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Teorie Teorie úúvodemvodem
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ZZáákladnkladníí terminologieterminologie
•• VyuVyuččovováánníí a ua uččeneníí sese

– Vyučování je proces, který by nás měl naučit, jak se 
učit. 

– Učení se, bývá definováno jako individuální
asynchronní činnost.

•• EE--learninglearning
– Obsahuje instrukce a modely pro aktivity 

individuálního (synchronní) a pokročilého 
skupinového (asynchronní) vzdělávání.

– Nejedná se o výuku práce s IT technologiemi, jako je 
práce s počítačem či internetem, atd. 
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AsynchronnAsynchronníí ee--learninglearning

•• VýukovVýukováá metoda, ktermetoda, kteráá mmůžůže být poue být použžita ita 
kdykoliv a kdekoliv.kdykoliv a kdekoliv.

•• Dva zDva záákladnkladníí modelymodely
– universitní model – pomocí webu se dá zvětšit 

spektrum studentů, kterým může být vzdělání
dostupné.

– jednotící model – zlepšení efektivity, snížení
nákladů a vytvoření databází užitečných informací, 
které mohou být rychle získány a využity ve chvíli, 
kdy je výuka ukončena.
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StavebnStavebníí bloky ebloky e--learningulearningu
•• MMěěly by odpovly by odpověědděět na tyto zt na tyto záákladnkladníí ototáázky:zky:

– Proč bych se měl vlastně učit?
– Co je náplní výuky? 
– Jak zjistím, že jsem se opravdu něco naučil?

•• PPřřííklady stavebnklady stavebníích blokch blokůů::
– diskuse k tématu
– co přijde příště
– úkoly e-mailem
– sebehodnocení



ver. 1.19                                              Asynchronver. 1.19                                              Asynchronnníí EE--learningovýlearningový SystSystéém                                               m                                               ©© 2005 2005 -- 2006 J. Zbo2006 J. Zbořřilil

JednotlivJednotlivéé sousouččáásti syststi systéémumu
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UUžživatelivateléé
•• TTřři i úúrovnrovněě uužživatelivatelůů::

– Administrátor
– Učitel
– Student 

•• StudentStudentůům je vm je věěnovnováána na 
zvlzvlášáštntníí pozornost v pozornost v 
oblasti bezpeoblasti bezpeččnostinosti

•• KaKažžddáá úúroveroveňň mmáá svsváá specifickspecifickáá prprááva a va a 
uužživatelivateléé ve stejnve stejnéé úúrovni si navzrovni si navzáájem jem 
nemohou modifikovat datanemohou modifikovat data
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PPřřehlednehlednéé interaktivninteraktivníí prostprostřřededíí
•• Fotografie uFotografie užživatele ivatele 
•• JmJmééno a pno a přřííjmenjmeníí
•• TTřříídada
•• PPřřehlednehlednéé menumenu
•• NNáápovpověěda jak se da jak se 

pracuje s aktupracuje s aktuáálnlníí
strstráánkounkou
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TestyTesty
•• Testy mohou mTesty mohou míít charakter výukový t charakter výukový 

(tzv. demo testy) nebo hodnot(tzv. demo testy) nebo hodnotííccíí
(výsledek je zapo(výsledek je započčííttáán do n do 
hodnocenhodnoceníí))

•• Student si mStudent si můžůže nastavit vzhled e nastavit vzhled 
testových ottestových otáázekzek

•• AdministrAdministráátor systtor systéému mmu můžůže e 
ppřřididáávat novvat novéé vzhledy otvzhledy otáázekzek

•• Tato funkTato funkččnost mnost máá za cza cííl eliminovat l eliminovat 
lehklehkéé mozkovmozkovéé disfunkcedisfunkce studentstudentůů
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•• UspoUspořřáádaný pdaný přřehled testehled testůů
•• PPřřehlednehlednéé barevnbarevnéé odliodliššeneníí

demo testdemo testůů od hodnotod hodnotííccííchch
•• Testy je moTesty je možžnnéé ččasovasověě omezitomezit
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•• ČČííslo otslo otáázkyzky
•• ZbývajZbývajííccíí ččas as 

testutestu
•• BodovBodovéé

hodnocenhodnoceníí
ototáázkyzky

•• 1 1 –– 4 odpov4 odpověědidi
•• ŽŽáádndnáá aažž

vvššechny echny 
odpovodpověědi di 
sprspráávnvnéé

•• MoMožžnost za chybnou odpovnost za chybnou odpověďěď odeodeččííst 0 st 0 –– 100100%% bodovbodovéé
hodnoty othodnoty otáázky z celkovzky z celkovéého hodnocenho hodnoceníí testutestu
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•• TestovTestovéé ototáázky lze nechat studenty prochzky lze nechat studenty procháázet zet 
dokola a upravovat dokud nevyprdokola a upravovat dokud nevypršíší ččasový limit, asový limit, 
nebo tuto funknebo tuto funkččnost lze zaknost lze zakáázatzat

•• Po umPo umííststěěnníí kurzoru mykurzoru myšši nad zadi nad zadáánníí ototáázky se v zky se v 
pomocnpomocnéém oknm okněě zobrazzobrazíí seznam odpovseznam odpověěddíí s s 
barevnbarevněě odliodliššenými moenými možžnostmi, kternostmi, kteréé student student 
vybralvybral
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Jak testy funguji?Jak testy funguji?

•• NNááhodnhodněě se vybse vybíírráá popořřadadíí ototáázekzek
•• NNááhodnhodněě se se řřadadíí momožžnosti odpovnosti odpověěddíí
•• OtOtáázky se zky se řřadadíí do skupin podle podo skupin podle poččtu bodtu bodůů

a va vžždy z tdy z tééto skupiny lze nechat nto skupiny lze nechat nááhodnhodněě
vybvybíírat rat žžáádnou, jednu adnou, jednu ažž vvššechny otechny otáázkyzky

•• Tedy, logika stavby testu je odvozena z Tedy, logika stavby testu je odvozena z 
formulformuláářře na dale na dalšíším slajdum slajdu……
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HodnocenHodnoceníí studiastudia
•• Výsledky za celou dobu Výsledky za celou dobu 

studiastudia
•• PPřřehledný seznam ehledný seznam 

ppřředmedměěttůů
•• PoPoččty klasifikovaných i ty klasifikovaných i 

neklasifikovaných neklasifikovaných 
výsledkvýsledkůů // znznáámekmek

•• AktuAktuáálnlníí hodnocenhodnoceníí v v 
ppřředmedměětutu
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•• UUččitel mitel můžůže zanechat pozne zanechat poznáámku k termmku k termíínu testu, nu testu, 
hodnocenhodnoceníí respektive i respektive i úústnstníí hodnocenhodnoceníí výsledkuvýsledku

•• PPřřehlednehlednáá legendalegenda
•• Strukturovaný seznam klasifikovaných a Strukturovaný seznam klasifikovaných a 

neklasifikovaných (demo) výsledkneklasifikovaných (demo) výsledkůů
•• PodrobnPodrobnéé informace o kainformace o kažžddéém výsledku m výsledku / / znznáámcemce

•• MoMožžnost nost 
skrýt  skrýt  čči i 
zobrazit zobrazit 
neklasifikoneklasifiko
vanvanéé
výsledky výsledky 

•• DosaDosažženenéé
bodovbodovéé
hodnocenhodnoceníí
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Archiv výsledkArchiv výsledkůů
•• ČČervenerveněě

jsou jsou 
vyznavyznaččenenéé
chybychyby

•• Po kliknutPo kliknutíí
na odkaz na odkaz 
ObrObráázekzek se se 
zobrazzobrazíí
nnááhled hled 
obrobráázkuzku
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ZadZadáávváánníí hodnocenhodnoceníí uuččitelemitelem

•• UUččitel mitel můžůže skupinove skupinověě zadzadáávat vat 
hodnocenhodnoceníí napnapřřííklad klad „„pappapíírovrovééhoho““
testu pro celou ttestu pro celou třříídudu
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DatovDatovéé úúloložžiiššttěě
•• MoMožžnost znost zřříízenzeníí

spolespoleččnnéého ho 
datovdatovéého ho úúloložžiiššttěě
napnapřřííklad pro klad pro šškolnkolníí
řřad a jinad a jinéé dokumenty dokumenty 
v elektronickv elektronickéé
podobpodoběě

•• PPřřehlednehlednéé rozdrozděělenleníí studijnstudijníích materich materiáállůů
podle ppodle přředmedměěttůů a pro kaa pro kažždou tdou třříídu zvldu zvlášášťť
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•• UUččitel mitel můžůže zanechat pozne zanechat poznáámku mku 
s dopls doplňňujujííccíími informacemi u mi informacemi u 
kakažžddéého souboruho souboru

•• StudijnStudijníí materimateriáály rly růůzných typzných typůů
(zip (zip / / pdfpdf))
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DiskusnDiskusníí boardboard

•• Jeden ze zJeden ze záákladnkladníích stavebnch stavebníích kamench kamenůů
kakažžddéého eho e--learningovlearningovééhoho a informaa informaččnníího ho 
systsystéémumu

•• Snaha o co nejpropracovanSnaha o co nejpropracovaněějjšíší ttřříídděěnníí
ttéémat a diskusmat a diskusíí od probod probííranranéé lláátky, ptky, přřes es 
domdomááccíí úúkoly akoly ažž po mimopo mimošškolnkolníí aktivityaktivity
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•• ReRežžim diskuse s vlim diskuse s vlááknykny
•• PropracovanPropracovanáá prprááva va 

ppřřííspspěěvkvkůů a jejich reakca jejich reakcíí
•• OsobnOsobníí obrobráázek studenta zek studenta 

u kau kažžddéého pho přřííspspěěvkuvku

•• MoMožžnost mnost měěnit vzhled nit vzhled 
textutextu

•• SmejlSmejlííkyky
•• InteraktivnInteraktivníí nnááhled phled přřed ed 

vlovložženeníím pm přřííspspěěvkuvku



ver. 1.19                                              Asynchronver. 1.19                                              Asynchronnníí EE--learningovýlearningový SystSystéém                                               m                                               ©© 2005 2005 -- 2006 J. Zbo2006 J. Zbořřilil

TiskovTiskovéé sestavysestavy

•• KaKažždý udý uččitel si mitel si můžůže libovolný test e libovolný test 
ppřřipravit do formipravit do formáátu pro tisk a zadat tu pro tisk a zadat 
test v paptest v papíírovrovéé podobpodoběě

•• Do testu se Do testu se ppřředvypledvyplňňujeuje ttřříída a doba da a doba 
na test, jena test, je--li zadli zadáána v systna v systéémumu
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•• StaStaččíí jen jen 
vytisknout, vytisknout, 
namnonamnožžit a it a 
test je test je 
ppřřipraven vipraven vžždy dy 
v jednotnv jednotnéé
podobpodoběě k k 
poupoužžititíí

•• ObrObráázky se zky se 
musmusíí tisknout tisknout 
zvlzvlášášťť
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HardwarovHardwarovéé nnáároky na systroky na systéémm

•• ServerServer**
– CPU 1,5GHz
– 512MB RAM (lépe 1GB)
– 80GB HDD
– LAN 10/100/1000
– OS: Win NT, 2000, XP / Linux
– Ostatní SW: Apache 2.x, PHP 4.3.x, MySQL 5.x (vše patři do GNU/GPL)

•• KlientKlient
– Odpovídající HW pro běžnou pracovní či kancelářskou stanici
– Libovolný OS
– Internetový prohlížeč IE 6.x, Firefox 1.x, Mozilla

**odpovodpovííddáá zzááttěžěži 300i 300--800 u800 užživatelivatelůů


	Obsah:
	Teorie úvodem
	Základní terminologie
	Asynchronní e-learning 
	Stavební bloky e-learningu
	Jednotlivé součásti systému
	Uživatelé
	Přehledné interaktivní prostředí
	Testy
	Jak testy funguji?
	Hodnocení studia
	Archiv výsledků
	Zadávání hodnocení učitelem
	Datové úložiště
	Diskusní board
	Tiskové sestavy
	Hardwarové nároky na systém

