
Univerzitní učení je, jak známo, pro-
duktem evropského středověku, v do-
bě svého vzniku velmi pokrokovým 
a v průběhu staletí prošedším mnoha 
krizemi, které přivodilo často nejenom 
ustrnutí obsahu vzdělávání, ale také za-
staralost jeho forem. Karl Jaspers píše, 
že intelektuální restrukturace historic-
kých univerzit probíhá uvnitř starých 
forem jen velmi pomalu. Tam, kde for-
my učení zůstávají křečovitě zachová-
vány, neměnné vůči nové realitě, prav-
da a skutečnost mohou mít nakonec již 
jen symbolickou povahu. Proto hledá-
ní nových metod vzdělávání není sa-
moúčelným hledáním změny za kaž-
dou cenu, získáváním atraktivity per 
se, ale navozením prostředí intelektu-
ální dynamiky nezbytného k uskuteč-
ňování základní ideje univerzity.

Jednou z takových metod je e-lear-
ning, učení podporované informační-
mi technologiemi. Dramatický rozvoj 
této metody učení probíhá v České re-
publice hlavně v komerčním prostředí, 
v zahraničí ovšem již dlouho existují 
virtuální i kamenné univerzity, které 
nabízejí získání diplomu formou plně 
distančního on-line studia. E-learnin-
gový kurz předpokládá značný podíl 
samostudia – látka je vyložena za po-
moci technologií (jako jsou interaktiv-
ní učební texty, audiovizuální prvky) 
a učitel nebo jen školený tutor je stu-
dentům k dispozici například pro do-
tazy či opravení jejich úloh. Rozšíření 
počítačové sítě dovoluje také simulo-
vat sociální prostředí třídy – e-learnin-
gové systémy umožňují studentům 
kontaktovat se, diskutovat ze vzdále-
ných míst, společně se podílet na ře-
šení zadaného úkolu a tím si znalosti 
opakovat a upevňovat. Oba tyto hlav-
ní rysy – užití technologií pro názor-
nější výklad a využití IT pro procvičo-
vání a společnou práci – Masarykova 
univerzita hodlá rozsáhle využít v pre-
zenční i kombinované formě studia. 

Je známo, že křivka zapomínání 
informací získaných na běžných pre-

zenčních přednáškách je strmá – pod-
le některých materiálů si po uplynutí 
několika týdnů student pamatuje prů-
měrně jen 6 % přednesené látky. Z eko-
nomických důvodů není vždy možné 
organizovat v rámci výuky kontaktní 
semináře pro malé skupiny studentů, 
a proto použití e-learningových prv-
ků – byť v drobné míře – pro obtížná 
místa kurzů či jako oživení a doplnění 
učebních aktivit může již nyní zvýšit 
kvalitu vzdělávání na naší univerzitě. 

V červnu minulého roku byla schvá-
lena aktualizace Dlouhodobého zámě-
ru MU. Mimo jiné do něj byl začleněn 
tento bod:

„... v roce 2005 se MU zaměří zvláš-
tě na následující oblasti:

Rozvoj informačních technologií 
na celouniverzitní úrovni, zejména 
v souvislosti se správou sítě, informač-
ního systému MU a využíváním tech-
nik e-learningu a audiovizuální tech-
niky při výuce. Zpracování metodiky 
pro využití e-learningu učiteli MU 
a doporučení standardů jeho nasazení 
na různých fakultách MU. Vytvoření 
tří pilotních e-learningových kursů, je-
jich marketing a praktické nasazení.“

Masarykova univerzita má pro pro-
jekt zavedení e-learningu velmi dobré 
předpoklady. V množství již vytvo-
řených složitějších kurzů nejsme sice 
v rámci ČR dosud mezi prvními, ale 
máme vynikající technologickou zá-
kladnu a připravené učitele. Pět let 
povinného používání elektronické 
studijní administrativy již pomohlo 
překonat ostych – většina učitelů je 
schopna komunikovat e-mailem, elek-
tronicky zveřejňovat materiály, pra-
covat s elektronickým záznamníkem 
učitele, korespondenčně diskutovat se 
studenty a podobně. V následujícím 
období bude systém doplněn o nové 
možnosti a zejména bude vytvořen 
přehledný webový prostor s metodi-
kami, doporučeními a příklady, které 

učiteli odpoví na nezbytné metodické 
otázky spjaté s e-learningem (jak v ce-
losvětových knihovnách nalézt ani-
mace k problémovému tématu kurzu, 
v jakém formátu napsat výukový text, 
aby byl didakticky vhodný, jak začle-
nit audionahrávku, jak s nejmenším 
úsilím zorganizovat například každo-
týdenní diskusi nad problémovou úlo-
hou atp.). 

Cílem Masarykovy univerzity je roz-
sáhlé nasazení e-learningu na různých 
úrovních výuky a vzdělávání. Každý 
učitel by měl mít institucionální pod-
poru pro zavedení e-prvků do svého 
kurzu a pohodlný přístup k nástrojům 
usnadňujícím administrativu kurzu 
(např. elektronické zkoušení a opravo-
vání písemných prací). Každý student 
by měl mít k dispozici přinejmenším 
komunikační a svépomocné nástro-
je, pokud je učitel e-learningově málo 
aktivní nebo pasivní. Na některých 
fakultách očekáváme prudký rozvoj 
celoživotních (placených) studijních 
programů, kde budou využity ucelené 
e-learningové kurzy a zkvalitnění pro-
gramů v kombinované formě studia. 

Posun od spíše „nadšeneckého“ sta-
dia k plošnému použití je jistě ambi-
ciózní vize. Pro její zajištění chce naše 
škola využít jako základ svůj unikátní 
studijní systém IS MU, jehož techno-
logické parametry podporují uskutečni-
telnost tohoto záměru. V průběhu roku 
2005 dojde k začlenění zkušeností s do-
savadními menšími systémy (systém 
Moodle, Studium On-Line) a dalšímu 
rozvoji. Důraz na integrativní aspekt 
klade také celouniverzitní rozvojový 
projekt MŠMT, v jehož rámci vzniklo 
Centrum pro podporu e-learningu, na 
jehož práci se podílejí zástupci všech 
fakult. Toto strategické rozhodnutí by 
mělo ve střednědobé perspektivě posu-
nout Masarykovu univerzitu, co se týče 
rozsahu a kvality e-learningu, mezi nej-
lepší školy v republice.

Zuzana Brázdová, 
prorektorka pro studium 

S rozvojem distančního způsobu výu-
ky na Ekonomicko-správní fakultě se 
dostala do popředí otázka e-learningu 
a s ním souvisejících nástrojů pro pod-
poru samostudia. Začátkem roku 2002 
vznikl řešitelský kolektiv, který vytvo-
řil základní koncepci fakultního sys-
tému distančního vzdělávání na bázi 
e-learningu s návazností na adminis-
trativu a správu studia podporovanou 
Informačním systémem univerzity (IS 
MU). Vznikla vize virtuální fakulty 
„eSF“, která je pojata jako komplet-
ní kopie kamenné fakulty se standar-
dizovaným systémem distančního 
vzdělávání založeným na distančních 
studijních oporách (DSO), interaktiv-
ní podpoře samostudia, komunikaci, 
správě a administrativě studia, on-line 
přenosech a videokonferencích.

Základním pilířem „eSF“ se stal sys-
tém podpory studia (LMS). Po mno-
ha diskusích byla zvolena koncepce 
vlastního LMS, protože žádná z ko-
merčních aplikací nevyhovovala zá-
kladnímu požadavku – kompatibilitě 
s IS MU. K dalším důvodům patřila 
zejména vysoká pořizovací cena a ri-
gidita komerčních aplikací. V relativně 
krátké době došlo k realizaci záměru 
a v podzimím semestru 2002 byl za-
hájen „ostrý“ provoz první verze LMS 
Studium On-Line jako komplexního 
systému správy předmětů, uživatelů, 
dokumentů a testů pro kombinované 
bakalářské studium a celoživotní vzdě-
lávání (CŽV). 

Studium On-Line se skládá ze serve-
rové části a klientské části. Prvně jme-
novaná část zajišťuje vlastní správu 
dokumentů, on-line testů, autorizaci 
jednotlivých uživatelů a přidělování 
přístupových práv podle typu uživate-
le (student, tutor, administrátor). Kli-
entská část je přístupná uživatelům po-
mocí webového prohlížeče. Vstup do 
klientské části systému je zabezpečen 
uživatelským jménem a heslem. Každé-
mu z uživatelů se po přihlášení zobra-
zí jím zapsané či vyučované předměty 
a jsou mu přístupné všechny materiály 
a informace v nich obsažené.

V rámci „eSF“ je v současné době do 
LMS převedeno více než 170 předmě-
tů. Pro každý z nich je ve Studiu On-Li-
ne zavedena zvláštní stránka, na níž se 
zobrazují aktuální informace vztahující 
se k předmětu a z níž vede odkaz na ad-
ministrativní stránku předmětu v ISu. 
Dále je zde umístěna informace o tuto-
rovi předmětu, jeho adresa pro komu-
nikaci a odkaz na jeho osobní stránku. 
Nejdůležitější součástí stránky předmě-
tu je složka se studijním balíčkem ob-
sahující aktualizované údaje pro DSO, 
sylaby tutoriálů, odpovědi na nejčastěj-
ší dotazy studentů, doplňující studijní 
materiály, aktuální zadání prací opra-
vovaných tutorem (POT), data ode-
vzdání atd. Složka s autokorekčními 
testy motivuje studenta k průběžnému 
studiu a tutorovi současně dává základ-
ní přehled o studentových aktivitách.

Po několika letech experimentů s růz-
nými typy elektronických nástrojů 
podpory výuky (tzv. Learning Mana-
gement System, LMS) se v roce 2004 
vedení MU rozhodlo využít zkuše-
ností, získaných při budování Infor-
mačního systému podpory studia na 
MU, a elektronickou podporu výuky 
plně soustředit do tohoto systému 
a jeho rozšíření. IS MU již v součas-
né době poskytuje velmi rozsáhlou 
podporu administrativních úkonů, 
spojených s výukou. Učitelé jeho 
prostřednictvím vedou plnou agendu 
každého předmětu. Sylabus, seznam 
doporučené literatury či formální ná-
ležitosti předmětu jsou údaje, které 
na MU již nikdo nehledá jinde než v 
ISu. Stejně tak vypsání termínu a mís-
ta zkoušky, práce se seznamem při-
hlášených studentů a následné zadá-
ní hodnocení jsou již zcela přirozené 
úkony, zprostředkované ISem. Tech-
nologické a bezpečnostní požadavky 
umožňují tyto činnosti zajišťovat na 
celé univerzitě i při jeho průměrném 
denním využití více než patnácti tisí-
ci uživateli. 

Výuka však samozřejmě není tvoře-
na jen administrativou. Nezávisle na 
ISu, přesto zpravidla s využitím stej-
ných technologií, učitelé zpřístupňova-
li výukové materiály. Prostřednictvím 
e-mailů pak vedli diskuse, umožňují-
cí pokračovat tam, kde již na přednáš-
ce či bezprostředně po ní nezbyl čas; 
tyto diskuse však zpravidla byly indivi-
duální nebo zahrnovaly jen velmi ma-
lou skupinu studentů. Již v minulém 
roce se v ISu objevují jednotlivé sou-
části komplexněji pojaté podpory vý-
uky. Učitelé získávají možnost přímo 

v ISu vyvěsit libovolně strukturované 
studijní materiály, sbírat úlohy v elek-
tronické podobě, zveřejňovat průběž-
ná hodnocení, zakládat a využívat dis-
kusní fóra atd. V současné době již 
kolem jednoho tisíce kurzů využívá 
alespoň nějakou formu těchto rozšíře-
ných funkcí ISu.

Zatímco administrativu výuky snad 
již nikdo na MU nevede mimo IS, 
značná část pedagogů stále používá 
i jiné nástroje a prostředí pro zpřístup-
nění studijních materiálů a elektronic-
kou podporu výuky. Studium On-Line 
a Moodle jsou příklady těch nejroz-
šířenějších, z nichž zejména Moodle 
nabízí další přidanou hodnotu, kterou 
je jednak podpora vlastní přípravy stu-
dijních materiálů, ale zejména integro-
vaná podpora jednotlivých učebních 
úkonů ve virtuálním prostředí kurzu. 
Pedagog a studenti zapsaní do kurzu 
se mohou společně soustředit na vlast-
ní výuku podobně jako ve skutečné 
přednáškové místnosti či na seminá-
ři. Studenti v tomto prostředí mohou 
pracovat i samostatně nebo v rámci 
„nehlídaných“ týmů, zejména při pro-
cvičování učiva, řešení týmových pro-
jektů apod.

Další vývoj a rozšiřování ISu bude 
proto směřovat právě do prostředků 
pro tvorbu tohoto integrovaného výu-
kového prostředí – prostředí učícího 
se společenství. To však již není mož-
né bez odpovídajícího metodického 
zázemí. Odpovědnost za jeho vytvoře-
ní bude mít Centrum podpory e-lear-
ningu, jehož zárodek již vznikl na 
Ústavu výpočetní techniky a v němž 
má svého zástupce každá fakulta. Me-
todická podpora se soustředí zpočátku 

zejména na usnadnění přístupu učite-
lů k již existujícím či nově vyvíjeným 
nástrojům. Centrum se dále soustředí 
na oblast vlastní tvorby výukových 
materiálů, s cílem nabídnout pedago-
gům formou příruček a metodických 
pokynů znalosti a zkušenosti z použití 
různých autorských nástrojů.

Souběžně se centrum bude věnovat 
komplexní podpoře plně e-learningo-
vých kurzů samostatně použitelných 
například v rámci distančního vzdě-
lávání. První zkušenost centrum získá 
podporou pilotních kurzů, představu-
jících v současné době typické využití 
nástrojů e-learningu na MU. Nezbyt-
nou součástí je i podpora administra-
tivy spojené s placenými kurzy, nabí-
zenými zejména v rámci distančního 
a celouniverzitního vzdělávání. Pro 
tento účel budou přímo využity zkuše-
nosti, které získala ESF při rozvoji a vy-
užívání systému Studium On-Line.

Elektronická podpora výuky bude 
mít i v roce 2005 další rozměry, ze-
jména pokračující investiční podporu 
vybavování poslucháren multimediál-
ní technikou, podporu videonahrávek 
a jejich dalšího zpracování (digitální 
střižny) a primárně na ESF a FI i pod-
poru videokonferenčně vedených 
přednášek (zejména v souvislosti s vý-
ukou v Telči). Bude dále vytvářena 
nezbytná celouniverzitní infrastruk-
tura pro zpracování a uložení zázna-
mů přednášek a dalších digitálních 
videomateriálů a následně bezproblé-
mové zpřístupnění těchto materiálů 
z vytvářeného virtuálního výukového 
prostoru na ISu.

Luděk Matyska,
docent na katedře informačních technologií FI

E-learning zdaleka neznamená jen 
pověsit studijní materiály na síť, dát 
studentovi k dispozici předmětové fó-
rum a úložný prostor na odevzdávání 
domácích úkolů a přidat pár testíků. 
E-learning vyžaduje komplexní sys-
tém, který vedle věcného obsahu kur-
zů poskytuje i nástroje k řízení a kon-
trole efektivnosti výukového procesu, 
kombinuje na jednom výukovém mís-
tě v rámci sdílené pracovní plochy 
různé multimediální prvky, například 
prezentace, texty s odkazy, animo-
vané sekvence, videosnímky, nástro-
je pro komunikaci mezi vyučujícím 
a studenty a mezi studenty navzájem, 
testy a další pedagogické služby na 
odpovídající technologické bázi. Ten-
to výukový prostor by navíc neměl 
být někde jen tak zasunutý mezi dal-
šími údaji Informačního systému, ale 
měl by mít vyhrazený vlastní prostor 
bez jakýchkoli rušivých vlivů.

Proto se Pedagogická fakulta MU 
před několika lety rozhodla zavádět 
e-learningové metody do výuky pre-
zenčních a kombinovaných forem stu-
dia, a to nejen jako pouhých nástrojů 
pro předávání informací, případně pro 
kontrolu pochopení a zapamatování si 
učiva prostřednictvím cvičných testů, 
ale i při výchově nové generace učite-
lů, kteří si tento způsob výuky mohou 
vyzkoušet na vlastní kůži již ve škole, 
a to jak z hlediska e-studentů tak i e-tu-
torů. Jednotlivé katedry využívají mul-
timediální prvky při výuce již řadu let, 
ať už při tvorbě výukových programů 
na videu, vydáváním hypertextových 
učebnic na CD, nabídkou studijních 
materiálů na webových stránkách ka-
teder nebo budováním Virtuální stu-
dovny na katedře sociální pedagogi-
ky. To vše lze zahrnout pod pojem 
e-learning. Pokud však jeho definici 
zúžíme na „formu online vzdělávání 
v konkrétním systému pro řízení vý-
uky“ (Learning Management System, 
LMS), pak historie e-learningu na PdF 
příliš dlouhá není. 

Pro rok 2003 jsme získali nevelký 
grant v rámci Transformačních a roz-
vojových projektů MŠMT. Strávili 
jsme skoro rok pokusy postavit si vlast-
ní LMS, na to navazovalo období hle-
dání a zkoušení vhodného výukového 

prostředí a v listopadu téhož roku jsme 
spustili zkušební verzi Open Source 
LMS Moodle. Důvody, které nás vedly 
k volbě právě tohoto systému, byly ná-
sledující: nulové pořizovací náklady, 
přehlednost prostředí, otevřený kód, 
který nám umožňuje adaptovat stáva-
jící nebo vytvářet nové moduly, loka-
lizace do češtiny, nejdůležitější didak-
tické nástroje pro kvalitní řízení výuky, 
snadná, intuitivní manipulace a před-
chozí dobré zkušenosti z FF MU.

To bylo v době, kdy se na celou-
niverzitní úrovni o nějakém koordi-
novaném postupu nebo dlouhodobé 
koncepci e-learningu nedalo hovořit. 
Bylo sice jasné, že nějaký LMS bude 
dříve nebo později nutný, ale tehdy se 
kromě LMS Moodle experimentovalo 
i s LMS Ilias a definitivní rozhodnutí, 
že oficiálním e-learningovým prostře-
dím se do budoucna má stát IS, padlo 
až mnohem později.

Tato pilotní verze na adrese mood-
linka.ped.muni.cz sloužila zpočátku 
pouze potřebám Elektronické labora-
toře anglického jazyka pro studenty 
kombinovaného studia učitelství pro 
1. stupeň základní školy, ale brzy se 
díky výrazné podpoře vedení školy 
stala fakultním e-learningovým pro-
středím, do něhož se postupně zapo-
jují ty katedry, které z nejrůznějších 
důvodů cítí potřebu s e-learningem 
začít již teď a akutní tlak Akreditační 
komise na zvýraznění distančních prv-
ků v plánech kombinovaného studia 
způsobuje, že nemají čas čekat, až IS  
MU nabídne srovnatelně kvalitnější 
didaktické nástroje. 

V současnosti má v systému uživatel-
ské konto přes 8000 studentů a existu-
je v něm asi 200 kurzů v nejrůznějším 
stupni rozpracovanosti. Jsme zatím ve 
fázi, kdy se učitelé i studenti učí, jak 
vlastně s e-learningovým prostředím 
zacházet. Své poznatky předáváme dál 
v součinnosti s dalšími fakultami MU: 
pořádáme semináře pro zájemce z řad 
učitelů dalších pracovišť MU a s vývo-
jáři IS MU existuje dohoda, že se naše 
zkušenosti stanou jedním z východisek 
pro tvorbu celouniverzitního LMS.

Tamara Váňová, 
asistentka na katedře anglického jazyka

a literatury PdF

Studium On-Line na ESF

TÉMA: E-LEARNING NA MU

Elektronická podpora výuky v rámci ISu

Systém Moodle na PdF
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