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2 Souhrn 
Cílem práce bylo vytvořit a otestovat na moderních e-learningových 

metodách postavený výukový koncept, který by reagoval na potřebu vyšší 

individualizace výuky ve smyslu časovém, místním i obsahovém. Tento 

koncept byl nazván MSL – mnohastupňový e-learning. V duchu konceptu 

byly vytvořeny tři kurzy v LMS (Learning Management System) Moodle 

jako podpora výuky praktických cvičení předmětu Lékařská biofyzika. 

V rámci pilotního projektu pak byla testována kvalita těchto kurzů a jejich 

dopad na výuku. Pro evaluaci kurzů byla použita modifikovaná metodika 

eLSE (e-Learning System Evaluation). Jako test dopadu na výuku 

posloužilo meziroční srovnání výsledků semestrálních testů. Z výsledků 

pilotního projektu plyne, že se nám podařilo vytvořit poměrně kvalitní 

kurzy. Rozdíl dopadu klasické metody výuky a elektronicky podpořené 

výuky nevyšel statisticky významný. Výpovědní hodnota získaných 

výsledků je však diskutabilní pro technické potíže při jejich získávání. 

Neplánovaným přínosem je proto vznik nové metodiky pro srovnávání 

výuky, která vznikla v reakci na zmíněné potíže. 

3 Summary 

Electronic support for learning -Use of the multiple steps e-learning 

concept in medical biophysics 

The aim of our work was to create and test a new concept of education 

based on modern e-learning methods. It should respond to our needs of 

higher individualization of education in terms of time, content and place. 

We named it the MSL concept – the Multiple Steps Learning concept. In 

the spirit of our concept we created three courses in LMS Moodle as 

support of practical education in Medical Biophysics. We started a pilot 

project to test the quality of the courses and their impact on knowledge of 

students. For evaluation of the courses we used our own modification of 

eLSE methodology. To test the impact on knowledge we compared the 

results of end-term tests between subsequent years – the education with and 

without e-learning support. The results of our pilot project show clearly that 
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we created good quality courses. However, the impact of the new method 

on knowledge is not clear. According to the collected data the difference 

between both methods of education is not statistically significant but we 

experienced some serious problems during data acquisition and that is why 

the validity of the data is at least disputable. These problems gave rise to a 

new methodology of gained knowledge comparison which was an 

unplanned yet very important side product of our project. 

4 Úvod do problematiky 

Internet je fenomén, který se postupně stává neoddělitelnou součástí života 

v naší společnosti. Zkracuje vzdálenosti a spojuje dříve nespojitelné. 

Sociální sítě boří hranice soukromí, jak ho známe, a dávají mu nový 

rozměr. S tím, jak technologie čím dál více proniká do našich životů, 

proniká zároveň do výukového procesu. Důležitější než vlastní přechování 

informace začíná být díky všudypřítomnosti informačních zdrojů její rychlé 

nalezení a zhodnocení její platnosti v kontextu daného problému. Klasický 

způsob výuky je vzhledem k nově vyvstávajícím potřebám společnosti 

omezující. Stále více je patrný odklon od pasivního výkladu látky učitelem 

k aktivnímu učení se a vstřebání individuálně potřebné informace. 

Výuku je třeba více individualizovat a přizpůsobit potřebám jednotlivých 

studentů nejen obsahově ale i časově a v tom nám může být Internet 

neocenitelným pomocníkem. Systémy pro řízení výuky umožňují spojit 

studenta s vyučujícím bez ohledu na čas a místo. Pokud bychom si 

získávání informací – studium představili jako přesun z místa A do místa 

B, tak by takový systém bylo možno připodobnit nejspíše ke schodům do 

metra, tedy k efektivnímu a rychlému transportnímu prostředku. Pokud 

půjdeme v této představě malinko dál a včleníme do systému vlastnost 

přizpůsobit se studentovi, mění se rázem tyto schody v pohyblivý eskalátor. 

Nejen že studentovi zpřístupníme potřebnou informaci v čase a na místě, 

které si vybere, ale ještě se mu pokusíme ji předložit v pro něj co 

nejpřijatelnější formě.  
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5 Cíle disertační práce 
Pro přehlednost jsou cíle práce uvedeny jednotlivých bodech: 

 Vytvořit koncept e-learningu se snahou o individualizaci výuky ve 

smyslu časovém, místním i obsahovém. 

 Vybrat vhodný e-learningový systém pro použití v našich 

podmínkách. 

 Vytvořit kurzy na základě nově vzniklého výukového konceptu a 

doprogramovat pro koncept nutnou chybějící funkcionalitu v e-

learningovém systému. 

 Najít vhodnou metodiku pro systematickou evaluaci vytvořených 

e-learningových kurzů k posouzení jejich kvality. 

 Ve výukovém experimentu posoudit kvalitu vytvořených kurzů. 

 Srovnat dopad klasické výuky s výukou podpořenou e-

learninovými kurzy. 

6 Materiál a metodika 

6.1 MSL koncept výuky - mnohastupňový e-learning, 

metodika tvorby kurzu 

Koncept mnohastupňového e-learningu (MSL) vyvinutý naším pracovištěm 

je reakcí na potřebu individualizace výuky při příliš velkém rozptylu 

vstupních znalostí studentů v kurzu. Klasické metody počátečních 

rozřazovacích testů nejsou totiž vždy nejlepším řešením, protože mohou 

být časově i organizačně náročné a nejsou vhodné pro skupiny s příliš 

nízkým počtem studentů. MSL koncept umožňuje zahrnout rozřazení přímo 

do vlastního vzdělávacího procesu. Nejedná se v pravém slova smyslu o 

koncept adaptivního e-learningu, protože zde chybí systémem udržovaný 

model uživatele, který by shromažďoval a analyzoval data na základě jeho 

akcí, ale jde spíše o e-learningový koncept s adaptivními rysy. Jeho výhody 

jsou, že jde realizovat v různých LMS (Learning Management Systémech) 

bez nutnosti speciálního software a může být v omezené míře použit i 

anonymním uživatelem. 
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Základní myšlenka je jednoduchá (23) - vytvořit interaktivní přednášku, 

která bude reagovat na stupeň znalostí studenta. Studentovi, který vstoupí 

do kurzu, je předložen fragment z bloku látky, který obsahuje poměrně 

hutnou souhrnnou informaci. Pokud se mu podaří tuto informaci vstřebat a 

správně odpovědět na kontrolní otázky, průchod fragmentem je úspěšný a 

může postoupit k dalšímu bloku. 

 

Obrázek 1: MSL koncept - základní schéma 

V případě že ne, nabízí systém další fragmenty daného bloku s 

podrobnějšími výklady téže problematiky. Pokud ani po projití fragmentu s 

nejpodrobnějším výkladem student neuspěje, je mu doporučena konzultace 

učitele. Z výše popsaného je rovněž zřejmé, že při dostatečné předchozí 

znalosti látky může student ušetřit nezanedbatelné množství času. 

vstup do bloku 

informační 

fragmenty o dané 

úrovni podrobností 
sada kontrolních 

otázek 

vyhodnocení 

ukončení bloku 
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Původně se koncept skládal 

ze tří úrovní podrobností, a 

proto také bylo jeho původní 

jméno 3SL koncept (24). Po 

čase však praxe ukázala, že 

ne vždy je vhodné materiál 

striktně členit pouze do tří 

úrovní. Jsou případy, kdy je 

použití třech úrovní 

podrobností příliš mnoho a 

výsledný materiál působí 

zmateným a zavádějícím 

dojmem. Jindy je na druhou 

stranu vhodné dodat nějakou 

extra informaci, která není 

vhodná pro všechny, ale jisté 

skupině studentů pomůže 

lépe pochopit problematiku 

na základě propojení s jiným 

oborem, nebo prostě jde o 

problematiku tak komplexní, 

že tři úrovně podrobností 

nestačí, a proto byl koncept 

modifikován do dnešní 

podoby. 

  

 

informační fragmenty s různou úrovní 

podrobnosti 

Schéma kurzu 
v
ý
u
k
o
v
ý
 b

lo
k
 

Obrázek 2: Průchod MSL kurzem 



9 

6.2 Metodika evaluace e-learningu 

Kvalita e-learningových materiálů a její hodnocení je poměrně komplexní 

otázkou. Z pohledu obecně uznávané normy pro kvalitu softwarových 

produktů (ISO 9126, 1991), mezi které lze e-learningové kurzy jistě zařadit, 

je kvalita vlastností, která je závislá na potřebách uživatelů, zamýšleném 

cíli, kontextu a ceně produktu. Obecně dnes panuje příklon k hodnocení 

kurzů v několika rovinách. Počet a šíře rovin, ve kterých je kurz hodnocen, 

se mezi jednotlivými autory hodnotících metodik různí (25; 26; 27; 28). Ve 

všech lze ale vystopovat tři základní kritéria: 

 Technologická stránka řešení 

 Vlastní vzdělávací obsah 

 Možnosti kvalitní přiléhavé interakce (s učitelem, spolustudenty) 

Pro vlastní hodnocení se v praxi používá několik metod: 

 Metoda založená na posouzení přístupu uživatelů, kdy je vybrána 

skupina uživatelů kurzu, kteří verbalizují své myšlenkové pochody 

při interakci se systémem. Tento způsob umožní hodnotitelům přijít 

obzvláště na nedostatky v koncepci kurzu a jeho špatnou 

interpretaci studentem. Nevýhodou jsou jak časové, tak i finanční 

nároky této metody. 

 Další metodou je heuristické zhodnocení menší skupinou expertů. 

Nevýhodou je obrovská závislost této metody na předchozích 

zkušenostech hodnotitelů. Pokud jsou ale předchozí zkušenosti 

hodnotitelů vysoké, je tato metoda považována za metodu s 

nejlepším poměrem přínos/náklady. 

 Poslední metodou, kterou je dobré v tomto kontextu zmínit, je 

použití přesně definovaných hodnotících úloh, které v souhrnu 

poslouží pro systematické zhodnocení systému. Výhodou této 

metody je, že je méně nákladná než metoda založená na posouzení 

přístupu uživatelů a k dosažení dobrých výsledků nemusí být 

hodnotitel obzvláště zkušený. 
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6.2.1 Metodika eLSE 

Při hledání vhodného způsobu evaluace pro naše e-learningové kurzy se 

nám zdálo nejvhodnější využít metodiky systémové evaluace e-learningu 

eLSE italských autorů Ardita et al. (27), která je založena na použití přesně 

definovaných hodnotících úloh. Implementace původní metodiky by však 

byla v našich podmínkách velmi náročná, a proto jsme ji modifikovali (29), 

aby lépe odpovídala našim požadavkům a možnostem. 

Původní metodika (30) se skládá ze dvou fází – přípravné a vlastní fáze 

provedení. Následuje popis v bodech 

6.2.1.1 Přípravná fáze  

 vytvoření osnovy vlastní evaluace  

 definice pravidel pro vytvoření knihovny hodnotících úloh (AT) 

 výstup může být snadno sdílen s jinými pracovišti a reprodukován 

6.2.1.1.1 Abstract Task - Hodnotící úloha 

definice: termín pro úlohu, kterou musí provést hodnotitel nezávisle na 

konkrétní aplikaci a proto tedy abstraktní  

• AT klasifikační kód a jméno - jednoznačně identifikuje úlohu a 

její účel  

• Posuzovaná část - část aplikace, která má být posouzena  

• Záměr - objasňuje konkrétní cíle AT  

• Popis úlohy - detailně popisuje postup, jak má být provedeno 

posouzení  

• Výstup - schéma závěrečného zhodnocení posuzované části  

• Poznámka - volitelně, použití vhodné kombinace ostatních AT  

Hodnotící úlohy (AT) jsou definovány expertními hodnotiteli a obvykle se 

rozdělují do dvou tříd:  

 porozumění obsahu (content learnability)  

 kvalita zpracování (quality in use)  
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6.2.1.2 Fáze provedení  

 probíhá pokaždé, když má být systém posouzen 

 skládá se ze dvou částí: systematická inspekce a uživatelské 

testování 

6.2.1.2.1 Systematická inspekce 

Provádí hodnotitelé. V průběhu používá hodnotitel danou sadu hodnotících 

úloh. Jejím výstupem je definovaná zpráva obsahující objevené problémy, 

jak jsou zadány v jednotlivých hodnotících úlohách. 

6.2.1.2.2 Uživatelské testování 

Provádí se pouze tehdy, pokud je neshoda mezi hodnotiteli v některých 

zjištěních při inspekci a ověření skutečnými uživateli je nezbytné. Popis 

úlohy konkrétní AT je pak využit k definování příslušné úlohy pro 

uživatelský test. Tento popis již není obecný, ale vztahuje se přesně k 

aplikaci a místu, které má být posouzeno. 

V průběhu uživatelského testování je pozorován vzorek uživatelů při práci 

na konkrétních úlohách a jsou sbírána data o jejich akcích, chybách a době 

nutné k provedení těchto úloh. V konečné fázi mohou být tato data dále 

analyzována. 

Posledním krokem fáze provedení je poskytnutí strukturované zpětné vazby 

tvůrcům kurzu ve formě zprávy, jejíž obsah definovaným způsobem 

(terminologie AT) shrnuje nalezené problémy. Tento standardizovaný 

způsob vyjádření zvyšuje přesnost a snižuje riziko nedorozumění. 

6.2.2 Modifikace eLSE pro naše potřeby použití v Moodlu 

 hodnotiteli jsou sami uživatelé 

 výstupní zprávou hodnotitelů je zodpovězený definovaný dotazník 

 odpovědím otázek jsou přiřazena kladná či záporná hodnotící 

kritéria 

 evaluace proběhne prezenčně na konci hodiny- zajištění 

compliance studentů 
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6.2.2.1 Dotazník 

Vytvořen v externím modulu Moodlu "Dotazníky" na základě hodnotících 

úloh (AT) buď naprosto obecně, nebo i relativně specificky pro daný kurz. 

Na základě každé AT je vytvořeno několik otázek, které mohou být 2 typů 

– hodnotící a přehledové. Daná AT je prezentována v záhlaví série otázek. 

 hodnotící otázky - jsou otázky s jednou možnou odpovědí. 

Odpovědi otázky jsou tvořeny tak, že se o dané vlastnosti/otázce 

vyjadřují buď pozitivně - kvalitní e-learning či negativně - 

nekvalitní e-learning. Každé z možných odpovědí je přidělen jeden 

nebo žádný bod. 

o Př.: Kurzem nabízené možnosti komunikace, jsou na 

základě Vaší zkušenosti: dostatečné (1 bod), nedostatečné 

(0 bodů) 

 přehledové otázky - jsou otázky s více možnými odpověďmi, či 

tvořenou odpovědí. Nejsou jim přiděleny body pro hodnocení e-

learningu. Svým charakterem jsou to povětšinou otázky zjišťovací, 

které kvantifikují pohled uživatelů na daný problém. 

o Př.: Z komunikačních nástrojů jste v kurzu používali 

následující: chat, diskusní fórum, wiki modul 

Krom otázek postavených na AT může obsahovat i specifické otázky 

důležité pro doplnění zpětné vazby. 

Sestavený dotazník je možno uložit jako šablonu a znovu použít a lehce 

modifikovat pro různé kurzy. 

6.2.2.2 Provedení evaluace 

Provedení evaluace kloubí dohromady fázi systematické inspekce a 

uživatelského testování původní metodiky. Dotazník je studenty vyplněn 

prezenčně na konci tématu, ke kterému se daný kurz vztahuje. Odpadá tak 

nutnost mít speciální hodnotitele, hodnotiteli se stávají sami uživatelé. 

Jelikož Moodle standardně sbírá údaje o akcích uživatelů v systému, 

odpadá tak nutnost monitorování uživatelů při práci za pomoci třetí osoby. 
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6.2.2.3 Výstupy, hodnocení 

Výsledné hodnocení kurzu je počítáno jako průměr celkového hodnocení 

jednotlivých AT a je vyjádřeno v procentech. Celkové hodnocení AT je 

počítáno jako průměr hodnocení jednotlivých otázek (parametrů) příslušné 

AT a je vyjádřeno v procentech. Hodnocení konkrétní otázky (parametru) 

příslušné AT je vyjádřeno jako procento počtu kladných odpovědí z 

celkového počtu odpovědí k dané otázce (parametru) příslušné AT. 

Důvodem pro toto na první pohled komplikovanější řešení je normalizace 

váhy jednotlivých otázek (parametrů) v rámci AT při rozdílném množství 

odpovědí na jednotlivé otázky (parametry) AT. Pro určení kvality kurzu 

byla arbitrárně stanovena hranice 60 %. To znamená, výsledné hodnocení 

kurzu musí být rovno nebo větší než 60 % z možných získatelných bodů. 

Modul Dotazníky umožňuje export anonymních výsledků do souboru 

formátu MS Excel. V tomto programu je rovněž následně provedeno 

hodnocení a další statistické zpracování exportovaného souboru. 

Východiskem pro statistické vyhodnocení odpovědí studentů je předpoklad, 

že pro otázku (parametr), která pro respondenta nemá žádný význam, bude 

poměr pozitivních a negativních reakcí 1:1. Jde tedy o porovnání získaných 

výsledků s teoretickým modelem ppozitivní reakce =pnegativní reakce = 0,5. Pro řešení 

tohoto typu problému se zpravidla používá chí-kvadrát test dobré shody 

(31). Jako hladina významnosti je stanovena standardní hodnota 5 %. 

6.3 Pilotní projekt 

V rámci pilotního projektu jsme otestovali námi vyvinutý mnohastupňový 

koncept e-learningu při praktické výuce biofyziky v prvním ročníku 

lékařské fakulty. Šlo o použití tzv. blended learningu, tedy e-learningu 

cíleného na podporu a doplnění klasické prezenční výuky. Pro pilotní 

projekt jsme v LMS Moodle vytvořili 3 MSL kurzy s tématy: principy 

výpočetní tomografie, principy vyšetření ultrazvukem a principy 

elektrokardiografického vyšetření (kurz obsahuje i principy měření 

krevního tlaku, které jsou rovněž probírány na praktickém cvičení). 
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Testování probíhalo na kurzech postavených výlučně na konceptu MSL 

výše zmíněnou námi modifikovanou evaluační metodikou eLSE. 

Projekt probíhal v letech 2007 – 2011. Výuka s podporou MSL kurzů 

byla započata ve školním roce 2008/2009 a byla povinná pro kompletní 

českou jazykovou část prvního ročníku studentů LFHK.  

Do evaluace se aktivně zapojilo 189 studentů. Zpracovatelné výsledky 

pro jednotlivé body evaluace byly získány v průměru od 71 % zapojených 

studentů. 

Dopad na výuku byl testován srovnáním klasické výuky s výukou 

podpořenou e-learningem na podkladě typových otázek v povinných 

semestrálních kurzech. 

6.3.1 Koncept kurzů 

Z palety dostupných e-learningových systémů jsme pro naše kurzy zvolili 

LMS Moodle ve verzi 1.9.x. Důvodů, proč právě Moodle, je několik. Jde o 

systém, se kterým jsou zkušenosti na jiných lékařských fakultách a má 

poměrně kvalitní podporu ve stále rostoucí česká komunitě. Je to také 

systém otevřený a v případě potřeby je možno dělat i úpravy ve zdrojovém 

kódu. V neposlední řadě je důvodem jeho užití i minimální finanční 

náročnost a fakt, že jde tento systém provozovat téměř na jakékoli 

platformě. V našem případě jde o: 

 OS Windows server 2008 (původně 2003), běžící na virtuálním 

stroji 

 Wamp 2.1 (původně Xampp) – open source projekt (GPL licence) 

obsahující webserver Apache, skriptovací jazyk PHP a databázový 

server MySQL 

Při tvorbě kurzů se v mnohém inspirujeme přístupem W. Rice. Z důvodu 

zjednodušení a lepší orientace jsme v duchu filozofie hlásající, že uživatel 

by kromě vlastního obsahu neměl v kurzu zápolit ještě s ovládáním 

systému, zvolili u našich kurzů jednotnou strukturu pro všechna tři témata. 

Snažíme se o maximální deskriptivnost navigace a srozumitelnost. 
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Standardně je kurz k jednomu praktiku rozdělen na tři podkapitoly 

v systému Moodle nazývané témata. 

První podkapitola (téma) popisuje, jak se na praktika připravovat a 

seznamuje studenta s koncepcí materiálu. Vlastní materiál má pak dvě části 

- výukovou a opakovací. Část výuková je postavena na nativním 

přednáškovém modulu systému Moodle, který umožňuje vytvořit větvenou 

strukturu s průchodem na základě odpovědí na včleněné otázky. Tím je 

dosaženo zobrazení požadované úrovně v rámci mnohastupňového 

konceptu. Student do této přednášky může vstoupit a dokončit ji pouze 

jednou. Důvod pro toto omezení je krom organizačního také ten, že 

vyučující může v případě potřeby v záznamu o průběhu kurzem snadněji 

odhalit, která část dělala studentovi problém. Aby studentovi po dokončení 

přednášky nezůstaly informace z této části nepřístupné, je totožný materiál 

dostupný v podobě MSL hypertextu s možností skrytí či zobrazení různých 

úrovní podrobnosti, které je možné v textu pro přehlednost barevně odlišit. 

Za tímto účelem jsme vytvořili HTML šablonu na podkladě kaskádových 

stylů (CSS), kdy každá úroveň podrobnosti má přiřazenu svoji vlastní třídu 

v CSS. O skrývání a odkrývání jednotlivých znalostních fragmentů se stará 

JavaScript na základě požadavků uživatele. 

Nejobtížnější na celé přípravě materiálu je vhodné rozčlenění do 

jednotlivých úrovní znalostí a vytvoření jednotlivých informačních bloků 

tak, aby materiál dával v každé své úrovni smysl. Před vytvořením 

jednotlivých úrovní se nám osvědčilo připravit v bodech zevrubný popis 

míry detailů, které mají dané úrovně obsahovat, a teprve následně materiál 

rozdělit do obsahových bloků. Rovněž se osvědčilo rozvrstvení informací 

do jednotlivých bloků způsobem, kdy jeden základní blok by neměl být 

delší než jedna standardní zobrazovací oblast (zhruba obsah stránky 

velikosti A4). Kontrolní otázky po každém bloku by měly striktně vycházet 

z jeho obsahu tak, aby byl student schopen najít odpověď přímo v bloku a 

nemohl být frustrován skládáním odpovědí na podkladě vazeb, které nezná 

a musí dohledávat jinde. Cílem zde není zkoušení studenta a jeho 

známkování, ale poskytnutí studentovi zpětné vazby o tom, jak dobře je 

připraven, zda látce porozuměl správně.  
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Druhá podkapitola (téma) je zaměřeno na dovysvětlení probírané látky. 

Obsahuje slovník pojmů, který mohou i samotní studenti rozšiřovat. Pro 

diskutování o problémech je zde umístěno i diskusní fórum. 

V třetí podkapitole (tématu) jsou pak zmíněny doplňkové, kvalitní a 

ověřené zdroje k dané problematice. 

V průběhu praktika má student možnost do systému vstupovat a doplňovat 

si znalosti v přímé návaznosti na praktickou úlohu. Byť to zcela nesouvisí 

s konceptem MSL, kterému je tento materiál věnován, je třeba alespoň 

okrajově zmínit důležitý zpětnovazebný prvek, který je včleněn do kurzu a 

je studenty využíván v průběhu praktika. Jde o tzv. „inteligentní protokol“. 

Jedná se o kontrolní materiál s vnitřní logikou, který studentovi kontroluje 

jeho výpočty v  reálném čase. S naměřenými daty studenta jsou v rámci 

kontrolní logiky protokolu prováděny stejné výpočty, které by měl provést i 

student. Tento materiál tak dovede studenta poměrně přesně upozornit na 

místo, kde při výpočtu udělal chybu. 

Z důvodu získání zpětné vazby o našich kurzech jsme do praktické výuky 

včlenili ještě speciální evaluační kurz na podkladě upravené metodiky 

eLSE (viz kapitolu o evaluaci e-learningu), kdy studenti sami hodnotí, jak 

se jim s našimi on-line kurzy pracuje.  

6.3.2 Popis metodiky vyhodnocení pilotního projektu  

Projekt byl z časových důvodů naplánován jako retrospektivně 

prospektivní. Vlastní provedení pak bylo rozdělenou do dvou fází:  

 V první fázi probíhala klasická výuka v rámci semestru za použití 

standardních materiálů používaných v předešlých letech. 

V průběhu semestru byly na základě dříve popsaných principů 

připravovány kurzy pro předem vybraná témata. Dále byly pro 

určená témata vybrány typové testové úlohy se střední obtížností a 

to tak, že každé téma mělo být v testu zastoupeno třemi úlohami. 

Aby bylo zajištěno získání odpovědí od maximálního možného 

počtu studentů, bylo rozhodnuto, že typové úlohy budou použity 
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v rámci semestrálních testů, které jsou pro všechny studenty 

povinné. 

o Původní představa, že budou typové úlohy vybrány na 

základě statistického zhodnocení úspěšnosti studentů 

v testech z předchozích let a následně budou úlohy 

stejného typu specificky zakomponovány do semestrálního 

testu, se v praxi ukázala jako ne zcela reálná hlavně díky 

časové náročnosti a nedostatku dat z minulých let.  

o V praxi tedy byly vybrány typové úlohy v již psaných 

semestrálních a rigorózních testech na základě zkušeností 

vyučujících z předchozích let. Bohužel nebylo možné 

dohledat pro každé téma tři typové úlohy v jednom testu a 

původně plánované spojení více testů se ukázalo být 

prakticky neproveditelné (pro velmi rozdílnou úroveň 

přípravy studentů, úniky zadání některých testů, aj.). 

 V druhé fázi byly na počátku semestru jako podpora praktické 

výuky spuštěny e-learningové kurzy vč. evaluace výše popsanou 

metodikou eLSE.  

o Statistické zpracování bylo provedeno v MS Excel výše 

popsaným způsobem chí-kvadrát testem dobré shody. V 

prvním kroku byly spočítány očekávané četnosti a pak byla 

použita funkce „CHISQ.TEST“, jejímž výstupem je p-

hodnota.  

Do semestrálních testů pak byly opět zapracovány typové úlohy. 

Dopad nové metody na znalosti studentů jsme otestovali 

porovnáním výsledků ze semestrálních testů v období před 

využíváním e-learningu a následně v období s podporou e-

learningu.  

o Z důvodu nutnosti částečného zjednodušení situace jsme 

vycházeli z předpokladu, že se kvalita studentů meziročně 

statisticky významně nemění. Statistické zpracování bylo 

provedeno v MS Excel. Při hodnocení otázek byl evidován 

počet správných odpovědí n1 a celkový počet otázek n2, 
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data mají binomické rozdělení. Pro vyhodnocení byl použit 

test shody parametrů dvou binomických rozdělení. Nulová 

hypotéza předpokládá stejnou pravděpodobnost správné 

odpovědi v porovnávaných letech (testech), tj. p1 = p2, 

alternativní, že se liší. Testové kritérium  

   
             

√
        

  
 

        

  

         

kde p1 a p2 jsou teoretické pravděpodobnosti, π1 a π2 jsou 

zjištěné pravděpodobnosti, má normální rozdělení, obor 

přijetí pro hladinu významnosti 0,05 je tedy (-1,96;1,96), z 

testového kritéria byla spočítána p-hodnota (p=2*(1-z(t))). 

Hromadný výpočet byl proveden v MS Excel, výsledky 

byly ještě ověřeny pomocí software NCSS 2007 

(Proportions – Two Independent). (32) 

7 Výsledky 

7.1 Výsledky evaluace kurzů pilotního projektu 

Níže zobrazená tabulka podává souhrnný přehled výsledků evaluace. Jsou 

uvedeny výsledky kurzů v jednotlivých hodnotících úlohách – AT. Dále i 

celkové procentuální hodnocení dosažené kurzem. P-hodnoty pro 

jednotlivé otázky (parametry) AT nepřesáhly hladinu významnosti 0,05. Na 

základě získaných evaluačních dat lze kurzy hodnotit jako kvalitní. Graf 

pak zachycuje subjektivní hodnocení jednotlivých kurzů studenty. 

Podrobnější rozbor výsledků evaluace je uveden v disertační práci. 
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Tabulka 1: Souhrnný přehled výsledků evaluace jednotlivých kurzů 

Kurz 
Hodnotící úloha (AT) 

Celkem 
QU1 QU2 QU3 QU4 CL1 CL2 CL3 

CT 92% 89% 75% 88% 77% 80% 59% 80% 

EKG 92% 87% 81% 88% 79% 86% 78% 84% 

UZ 90% 85% 78% 87% 78% 82% 74% 82% 

Legenda: 

QU1 Design systému 

QU2 Dostupnost komunikačních nástrojů 

QU3 Sebehodnotící nástroje 

QU4 Hodnocení uživatelů 

CL1 Struktura kurzu 

CL2 Organizace informací 

CL3 Validita zpětné vazby systému 

CL4 Subjektivní hodnocení 

 

 

Graf 1: Subjektivní hodnocení kurzů studenty 
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7.2 Výsledky srovnání výuky bez a s podporou e-learningu 

Získaná data (výsledky odpovědí na typové otázky) byla ve valné většině 

ze semestrálních testů. V několika případech, kdy data nebyla dostupná, 

bylo místo semestrálního testu použito ke srovnání testu rigorózního. 

Srovnání proběhlo mezi daty z roku 2008, kdy výuka probíhala bez 

podpory e-learningu, a daty z let 2009 a 2010, ve kterých již byla výuka 

podporována elektronickými kurzy.  

Byť byla vlastní testovací část projektu plánována původně jako dvouletá 

(porovnání dat mezi lety 2008 a 2009), byla pro potíže se získáním 

příslušných validních dat prodloužena o další rok. Bohužel se nám 

nepodařilo prokázat statisticky významnou změnu v dopadu našeho e-

learningu jako celku na kvalitu znalostí studenta. 

Díky zkušenostem nabytým při realizaci a následném vyhodnocení tohoto 

projektu je jeho výsledkem také vytvoření zcela nové metodiky pro tvorbu 

a zapracování typových otázek do testu. Nově byla vytvořena databáze 

typových otázek s možností generování numerických variant. Veškeré testy 

se tak mohou skládat z libovolných jasně definovaných typových otázek. 

Každý student tedy může v testu dostat jinou numerickou variantu 

stejné typové otázky. Testy je možno uložit a libovolně znovu použít 

v dalších letech. Databáze je postavena na testovém modulu LMS Moodle, 

což umožňuje i případný standardizovaný export a sdílení jednotlivých sad 

otázek s jinými pracovišti. 

Následující tabulka podává souhrnnou informaci o porovnání dvou ročníků 

(2009 a 2010) vyučovaných s podporou e-learningu s ročníkem bez e-

learningu (2008). Krom procenta úspěšnosti v jednotlivých letech jsme do 

tabulek včlenili i souhrnné slovní hodnocení: zlepšení/zhoršení. Slovní 

hodnocení a p-hodnota je graficky zvýrazněno. Podrobnější rozbor 

výsledků srovnání výuky s podporou a bez podpory e-learningu je uveden 

v disertační práci. 
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Tabulka 2: Souhrnné zpracování porovnání výsledků s podporou a bez 

podpory e-learningu 

Souhrn   UZ+EKG+CT 

2008 počet správných odpovědí 426 

  celkem 640 

  procento úspěšnosti 67% 

     

2009+2010 počet správných odpovědí 1106 

  celkem 1731 

  procento úspěšnosti 64% 

    zhoršení 

  testové kritérium 1,22 

  p-hodnota 0,22 

8 Diskuse 
Ačkoli námi vytvořené kurzy se zdají být na základě výsledků evaluace 

poměrně kvalitní, jsme si plně vědomi toho, jelikož se jednalo o první 

nasazení e-learningu v našich podmínkách, že zcela jistě se do hodnocení 

kurzů promítá i „fenomén nové hračky“. Další faktor, který mohl ovlivnit 

hodnocení kurzů, je způsob, jakým byla evaluace prováděna. Tedy to, že 

hodnotitelé byli sami studenti. Ne vždy je totiž primární snahou studenta 

snaha o poznání nové věci. Mnohdy je to spíše snaha zalíbit se učiteli a 

absolvovat předmět co nejjednodušším způsobem. Přítomnost učitele při 

evaluaci může tedy celý tento nežádoucí proces facilitovat a provokovat 

studenty ke zkreslenému hodnocení. Při přípravě projektu jsme tomuto 

možnému nežádoucímu vlivu na výsledek hodnocení zdaleka nepřikládali 

takovou váhu, kterou mohl ve skutečnosti mít. Naše snaha založit evaluaci 

spíše na dobrovolnosti a nadšení studenta pro vyzkoušení a kritického 

hodnocení nové věci nemusela být v tomto případě nejvhodnějším 

přístupem. Naším pojetím věci jsme se chtěli vyhnout případu, kdy by byla 

evaluaci ze strany hodnotitele věnována menší dávka pozornosti, než je 

třeba. Jinými slovy jsme doufali, že evaluace bude takto provedena s větším 

důrazem na její kvalitu. Evaluace tedy byla nepovinnou součástí kurzu, což 
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se ale v praxi ukázalo být ne zcela vhodným řešením vzhledem k faktu, že 

evaluační metodika je poměrně komplexní, její dokončení je časově 

náročné a motivace studentů k dokončení není mnohdy ideální. Je tedy na 

zvážení, zda by opačný přístup - evaluace v domácím prostředí jako 

povinná součást kurzu nevedla k odlišným výsledkům.  

Po výše zmíněné zkušenosti jsme přehodnotili celou evaluační metodiku. 

Došlo k jejímu podstatnému zkrácení, přičemž je kladen větší důraz na 

organizaci informací, interaktivitu a porozumění dané problematice před 

způsobem, kterým je systémem vykládané učivo předkládáno. Víceméně 

tedy opouštíme naši modifikaci metodiky eLSE a vlastně i celou tuto 

metodiku pro její, jak praxe ukázala, těžkopádnost v našem prostředí. 

Zkrácením evaluace chceme dosáhnout minimalizace problému s jejím 

nekvalitním vyplněním. Evaluaci tedy plánujeme jako povinný dotazník na 

závěr kurzu s pěti definovanými otázkami: 

 Struktura kurzu a organizace informací / stupnice 1 – 5: Byl pro 

Vás kurz dostatečně přehledný? 

 Informační obsah / stupnice 1 - 5: Byl pro Vás kurz dostatečně 

přínosný – pokrývá jeho obsah dostatečně potřeby předmětu a 

nároky vyučujících? 

 Interaktivita / stupnice Ano/Ne: Byl pro Vás kurz dostatečně 

interaktivní?  

 Interaktivita a komunikace / stupnice 1-5: Byly použité interaktivní 

a komunikační prvky (výpis použitých prvků) přínosné ve studiu?  

 Dodatečné sdělení / textové pole: Chybělo Vám v kurzu nějaké 

téma? Našli jste chybu? Máte nějaký přínosný postřeh, jak kurz 

vylepšit?  

Evaluace již nadále nebude tak komplexní, ale bude se více zaměřovat na 

pro nás podstatné stránky e-learningového kurzu. Nicméně i nadále je na 

charakteru otázek jasně patrný vliv hodnotících úloh (AT) a metodiku 

eLSE stále považujeme za jasně definovaný základní kámen, na kterém lze 

dále stavět. 
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Byť se nám nepodařilo prokázat přínos e-learningu jako celku, desítky 

prací jasně ukazují, že elektronické metody vzdělávání na lékařských 

fakultách mají při vhodném způsobu použití větší dopad než metody 

klasické (33; 34).  

Důvody, proč námi získané výsledky nemají potřebnou vypovídající 

hodnotu, jsou poměrně nasnadě. Způsob, který jsme zvolili pro získání dat 

k porovnání výuky, bohužel nebyl příliš vhodný. Hlavní příčina tkví v tom, 

že se nepodařilo provázat projekt s výukou až do té míry, jak bychom 

potřebovali a tudíž nebyly cíle projektu vždy v souladu s aktuálními 

potřebami výuky. V nastalé situaci, která byla navíc významně limitována 

časem, jsme nedokázali dosáhnout lepšího výsledku a získat dostatečné 

množství validních dat. 

Průběh srovnávání znalostí v pilotním projektu odkryl nepřívětivou tvář 

reality našich psaných testů. Primárním cílem studentů je test jakýmkoli 

způsobem úspěšně zvládnout a o ověření znalostí a fair play jde až 

v poslední řadě. Mnohdy sofistikovaná a těžko odhalitelná skupinová práce 

při testu je zcela běžný jev, se kterým se jen složitě bojuje. Není výjimkou, 

že si studenti pořizují digitální záznamy zadání testů, která si dále předávají 

včetně výsledků. Pokud stejný test píší dvě skupiny v jiném čase, druhá 

skupina má vždy významně lepší výsledky. Díky výše zmíněnému faktu je 

jakýkoliv pokus o objektivizaci testových výsledků velmi obtížný, ne-li 

nemožný. 

Řešením tohoto problému je modifikace metodiky tvorby testů založená na 

generování testů s typovými otázkami, která vede k individualizaci přístupu 

a alespoň částečně znesnadní sdílení a předávání výsledků testů. Od této 

navržené modifikace metodiky si slibujeme získání výsledků, které budou 

lépe odrážet reálnou situaci. 

Další otázkou je, zda se kvalita jednotlivých ročníků statisticky významně 

liší či ne. Naše současná metodika je postavena na tom, že úroveň kvality 

studenů mezi jednotlivými ročníky se statisticky významně neliší. Ze 

subjektivní zkušenosti mnoha našich vyučujících však plyne, že 

v posledních letech pozvolna klesá úroveň kvality studentů prvního 
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ročníku. Validní data ke srovnání však nemáme v současnosti dostupná. I 

tuto otázku by však mohla pomoci osvětlit výše zmíněná modifikace 

metodiky tvorby testů. V případě zjištění statisticky významného rozdílu 

mezi jednotlivými ročníky se následně pro posouzení dílčích změn ve 

výuce nabízí normování na úroveň celého takto vytvořeného testu. 

9 Závěr 
Závěrem lze shrnout, že na základě námi vytvořené metody 

mnohastupňového e-learningu se nám podařilo vytvořit dostatečně kvalitní 

kurzy, které jsou studenty kladně přijímány i hodnoceny. 

Dále z našich zkušeností plyne, že použití metody mnohastupňového e-

learningu vzhledem k pracnosti přípravy těchto kurzů má smysl pouze 

v případě kurzů, do kterých vstupují studenti s velmi rozdílnou úrovní 

vstupních znalostí. Tato metoda tedy není vhodná jako univerzální metoda 

tvorby kurzů. Nicméně při správném použití může ušetřit čas nejen 

studentům, ale i vyučujícím. 

Po zkušenostech s použitím komplexní evaluační metodiky, která se 

ukázala být pro použití v našich podmínkách poněkud těžkopádná, jsme 

vytvořili odlehčenou verzi evaluační metodiky. Nová metodika by neměla 

tolik zatěžovat hodnotitele, protože je více soustředěna na pro nás zajímavé 

vlastnosti e-learningových kurzů. 

Nepodařilo se nám prokázat statisticky významnou změnu ve znalostech 

studentů při výuce s podporou e-learningu ve srovnání s klasickou výukou. 

Tyto výsledky však vzhledem k problémům s použitou metodikou srovnání 

nemají potřebnou vypovídací hodnotu. 

Na podkladě zmíněných problémů se srovnáním úrovně znalostí nabytých 

při použití e-learningu se znalostmi nabytými klasickou výukou jsme 

vytvořili novou metodiku srovnávání dosažených znalostí založenou na 

generování typových otázek v rámci systému Moodle a vytvořili databázi 

takových otázek. Od této nové metodiky si slibujeme snížení pozorovaných 
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nežádoucích kooperativních aktivit a získání výsledků s potřebnou 

vypovídací hodnotou. 
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