiu, 
ktorá sa ešte vyvíja a tak je miera interaktivity v e-learningu zatiaľ obmedzená. Tento stav sa 
neustále zlepšuje. 

Je časovo a finančne náročnejší ako by sme očakávali - Ako všetko, čo sa robí 
prvýkrát, je zoznamovanie s novu technológiou a jej zavádzanie do praxe náročnejšie, ako sa 
na prvý pohľad zdá. Dá sa to uľahčiť tým, že sa začne s jednoduchším programom a po jeho 
zvládnutí ho rozvíjať. Tak isto je potrebné si uvedomiť, že najväčšie náklady na e-learning sú 
pri zavádzaní tejto formy vyučovania. Programy môžu byť dodávané a opakovane používané 
oveľa lacnejšie než pri tradičných metódach. 

Nie všetky kurzy je možné vyučovať cez počítač - Niektoré oblasti vzdelávania nie sú 
svojim charakterom vhodné pre počítačové štúdium a vyžadujú väčší medziľudský kontakt. 
Príkladom je vývoj a riadenie tímov, zvládanie emócií na pracovisku, jednanie s kolegami, 
znižovanie počtu zamestnancov (personalistika). E-learning a podobné technológie výučby sú 
dôležitým rozšírením vzdelávacieho procesu, ale rozhodne ho nemôžu plne nahradiť vo 
všetkých oblastiach, ako sa niekedy mylne predpokladá. 

Médiá umožňujúce šírenie e-learningového obsahu   

Dnes sa využívanie e-learningu spája predovšetkým s internetovými technológiami 
prípadne CD/DVD, ale ak definujeme e-learning ako používanie informačných technológií pri 
výučbe, zistíme, e-learning (aj keď sme ho tak nenazývali) existoval už v dobe kedy tieto 
spôsoby šírenia obsahu ešte neboli k dispozícii. Preto je obsahom tejto časti poskytnúť 
prehľad o spôsoboch šírenia e-learningového obsahu v minulosti, súčasnosti a pohľad do 
blízkej budúcnosti. 
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Diskety 

Prvé výučbové programy vznikali koncom 80-tych a začiatkom 90.tych rokov. Boli 
distribuované na disketách a obsahovali spravidla len textový materiál, pretože využitie 
grafiky by si z dôvodu nízkej kapacity médií vyžadovalo použitie väčšieho množstva diskiet.  

CD-I (Compact Disc Interactive) 

CD-I je multimediálny formát vyvinutý koncom 80-tych rokov. CD-I disky môžu 
obsahovať text, animácie, audio a video. CD-I prehrávače boli relatívne lacné zariadenia, 
ktoré možno pripojiť k televíznemu prijímaču. CD-I disky si získali popularitu najmä vďaka 
tomu, že poskytovali v tej dobe lacnejšie riešenie ako multimediálny počítač vybavený CD-
ROM mechanikou. S poklesom ceny multimediálnych počítačov upadol tento formát do 
zabudnutia. 

CD-ROM 

Výhodou CD-ROM diskov je ich nízka cena a pomerne vysoká kapacita umožňujúca 
široké využitie multimédií(audio, video, komplexné animácie) pri tvorbe CBT kurzov a to, že 
v podstate každý počítač v súčasnosti obsahuje CD-ROM mechaniku. V polovici 90-tych 
rokov boli vytvárané prevažne kurzy distribuované na CD-ROM   

DVD-ROM 

DVD-ROM poskytujú väčšiu kapacitu ako CD-ROM a postupne nahrádzajú 
technológiu CD-ROM, pričom však DVD mechaniky sú kompatibilné so štandardom CD-
ROM, čo uľahčuje pechod na novú technológiu – používatelia môžu naďalej používať staré 
CD-ROM disky v DVD mechanikách. 

Internet a Intranet    

Internet, pôvodne nazývaný ARPANET vznikol v roku 1969 ako výskumný projekt 
Ministerstva obrany USA, ktorý mal preveriť možnosti zachovania bezpečnej komunikácie 
počas vojny.  Po uvoľnení siete na civilné účely patrili medzi prvých používateľov univerzity 
a výskumné organizácie.   

K popularite internetu prispelo vytvorenie vytvorenie služby WWW (World Wide 
Web), ktorá umožňuje navigáciu pomocou hyperliniek a zobrazovanie multimediálneho 
obsahu. Na tvorbu stránok sa používal  (a dodnes používa ) jazyk HTML, ku ktorému sa 
postupne pridávalo množstvo iných pokročilejších technológií (napr. CSS, JavaScript, CSS, 
...) umožňujúcich väčšiu interaktivitu a dynamickosť obsahu. 

Slovom intranet sú označované privátne počítačové siete založené na technológiách 
internetu. Kedže internet aj intranet používajú zhodné technológie vžil sa pre označenie 
výučbových programov používaných v prostredí internetu alebo intranetu spoločný termím 
web based training (WBT).  

Mobilné technológie 

S prudkým rozvojom používania bezdrôtových mobilných zariadení (napr. PDA, 
mobilné telefóny) po roku 2000 vznikla snaha vyvýjať e-learningové aplikácie aj pre tieto 
zariadenia.  Toto nové odvetvie e-learningu sa naxýva m-learning (mobile learning). 
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Podmienky implementácie e-learningu 
Rovnako ako pre iné činnosti existujú pre e-learning určité pravidlá (štandardy a 

normy). Štandardy sú sadou pravidiel alebo procedúr odsúhlasených a schválených 
štandardizačnými organizáciami. 

V rámci e-learning aktivít tieto pravidlá napomáhajú predovšetkým v oblasti tvorby 
kurzov a v oblasti nastavení komunikácie medzi kurzami a riadiacim systémom vzdelávania. 
Sú dôležité ako pre poskytovateľov riešení vzdelávania, tak i pre užívateľov a zákazníkov.  

Tvorcovia kurzov, vývojári nástrojov, aplikácií a riadiacich systémov (LMS) sa v 
súčasnej dobe vďaka garancii dodržania týchto pravidiel môžu bezstarostne venovať riešeniu 
ďalších vylepšení systémov, a to v iných oblastiach než je iba poskytovanie vzdelávacích 
obsahov. 

Rovnako tak majú aj zákazníci svoju istotu zaručenej kompatibility zakúpených kurzov 
pre prevádzkované systémy. Štandardizačné organizácie sú: 

AICC - Aviation Industry Computer-Based Training Committee, medzinárodná 
asociácia profesionálnych technologicky založených školení, vyvíjajúca tréningové smernice 
pre letecký priemysel. Pravdepodobne prvý pokus o štandardizáciu v oblasti elektronického 
vzdelávania (vznik v roku 1988). AICC spočiatku združovalo najmä firmy z oblasti leteckého 
priemyslu a výuky v leteckom priemysle, dnes združuje aj výrobcov CBT/WBT softvéru a iné 
organizácie. 

AICC vyvíja svoj systém technických štandardov a odporúčaní pod názvom AGR 
(AICC Guidelines and Recommendations).  Štandard veľmi presne špecifikuje napr. ako má 
prebiehať výmena študijných materiálov medzi kurzami a systémami, ako sa majú uchovávať 
dáta o výsledkoch testov používateľov kurzov. Štandard zahŕňa aj odporúčania pre vzhľad 
výsledných kurzov a ich navigačných prvkov. 

Určitý LMS systém môže podstúpiť certifikáciu súladu so štandardmi AICC 
a označovať sa za AICC-Certified alebo prehlásiť, že bol vytvorený v súlade s požiadavkami 
štandardu aj bez nezávislého posúdenia (Designed to AICC Guidelines). 

AICC štandardy sú dnes implementované vo väčšine popredných výukových produktov 
nasadených v podnikovej sfére, aj ked ide o všeobecné produkty. Dôležité štandardy 
vytvorené AICC boli prebraté ADL konzorciom do štandardu SCORM. 

ADL - Advanced Distributed Learning je organizácia založená ministerstvom obrany 
USA, bola vytvorená s cieľom spolupráce  medzi vládnymi, komerčnými a akademickými 
kruhmi  na budovaní  nového distribuovaného výučbového prostredia, ktoré umožňuje 
interoperabilitu výukových nástrojov a obsahu kurzov v globálnom meradle. Víziou ADL je 
poskytnúť prístup ku vysokokvalitným výukovým programom, vytvoreným podľa 
individuálnych požiadaviek zákazníkov kdekoľvek a kedykoľvek. 

Výsledkom práce organizácie je súbor doporučení SCORM (Sharable Content Object 
Reference Model) založený na štandardoch IMS, IEEE, AICC a udržovaný ako s nimi trvale 
kompatibilný. SCORM definuje vzťahy medzi komponentami kurzu, dátové modely 
a protokoly tak, aby bola možná výmena týchto kurzov medzi systémami podporujúcimi 
SCORM štandardy.   

Z webovej stránky organizácie ADL je možné stiahnuť referenčnú aplikáciu 
umožňujúcu prístup k predpripraveným výukovým kurzom (SCORM 2004 Sample Run-Time 
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Environment Version 1.3). Takisto je možné stiahnuť  aplikácie umožňujúce overenie súladu 
aplikácie s vybranými špecifikáciami SCORM (SCORM 2004 Conformance Test Suite 
Version 1.3). 

SCORM - The Sharable Courseware Object Reference Model (SCORM) je množina 
špecifikácií, ktoré pri aplikácii na obsah kurzu vytvoria malé a znovu použiteľné výukové 
objekty (learning objects). Je to výsledok iniciatívy Advanced Distributed Learning (ADL), 
SCORM - pružné moduly sa môžu jednoducho spojiť s inými za účelom vytvorenia veľmi 
modulárneho úložiska výcvikových materiálov.  

IMS - The Instructional Management Systems (IMS) je technická špecifikácia výmeny 
dát medzi používateľom, jeho kurzom a systémom pre riadenie výučby. Autorom štandarov 
a špecifikácií je IMS Global Learning Consortium vytvorené v roku 1997. Cielom špecifikácií 
tvorených IMS je navrhnúť odborovo a platformovo neutrálne, na XML založené štandardy 
na výmenu dát v oblasti e-learningu. 

Špecifikácie IMS pokrývajú  všetky oblasti tzv. „distribuovanej výuky“ – výuku 
pomocou internetu/intranetu (WBT ) aj výukové systémy na CD-ROM, synchrónny aj 
asynchrónny spôsob výuky.  

Existujú špecifikácie pre tvorbu a výmenu metadát o kurze (IMS Meta-data 
Specification), pre automatické systémy testovania znalostí - XML technológia umožňuje 
výmenu testových otázok, celých testov a ich výsledkov medzi systémami (IMS Question & 
Test Interoperabillity Specification). Takisto existujú špecifikácie pre popis, štruktúru 
a umiestnenie výukových materiálov, umožňujúce prenositeľnosť obsahu kurzu medzi 
rôznymi systémami (IMS Content Packaging) a mnohé ďalšie.  Špecifikácie sú voľne 
dostupné na internete.  

IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers. Najväčšia profesijná a 
štandardizačná organizácia na svete, založená v roku 1884, ktorej aktivity mimo 
usporadúvania konferencií a vydávania odborných časopisov, zahrňujú prípravu a vydávanie 
komunikačných a sieťových štandardov. Pre počítačové siete má najväčší význam 
štandardizačný orgán založený v rámci IEEE vo februári v roku 1980 (a preto označovaný 
ako IEEE 802), ktorý je špecificky zameraný na problematiku štandardu lokálnych sietí. Pre 
jednotlivé oblasti sú potom vytvorené pracovné skupiny.  

Nástroje na realizáciu e-learningu 
Na zaistenie vyučovania pomocou e-learningu je treba zaistiť nástroje pre distribúciu 

vzdelávacieho obsahu, nástroje pre komunikáciu medzi účastníkmi výučby, vrátane systému 
spätnej väzby a interaktívnych prístupov k študijným materiálom a nástroje pre riadenie a 
monitorovanie výučby a aktivít používateľov. Vyučovanie samo o sebe potom môže (ale 
nemusí) prebiehať a byť pripravené prostredníctvom systémov nazývaných Virtual Learning 
Environment (VLE) alebo Learning Management System (LMS). Každý takýto systém by 
mal pozostávať z nasledovných súčastí: 

vzdelávacia 

Slúži na prezentáciu učiva, materiálov, informácií vzdelávacieho charakteru spravidla 
dávkovaných v určitých množstvách, podpora prístupu ku študijným materiálom a zdrojom. 
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komunikačná 

Slúži na komunikáciu medzi účastníkmi vyučovania vrátane systému spätnej väzby pre 
tútorov. Ku komunikácii môžu byť použité prostriedky pre synchrónnu a asynchrónnu 
komunikáciu. Systémy VLE spravidla podporujú e-mail, diskusné skupiny, audio/video-
konferencie, chat, … Vlastné on-line vyučovanie môže mať v závislosti na použitej 
technológii pre komunikáciu rôznu podobu:  

• on-line vyučovanie založené iba na asynchrónnej komunikácii  
• on-line vyučovanie kombinujúce synchrónnu komunikáciu s asynchrónnou (tútor 

napríklad pomocou synchrónnej komunikácie vysvetlí vybranú tému, po skončení 
výkladu používateľi pracujú a komunikujú prostredníctvom asynchrónnej 
komunikácie)  

• on-line vyučovanie využívajúce iba synchrónnu komunikáciu (pri výklade učiva, 
konzultáciách, spolupráci, diskusii, ku skúšaniu používateľov atď.).  

informačno-organizačná 

Slúži na registráciu účastníkov kurzov, na podávanie základných informácií (nástenky, 
termíny, hodnotenie práce používateľov), na monitorovanie a vyhodnocovanie výsledkov 
používateľov atď.  

Ďalej by každý takýto systém mal mať nasledovné funkcie: 

• distribuovať študijné materiály v multimediálnej podobe  
• umožniť používateľom prístup ku študijným materiálom  
• účastníkom vyučovania umožniť pracovať so študijnými materiálmi 

prostredníctvom bežného WWW prehliadača 
• pracovať v režime klient-server bez ohľadu na operačný systém, ktorý je na 

pracovnej stanici (u klienta alebo na serveri) 
• umožniť tútorom venovať sa pedagogickej práci (hodnoteniu výsledkov štúdia, 

tvorbe materiálov ku štúdiu, tvorbe kontrolných testov a úloh, monitorovaniu a 
riadeniu práce účastníkov, atď.)  

• umožniť administrovať kurz, do kurzu pridávať ďalšie materiály, dodatočne zaradiť 
nového používateľa bez ďalších špeciálnych znalostí z oblasti informačno-
komunikačných technológii. 

Riešením pre takýto druh systémov by mohlo byť, aby pracovali ako online aplikácia. 
Dáta (kurzy, testy, dáta pre administráciu systému) by mali byť uložené v databáze. Výsledný 
systém LMS by bol interaktívnou webovou aplikáciou, ktorá dynamicky vytvára obsah 
webových stránok na základe požiadaviek klienta a dát uložených v databáze. 

Technológie na tvorbu LMS 
Ak sa rozhodneme realizovať Learning Management System, musíme analyzovať 

všetky požiadavky kladené na výsledný systém a tomu prispôsobiť výber vhodnej platformy 
pre realizáciu LMS. Rozumieme tým výber vhodného hardvérového a softvérového 
vybavenia. 

Je pravdepodobné, že vzdelávacia inštitúcia alebo iná organizácia, ktorá bude systém 
prevádzkovať, v drvivej väčšine prípadov bude musieť použiť už existujúcu sieťovú 
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infraštruktúru a server, ktorý používa. Tým bude determinovaný operačný systém a aj 
hardvérové vybavenie, na ktorom bude LMS bežať. Voľnosť výberu ostáva už len na 
programovací jazyk a vývojové prostredie, v ktorom bude program naprogramovaný, 
prípadne aj na systém riadenia bázy dát (SRBD).  

Ďalším faktorom výberu vhodnej platformy sú nároky na hardvérové a softvérové 
vybavenie na strane klienta. V prípade, že sieťová infraštruktúra spolu s klientskými 
počítačmi na ňu pripojenými už existuje, treba s inštalovanou technickou základňou rátať ako 
s nemennou. Pretože organizácia už nebude chcieť investovať do ďalšieho hardvéru, ale chce 
využiť, v čo najväčšej miere, ten nainštalovaný. 

Nasledovným faktorom, na ktorý musíme brať ohľad, je jednoduchosť inštalácie 
softvéru na strane klienta. Najlepším riešením by bolo, ak nijaký dodatočný softvér inštalovať 
netreba. Tu je vhodné použiť prehliadače WWW stránok, ktoré sú často krát štandardnou 
výbavou každého operačného systému. Z tohto dôvodu by na strane servera mal bežať nejaký 
WWW server. Pre formu webových stránok hovorí aj fakt, že tieto boli vyslovene vytvorené 
pre výučbu, alebo skôr oboznamovanie sa s informáciami. A v poslednej dobe sú vďaka 
rôznym vylepšeniam, ako sú technológie Javascript, Java aplety, Adobe Flash a mnohé iné, 
prakticky univerzálnym formátom údajov, ale aj spôsobom tvorby aplikačných programov. 
Výhodou je prenositeľnosť webových stránok, je ich ľahko možné zobraziť na rôznych 
operačných systémoch, často krát aj spolu so spomínanými vylepšeniami. 

Prenositeľnosť je ďalším kritériom, ktorý ovplyvní voľbu platformy. Program je 
väčšinou napísaný a skompilovaný pre určitý rad procesorov a na inom type procesora ho nie 
je možné potom spustiť (program napísaný pre procesory x86 nie je spustiteľný na 
procesoroch Alpha alebo PowerPC). To isté platí ale aj pre rôzne operačné systémy – 
program napísaný pre Windows XP nebude bežať v Linuxe. Existujú ale aj programy 
napísané v tzv. skriptovacom jazyku. Skriptovací jazyk je jazyk interpretovaný, to znamená, 
že sa príkazy programu prekladajú do strojového kódu až za behu programu. Vyplýva z toho 
ale jeden nepríjemný fakt a to, že program je bez problémov spustiteľný aj keď je úplne 
nefunkčný. V skriptovacích jazykoch totiž väčšinou neexistuje syntaktická a ani sémantická 
kontrola, nekontrolujú sa typy premenných, neošetrujú sa možné preklepy atď. Preto sú 
skriptovacie jazyky vhodnejšie skôr na písanie krátkych a prehľadných programov. Tieto sú 
potom spustiteľné na každom type procesora alebo operačného systému, pre ktorý existuje 
interpreter daného skriptovacieho jazyka. Programy napísané v skritpovacích jazykoch ako 
aj programy napísané v klasických programovacích jazykoch majú svoje výhody a nevýhody. 
To vyústilo do návrhu nového jazyka – Java. 

Neposledným a rozhodne nie nevýznamným kritériom pri voľbe platformy je aj cena, 
ktorú inštitúcia za všetko zaplatí. Zákazníci, ktorí sú na cenu citliví, si zvolia takú kombináciu 
hardvérového a softvérového vybavenia, aby ich stál čo najmenej peňazí. Preto si zvolia 
prevažne freewarové softvérové vybavenie. To znamená, že operačný systém bude Linux, 
databázový systém bude mySQL, PostgreSQL alebo Interbase a webový server bude Apache, 
alebo iné freewarové produkty. Iní zákazníci si zase môžu zvoliť dodávku kompletných 
riešení od jednej firmy za oveľa viac peňazí, majú však garanciu spoľahlivosti, vyššieho 
výkonu ako aj servisu v prípade poruchy. 

Uvedené kritériá sú kľúčové pri výbere platformy a programovacie jazyka, ktorým bude 
aplikácia implementovaná. Najefektívnejšia technológia na vývoj je jazyk Java. Ďalej je 
uvedený prehľad všetkých technológii, ktoré sa môžu použiť pri tvorbe LMS – 
programovacie jazyky na tvorbu webových stránok, Java a jej technológie atď. 
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HTML 

HTML je skratkou pre HyperText Markup Language. Môžeme ho zaradiť medzi 
prostriedky statického webu. Vyvinul ho Tim Berners-Lee. Jeho vývoj je riadený konzorciom 
W3C. Jazyk má svoje základy v SGML (Standard Generalized Markup Language). 
Základnou myšlienkou bolo okomentovať text dokumentu poznámkami, ktoré poskytujú 
dodatočné informácie o štruktúre dokumentu. 

HTML slúži na úsporné zakódovanie obsahu dokumentu. HTML sa skladá zo značiek 
umiestnených v špicatých zátvorkách “<>“. Každá značka označuje jednotlivé prvky 
dokumentu. Značky sú buď párové napr. <BODY>…</BODY> alebo nepárové napr. 
<OPTION>. Párová značka formátuje element, ktorý sa nachádza medzi začiatočnou 
a koncovou značkou príkazu. Nepárové značky sa používajú buď na formátovanie celého 
dokumentu, alebo jeho časti nepotrebujúcej vymedzenie. Prvky majú definované dodatočné 
vlastnosti nazývané atribúty. Pomocou nich definujeme farby, písmo atď. 

Jazyk ignoruje veľké a malé znaky. HTML je nezávislý na platforme, všetky príkazy 
jazyka sú interpretované webovým prehliadačom (Netscape Navigator, Internet Explorer, 
Mozilla, Opera...) do výslednej podoby dokumentu. Často krát je výsledok rozdielny pri 
použití rôznych prehliadačov. 

Dynamické HTML 

V skutočnosti sa nejedná o nejaký druh samotného HTML, ale spojenie HTML s inými 
technológiami. Cieľom je poskytnúť užívateľovi väčšiu interaktivitu než akú mu je schopné 
poskytnúť samotné HTML.  

Medzi technológie používané na tvorbu dynamických HTML stránok patrí JavaScript, 
CSS (Cascading Style Sheets) a HTML 4.  

JavaScript je skriptovací jazyk zabudovaný priamo do HTML stránok, ktorý umožuje 
interaktivitu (vytváranie interaktívnych tlačidiel alebo celého menu, prácu s oknami, ..). 

CSS špecifikuje ako sa majú v prehliadači zobraziť jednotlivé druhy textu. Takisto 
umožňuje prácu s vrstvami. CSS vrstvy sú pravouhlé oblasti na stránkach. Môžu obsahovať 
text, obrázky, Flashové animácie a pod. Pre JavaScript predstavujú CSS vrstvy objekty, 
s ktorými môže pracovať. Pomocou JavaScriptu môžeme napríklad zviditeľniť vrstvu, keď 
užívateľ vykoná nejakú akciu, napríklad klikne na tlačítko.   

Multimediálne plug-iny 

Plug-iny sú aplikácie, ktoré bežia vo vnútri iných aplikácií. Najrozšírenejšími plug-inmi 
sú Adobe Flash a Shockwave, Adobe Acrobat, Apple QuickTtime a RealPlayer, ktoré bežia 
vo vnútri webového prehliadača.  Aby mohol browser zobraziť obsah vytvorený pre tieto 
aplikácie, musí mať nainštalované príslušné plug-iny. Väčšina plug-inov je k dispozícii 
zadarmo na internete. 

Nevýhodou je, že užívateľ musí mať nainštalovaný konkrétny plug-in, aby mohol 
zobraziť obsah preň určený. Multimediálny obsah, najmä video a audio pre QuickTime 
a RealPlayer vyžaduje prenos rozsiahlych súborov cez internet, čo môže byť nevýhodou pre 
užívateľov s pomalým pripojením.   

Najpoužívanejšie plug-iny pre WBT : 
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• Shockwave   - umožňuje prehrávanie multimediálnych programov vytvorených 
v programoch Adobe Director a Authorware v prostredí internetu a intranetu 

• Flash – umožňuje zobrazovanie grafiky, animácií a audia. Flash je súčasťou 
prehliadača Microsoft Internet Explorer od verzie 5.0.    

• Acrobat – umožňuje prezeranie dokumentov vo formáte .pdf 
• RealPlayer, QuickTime – umožňujú prehrávanie videa a audia 

Použitie skriptov na strane servera   

Použitie skriptov na strane servera umožňuje tvorbu dynamických aplikácií v prostredí 
internetu a intranetu a ich spoluprácu s dataabázou. 

Najpoužívanejšími skriptovacími jazykmi na strane servera sú ASP, JSP, PHP a Adobe 
ColdFusion. 

Niekoľko dôvodov pre použitie skriptov na strane servera : 

• jednoduchá možnosť aktualizácie obsahu pomocou aktualizácie obsahu databázy 
namiesto zmien v HTML kóde 

• možnosť vytvárať individualizovaný obsah na základe požiadaviek používateľov 
• zobrazenie a aktualizácia databázy a schopnosť manipulácie s dátami (triedenie, 

dotazy, štatistiky) 
• získavanie spätnej väzby od užívateľa a možnosť reakcie na ňu  
• umožňuje lepšie zabezpečenie než technológie na strane klienta 

Web aplikácie vytvárané v klasických programovacích jazykoch  

Predstavujú najkomplexnejšie, najbezpečnejšie a najrobustnnejšie riešenie. Väčšinou sa 
používajú programovacie jazyky Java a C++.   

V oblasti elearningu sa používajú prevažne pre vývoj systémov LMS (Learning 
Management System) a LCMS (Learning Content Management Systems). Umožňujú 
vytváranie obsahu, tvorbu testov, správu dát a pod. bez toho, aby od užívateľa vyžadovali 
znalosti programovania.  

Nevýhodou tohto druhu aplikácií je ich vysoká nadobúdacia cena a fakt, že neposkytujú 
také bohaté autoringové možnosti ako špecializované programy. 

JavaScript 

Najrozšírenejší skriptovací jazyk na strane klienta je JavaScript. Ide o jazyk vyvinutý 
firmou Netscape. Patrí do kategórie prostriedkov dynamického webu na strane klienta, lebo 
na strane servera nepredstavuje žiadnu dynamiku. Umožňuje vytvárať určitú dynamiku na 
strane klienta bez účasti servera. JavaScript je jazyk interpretovaný a na svoj beh potrebuje 
prehliadač. Syntakticky je podobný jazykom C, C++ a Java. S jazykom Java má však 
podobný iba názov a preberá z neho niektoré základné syntaktické konvencie. Javascript 
dokáže riadiť správanie sa klientského prehliadača: ovplyvňovať obsah dokumentu, pracovať 
s dialógovými oknami, kontrolovať formuláre a hodnoty v ich poliach, pracovať s cookies, 
manipulovať s obrázkami. Je podporovaný najznámejšími prehliadačmi. Avšak Microsoft 
jeho možnosti rozvinul do širšej technológie s názvom Dynamic HTML. V DHTML je 
prístupný každý objekt stránky, a preto s ním môžeme kedykoľvek manipulovať. Jeho kód sa 
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zapisuje priamo do HTML kódu medzi špeciálne značky, alebo ho je možné umiestniť do 
samostatného súboru. Keďže Javascript je úzko spätý s HTML je podobne platformovo 
nezávislý.  

CSS 

Cascade Style Sheet (alebo kaskádové definície štýlu) je prostriedok, ktorý umožňuje 
programátorom pripojiť k HTML štruktúrovanému dokumentu štýly – údaje o použitom 
písme, farby, odsadenie a i. Potom sa v HTML kóde stačí na tieto štýly buď implicitne alebo 
explicitne odkázať, a tak budú nimi definované vlastnosti aplikované na daný prvok. CSS 
umožňuje lepšie štruktúrovanie dokumentu, pomocou štýlov môžeme dosiahnuť jednotný 
výzor celej webovej aplikácie, sprehľadní a zjednotí formátovanie textu. Dokonca niektoré 
druhy formátovania sa dajú dosiahnuť len pomocou CSS. Definovanie štýlu sa môže 
nachádzať priamo v dokumente HTML, ale aj vo vonkajšom súbore a k HTML dokumentu je 
pripojený špeciálnym tagom. 

JAVA 

Java je moderný, univerzálny a objektovo orientovaný jazyk. Jeho oficiálne uvedenie sa 
datuje do roku 1995. Jeho vznik je spojený s rozmachom celosvetovej siete Internet, resp. so 
službou World Wide Web, a práve na WWW stránkach sa môžeme s malými programy 
v Jave, nazývanými applety, najčastejšie stretnúť. Java však nie je určená len pre Internet, ale 
je všeobecne použiteľným jazykom určeným pre tvorbu bežných aplikácii. Pochádza od firmy 
Sun Microsystems, ktorej dcérska spoločnosť JavaSoft ho naďalej vyvíja. Java vychádza 
z jazykov C a C++. Na rozdiel od svojich predchodcov však neobsahuje niektoré konštrukcie 
spôsobujúce pri programovaní najväčšie problémy a naopak pridáva rad zaujímavých 
vlastností:  

• V Jave neexistuje priamy a nekontrolovaný prístup do pamäte - ukazovatele sú 
nahradené referenčnými premennými, dátové typy sú pevne definované, vykonáva 
sa kontrola pri indexácii polí, zabraňuje sa prístupu ku zrušeným objektom.  

• Syntax je jednoduchšia a zrozumiteľnejšia - Java neobsahuje preprocesor (tj. žiadne 
makrá ani direktívy), nie je povolené preťažovanie operátorov, je zavedený 
jednotný zápis pre prístup k objektom a knižniciam.  

• Java disponuje silnou statickou typovou kontrolou. Aritmetika je definovaná podľa 
normy IEEE, čo zaručuje rovnaký výsledok na rozdielnych systémoch. Abecedy 
neanglických jazykov sú podporované pomocou 16 bitového znakového kódu 
Unicode.  

• Prostredníctvom výnimiek je možné zachytiť chyby a neočakávané stavy 
vyskytujúce sa za behu programu a umožniť jeho zotavenie.  

• Jazyk zahŕňa prostriedky pre paralelný beh častí programu (multithreading) a ich 
synchronizáciu.  

• Java podporuje vytváranie dynamických a distribuovaných aplikácii i ich 
automatické šírenie po sieti. I za behu aplikácie je možné zaistiť upgrade softvéru.  

• Bezpečnosť aplikácii je možné zaistiť programovou kontrolou prístupu k objektom, 
vlastný kód programu je pred spustením verifikovaný, podporované sú šifrovacie 
štandardy atď.  

Najväčším prínosom Javy je plná prenositeľnost programov na ľubovoľnú platformu 
bez nutnosti ich rekompilácie. Programy sa totiž neprekladajú do strojového kódu 
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konkrétneho procesoru, ale do nezávislej podoby, tzv. bytového kódu. Tento kód potom môže 
byť interpretovaný na akomkoľvek počítači alebo priemyslovom zariadení. Kompatibilita je 
teda zaistená na binárnej úrovni. Hardvérové rozdiely zastrešuje tzv. Java Platforma, ktorá 
obsahuje dve základné časti:  

Abstraktný počítač - virtuálny stroj (Java Virtual Machine - JVM), ktorý pozostáva z 
runtime systému, čo je časť realizujúca väzbu na hardvér, a interpretu, ktorý vykonáva bytový 
kód. Pre urýchlenie môže byť interpret voliteľne nahradený tzv. JIT (Just-In-Time) 
kompilátorom, ktorý pri behu programu robí najprv preklad do strojového kódu príslušného 
procesoru.  

Aplikačné programové rozhranie (Java Core API) - čo sú základné knižnice pre písanie 
programov. Výhodou je, že tieto knižnice nemusia byť s programom distribuované, pretože sú 
súčasťou Java Platformy.  

Firma Sun zároveň vyvíja špeciálne mikroprocesory určené pro rýchlu interpretáciu 
bytového kódu a tiež sieťový počítač s operačným systémom na báze Javy (JavaOS).  

Hlavným praktickým nedostatkom Javy je malá rýchlosť interpretovaných programov. 
To sa týka hlavne Internetových prehliadačov, ktoré naviac majú často problémy so stabilitou 
appletov (avšak nie vinou Javy). Túto vadu by mali v budúcnosti odstrániť vyvíjané JIT 
kompilátory. Druhým problémom sú zvýšené nároky na pamäť, vznikajúce v dôsledku 
automatickej správy pamäťových prostriedkov.  

Aké sú prínosy e-learningu 

• Zníženie nákladov na klasické vzdelávanie. Jedná sa predovšetkým o náklady na 
prenájom učební, zaistenie študijných materiálov, cena za lektora, doprava atď. 
Nesmieme zabudnúť na náklady, ktoré nám vznikajú v dobe, keď je zamestnanec na 
školení a nevykonáva svoju prácu. V prípade e-learningu všetky tieto náklady sú 
znížené na minimum.  

• Časovo nezávislé a individuálne štúdium. Používateľ si sám volí dobu, kedy sa 
bude vzdelávať, alebo vzdeláva sa vo chvíli, keď to potrebuje a keď sa chce učivu 
venovať. Absolvuje kurzy podľa vlastných potrieb - venuje učivu toľko času, koľko 
potrebuje, volí rýchlosť učenia, typ a formu kurzu, kedykoľvek si môže látku 
zopakovať a overiť si svoje získané znalosti. 

• Zaistenie vysokej úrovne predvedených znalostí a ich udržovanie.  
• V rámci hodnotenia je istá závislosť na lektorovi a nemusí presne korešpondovať s 

úrovňou znalostí používateľa. Rovnako zistenie toho, aké informácie si používateľ z 
kurzu odniesol a či ich bude schopný využiť v praxi, je ťažko merateľné. V e-
learningu je každý používateľ hodnotený podľa rovnakých pravidiel. E-learning 
dáva používateľovi možnosť okamžitej spätnej väzby a informuje o jeho 
výsledkoch (jeho i nadriadených). 

Bariéry zavedenia e-learningu 

• Pre mnohých potenciálnych zákazníkov sú náklady na potrebné počítačové 
vybavenie, riadiaci systém a kúpu kurzov príliš vysoké. I keď náklady na prevádzku 
sú potom minimálne, nemôžu si niektorí takú jednorázovú sumu dovoliť.  

• E-learning je možné zaviesť len tam, kde si pracovníci uvedomujú dôležitosť 
neustáleho vzdelávania a majú dostatočnú motiváciu sa vzdelávať. 
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Analýza systému správy užívateľov v LMS 

Definovanie činností 

Systém správy užívateľov by mal poskytovať nasledovné skupiny operácii: 

• Evidencia používateľov 
• Evidencia lektorov 
• Evidencia predmetov 
• Evidencia kurzov 
• Správa užívateľských skupín 
• Zapisovanie predmetov a prideľovanie kurzov používateľom a lektorom 
• Zapisovanie a zobrazovanie študijných výsledkov 
• Jednoduchý mailový klient 
So systémom budú pracovať tri druhy užívateľov. Môžeme hovoriť o rolách: 

• Používateľ 
• Tútor 
• Správca 

Evidencia používateľov, lektorov a predmetov 

Tieto časti systému sú si navzájom veľmi podobné. Majú na starosti evidenciu troch 
základných objektov e-learningu : účastníkov, lektorov, predmety. 

Každá evidencia by mala umožňovať vyhľadávanie údajov podľa zadaných 
vyhľadávacích kritérií a ich následné prehliadanie. Mala by umožniť ich editovanie, prípadne 
mazanie a uloženie výsledkov do databázy. Zároveň je potrebné vytvoriť operácie na 
vkladanie nových záznamov do databázy. 

Evidencia kurzov 

Táto množina operácii je z časti potrebná pre modul kurzového systému LMS. Mala by 
poskytovať operácie pre definovanie užívateľov, ktorí môžu vytvárať kurzy k jednotlivým 
predmetom. Zároveň by mala zabezpečovať užívateľom prideľovanie práv a rolí, potrebných 
na to, aby užívatelia mohli pracovať s kurzami. Treba rozlíšiť prideľované role na účastníkov, 
inštruktorov a tvorcov, podľa toho by bolo neskôr možné diferencovať užívateľov a podľa 
potreby obmedziť ich prácu s kurzom. 

Zapisovanie a zobrazovanie študijných výsledkov 

Správa užívateľov systému LMS by mala kopírovať systém administrácie, aký prebieha 
na vzdelávacom referáte organizácie. Preto je vhodné evidovať výsledky štúdia. Mali by byť 
poskytnuté operácie na zapisovanie dátumov testov. Malo by byť umožnené evidovať 
vyhodnotenie testu. 

Tieto údaje by mali byť sprístupnené aj účastníkom v tvare celkového výpisu ich 
vlastných výsledkov, počtu dosiahnutých bodov. Pre tútorov by tieto údaje mali len 
informatívny charakter, ale aj oni by mali mať možnosť tieto údaje prezerať. 
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Mailový klient 

Prídavnou službou, ktorá by mohla byť včlenená do systému je mailový klient. Táto 
časť aplikácie by mala poskytovať posielanie správ medzi jednotlivými užívateľmi. Malo by 
sa jednať o jednoduché posielanie správ od jedného užívateľa k druhému ako aj o zasielanie 
hromadných správ, kde by adresátmi bola skupina užívateľov. Ďalej by mali byť umožnené 
operácie s odkazovou schránkou: prezeranie mailov, načítanie nových mailov, mazanie 
mailov 

Definovanie oprávnení 

V systéme môžu existovať tri typy roli – účastník, tútor, správca. Priraďovanie rolí 
a práv na operácie má na starosti administračná časť systému LMS 

Užívateľ v roli účastník by mal mať prístup len k základných činnostiam ako je práca 
s mailovou schránkou a prezeranie si vlastných študijných výsledkov. Žiadne iné operácie by 
mu nemali byť sprístupnené z dôvodu bezpečnosti. 

Užívateľ v roli tútor by tiež nemal mať veľa oprávnení. Mal by možnosť pracovať 
s odkazovou schránkou a podľa možností prezerať si študijné výsledky účastníkov. Dobré by 
bolo definovať operáciu, ktorá by mu poskytla zoznam účastníkov, s ktorými komunikuje. 

Užívateľ v roli správca je ten, ktorému je v hlavnej miere táto časť aplikácie určená. 
Ten by mal mať prístup ku všetkým operáciám čo sa týka evidencie účastníkov, lektorov. 
Samozrejme by mu mala byť prístupná práca so schránkou odkazov. 

LMS (Learning Management System) 
Ak sa rozhodne vzdelávacia inštitúcia implementovať v nejakej podobe elektronické 

vzdelávanie, musí zaistiť riadenie a správu celého systému vzdelávania. Za týmto účelom 
vznikajú programy nazývané Learning Management System (ďalej LMS). Predstavujú 
virtuálnu školu, ktorú účastníci navštevujú.  

Takýto systém môže byť zložený z nasledujúcich častí. 

Vzdelávacie stredisko  

V tejto časti sa účastník prihlasuje, loguje do systému. Je tu zabezpečená podpora 
evidencie účastníkov, lektorov, vytvárania virtuálnych skupín účastníkov, možnosť 
prideľovania výukových kurzov účastníkom, kontrola a možnosť prezerania výsledkov 
účastníkov. Môže obsahovať aj komunikačné nástroje v rámci celého LMS systému pre 
výmenu a poskytnutie organizačných informácií. 

Kurzový systém 

Táto časť by mala zabezpečovať evidenciu kurzov, výber a prihlásenie účastníka alebo 
lektora do kurzu, prostredia na vytvorenie, prezeranie administráciu kurzov. Poskytovanie 
šablón návrhov pre publikované dokumenty v kurzoch, rozhrania pre import kurzov 
vytvorených v iných nástrojoch. 

 16



Názov projektu: Tvorba obsahov pre e-learning (TOPeL) 
Kód projektu ITMS: 11230100314 

Testovací systém 

Systém by mal poskytovať prostredie pre ostré i voľné testovanie vedomostí účastníkov 
z výukovej problematiky a vyhodnotenie testovania. Predstavuje jeden z nástrojov spätnej 
väzby e-vzdelávania. V systéme by mala byť zahrnutá podpora možnosti vytvárania rôznych 
typov a sád testov, tvorba rôznych typov otázok, cvičné a skúšobné testy pre voľné a ostré 
testovanie, tvorba štatistík vyhodnocujúcich testy. 

Hodnotenie vedomostí účastníkov 

Automatické systémy hodnotenia sú často využívanou súčasťou e-learningových 
produktov. Testovací systém môže testovať znalosti účastníka získané klasickou formou 
výučby alebo tvoriť integrálnu súčasť e-learningovej formy vzdelávania.  

Online testovanie môže byť použité pre sebahodnotenie účastníka, ktorý si takýmto 
spôsobom môže overiť získané vedomosti alebo môže byť použité pre oficiálne hodnotenie 
účastníka. 

Výhody: 

• objektívne hodnotenie výsledkov testov 
• variabilita testov – pomocou databázy otázok sa na základe určených pravidiel 

generujú testy náhodne 
• automatické vyhodnocovanie testov - odbremenenie vyučujúceho od opravovania  

veľkého počtu testov 
• možnosť vytvárania aktuálnych štatistík 

Nevýhody: 

• absencia individuálneho prístupu k účastníkovi 
• požadované počítačové vybavenie 
• obtiažne zabezpečenie autorizácie – zistenie, či za vzdialeným počítačom naozaj 

sedí daný účastník 
• potreba vytvorenia a administrácie databázy otázok, vykonaných testov, 

účastníkov,... 
Nevýhodou vytvárania elektronicky vyhodnocovaných testov je aj zúžená možnosť 

tvorby otázok. Počítače v dnešnej dobe ešte nedokážu vyhodnotiť ako správnu alebo 
nesprávnu odpoveď na otázku typu „Vysvetlite...“ alebo „Nakreslite...“. Takisto správna 
formulácia otázky, pri ktorej sa očakáva textová odpoveď účastníka tak, aby odpoveď bola 
jednoznačná môže byť niekedy obtiažna. V tomto prípade lektor zadá otázku a slovné 
spojenia, ktoré by mohli byť považované za správnu odpoveď. Napriek tomu môže vzniknúť 
situácia, keď účastník odpovedal správne, ale počítač jeho odpoveď vyhodnotil ako 
nesprávnu. V tomto prípade musí systém poskytovať možnosť aby lektor mohol po 
skontrolovaní odpovede sám posúdiť jej správnosť a prípadne i zmeniť výsledok testu. 

Typy otázok s možnosťou automatického vyhodnotenia odpovede : 

• pravda/nepravda – otázka predstavuje výrok, o ktorého pravdivosti treba 
rozhodnúť 
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• výber správnej odpovede zo zadaných možností – účastník vyberá odpoveď 
z ponúkaného zoznamu možností. Varianty :  

1. len jedna z ponúknutých  odpovedí je správna 
2. žiadna odpoveď nemusí byť správna 
3. správnych môže byť viac odpovedí  

• priraďovanie – tvorca testu zadá niekoľko problémov a ku každému prislúchajúcu 
odpoveď. Účastník musí priradiť ku každému problému správnu odpoveď 
z množiny všetkých odpovedí 

• doplnenie textu – úlohou účastníka je dopísať vynechané slová alebo krátke 
spojenia do textu vytvoreného lektorom 

• krátka odpoveď – úlohou lektora je zadať odpoveď na otázku vo forme slova resp. 
slovného spojenia 

• číselná odpoveď - tvorca testu formuluje úlohu ktorá vedie na vyčíslenie výrazu, 
resp. určenie hodnoty. Účastník odpovie zapísaním číselnej hodnoty 

Súčasné technológie umožňujú pripojiť ku každej otázke multimediálne dáta vo forme 
obrázku, animácie či zvukového záznamu. Tieto informácie môžu byť vhodným doplnkom ku 
slovnej formulácii otázky. 

 Vytváranie testov 

Môžeme uvažovať dva druhy testov : 

• testy slúžiace ako sebahodnotenie - testy umožňujúce účastníkovi overiť si 
získané vedomosti. Môžu byť vykonávané bez obmedzenia miesta a času, podľa 
rozhodnutia účastníka 

• testy slúžiace pre overenie vedomostí testovacou autoritou – dejú sa prezenčne 
v určených miestnostiach pod dohľadom lektora  

 
Na každý druh testu môžu byť kladené rôzne požiadavky z hľadiska hĺbky 

preverovaných znalostí, možnosti opakovania testu a jeho prístupnosti z hľadiska miesta 
a času. 

Pri vytváraní testu je možné stanoviť napríklad : 

• obmedzenie dĺžky času na vypracovanie testu 
• určiť počet otázok v teste 
• určiť okruhy, z ktorých sa majú otázky vyberať  

 
V prípade neexistencie technického zabezpečenia pre prezenčné testovanie pomocou 

počítačov je vhodné mať možnosť tlače vytvorených testov a ich realizácie klasickým 
spôsobom. 

Administrácia systému  

Táto časť predstavuje administračne prostredie systému, ktoré by malo 
zabezpečovaťzálohovanie celého systému a možnosť vrátiť systém v čase späť. Logovanie 
chýb, ktoré je potrebné hlavne u novovytvorených a v praxi málo alebo vôbec neodskúšaných 
LMS systémov, ktoré obsahujú „bugy“, drobné chyby ktoré systém obsahuje a ktoré odhalia 
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až užívatelia systému v reálnom používaní. Auditing kritických operácií, ako mazanie testov, 
kurzov, editovanie štúdijných výsledkov. Štatistiky, vytváranie užívateľov a skupín, 
prideľovanie prístupových práv a rolí. 

LMS ako internetová aplikácia 
Learning Management System by mal byť online systém, systém ktorý poskytuje 

možnosť používateľovi prihlásiť sa do systému a vzdelávať sa v jeho preferovanej dobe, čo je 
jedna z požiadaviek používateľov dištančného vzdelávania. Musí zabezpečovať online 
komunikáciu medzi používateľmi a lektormi aby bola realizovaná spätná väzba a vzájomná 
interaktivita. Nesmieme zabudnúť na možnosť využitia externých  informácií, ktorých 
najväčším zdrojom je Internet. Mal by podporovať rôzne nové elektronické formáty textu, 
zvuku, animácie, videa a prácu s týmito formátmi.   

Riešením môže byť vytvorenie LMS ako internetovej aplikácie, ktorá uchováva svoje 
dáta v databázovom systéme a poskytuje rozhrania pre prácu s týmito dátami. Jedná sa 
o interaktívnu webovskú aplikáciu, ktorá informácie nielen sprostredkuje ale na základe 
požiadaviek klientov informácie generuje a modifikuje. 

Definovanie kritérií na technológie 
Vhodná technológia dynamického webovského programovania na tvorbu internetovej 

aplikácie musí poskytovať : 

• programové prostriedky pre prístup k databázovým serverom 
• prostriedky pre sledovanie sessions 
Ďalšie kritériá, ktoré by takáto technológia mohla poskytovať sú : 

• prenositeľnosť programového kódu 
• výkonnosť aplikácie 
• jednotné programové rozhranie pre prístup k rôznym databázovým systémom 
• perspektíva a dostatočná podpora technológie 
Kritériá kladené na aplikáciu, ktoré má splňovať a súvisiace s technológiou vybranou  

pre vytvorenie aplikácie sú : 

• možnosť zmeny databázovej vrstvy 
• podpora lokalizácie do inej jazykovej verzie 
• veľký dôraz na bezpečnosť aplikácie 
• dodržiavanie princípu maximálnej modularity 
Uvedené kritériá sú kľúčové pri výbere technológie, ktorou sa bude implementovať 

daná aplikácia.  

Platformy pre elektronické vzdelávanie 
Výučbové prostredie pre elektronický kurz, prevádzkovaný cez internet by malo 

obsahovať: 

• úvodné informácie pre záujemcov o kurz – ciele, sylaby, časový harmonogram, 
spôsob hodnotenia  
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• registrácia účastníkov – prístup cez prihlasovacie meno a heslo  
• elektronické lekcie – spracovanie obsahu v elektronickej podobe doplnený o 

možnosť tlače 
• priestor na vlastné poznámky účastníkov a tútorov kurzu  
• terminologický slovníček – v prípade niektorých lekcií  
• nástroje na komunikáciu – diskusné fóra, skupiny pre účastníkov kurzu 

moderované tútorom, on-line konzultácie s tútorom cez chat, elektronická pošta  
• nástroje na hodnotenie – kvízy na priebežné sebahodnotenie účastníkov, 

záverečný test preverujúci získané vedomosti, možnosť posielania iných foriem 
výstupov  

• pre tútora – vedenie agendy účastníkov, kontrola priebežnej aktivity účastníkov, 
prehľad výsledkov testov účastníkov, prehľad odovzdaných zadaní a pod.  

• nástroje na tvorbu kurzu  
Vzhľadom na uvedené skutočnosti je jasné, že vytvorenie kvalitného výučbového 

prostredia je veľmi náročné. Dnes existuje pomerne veľa komerčných i nekomerčných 
produktov, ktoré sa ale líšia kvalitou. Ponúkajú rôzny stupeň komfortu a to jednak pre 
administrátorov, účastníkov i tútorov. V ďalšej časti sa pozrieme na nástroje, ktoré by určite 
nemali chýbať v žiadnom kurze.  

Pri začleňovaní informačných a komunikačných technológií do výuky a života školy je 
potrebné funkčné prepojovanie ponúkaných služieb. Funkčné propojenie komponentov 
informačného a komunikačného prostredia školy, jednoduchá a rýchla dostupnosť informácií 
používaných vo výučbe a kompatibilita s rôznymi formátmi uchovávaných dát sú nutnou 
podmienkou efektívneho využívania informačného systému školy. 

Možným riešením tejto požiadavky sú online vzdelávacie systémy prístupné tútorom 
a žiakom pomocou rozhrania dynamických WWW stránok. Tieto systémy v sebe väčšinou 
obsahujú nástroje pre správu vzdelávacích kurzov (tzv. courseware), nástroje pre 
komunikáciu užívateľov (diskusné fóra, emailové konferencie), kalendárové a plánovacie 
nástroje, nástroje pre sprístupnenie učebných multimediálnych materiálov a nástroje 
evaluačné a diagnostické (online úlohy a testy) 

Používanie takýchto systémov je vhodné nielen pre inštitúcie zaoberajúce sa 
dištančným vzdelávaním. Výuka vo virtuálnych triedach, ktoré sú základom týchto systémov, 
môže byť vhodným doplnkom a rozšírením tradičnej výučby vo vzdelávacích strediskách. 
Svoje miesto môžu tieto systémy nájsť tiež v organizácii a riadení vzdelávania. 

Systémy LMS predstavujú efektívny nástroj pri poskytovaní komplexného e-
learningového obsahu veľkému množstvu účastníkov. LMS poskytuje pre účastníka virtuálne 
študijné prostredie, pomocou ktorého sa môže dostať k žiadanému kurzu, komunikovať 
s ostatnými účastníkmi a lektormi (pomocou diskusných fór, chatu, e-mailu,...), vypracuvávať 
testy a pod. Pre organizácie poskytujúce účastníkom vzdelávací obsah poskytujú LMS 
efektívny spôsob administrácie účastníkov, kurzov a ich obsahu.   

eDoceo   
LMS systém eDoceo je určený na správu prezenčných a elektronických vzdelávacích 

programov. Môže pracovať v prostredí internetu alebo firemného intranetu.Umožňuje takisto 
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testovanie, vyhodnocovanie a sledovanie výsledkov štúdia. Systém je možné prepojiť s 
personálnou databázou.  

Systém vytvorila česká firma TRASK solutions s.r.o. Existuje v českej jazykovej 
mutácii, pracuje sa na slovenskej a anglickej verzii. eDoceo je postavený na e-learningových 
štandardoch (IMS, AICC. SCORM) a technológiách Java, XML. Vďaka použitiu 
programovacieho jazyka Java je systém nezávislý na platforme. 

eDoceo obsahuje 3 základné prvky: 

• riadiaci systém - LMS eDoceo – pre elektronické vzdelávanie (vrátane testovacieho 
a certifikačného serveru) a správu osobných údajov, 

• aplikáciu pre off-line štúdium Off-line Student, zaisťujúcu možnosť štúdia „off-
line“ a dávkový prenos dát do LMS systému, 

• aplikáciu Autor pre tvorbu kurzov. 
Z hľadiska základnej funkčnosti je LMS eDoceo  rozdelený na: 

• testovací server 
• riadiaci systém vzdelávania 
• znalostnú databázu 
• komunikačné prostredie 
• vzdelávací priestor 
• evidenciu poplatkov 
• správu jazykových verzií  
• podporu a synchronizáciu offline štúdia (CDROM kurzy) 
• registráciu a nomináciu na vzdelávacie (schvaľovacie) procesy 
• týmovú prácu, projekty a seminárne práce 
• online autorské nástroje. 
Z hľadiska prístupu užívateľov sa systém delí na 5 základných modulov : 

• Účastník – umožňuje výber a spustenie kurzov, testovanie pomocou autotestov a 
testov, prezeranie dosiahnutých výsledkov,  komunikáciu s ostatnými 
používateľami a tútormi  

• Manažér – poskytuje možnosť získavať informácie o používateľoch a skupinách 
používateľov a ich štúdiu vrátane výsledkov testov,... 

• Administrátor – pridávať, editovať a mazať kurzy, spravovať databázu osôb 
a prideľovať im práva (používateľ, tútor) a možnosti spúštania konkrétnych testov 

• Tútor 
• Pedagóg 
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Prostredie LMS systému eDoceo 

Užívateľom systému eDoceo postačuje pre prácu internetový prehliadač MS Internet 
Explorer (5.0 a vyšší) alebo Netscape 6.x či Mozilla. Toto platí pre všetky funkcie 
používateľov v systéme – administrátor, manažér, pedagóg, tútor (lektor) či účastník. 

IBM Lotus Learning Space    
IBM Lotus Learning Space je podnikové riešenie určené na vykonávanie efektívneho 

elektronického vzdelávania. Umožňuje integrovať študijné materiály z rôznych zdrojov a 
poskytovať ich používateľom, riadiť kurzy a školenia, uchovávať dáta o účastníkoch a ich 
výsledkoch, podporovať diskusiu. Pritom je možné si zvoliť z viacerých foriem štúdia (online, 
samoštúdium atď.). 

Obsahuje dva základné moduly: 

• Core module – základný modul, využíva ASP a relačnú databázu pre podporu 
doručenia a sledovania on-line obsahu samovzdelávacích kurzov. Samovzdelávacie 
kurzy môžu byť široko štruktúrované a kontrolované prostredníctvom predurčených 
postupov (ciest) a prostredníctvom testov pre odhad schopností účastníka kurzu. 
Týmto sa poskytuje pre tvorcu kurzu pružný súbor nástrojov pre tvorbu kurzov 
podľa potrieb jednotlivých účastníkov. 

• Collaboration module – tento modul kombinuje nástroje základného modulu pre 
samovzdelávanie s širokými možnosťami nástrojov pre vyučovanie formou 
spolupráce, ktorá umožňuje študujúcim a inštruktorom kurzov používať nástroje 
ako databáza diskusií či v reálnom čase vedené virtuálne triedy. Tieto nástroje 
umožňujú zostavovať dohromady skupiny študujúcich umiestnené na fyzicky 
vzdialených miestach a umožniť im spoločnú prácu a výučbu. 
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iTutor     
Systém iTutor slúži na komplexné zaistenie riadenia a vyhodnocovanie elektronických 

kurzov. Riadi a vyhodnocuje e-learning kurzy a ponúka širokú škálu prostriedkov pre 
komunikáciu a spoluprácu účastníkov a lektorov. 

Podpora AICC štandardu umožňuje spravovať kurzy vyrobené v nástrojoch popredných 
svetových dodávateľov vývojových nástrojov pre tvorbu kurzov.  

Systém je možné nielen kúpiť, ale je možné využívať ho aj prenajatý či formou plného 
outsourcingu. Systém je možné plne integrovať s ďalšími systémami u zákazníka, ako je 
napríklad SAP R/3. 

Produkt iTutor sa skladá z týchto modulov : 

• iTutor Student - účastnícke rozhranie systému, ktoré umožňuje účastníkom 
okamžitý prístup k prideleným kurzom, katalógu kurzov, novinkám či 
identifikačným informáciám. Obsahuje informácie o kurzoch, ako sú: doba trvania, 
obsah, doba strávená pri štúdiu či počet dosiahnutých bodov. Kurzy je možné z 
tohoto rozhrania spúšťať a vracať sa v kurzoch do miest, kde účastník skončil. 
Pomocou rozhrania môže tiež účastník off-line aj on-line komunikovať s inými 
účastník alebo lektormi. 

• iTutor Administrator – správca systému,  umožňuje oprávneným osobám 
efektívne zadávať účastníkov, kurzy, vytvárať hierarchickú štruktúru organizácií a 
kurzov, prideľovať jednotlivým skupinám účastníkov požadované kurzy, sledovať 
aktivity jednotlivých účastníkov a vyhodnocovať údaje o jednotlivých kurzoch a 
účastníkoch. Tiež je možné importovať kurzy a organizačnú štruktúru z iných 
systémov, tlačiť požadované zostavy, či zakladať diskusné skupiny nad kurzami či 
skupinami a komunikovať s účastníkmi. 

• iTutor Tester -  rozhranie umožňuje oprávneným osobám definovať neobmedzené 
otázky viacerých typov a tieto otázky kategorizovať do okruhov otázok. Ďalej je tu 
možné definovať pravidká, podľa ktorých sa budú automaticky generovať testy. 
Test je možné rozdeliť na neobmedzené množstvo blokov, pre každý blok 
definovať okruh otázok, z ktorého čerpá otázky a ako ich čerpá (všetky otázky z 
okruhu, X otázok náhodne či konkrétne otázky), ďalej je možné v bloku určovať 
špecifické správanie a prístupnosť ovládacích elementov. Systém vygeneruje test 
požadovaných vlastností, ktoré sa automaticky zobrazia v správcovskom rozhraní, 
odkiaľ ho je možné prideliť požadovaným užívateľom. 

• iTutor Messenger - slúži k plnej automatizácii rozposielania elektronickej pošty 
pre jednotlivé udalosti v systéme. Pomocou široko parametrizovateľných vzorov 
hlásení sa definuje, čo a ako sa hlási pri jednotlivých udalostiach. Systém potom 
automaticky rozposiela zodpovedným osobám elektronickú poštu, keď napr. 
účastník dokončí lekciu, správca priradí skupine výučbu atď. 

• iTutor Reporter - toto rozhranie slúži ku komplexnému vytváraniu správ a 
analýzam v systéme. Správy vytvárané na základe SQL je možné široko 
parametrizovať a prenášať do nástrojov MS Office, prípadne tlačiť. 

• iTutor Conference - slúži pre organizovanie rôznych typov synchrónnej výučby, 
ako sú videokonferencie, prepojovanie viacerých účastníkov pomocou zvuku, 
obrazu a chatu, zaznamenávanie obrazu a zvuku, zdieľanie objektov a podobne. V 
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spojení s modulom Tester umožňuje zvukové a obrazové interakcie v testovacom 
module 

 

Prostredie LMS systému iTutor 

Moodle      
Moodle je to softvérový balík určený pre správu web stránok a podporu výučby 

prostredníctvom on-line kurzov. Na rozdiel od väčšiny systémov sa jedná o Open Source 
softvér šírený bezplatne pod licenciou GNU GPL (GNU General Public Licence).  

Je určený pre realizáciu plne dištančnej výučby na Internete, ako aj pre podporu 
vyučovania „tvárou v tvár“ v tradičných školách všetkých stupňov. 

Veľkou prednosťou je zabudovanie viacjazyčnej podpory s možnosťou prekladu textov 
priamo cez rozhranie WWW. Je preložený do množstva jazykov vrátane češtiny a slovenčiny. 
Na výber je tiež celá rada farebných motívov stránok s možnosťou tvorby vlastných. 

Výučba v Moodle prebieha v kurzoch, ktorých členenie aj obsah je plne v rukách tútora, 
prípadne tútorov. Kurzy môžu byť vnútorne rozdelené do menších celkov (tém alebo 
týždňov). Náplňou kurzu je rada tútorom definovaných činností účastníkov. Pre podporu 
týchto činností sú pre Moodle vyvíjané relatívne nezávislé moduly, z ktorých tútor skladá svoj 
kurz. 

Nástroje pre lektora 

Tútor pripravuje pre účastníkov v kurze učebné materiály a testy, zadáva úlohy, hodnotí 
ich, odpovedá na otázky účastníkov, pripravuje diskusné fóra. 
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Moduly: 

• Úloha (Assignement) – úloha je buď ľubovoľná inštrukcia pre účastníkov alebo je 
výsledkom úlohy súbor odoslaný tútorovi na hodnotenie. Je možné vytvoriť úlohu, 
na ktorej hodnotení sa podieľajú samotní účastníci.  

• Hlasovanie (Choice) – účastníci odpovedajú na tútorom položenú otázku. 
Výsledky môžu byť tajné, anonymné alebo verejné 

• Diskusné fórum (Discussion forum) – fórum je možné vytvoriť ako komunikačné, 
výukové alebo plne otvorené. Súčasťou každého kurzu je fórum Novinky (News) 
poskytujúce aktuálne informácie ohľadne daného kurzu a uzavreté fórum pre 
tútorov kurzu  

• Písomná práca (Journal) – text, na ktorom pracujú účastníci podľa pokynov 
tútora  

• Test (Quiz) – z databázy testových otázok zatriedených do kategórií sa vytvára on-
line test. Systém tvoriť otázky typu pravda/nepravda, výber správnej odpovede zo 
zadaných možností a doplnenie odpovede. Otázky môžu mať práve jednu alebo viac 
správnych odpovedí. Súčasťou otázok môžu byť aj obrázky. 

• Zdroj (Resource) – učebný materiál vo forme textu, HTML, súboru uloženého 
v Správcovi súborov, odkazu na učebnú literatúru alebo URL 

• Dotazník (Survey) – sada štandardizovaných dotazníkov určených na 
zisťovanie postojov účastníkov k učeniu sa a k práci vo virtuálnych vzdelávacích 
systémoch. Do budúcna sa počíta s možnosťou vloženia vlastného dotazníku. 

Nástroje pre účastníkov kurzov 

Učenie v Moodle spočíva v aktívnej práci účastníkov na zadaných úlohách a prispievaní 
do diskusných fór (v ktorých je kladený dôraz na schopnosť vyjadrovať a argumentmi 
podporovať svoje myšlienky). Všetky činnosti (čítanie zdrojov, odovzdávanie úloh, 
prispievanie do diskusných fór) sú zaznamenávané do protokolov. 

Systém nekladie zvláštne požiadavky na skúsenosti účastníkov s používaním 
informačných technológií. Orientáciu v kurze uľahčujú informácie o aktivitách v kurze od 
posledného prihlásenia účastníka a profily všetkých užívateľov. 

Profil užívateľa obsahuje fotografiu, kontaktné a osobné údaje, čas posledného prístupu, 
popis užívateľa, zoznam jeho diskusných príspevkov a podobne. 

Použité technológie: PHP, relačná databáza (MySQL, PostgreSQL, Oracle, Access a 
ďalšie) Moodle nemá žiadne špeciálne požiadavky na použitý prehliadač web stránok. 
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Prostredie LMS systému Moodle 

uLern  
uLern je slovenský produkt poskytujúci nástroje pre správu a poskytovanie kurzov 

prostredníctvom internetu. Umožňuje tvorbu výukových materiálov aj osobám bez znalosti 
programovania. 

Umožňuje : 

• administráciu tútorov, účastníkov, kurzov a učebných modulov v multimediálnom 
sklade 

• autorské nástroje na tvorbu lekcií, kurzov, testov, oznamov, úloh,  
• k dispozícii je kalendár výučby, manažér prenosu súborov, WYSIWIG editor 
• asynchrónna komunikácia pomocou diskusných skupín 
• synchrónna komunikácia vo virtuálnej učebni pomocou chatu, prezentácií, tabule 

(whiteboard), synchrónneho prezerania WWW stránok, časovo obmedzeného 
odpovedania na otázky a zdieľania  obrazovky 

• manažérske nástroje 
• klasifikačný hárok  
• vyhľadávanie, záložky 
uLern je možné používať s prehliadačom Microsoft Internet Explorer vo verzii 5.5 

alebo vyššej, ktorý umožňuje plnohodnotne pracovať s DHTML.  
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Systém uLern používa na strane kienta DHTML, na strane servera PHP. Umožňuje 
používanie s rôznymi databázami (primárne mySQL), pre virtuálnu učebňu a manažér 
prenosu súborov je použitý programovací jazyk Java. 

 

Prostredie LMS systému uLern 

WebCT (Web Course Tools)    
Systém WebCT je jedným z najpoužívanejších a nejrozšírenejších LMS systémov. Je 

používaný na správu rozsiahleho e-learningového obsahu na mnohých univerzitách (najmä 
v USA ) a veľkých podnikoch. Existuje vo viacerých verziách (napr. WebCT Campus, ) 
podľa predpokladanej oblasti nasadenia. 

WebCT je LMS systém nainštalovaný na serveri a klienti k nemu pristupujú pomocou 
webového prehliadača.   

WebCT obsahuje nástroje pre : 

• tvorbu a organizáciu študijných materiálov 
• zostavenie kurzu 
• správu, údržbu a aktualizáciu kurzov 
• komunikáciu a spoluprácu  užívateľov prostredníctvom internetu 
Typy užívateľov : 

• administrátor – spravuje WebCT server, ale nevytvára študijné materiály. Inštaluje 
a spravuje prostredie WebCT 

• HelpDesk – pomáha administrátorovi  
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• návrhár – autor kurzu (obvykle zároveň aj vyučujúci), má plnú kontrolu nad 
obsahom kurzu. Pomocou funkcie Zdieľanie prístupu môže byť návrhármi kurzov 
aj viac osôb.  

• asistent inštruktora – pomáha s hodnotením testov a úloh, spravuje databázu 
účastníkov 

• účastníci 

 

Prostredie LMS systému WebCT 

Nástroje pre účastníkov kurzov 

Systém poskytuje účastníkom široké možnosti komunikácie pomocou e-konferencií, e-
mailu, diskusných fór alebo tabule.  

Účastníci majú možnosť sebahodnotenia pomocou testov, môžu používať vyhľadávacie 
nástroje, externé zdroje informácií, slovník s vyhľadávaním odkazov, index, archív obrázkov 
(s vyhľadávaním).  

Účastníci majú k dispozícii informácie o kalendári štúdia, cieľoch výučby, známkovaní. 
Majú možnosť vytvárať si vlastné stránky.  

Nástroje návrhára 

• Sprievodca tvorbou kurzu – tvorba sylabov kurzu, správa študijných materiálov 
• Vonkajšie zdroje – prehľadávanie, odkazy  
• Správa účastníkov – sledovanie postupu študujúcich pri štúdiu 
• Testovanie vedomostí účastníkov – umožňuje vytvárať testy na čas 

a automatickým hodnotením, štatistickou analýzou výsledkov testu 
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• Úprava vzhľadu stránok – umožňuje úpravu vzhľadu stránok programu 
Zdieľanie právomocí – možnosť zdieľania právomoci návrhára kurzu, možnosť 

existencie asistentov inštruktora 

Voľne dostupné LMS 
Vzhľadom k finančným možnostiam slovenských organizácií je však zaujímavejšie 

poobzerať sa po nejakej voľne šíriteľnej aplikácií s otvoreným kódom, ktoré je možné zdarma 
nainštalovať priamo na podnikovom servri. Jedná sa väčšinou o aplikácie na báze PHP / 
MySQL (alebo PosgreSQL). Veľa z nich (napr. ClassWeb, PHPHomework, OpenCourse 
a mnoho ďalších) je dostupných napríklad na www.hotscripts.com. V tabuľke 6.1 sú uvedené 
niektoré z nich. 

Kvalita týchto prostredí rýchlo narastá a tým sa stávajú vážnymi konkurentmi pre 
komerčné prostredia, do vývoja ktorých idú neuveriteľné peniaze. Ako jedno z 
najdynamickejšie sa rozvíjajúcich prostredí dneška možno označiť prostredie Moodle. 
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Prehľad open-source aplikácií 
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Výučbové nástroje 

Komunikačné nástroje 

Diskusné fóra * * * * * * * * * * * * 

Súborový manažér   * *   * * * * * * * * 

E-mail * * *   * * *   * * * * 

Online denník/poznámky * *       *   *   * * * 

Real-time Chat * *     *   *   *     * 

Ďalšie nástroje 

Kalendár/sledovanie postupu 
štúdia    * *     * *   * *   * 

Orientácia/Pomocník * *     * * * *   * * * 

Vyhľadávanie v kurze   *     * *   * *   * * 

Práca offline/synchronizácia           *           * 

Nástroje pre účastníka 

Pracovné skupiny   *       * * * * *     

Samohodnotenie/testy * * *   * * *     * * * 

Tvorba účastníckej komunity                       * 

Portfólio účastníka   * *     * * * * * * * 

Podporné nástroje 

Nástroje pre administráciu 

Overovanie * * *     * * * * * * * 

Autorizácia kurzu * *     * * * *   * * * 

Poskytovanie miesta - host 
kurzy *                     * 

Spôsoby prihlasovania 
admin/self * * *   * * * * * * * * 

Nástroje pre odovzdávanie zadaní 

Automatické testy a 
hodnotenie * *   * * * *     * * * 

Menežment kurzu   *     * *       * * * 

Úprava kurzu inštruktorom * * *     *       * * * 

Nastroje pre klasifikáciu * *       * *       * * 

Individuálne tempo štúdia   * *   * *     * * * * 

Tematické plány 

Povolenie prístupu * *     * *         * * 

Šablóny kurzu * * *   * * *       * * 
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Menežment plánovania   *     *   *         * 

Prispôsobenie vzhľadu * *   * * * * *   * * * 

Pomôcky pre tvorbu  kurzu * *       *   *   * * * 

Prispôsobenie prostredia 
skin   *     * *       *   * 

Technická špecifikácia 

Hardvér/Softvér 

Nutnosť klientského 
prehliadača * * *   * * * *   * * * 

Požiadavky na databázu * * * * * * *   * * * * 

Softvér pre server * *   * * * *     * * * 

Unix Server * * * *   * * * * * * * 

Windows Server * * * * *   * *   * * * 

Online vzdelávacie prostredie Moodle 
Moodle ("Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment" - modulové 

objektovo orientované dynamické vzdelávacie prostredie) je softvérový balík určený pre 
podporu výučby prostredníctvom online kurzov dostupných na WWW. 

Moodle je voľne šíriteľný softvér s otvoreným kódom. Beží na Unix, Linux, Windows, 
Mac OS X, Netware a na akomkoľvek ďalšom systéme, ktorý podporuje PHP. Dáta sú 
ukladané v jedinej databáze (najväčšia podpora pre MySQL a PostgreSQL, ale je možné 
použiť aj Oracle, Access, Interbase, ODBC atď.) Je vyvíjaný rozrastajúcou sa komunitou 
uživateľov z celého sveta. Koordinátorom vývoja je Martin Dougiamas, doktorand na 
austrálskej Curtin University. Prvá verzia Moodle bola publikovaná 20. augusta 2002 a od 
vtedy sa ponúkané funkcie pravidelne rozširujú. 

Autori Moodle vyznávajú konštruktivistické prístupy k vyučovaniu. Tieto prístupy 
zdôrazňujú aktivitu a spoluprácu účastníkov pri učení. Odmietajú predávanie hotových 
poznatkových štruktúr lektorov, kladú si za cieľ viesť účastníkov k vedomému a kritickému 
budovaniu vlastných znalostí a postojov na základe vlastnej činnosti.  

Moodle je určený tak pre realizáciu plne dištančnej výuky na Internete, ako aj pre 
podporu vyučovania “tvárou v tvár” v tradičných vzdelávacích inštitúciách.  

Veľkou prednosťou je zabudovaná viacjazyčná podpora s možnosťou prekladov textov 
priamo cez rozhranie WWW. Moodle je preložený do mnohých jazykov vrátane slovenčiny a 
češtiny. Na výber je tiež celá rada CSS motívov stránok s možnosťou tvorby vlastných (čo je 
vhodné pre vizuálne začlenenie do existujúch stránok školy).  

Výučba v Moodle prebieha v kurzoch, ktorých členenie a obsah je plne v rukách lektora 
či lektorov. Kurzy môžu byť vnútorne rozdelené do menších celkov (témat alebo týždňov). 
Náplňou kurzu sú tútorom definované činnosti účastníkov kurzov. Pre podporu týchto 
činností sú pre Moodle vyvíjané relatívne nezávislé moduly, z ktorých lektor skladá svoj kurz. 
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Výučbové nástroje – moduly 

Zdroje - ľubovolný učebný materiál vo forme textu, HTML, URL, priloženého súboru 
ľubovolného formátu, uloženého vo vstavanom správcovi súborov (súborový manažér), či 
odkazu na literatúru.  

Zadanie - zadanie je buď ľubovolná inštrukcia účastníkom (napr. preštudujte si 
materiály, rozmyslite si...), alebo je výsledkom zadania súbor, odosielaný účastníkom tútorovi 
na ohodnotenie (napr. nakreslený obrázok, webová stránka, zdrojový kód programu, 
projekt...). Alternatívou je tiež úloha, na ktorej hodnotení sa podieľajú sami používateľi.  

Fóra - príspevky účastníkov kurzu by mali byť prehľadávané, zobrazované rôznym 
spôsobom či dokonca hodnotené. Fórum sa považuje za jeden z najsilnejších nástrojov pre 
asynchrónnu komunikáciu medzi používateľom a tútorom, resp. Používateľmi a tútormi 
navzájom. Súčasťou každého kurzu je diskusné fórum Novinky slúžiace ako nástenka s 
aktuálnymi informáciami a uzavreté fórum pre tútorov kurzu.  

Chat - priama komunikácia medzi účastníkmi a tútormi môže prebiehať pomocou 
obľúbeného nástroja na komunikáciu, ktorý by nemal chýbať v žiadnom dobrom prostredí pre 
dištančné vzdelávanie.  

Test - tútor používa a upravuje databázu testových otázok zatriedených do rôznych 
kategórií, z ktorých kompiluje on-line test. Otázky môžu byť s práve jednou alebo viacerými 
správnymi odpoveďami. 

Ďalšími nástrojmi pre štúdium sú nástroje na sledovanie postupu v štúdiu a pomocník, 
ktorý by mal byť súčasťou prostredia. Voliteľnými sú naopak nástroje, ktoré využívajú 
rýchlejšie internetové linky ako napr. videokonferencia. 

Podporné nástroje 

Manažment kurzu, administrácia, prihlasovanie – prostredie, v ktorom je príslušný 
kurz vytvorený, by malo zaručovať isté bezpečie pre svojich účastníkov. Samotné 
prihlasovanie pod vlastným menom a heslom je pre väčšinu používaných prostredí 
samozrejmosťou. Celkový chod kurzu je zabezpečovaný nástrojmi, ktoré nie sú navonok 
vidieť, ale ich správna funkčnosť sa odzrkadlí na celkovom chode kurzu.  

Nástroje na klasifikáciu - tvorivá práca účastníka kurzu by mala byť zodpovedajúco 
odmenená. Nástroje na klasifikáciu by mali byť integrované priamo do prostredia a výsledky, 
odporúčania a upozornenia zo strany tútora by mal mať účastník vždy po ruke.  

Nástroje na tvorbu kurzu – vytváranie kurzov predchádza samotnému štúdiu.  

Z dlhodobého využívania a používania nástrojov je preto nevyhnutné poznať všetky 
nástroje, ktoré uľahčujú budovanie samotného kurzu. Významný krok dopredu urobili 
prostredia, v ktorých si administrátor môže upraviť niektoré nástroje, čím môže prispôsobiť 
tvorbu pre špeciálnu skupinu tvorcov a užívateľov.  

Nástroje ponúkané účastníkom kurzov 

Učenie sa v Moodle je založené na aktivnej účasti účastníkov na zadaných úlohách, 
prispievaní do diskusních fór (v ktorých sa kladie dôraz na schopnosť vyjadrovať a 
argumentami podporovať svoje myšlienky), účasti na hlasovaní, vyplnení online testov, 
vypracovaní písomnej práce apod. Všetky činnosti (čítanie zdrojov, odovzdávanie úloh, 
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prispievanie do diskusních fór) sú zaznamenávané do protokolov, z ktorých je možné zistiť 
veľa vecí (počet návštev kurzu apod.).  

Príjemné a prehľadné uživatelské rozhranie (napr. WYSIWYG editor) nekladie zvláštne 
požiadavky na zkúsenosti účastníkov s používáním IKT. Orientáciu v kurze uľahčujú 
informácie o aktivitách v kurze od posledného prihlásenia účastníka i profily všetkých 
uživateľov.  

Profil užívateľa obsahuje fotografiu, kontaktné a osobné údaje, čas posledného prístupu, 
popis užívateľa, zoznam jeho diskusních príspevkov a iné. 

Nástroje pre tvorbu a správu kurzov 

Nástroje pre tvorbu kurzov 
Na tvorbu WBT kurzov je možné použiť veľké množstvo rozmanitých aplikácií. Okrem 

špecializovaných aplikácií určených prevažne na tvorbu výučbových kurzov (Adobe 
Authorware, Toolbook a iné) je možné použiť aj programy určené na tvorbu a publikovanie 
multimediálneho obsahu v prostredí internetu (Adobe Flash, Adobe Director,...) a samozrejme 
aj editory na tvorbu webových stránok a aplikácií (napr. Adobe Homesite, Dreamweaver) 
a v obmedzenej miere aj prezentačný softvér (Microsoft PowerPoint, ...).  Jednotlivé 
programy sa líšia spôsobom tvorby multimedálneho obsahu, jeho prezentáciou, možnosťami 
interaktivity a spätnej väzby výslednej aplikácie,  implementovaním štandardov (AICC, IMS 
SCORM, ...) a schopnosťou importu obsahu z rôznych formátov. 

Adobe Dreamweaver MX 2004     
Dreamweaver patrí medzi najpopulárnejšia WYSIWYG editory webových stránok. Je 

určený predovšetkým pre profesionálne použitie, umožňuje vytváranie komplexných 
webových aplikácií pomocou technológií ako JavaScript, XML, XHTML, DHTML, ASP, 
ASP.NET, PHP, JSP, ColdFusion, CSS, Flash a iné. Vďaka otvorenej architektúre systému je 
možné ho ľahko rozširovať o ďalšia nástroje a funkcie, výhodou je aj úzka integrácia 
s programami Adobe Flash a Fireworks. Pre komfortnú prácu s kódom obsahuje integrovaný 
editor HomeSite 5.5+. 

Dreamweaver je jediný produkt s podporou režimu RoundTrip HTML pre simultánnu 
editáciu  dokumentov vo vizuálnom režime a zároveň v režime zdrojového kódu. K dispozícii 
je funkcia testovania kompatibility generovaného kódu s rôznymi prehliadačmi bez potreby 
ich inštalácie. Program umožňuje priame kopírovanie a vkladanie dokumentov z Wordu 
a Excelu, plnú podporu Unicode pre tvorbu viacjazyčných aplikácií, MX HTML elementy pre 
rýchlu tvorbu štýlov, tlačítok a šablón. Vstavaný FTP klient umožňuje bezpečný prenos 
súborov medzi lokálnym počítačom a serverom. 

Dreamweaver MX podporuje štandardy AICC, IMS, SCORM a ADL. 

Ako rozšírenie programu Dreamweaver (Dreamweaver Extension) je k dispozícii 
CourseBuilder, ktorý obsahuje množstvo predpripravených šablón, skriptov a umožňuje 
prenos obsahu do LMS systémov alebo do databázy pomocou použitia AICC komunikácie.  

Užívateľ pracuje s programom za pomoci sprievodcu (wizard), ktorý automaticky 
vytvára editovateľný HTML kód a JavaScript na základe zadaných informácií.  
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Možnosti : 

• tvorba testov z testových otázok typu výber z viacerých odpovedí 
a pravda/nepravda a doplnenie textu 

• aktívne oblasti – možnosť vytvárania aktívnych oblastí na obrazovke, ktoré 
umožňujú účastníkovi názorne skúmať vytvorený objekt 

• tvorba tlačítok a posuvníkov 
• časovač (timer) zobrazujúci čas pri vypracuvávaní testu alebo úlohy užívateľom 
• drag-and-drop úlohy pri ktorých účastník priamo manipuluje s objektami na 

obrazovke  
• Action Manager – zozbiera odpovede na testové otázky, spracuváva výsledky 

a odosiela ich  

 
Prostredie programu Adobe Dreamweaver 

Adobe Homesite 
Homesite patrí medzi najpopulárnejšie kódovo orientované editory HTML, poskytuje 

špičkové nástroje na priamu prácu s HTML, DHTML, XHTML a JavaScriptom. Program 
disponuje aj funkciami pre správu komplexných webových aplikácií. Užívatelia si môžu 
automatizovať niektoré postupy pomocou skriptov v jazykoch JavaScript, VBScript alebo 
pomocou VTML(Visiual Tag Markup Language) definovať vlastné dialogy pre nové tagy 
v Tag Editore. 

Umožňuje priame prepojenie s Dreamweaverom a Fireworks. Verzia Homesite 5.5+ je 
dodávaná zadarmo pri zakúpení programu Adobe Dreamweaver MX 2004. 
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Prostredie programu Adobe HomeSite 

Microsoft PowerPoint 
Microsoft PowerPoint je softvér na vytváranie prezentácií. Umožňuje vytvárať aplikácie 

len na najjednoduchšej úrovni.  

Výsledkom práce je väčšinou lineárna postupnosť slidov, ale je takisto možné vytvoriť 
hyperlinky a pomocou nich sa pohybovať v dokumente. Okrem textu a grafiky umožňuje 
takisto pridávať audio a video a dokumenty vo formáte .pdf, .doc (Word) a .xls (Excel).  

Výhodou tohto nástroja je jeho jednoduchosť a dostupnosť pre veľké množstvo 
používateľov. Program obsahuje veľké množstvo predpripravených šablón, skúsenejší 
užívatelia si môžu vytvárať vlastné šablóny. 
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Prostredie programu Microsoft PowerPoint 

Toolbook II Assistant (click2learn) 
ToolBook II Assistant je vývojový nástroj pre tvorbu e-learningového obsahu špeciálne 

navrhnutý pre čo najjednoduchšiu tvorbu kurzov za použitia rovnakých techník, ako pri 
tvorbe dokumentov MS Office. Intuitívne „drag & drop“ rozhranie je ideálne pre koncových 
používateľov, ktorí chcú rýchlo vytvárať efektívne multimediálne kurzy a prezentácie bez 
poznatkov z programovania a s využitím predpripravených knižníc a objektov. 

Celý proces vývoja kurzu sa redukuje na 3 jednoduché kroky: 

• Používateľ zvolí šablónu z  predpripravených množností (katalógy produktov, 
príručky pre zamestnancov, predajné alebo produktové výučbové lekcie, ..) . 
Existuje aj  vytvárania vlastných šablón s využitím pomocníkov.  

• Vytvorenie sa obsahu kurzu vrátane textu, grafiky, videa, audia a ďalších objektov. 
K dispozícii je katalóg objektov, ktorý obsahuje viac ako 1000 objektov 
organizovaných do kategórií. Používateľ len presunie vybrané objekty na pracovnú 
plochu a jednoducho upraví ich vzhľad a správanie pomocou vlastností. Sú 
pripravené objekty pre grafiku, otázky, testy, hodnotenia, navigácia, audio, video, 
Word, PowerPoint a ďalšie.  

• Distribúcia kurzu pomocou internetu, intranetu, CD ROM, do LMS systému a 
podobne. Používateľ jednoducho zodpovie na niekoľko otázok týkajúcich sa 
cieľového média a systém sám zvolí zodpovedajúce technológie ako je DHTML, 
HTML, Java alebo TBK a vygeneruje výsledný elektronický kurz. 
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Toolbook II Instructor 2004 (click2learn) 
Toolbook II Instructor je profesionálny vývojový nástroj pre tvorbu e-learningových 

kurzov a prezentácií šíriteľných pomocou internetu alebo na CD/DVD. Kurz je možné 
vytvoriť pomocou sprievodcu (wizard), šablón a predpripravených skriptov.  

Pomocou predpripravených objektov možné pridávať do kurzov multimédiá vrátane 
videa a audia, objekty pre hodnotenie účastníkov. Obsahuje podporu importu z Wordu, 
Excelu a ďalších formátov. Aplikácia obsahuje vlastný plnohodnotný skriptovací jazyk 
OpenScript . 

Umožňuje vytvárať testy s otázkami typu pravda/nepravda, výber z viacerých možností, 
drag-and-drop, doplnenie textu, priradenie a náhodné usporiadanie otázok i odpovedí. 

Program poskytuje možnosť exportu kurzov do DHTML a tým ich používanie 
v prostredí internetu. Samozrejmosťou je podpora veľkého množstva štandardov, ako je AVI, 
WAV, MIDI, MPEG, QuickTime, SMIL, MP3, RealPlayer G2, Windows Media Player, 
Flash Player, OLE alebo ADO. Kurzy vytvorené Instructorom-om podporujú štandard AICC 
a SCORM. 

Adobe Authorware 
Adobe Authorware je veľmi rozšírený autoringový nástroj pre vytváranie interaktívnych 

katalógov, elektronických publikácií a plne multimediálnych e-learningových aplikácií 
šírených pomocou internetu, intranetu alebo CD/DVD. E-learningové aplikácie zodpovedajú 
štandardom pre použitie v LMS systémoch. Systém plne podporuje e-learningové štandardy 
AICC, SCORM a IMS. 

Vďaka intuitívnemu vizuálnemu ovládaniu zvládnu prácu so systémom aj 
neprogramátori. Systém umožňuje vytváranie aplikácií pomocou presúvania ikon na časovú 
os. Po vytvorení vývojového diagramu aplikácie je možné vkladať samotný obsah  - text, 
obrázky, video a zvuk. Správanie aplikácie je možné ovplyvňovať pomocou veľkého 
množstvo vstavaných funkcií a premenných a tzv. Knowledge objektov (skúsení užívatelia si 
môžu vlastné Knowledge objekty aj samostatne vytvárať). Interaktivita je zabezpečená 
pomocou udalostí (stisk tlačítka, klávesy,...), hypertextu a fulltextového vyhľadávania. 
Jednoduchým nastavením jednotlivých parametrov sa automaticky vygeneruje celá aplikácia 
alebo jej časť vrátane interaktívnych väzieb.Výhodou je možnosť sledovať počas vývoja 
aplikáciu z pohľadu užívateľa. 

Authorware obsahuje sadu nástrojov, ktoré dovoľujú integrovať text, 2D a 3D grafiku, 
digitálne a analógové video a zvuk. Podporované je množstvo formátov – RTF (text), 
bitmapová grafika (BMP, JPG, GIF, …), cez digitálne video vo formátoch QuickTime (.mov) 
a  Windows Media Player (AVI, ASF, WMF, ..), audio (WAV a MP3) až po interaktívne 
animácie vytvorené v programoch Adobe Flash alebo Director. Väčšina mediálnych prvkov 
môže byť uložená ako externé súbory 

Vďaka Authoware Web Playeru je možné aplikáciu používať v prostredí internetu 
prostredníctvom webového prehliadača.  

Authoware je možné rozširovať o ďalšie funkcie a nástroje pomocou doplnkov Xtras, 
DLL knižníc a ActiveX prvkov.  
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Adobe Director 
Autorský softvér pre tvorbu multimediálnych CD-ROM/DVD-ROM a webových 

aplikácií. Podporuje unikátny formát Shockwave 3D, určený pre on-line zobrazenie 
a manipuláciu s 3D grafikou v reálnom čase. Obsahuje skriptovacie jazyky JavaScript 
a Lingo. 

Adobe Flash 
Flash sa v posledných rokoch stal de facto štandardom pre tvorbu multimediálneho 

obsahu pre web. Je to veľmi silný nástroj umožňujúci vytváranie pôsobivých animácií a iných 
multimediálnych prvkov a ich umiestnenie na webové stránky. Flash takisto umožňuje 
vytváranie plnohodnotných webových aplikácií vďaka podpore spolupráce so serverovými 
skriptami (PHP, ASP, JSP, ColdFusion, ...), databázami a formátom XML. Obsahuje 
plnohodnotný skriptovací jazyk ActionScript. Vývoj aplikácií urýchluje množstvo 
komponentov  a šablón.  

Aj keď Flash nie je primárne určený na tvorbu e-learningových kurzov obsahuje 
podporu pre vytváranie vzdelávacieho obsahu a testovanie znalostí používateľov (knižnica 
Learning Interactions). Základom vytváraného programu je časová os, na ktorú sa ukladajú 
jednotlivé súčasti obsahu. 

Každý dokument obsahuje knižnicu symbolov, ktoré sú jeho súčasťou. Existujú tri typy 
symbolov (na symbol možno konvertovať grafivký prvok, audio, video a ich kombinácie )– 
movie clip, button a graphic, ktoré môžu reagovať na preddefinované udalosti.  

Výhodou použitia symbolov je úspora miesta a možnosť súčasnej editácie všetkých 
inštancií určitého symbolu prostredníctvom editácie symbolu v knižnici. 

Program obsahuje kvalitné možnosti tvorby vektorovej grafiky, nástroje na manipuláciu 
so zvukmi a videom. 

Zásady tvorby kurzov a prezentácií  

Dizajn 

Dizajn prezentácií sa zaoberá vzhľadom, formou a podobou zobrazovania. Pred 
niekoľkými rokmi pracoval len s vizuálnymi prvkami - návrhom pracovnej plochy a jej 
kompozíciou. Súčasný dizajn zahrňuje aj prácu s multimédiami (audio, video, interaktívne 
prvky). Bez ohľadu na to, aký jednoduchý dizajn stránky môže byť, platia určité zásady, ktoré 
musia byť dodržané. 

Na vývoj sa zvyčajne aplikujú tri pohľady: 

• vizuálny - skúsiť opticky zhodnotiť dokument, jeho časti a ich funkčný význam, 
• kritický - znamená oddeliť dobré od zlého, všimnúť si slabé prvky a upraviť alebo 

odstrániť ich, 
• analytický - zvoliť ideálnu kombináciu dobrých prvkov. 

Základné ciele 

Tri hlavné zásady, ktoré treba vždy dodržiavať, a to pri akejkoľvek prezentácii alebo 
stránke: 
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• informačná schopnosť - každá zobrazená stránka slúži na prenos myšlienky, 
informácie. Dôležité je text a grafické prvky rozumne usporiadať do logického 
celku, rozčleniť významné časti a doplnkové údaje k nim, 

• čitateľnosť - podmienka čitateľnosti záleží hlavne na vhodnom type, reze a stupni 
použitého písma vo vzťahu ku koncovému dokumentu. Typ zvoleného písma závisí 
od charakteru, účelu a veľkosti konkrétnej stránky,  

• estetická úroveň - tu sa prejaví výtvarný cit autora, ale aj jeho znalosť typografie 
a kompozície. Ako základné pravidlo môžeme uviesť fakt, že častokrát menej 
znamená viac. 

Interaktívny vzdelávací kurz nie je len jednoduchá prezentácia, príručka alebo učebnica. 
Platia preň nasledovné rozširujúce pravidlá : 

• sústrediť sa na hlavné body a ciele vyučovania; zdôrazniť základné informácie 
a umožniť ich ľahké vyhľadávanie, 

• vyhnúť sa zrakovej únave - treba vybrať dizajn a štruktúru kurzu tak, aby ani pri 
rozsiahlom počte stránok neunavovala oči a myseľ, 

• dizajn musí byť navrhnutý tak, aby spĺňal hlavnú podstatu kurzu - vzdelávať, nie 
uchvátiť. Uprednostniť stručnosť, zreteľnosť a jednoduchosť, ktoré vystihnú 
podstatu veci pred náročnými efektmi, ktoré môžu odpútať pozornosť od dôležitých 
pojmov, 

• dizajn navrhovať na prezeranie, prehľadávanie. Čitateľ zväčša prezrie stránku, 
preskakuje dlhé pasáže textu, než aby ich mal porade čítať. Preto je dôležité hlavné 
body záujmu urobiť tak, aby boli rýchlo a spoľahlivo dostupné. 

Efektívna schéma kurzu 

Hlavná stránka kurzu je zvyčajne rozdelená na rozsiahlejšiu primárnu oblasť (v strede 
plochy zobrazenia) a sekundárnu oblasť. Tie sú umiestnené po okraji primárnej oblasti 
a obsahujú spravidla záhlavie, prvky navigácie, hypertextové odkazy, tlačidlá... Sekundárne 
a primárne časti sa rozlišujú farbou pozadia, okrajov, ale aj jednoduchým zarovnaním 
objektov do jednotlivých celkov.  

Priestor v dolnej časti obrazovky je vyhradený pre hlavnú navigáciu a pre tlačidlá 
umožňujúce „služby“ kurzu (pomoc, slovník, testy, glosár...). Plocha vpravo obsahuje 
sekundárnu oblasť, ktorá môže zahrňovať podporné akcie (vyhľadávanie, diskusné fórum, 
index), doplňujúce informácie alebo sekundárnu navigáciu. Najväčšia časť obrazovky je 
venovaná hlavnému prezentačnému priestoru. V ňom sa zobrazujú akékoľvek informácie 
vyvolané v iných častiach kurzu. Obsahuje hlavný titulok, ktorým je v našom prípade názov 
kurzu. 

Potom, ako sú už raz navrhnuté tieto prvky, treba ich efektívne, dôsledne a účelne 
využívať. Nadpisy, záhlavie, tlačidlá a ostatné prvky sa umiestňujú na jednotné miesta vo 
všetkých zobrazovaných stránkach kurzu - uľahčí to orientáciu v kurze a spríjemní jeho 
študovanie. 
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Úvodná animácia 

Pomoc (HELP) 

Hlavné menu Podmenu 

Obsah 
Test 

Slovník Internetové odkazy 

 

príklad schémy multimediálneho kurzu 

Pravidlá pre vzdelávacie kurzy 

Pravidlá pre správne vytváranie a dizajn multimediálnych vzdelávacích kurzov sú 
obsiahnuté v štyroch okruhoch: 
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udržiavať text prehľadný - využívať štýly, odstavce alebo iné mechanizmy, ktoré 
zaistia, že text bude čitateľný, zreteľný. Dosiahne sa to dodržiavaním nasledovných 
odporúčaní: 

• adekvátny stupeň písma - v zásade používať aspoň 10 bodový font písma. Ideálne je 
12 alebo 14 bodový stupeň písma, 

• veľký kontrast s pozadím - uistiť sa, že text „vidno z pozadia". Vyhnúť sa príliš 
nápadnému pozadiu a pozadiu, ktoré splýva s textom, 

• striedme zvýrazňovanie - v rámci odseku používať čo najmenej typov písma 
a farieb. Mohlo by to odpútať pozornosť od dôležitých pojmov. Neprípustné je 
zvýrazňovať celé bloky textu, 

• vľavo zarovnaný text - väčšina textu musí byť zarovnaná vľavo, na stred a vpravo 
zarovnaný text sa používa na krátke pasáže,  

• krátke dĺžky riadkov - cca 40 - 60 znakov/riadok, 
• primerané riadkovanie - odporúča sa 1/30 z dĺžky riadku, 
• jednoduché fonty - pre zobrazovanie na obrazovke sa najlepšie hodia bezserifové 

fonty s jednoduchými tvarmi, 
zbaviť sa dlhých blokov textu - zopár tipov ako urobiť dlhé pasáže lepšie čitateľné: 

• úprava textu - pokúsiť sa myšlienku podať s menším počtom slov, 
• pretransformovať odseky do zoznamov - zmenou štruktúry sa dá podstatne 

zjednodušiť a sprehľadniť súvislý text, 
• používať grafické prvky - ak je to možné, text nahradiť resp. doplniť o tabuľky, 

diagramy, grafy, 
• používať multimédiá - zvuk, animácie, obrázky a video, 
zvýrazňovanie dôležitých prvkov - najdôležitejšie veci musia byť centrom pozornosti: 

• kontrast - využiť farebné kontrasty teplých a studených farieb, 
• uchovať zreteľnosť - blikajúce a pohybujúce objekty by nemali obsahovať text, 
vložiť do obsahu popis - čitateľ prezerá kurz väčšinou podľa svojich preferencií, 

zastavuje sa len pri určitých témach, ktoré mu vyhovujú. Preto je dôležité, aby bol kurz 
navrhnutý tak, aby sa v ňom čitateľ ľahko orientoval a bolo hneď zrejmé čím sa jednotlivé 
kapitoly zaoberajú. Tu je zopár návrhov ako obsah udržať informatívny: 

• zrozumiteľné položky – zabezpečiť, aby titulok, nadpis kapitoly, vystihoval podstatu 
problematiky, ktorou sa zaoberá, 

• oboznámenie sa s témou - zahrnúť stručný popis k titulkom. Stačí veta, dve, ktoré 
vysvetlia, prečo je kapitola dôležitá, prípadne upozornia na nadväznosti na ďalšie 
témy, 

• zobrazovať navigačnú cestu - v rozsiahlych kurzoch sa zlepší orientácia. 

Farby a ich kombinácie 

Vnímanie farieb 

Svetlo môžeme z fyzikálneho hľadiska chápať ako elektromagnetické vlnenie v oblasti 
1014 Hz. Každá farba zodpovedá určitej frekvencii. Rozsah človekom vnímateľných farieb je 
od červenej (4,3 x1014 Hz) až po fialovú (7,5 x 1014 Hz). Nižšie hodnoty zodpovedajú 
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infračervenému svetlu, vyššie ultrafialovému žiareniu. V rámci viditeľnej časti spektra je 
človek schopný rozlíšiť viac ako 400 000 rôznych farieb a ich odtieňov. Existujú tzv. 
komplementárne farby, ktorých zložením vznikne biele svetlo.  

Svetlo nemá žiadny atribút, ktorý by sa mohol nazvať farbou. Farba je subjektívny 
vnem, výsledok vizuálneho vnímania ľudského oka. Farba má nasledovné atribúty: 

• chromatická - zelená, červená, modrá ... 
• achromatická - čierna, sivá, biela 
• kvantifikátory - jasná, tmavá ... 
 
Ľudské oko má najcitlivejšiu vnímavosť na zelenú farbu a naopak nízke rozlíšenie v 

oblasti modrej farby. Z toho vyplýva, že jemné detaily nemajú byť modrej farby. 

Dopadom bieleho svetla na objekt sú niektoré frekvencie povrchom objektu odrazené a 
niektoré sú pohltené. Súhrn frekvencií vlnenia, ktoré daný objekt odrazil, vytvára to, čo 
vnímame ako farbu objektu. 

Pre popis charakteristík svetla sa okrem frekvencie udávajú aj ďalšie atribúty: 

• Jas (intensity), prípadne svietivosť (luminosity) zodpovedá intenzite svetla. Čím je 
vyššia intenzita svetla, tým sa javí zdroj jasnejší. 

• Sýtosť (saturation) udáva „čistotu“ farby svetla. Je tým vyššia, čím je užšie 
frekvenčné spektrum svetla. 

• Svetlosť (brightness) udáva veľkosť achromatickej zložky v svetle, ktoré má určitú 
dominantnú frekvenciu. 

Výber farieb 

Farby sa vyberajú buď z predvolenej palety v konkrétnom DTP programe, alebo 
zapísaním hodnôt v niektorom z farebných modelov. Pri výbere farby je dôležité dodržiavať 
nasledovné: 

• Kontrast farieb - Princíp kontrastu farieb by nemal byť limitovaný úzkym 
spektrom prirodzených základných farieb ako je červená, modrá, fialová, zelená, 
žltá, ... V DTP dizajne dosiahneme kontrast výberom protiľahlých farieb z tzv. 
farebného kruhu. Podklad by mal harmonizovať s jednou z vybraných farieb. 

• Súlad celku - Berie sa do úvahy aj vzťah farby a typu písma, podkladu a celkový 
charakter dizajnu. Použitie kontrastných farieb musí rešpektovať súlad scény ako 
celku. 

• Čitateľnosť - Pri zvýrazňovaní farbou treba vždy pamätať na čitateľnosť 
zvýrazňovaného prvku. Jemné detaily nemajú byť modré, pretože ľudské oko má 
najnižšiu rozlišovaciu schopnosť práve v tejto časti spektra. 

Farebný kruh 

Vzťahy medzi jednotlivými farbami sa dajú najlepšie predviesť na farebnom kruhu. Vo 
farebnom kruhu sú všetky farby dúhy a je založený na troch základných farbách: žltej, 
červenej a modrej. Všetky ostatné farby vznikajú kombináciou týchto farieb. Napríklad, 
oranžová vznikne, ak zmiešame žltú s červenou, fialová je zmesou modrej a červenej, zelená 
zmesou modrej a žltej. Ak základné a z nich odvodené farby usporiadame do kruhu, vznikne 
spomínaný farebný kruh. 
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farebný kruh 

V predchádzajúcej časti  publikácie boli spomenuté základné vlastnosti svetla: jas, 
sýtosť a svetlosť. Pri výbere vhodnej farby je treba brať zreteľ aj na tieto vlastnosti. Farbou 
s najväčším jasom je žltá, najmenej žiarivá je fialová. Efekt jasu však ovplyvňuje aj sfarbenie 
okolia, napríklad žltá farba na modrom podklade pôsobí jasne a žiarivo, ale na bielom tak 
nevynikne. 

Vplyv na to, či je farba svetlejšia, alebo tmavšia, má aj jej sýtosť, čiže stupeň intenzity. 
Vysokým stupňom sýtosti farby sa dosiahne jej hlboký tón, po zosvetlení sa objaví jemný 
pastelový odtieň farby. 

Pri tvorbe grafického dizajnu a výbere farieb by sme mali pamätať na to, že svetlejšie 
farby pôsobia spravidla ľahko a sviežo, tmavšie farby budia skôr dojem vážnosti. 

Základné zásady kombinovania farieb 

Z farebného kruhu môžeme odvodiť všetky pravidlá dôležité pre vytváranie farebných 
kompozícií. 

Kruh sa dá rozdeliť na dve polovice, v ktorých majú všetky farby spoločnú vlastnosť: 
farby v blízkosti modrej pôsobia ako studené, farby okolo žltej naopak ako teplé. Farby, ktoré 
sú v kruhu vedľa seba, majú spoločné črty a teda vo vzájomnej kombinácii vytvárajú 
pôsobivé kombinácie. Dobré sú aj kombinácie farieb výlučne z „teplej“, alebo zo „studenej“ 
časti kruhu. Pestrofarebnú kombináciu môžeme vytvoriť výberom farieb podľa trojuholníka 
vo farebnom kruhu. 

LMS Moodle 

Moodle je LMS pracujúci v OS Linux a aj OS Windows. Pracovať s LMS Moodle 
môžu všetci (používateľi, učitelia, administrátori) prostredníctvom bežných internetových 
prehliadačov. Pritom vôbec nemusíte vedieť pod akým OS pracuje LMS Moodle. Linuxového 
administrátora budete potrebovať len na funkcie spojené so správou systému. 

Moodle poskytuje niekoľko prístupov bežných aj v iných LMS: 

• používateľský 
• učiteľský 
• administrátorský 
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Vzhľad stránky sa v jednotlivých prístupoch nelíši. Rozdiel je iba v ponúkaných 
možnostiach a právach jednotlivých prístupov. Najmenšie možnosti a práva má používateľské 
konto, najväčšie možnosti a práva má administrátor. 

Učiteľský prístup 

Učiteľský prístup je z nášho pohľadu tým najzaujímavejším a najpodstatnejším a preto 
mu venujeme najviac priestoru.  

 

Animácia: Prihlásenie do LMS 

Nastavenia kurzu 

Na stránke Nastavenia sú nastavenia dôležitých parametrov kurzu: meno kurz, 
prihlasovací kľúč, kategória, formát, dátum začiatku kurzu, počet vyučovacích týždňov (alebo 
tém) a mnoho ďalších.  

Veľmi dôležitou súčasťou nastavení je formát kurzu. V súčasnosti sú pripravené tri 
formáty kurzov. Formáty kurzov sú šablóny, ktoré určujú rozloženie jednotlivých súčastí 
kurzu do menších celkov.  

Moodle poskytuje nasledovné šablóny formátov kurzov: 

• týždenný  
• tematický 
• spoločenský 
Pre použitie na vysokej škole je najvhodnejšia šablóna týždenného formátu kurzov. 

Preto sme použili tento formát a v každom týždni sme určili používateľom vypracovanie 
konkrétneho zadania. Ku každému zadaniu majú používatelia k dispozícii multimediálny 
vzdelávací kurz a diskusné fórum. 

 

Animácia: Nastavenie parametrov kurzu 
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Obr. 1: Úvod a zadanie v prvom týždni štúdia 

Okrem toho používatelia môžu vyjadrovať svoj názor na obtiažnosť jednotlivých úloh a 
tiež môžu popísať svoj postup pri spracovaní jednotlivých zadaní. 

Aktivity v kurze 

Tu je popis aktivít, ktoré môžu byť pridávané do jednotlivých týždňov podľa 
požiadaviek učiteľa: 

• Assignment: je to stanovenie úlohy. Pritom sa určuje dátum a maximálna známka, 
ktorú môže používateľ dosiahnuť. Pomocou tejto aktivity môžeme od používateľov 
požadovať vypracovanie nejakej úlohy a jej odovzdanie prostredníctvom internetu. 

 

Animácia: Assignment 

• Choice: na položenú otázku má používateľ možnosť vybrať si jednu odpoveď 
z mnohých. Pomocou tejto aktivity môžeme robiť jednoduché testy alebo zisťovať 
názor používateľov na vybrané témy. 

• Forum: je to diskusné fórum s rôznymi variantmi (jednoduchá diskusia na jednu 
tému, všeobecné fórum pre všetkých, ...). Pomocou tejto aktivity sa používateľi 
môžu dozvedieť odpovede na svoje otázky (od učiteľa alebo od svojich kolegov) 
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Animácia: Forum 

• Journal odpoveď na otázku s otvoreným koncom. Táto aktivita môže mať určené 
obdobie, počas ktorého bude prístupná a maximálnu známku, ktorou sa bude 
hodnotiť. 

• Resource je to vlastne študijný materiál, z ktorého majú používateľi študovať. Sú to 
dopredu pripravené materiály uložené na serveri, texty napísané priamo v prostredí 
Moodle, alebo odkazy na www stránky so študijnými materiálmi. 

• Quiz: jednoduchý test vytvorený z niekoľkých typov otázok. Otázky sú 
v kategorizovanej databáze a môžu byť opakovane použité. Testy povoľujú viacero 
pokusov. 

 

Animácia: Quiz 

• Survey je to niekoľko typov dotazníkov 
• Chat: nástroj na on-line komunikáciu medzi účastníkmi vzdelávania 

 

Animácia: Chat 

• Workshop: nástroj na prácu skupiny používateľov na jednom zadaní 
Všetky aktivity používateľom sprístupňujeme postupne po jednotlivých týždňoch (v 

prípade prekročenia časového obdobia sa aktivity skryjú) pomocou ikony na to určenej (oko). 

Monitorovanie aktivít používateľov 

Okrem toho, že od používateľov dostávame pravidelne vypracovanie jednotlivých 
zadaní, spisov, výsledky testov a prieskumov, môžeme sledovať aj počet a dĺžku ich 
prihlásenia do kurzu.  
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Príklad hodontenia vypracovaného zadania. 

 
Odpoveď na jednoduchú otázku (Choise). 

Ukazuje sa, že LMS Moodle je veľmi dobrý nástroj na zavedenie elektronického 
vzdelávania na školách.  

Na záver spomenieme ešte dve veľmi dôležité vlastnosti tohto systému: 

• je to otvorený systém s dostupnými zdrojovými kódmi, takže si jeho funkcie môžete 
upraviť podľa vlastných potrieb (my sme sa pokúsili lokalizovať LMS do 
slovenčiny). Prípadne si môžete vytvoriť vlastné nové funkcie a nástroje. 

• LMS Moodle je zadarmo. Pri súčasnom stave financovania vysokých škôl je to asi 
jedna z najdôležitejších výhod systému. 
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