
ver. 1.1                            Asynchronní E-learningový Systém - Lehké mozkové disfunkce                      © 2005 - 2006 J. Zbořilver. 1.1                            Asynchronní E-learningový Systém - Lehké mozkové disfunkce                      © 2005 - 2006 J. Zbořil

Lehké mozkové dysfunkceLehké mozkové dysfunkce



ver. 1.1                            Asynchronní E-learningový Systém - Lehké mozkové disfunkce                      © 2005 - 2006 J. Zbořilver. 1.1                            Asynchronní E-learningový Systém - Lehké mozkové disfunkce                      © 2005 - 2006 J. Zbořil

Obsah:Obsah:
• TestyTesty
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Vzhled TestůVzhled Testů
• Student si může nastavit vzhled Student si může nastavit vzhled 

testových otázektestových otázek
• Administrátor systému může Administrátor systému může 

přidávat nové vzhledy otázekpřidávat nové vzhledy otázek
• Tato funkčnost má za cíl eliminovat Tato funkčnost má za cíl eliminovat 

lehké mozkové disfunkce studentů lehké mozkové disfunkce studentů 
diky tomu, že studentům zpříjmení diky tomu, že studentům zpříjmení 
vzhled a odstraní omyly například vzhled a odstraní omyly například 
záměnou písmenek a podobně.záměnou písmenek a podobně.
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• Testové otázky mohou mít opravdu téměř Testové otázky mohou mít opravdu téměř 
libovolný vzhledlibovolný vzhled
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Praktické výsledkyPraktické výsledky
• Většina studentů ponechala vždy základní Většina studentů ponechala vždy základní 

nastavení testů/systému, pokud je na to nastavení testů/systému, pokud je na to 
učitel výslovně neupozornil, z čehož plyne učitel výslovně neupozornil, z čehož plyne 
nutnost alespoň základního seznámení nutnost alespoň základního seznámení 
studenta se systémem za doprovodu studenta se systémem za doprovodu 
učiteleučitele

• Hodnocení učebních poruch studentů Hodnocení učebních poruch studentů 
v kontrastu s nastavením systému:v kontrastu s nastavením systému:
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• DyskalkulieDyskalkulie – převažoval grafický vzhled  – převažoval grafický vzhled 
sytému (římská čísla, případně i jiné sytému (římská čísla, případně i jiné 
neobvyklé, ale výrazné schematické neobvyklé, ale výrazné schematické 
značky a obrázky), čím mladší studenti, tím značky a obrázky), čím mladší studenti, tím 
tato snaha byla obecně většítato snaha byla obecně větší

• DyslexieDyslexie – snaha použít co nejvíce  – snaha použít co nejvíce 
nepodobných znaků k odlišení vzhledu nepodobných znaků k odlišení vzhledu 
testových otázektestových otázek

• Dysgrafie a dysortografieDysgrafie a dysortografie - u těchto dvou  - u těchto dvou 
poruch se zatím nepovedlo najít žádnou poruch se zatím nepovedlo najít žádnou 
výraznou odchylku v použití nějakého stylu.výraznou odchylku v použití nějakého stylu.
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NápovědaNápověda
• Každý uživatel systému, má na aktuální Každý uživatel systému, má na aktuální 

stránce přehlednou a jednoduchou stránce přehlednou a jednoduchou 
nápovědu:nápovědu:
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BarvyBarvy

• Systém používá kontrastní barvySystém používá kontrastní barvy
• Barevná škála se snaží respektovat dnes Barevná škála se snaží respektovat dnes 

moderní paletu pastelových barevmoderní paletu pastelových barev
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Odvozená paleta barevOdvozená paleta barev
• Systém se snaží dodržovat tuto konkrétní Systém se snaží dodržovat tuto konkrétní 

paletu barev:paletu barev:
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