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1. Zmapovat využití systémů pro podporu výuky (LMS) na základních školách. 

2. Analyzovat dostupné používané systémy. 

3. Navrhnout soubor zásadních kritérií vhodných pro evaluaci a selekci vhodného 

LMS. 

4. Nasadit navržený soubor kritérií na analyzované systémy. 

5. Přehledná prezentace hodnocených systémů - srovnání parametrů jednotlivých 

systémů. 

6. Sestavit webovou aplikaci umožňující výběr vhodného LMS dle zadaných 

kritérií. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAKT: 

Cílem mé práce bylo zpracovat přehled využití systémů pro podporu výuky v oblasti 

základního školství a analyzovat všeobecně dostupné systémy LMS, které by byly v rámci 

výuky na ZŠ využitelné. Navrhnout poté soubor kritérií pro hodnocení těchto systémů a 

vyhodnotit je. Výsledky šetření pak přehledně prezentovat ve webové aplikaci. 

 

Klíčová slova: systém pro podporu výuky, kritéria hodnocení, webová aplikace 

 

The aim of my work is to make summary of learning management systems in area of primary 

education and to analyse generally available LMS, which could be applicable in primary 

schools. To suggest a set of criterias for evaluation those systems and to rate them. To present 

the results of survey clearly in web application.  
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Úvod 
 

Současná doba klade na pedagoga v oblasti výuky vysoké nároky prakticky ve všech 

dílčích oblastech přímého působení na žáka. 

Rodiče i žáci požadují vyšší kvalitu výkladu, preferován je také individuální přístup i 

netradiční formy edukace. Kvalitnější výuku je navíc třeba realizovat se stejným množstvím 

žáků (v některých případech i s vyšším počtem, než dříve) a za stejné časové dotace  

(v některých případech i nižší).  

Má-li pedagog vyhovět všem těmto, jistě oprávněným, požadavkům, musí nutně 

nějakým způsobem zefektivnit a zracionalizovat svou edukační činnost. 

Vzhledem k těmto potřebám a požadavkům je s podivem, jak málo je v oblasti 

základního školství využívána možnost práce s informačními systémy pro řízení výuky (dále 

LMS – Learning Management Systém). 

Internet přitom nabízí řadu těchto systémů zdarma. Zdarma jsou nabízeny i cloudové 

systémy, které lze při výuce využít například v oblasti prezentací, či sdílených dokumentů. 

Zamyslíme-li se tedy, proč učitelé tak minimálně využívají tyto systémy, napadne nás řada 

důvodů. Od menší vybavenosti základních škol technikou ICT, otázkou schopností žáků, po 

možnost využití těchto systémů v domácím prostředí pro zhotovování domácích úkolů. 

Řada těchto problémů je pouze technického rázu a při dobré organizovanosti a 

promyšlenosti výuky jsou jistě řešitelné. 

Velmi příznivá situace pro využití systémů LMS, jak vyplývá z údajů Českého 

statistického úřadu, nastala v oblasti domácí přípravy žáků. Podle tohoto šetření (Využívání 

informačních a komunikačních technologií v domácnostech v zemích Evropské unie[1]) bylo 

v roce 2010 vybaveno osobním počítačem spolu s vysokorychlostním internetem 53,6% 

českých domácností. Potěšující je v této statistice fakt, že 84,8% domácností z tohoto čísla 

jsou domácnosti s dětmi a že trend ve vybavování domácností touto technologií je výrazně 

vzestupný. 

Příliš ani neobstojí argument o nedostatečné připravenosti žáků pro práci s těmito 

systémy. Mnohdy jsou připraveni lépe než samotní pedagogové. 

V připravenosti pedagogů se bohužel pravděpodobně skrývá jádro problému, proč se 

systémy pro řízení výuky tak málo využívají v základním školství. Starší pedagogové se 

s prostředím těchto systémů v období svého studia nikdy nesetkali a jejich mladší kolegové se 

s ním setkali pouze jako uživatelé, ale málokdy jako administrátoři. 

Přetrvávajícím problémem tak zůstává pouze nižší vybavenost škol technikou ICT. 

Ovšem i zde mnoho záleží na přístupu učitele ke způsobu využití tohoto systému. Pro využití 

sytému LMS při výuce formou prezentace postačí i kombinace dataprojektoru, notebooku a 

možnost bezdrátového připojení k síti. Vzhledem k tomu, že v celé řadě škol mají žáci běžně 

přístup na síť v počítačových učebnách, či školních klubech, lze velmi vážně uvažovat o 

zavedení a využití systémů pro řízení výuky i do pedagogické praxe základních škol. 

Základním problémem, se kterým se začínající administrátor systému LMS zcela jistě 

bude potýkat, pak bude výběr vhodného systému s ohledem na znalosti administrátora a 

možnosti, které může získat vhodným výběrem aplikace. 

Úkolem mé práce je vhodným způsobem srovnat systémy LMS které jsou dostupné a 

umožnit prostřednictvím webové aplikace výběr vhodného SW řešení pro začínajícího 

administrátora. Ač to není přímo v zadání mé práce, rád bych prostřednictvím tohoto webu 

také zájemcům poskytl další základní informace o vybraném systému a popřípadě odkazy na 

další relevantní zdroje informací. 



3 

 

Vymezení LMS 
 

Vymezení LMS 
 

Learning management systém je souhrnný název pro webové aplikace, které umožňují 

realizovat, organizovat a řídit výuku prostřednictvím svých vnitřních naprogramovaných 

mechanismů. LMS zpravidla fungují jako on-line aplikace v prostředí internetu a je tedy 

možné je využívat, jak v přímé výuce ve školním zařízení, tak i při domácí přípravě studentů, 

či při e-lerningové formě studia. 

LMS poskytují více služeb, které umožňují efektivně realizovat edukační proces. 

Jednou z nejdůležitějších je schopnost publikovat a přehledně prezentovat informace důležité 

pro výuku. Za standard v tomto směru je považována schopnost pracovat s textovými, 

grafickými a dalšími multimediálními formáty a kvalitní servis umožňující pohodlné vkládání 

informací do systému. Přidanou hodnotu, která ovšem z běžného redakčního systému činí 

systém použitelný jako LMS, je způsob organizace informací, které do systému vkládáme. 

Systémy LMS umožňují hierarchizovat a uspořádávat informace do výukových celků a 

umožňují řízení přístupu k těmto informacím (přístup pouze pro oprávněné studenty, přístup 

až po splnění předchozí lekce atp.). 

Trendem, který je výhodně využíván zejména cloudovými systémy, jako je třeba 

Google Apps, je i práce se sdílenými dokumenty a další správa souborů umožňující 

odevzdávání vypracovaných prací, či prezentaci vlastních projektů. 

Velmi zásadní vlastností, která určuje, zda můžeme zařadit systém do kategorie LMS 

je také způsob organizace uživatelských uživatelů, využívajících prostředí systému. Systém 

by měl umožňovat organizaci a definovaní účtů, přístupových práv a oprávnění upravovat 

systém na úrovni editora/učitele, či administrátora. Další zásadní funkcí, kterou bychom od 

tohoto systému očekávali, je možnost tvorby výukových plánů, či možnost klasifikace 

studenta. Hojně využívaná (pokud tuto možnost systém poskytuje) je i možnost tvorby 

úkolových kalendářů. 

Komunikace je dalším prvkem, bez kterého se kvalitní LMS systém nemůže obejít. 

Systém by měl umožňovat vzájemnou interakci mezi pedagogem a studentem, či mezi 

studenty navzájem, jak směrem dovnitř ve vnitřním režimu, tak směrem ven prostřednictvím 

mailu, či využitím dalších podobných služeb. Komunikace v prostředí LMS by měla být i 

sdíleného, nebo přímo konferenčního charakteru například prostřednictvím diskusních fór, 

anket, nebo chatů a měla by také poskytovat možnost pedagogovi hromadně oslovit skupinu 

žáků. 

Významnou součástí LMS, která může pedagogovi poměrně značně ulehčit život, je 

také možnost testování a přezkušování žáků. Mnohé systémy, které budu dále ve své práci 

popisovat, v tomto směru nabízejí poměrně značnou škálu možností a forem testů od 

možnosti tvorby banky úloh, až po možnost formátování otázek prostřednictvím různých 

formulářových prvků. 

Nástavbou z pedagogického hlediska asi nejzajímavější pak bývají nejrůznější moduly 

vytvářené s ohledem na využití ve výuce. Tyto moduly nejčastěji stimulují žáky k lepšímu 

osvojování znalostí prostřednictvím užití získaných poznatků v praxi ve formě samostatného 

projektu, nebo projektové činnosti sdílené s dalšími studenty. 

Některé LMS jsou přímo založené na komunitě studentů a nabízejí možnost dalších 

nadstandartních forem komunikace, směřujících k využití prvků sociální interakce k motivaci 

studentů a většímu zájmu o studijní web. Tomuto účelu napomáhá možnost tvorby osobního 

blogu v rámci provozovaného LMS, případně další prvky osobní komunikace typické pro 
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komunitní systémy, jako je třeba facebook (zájmové skupiny iniciované jakýmkoliv 

uživatelem systému, které navíc nemusí korespondovat se zaměřením studijního webu, 

možnost likování aktivit atp.). 

Formy využití LMS v edukačním procesu 
 

Služeb poskytovaných systémem pro řízení výuky můžeme využít v praxi ve třech 

základních oblastech. 

 

 Oblast přímé výuky, kdy je v systému vytvořena prezentace, či jiný výukový materiál, 

který jsme schopni dále zobrazit žákům, například formou promítání z dataprojektoru. 

Tento způsob edukace předpokládá pečlivou přípravu pedagoga a jeho výhodou je, že 

při delším využívání učitel postupně nashromáždí výukové portfolio, které může 

značně ulehčit přípravu na běžnou hodinu. Připravené multimediální soubory pak 

mohou formou videa, či zvukového záznamu značně osvěžit a zkvalitnit výklad. 

 

 V některých předmětech je velmi vhodné použít projektový typ edukace. Většina LMS 

v tomto směru nabízí moduly podporující tento typ výuky. Využít lze i možnost 

uploadu souborů pro odevzdávání zpracovaných projektů. 

 

 Systémy LMS lze velmi dobře využít i mimo přímé prostředí školy při domácí 

přípravě. Využití LMS v tomto případě může velmi pomoci i rodičům, kteří mají 

zájem o přípravu svého dítěte a dohlížejí na ni. Pedagog tak může třeba připravit sérii 

cvičení, či opakovatelných testů (výhodné je použít v tomto případě již připravenou 

banku úloh a jednotlivé otázky vybírat náhodně) a žák je může za dohledu rodičů 

procvičovat, dokud látku bezpečně nezvládne. 

 

Výhody použití LMS 
 

 Systémy pro řízení výuky mají mnohé výhody, které jsou s dobou, po kterou jsou tyto 

systémy využívány, neustále doplňovány o další a další možnosti. 

 Výhodou, kterou rozhodně nemá běžný způsob výuky, je nezávislost na čase a 

prostoru, kterou LMS poskytuje. Jediným požadavkem v tomto směru, který si tyto systémy 

nárokují, je funkční připojení k síti a zařízení schopné odpovídajícím způsobem prezentovat 

data v systému. Tato výhoda je také důvodem, proč LMS slaví úspěchy zejména na poli 

distančního vzdělávání. 

 Další výhodou je schopnost systému přehledně organizovat a řídit jak proces výuky, 

tak běžné organizační záležitosti studentů. LMS umožňuje testování a klasifikaci žáků. 

Pedagog může v některých systémech i sledovat aktivitu studentů a eventuálně přizpůsobovat 

systém individuálním potřebám studenta. 

 LMS umožňuje také pedagogovi zařadit do výuky různé další progresivní prvky, jako 

je třeba projektová práce a další aktivity vyplývající z možností, které ten který systém nabízí. 

 Při výběru kvalitního LMS s rozsáhlejší komunitou uživatelů můžete také těžit 

z aktivity amatérských vývojářů z řad této komunity a využívat celou řadu doplňkových 

funkcí, či modulů, které jsou většinou vytvořeny, jako Open source projekty. Další 

nezanedbatelnou výhodou bývá i portfolio výukových projektů a odborné kontakty, které je 

možné využít. 
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Nevýhody použití LMS 
 

 Nevýhodou pro plné užití LMS v praxi je nutnost určité vstupní iniciativy ze strany 

budoucího provozovatele. Je nutné promyslet si budoucí využití systému a přizpůsobit tomu 

stav materiálně technického zabezpečení (připojení k síti, pracovní stanice) školského 

zařízení, což se neobejde bez jisté finanční investice a organizační práce nutné pro instalaci a 

zprovoznění připravovaného systému. Dalším krokem pak bývá instalace a administrace 

zvolené distribuce LMS. Tento krok zase předpokládá určitou odbornou úroveň budoucího 

administrátora systému LMS. Je nutné, aby měl budoucí administrátor odborné kompetence 

v oblasti instalace a správy on-line databázových aplikací a zkušenosti v oblasti práce 

s textovými, grafickými a multimediálními soubory (poradenská služba pro ostatní zúčastněné 

pedagogy). 

 Problémem, pokud zvažujeme užití LMS v prostředí základního školství, by mohla být 

i nedostačující úroveň znalostí budoucích uživatelů, jak z řad žáků, tak z řad pedagogů. To je 

možná také důvodem, proč je dosud LMS využíván hlavně na vysokých školách a částečně i 

na středních školách. Zde je pak na místě budoucímu provozovateli doporučit trpělivost a 

vytrvalost v zavádění systému LMS. 

 Pro použití LMS ve výuce bývá problematická také snaha o zavádění tohoto systému 

jako základního edukačního procesu, která je schopen nahradit běžnou výuku. Úlohu LMS 

v základním školství je třeba spatřovat hlavně v roli doplňku běžné výuky, s výrazným 

potenciálem zejména v oblasti domácí přípravy žáků. 

Užití systémů LMS v základním školství 
 

Informační systémy pro řízení výuky se v oblasti základního školství využívají 

naprosto minimálně. Konkrétní zmínku o systémech LMS a jejich možném využití 

nenalezneme ani u tak zásadního dokumentu, jakým je Rámcový vzdělávací program [2] (dále 

RVP) vydaný v roce 2005 a aktualizovaný k 1.7. 2007. 

V kapitole „vzdělávací oblasti“ věnované informatickým výukovým aktivitám 

(Informační a komunikační technologie) je však celá řada oblastí, které by mohly být v praxi 

realizovány právě s využitím systému LMS. 

Vzhledem k publikačním možnostem systémů LMS, které jsou jejich základem, je 

možno žáka v praxi vést například k získání kompetence aktivní práce s osobním počítačem. 

Odkazy u výkladových lekcí zase mohou studenta naučit vyhledávat, využívat a hodnotit 

informace získané z otevřených zdrojů. Součástí většiny systémů LMS je zpravidla i možnost 

další práce se soubory, či přímo sdílení, což je také jednou z požadovaných kompetencí. 

Nezanedbatelný argument je také ten, že v tomto prostředí má do značné míry 

pedagog jistou kontrolu nad aktivitami žáka a může je snadno usměrňovat pomocí 

integrovaných mechanismů (kalendář úkolů, kontrola aktivity, práce se skupinou uživatelů, 

klasifikační mechanismy atd.). 

Systémy LMS také výrazně korespondují s tendencemi ve vzdělávání, jak jsou 

charakterizované v RVP (část A, odstavec 1.3) směrem k větší individualizaci vzdělávání a 

variabilnější organizaci výuky. 

Velmi nízké využití systémů LMS v základním školství v praxi také vyplývá 

z výzkumného projektu (Výzkum informační výchovy na základních školách[3]), týkajícího 

se problematiky informační výchovy a rozvíjení informačně technologických kompetencí 

žáků základních škol, realizovaného v roce 2006 a 2007 pracovníky a doktorandy katedry 

informačních technologií a technické výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze pod vedením 

doc. PhDr. Vladimíra Rambouska, CSc.. 
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V tomto výzkumu byla šetřena mimo jiné i problematika implementace ICT 

kompetencí do výukových aktivit žáků a učitelů. Jednou z dílčích položek oblastí, ve kterých 

je možno do výuky implementovat ICT byla i otázka, zda je pro podporu výuky využíváno 

virtuálního prostředí některého LMS. Odpověď na otázku byla provedena prostřednictvím 

pětistupňové škály. 

Z odpovědí více než 500 respondentů vyplynulo, že 76% respondentů zvolilo na 

otázku, zda pro podporu výuky používají prostředí systémů LMS odpověď „ne“ a 12% „velmi 

málo“. Pouze 2% se vyjádřilo, že systém LMS využívají k výuce a další 2% „spíše ano“. 

Chtěl jsem si rychlým průzkumem ověřit situaci v našem regionu a oslovil jsem 

s otázkou, jestli využívají systémy LMS při výuce, ředitele základních škol v našem městě. 

Z celkového počtu devíti oslovených ZŠ v Chomutově mi odpovědělo pouze pět škol. 

Z pěti škol, které mi odpověděly, využívá systém LMS při výuce pouze jedna ZŠ. Systém, 

který je v této škole využíván je Google Apps, který sice není zcela plnohodnotným LMS, 

zaměřeným na edukaci, ale pro účely edukačního procesu ho lze velmi dobře využít. Ostatní 

ředitelé buď přímo řekli, že žádný systém tohoto typu pro výuku nepoužívají, nebo sdělili, že 

ho hodlají zavést, popřípadě že používají určité neplnohodnotné náhrady systému LMS ve 

formě umístění souborů s učebním obsahem ke stažení na školním webu. 

 

Překážky v zavádění LMS 
 

Zcela jistě je základní překážkou zavádění systémů LMS v základním školství 

vybavenost technikou ICT, její aktuální stav a omezené možnosti základních škol smysluplně 

investovat do rozvoje této oblasti. Situaci neulehčuje ani dosavadní způsob využívání ICT na 

ZŠ. 

Z tematické zprávy české školní inspekce o úrovni ICT na základních školách lze třeba 

čerpat zajímavá data týkající se stavu materiálního vybavení. 

 

- Počet žáků na jedno PC 7,9 průměrně (rozdíly mezi školami odlišných velikostí) 

- Vybavenost PC ve stáří do 3 let – 27% stavu 

- Vybavenost PC ve stáří 3-5 let – 29% stavu 

- Vybavenost PC ve stáří nad 5 let – 44% stavu 

- Podíl notebooků ve stavu do 5% 

- Vybavení HW – počet dataprojektorů na školu – 2,8 ks (malé školy 0,6 ks) 

- Vybavení interaktivní tabulí na školu – 1 ks (malé školy 0,2 ks) 

- Počet PC připojených k internetu 34,3 ks na školu (zpravidla 1-2 učebny + počítače 

pedagogů) 

- Existence Wi-Fi sítě 0,1% ZŠ (malé školy 0%) 

 

Z hlediska možnosti využití stávající struktury ICT pro provozování systému LMS v praxi je 

třeba problém hledat ve dvou oblastech.  

 

- Dislokace stávajících PC (pokud je jich pro školu dostačující počet) je většinou 

soustředěna v několika třídách a využívána převážně k výuce předmětu informační a 

komunikační technologie. Chybí vybavenost jednotlivých tříd alespoň 1 PC s 

dataprojektorem umožňující využití prezentačních schopností systémů LMS. Struktura 

ICT je navíc z hlediska mobility (minimální počet notebooků ve stavu) nepružná a 

neschopná reagovat na požadavky. 
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- Podobný problém je i v možnosti připojení k síti, která je pro provozování LMS v přímé 

výuce klíčová. Připojení je realizováno metalicky, využití bezdrátového připojení je 

naprosto minimální. Mobilita je podobně jako v první oblasti minimální, závislá na 

existenci pevného připojení v dané lokalitě. Náklady na rozšiřování tohoto typu sítě jsou 

mnohem vyšší než u sítě realizované na základě Wi-Fi technologie. 

 

Kromě zastaralého hardware, který by zvládl možný provoz LMS jen s obtížemi a 

nevybavenosti základních škol prezentačními komponentami, či bezdrátovým připojením 

k síti trpí podobnými problémy i SW vybavení. 

 

Vzhledem k výše jmenovaným překážkám nepřekvapí i nízké využívání prostředků ICT ve 

výuce vůbec. 

 

Strategie v zavádění LMS do praxe základní školy 
 

 Pro úspěšné zavedení LMS do praxe základní školy je třeba v prvé řadě vybrat 

vhodnou distribuci LMS, která může při plánovaném rozvoji užití tohoto systému zabezpečit 

dostatečně kvalitní servis odpovídající předpokládaným požadavkům. 

 Ideální použití LMS v praxi v prvé fázi je kombinace dvou oblastí ve které je možné 

LMS využít – oblast prezentační a oblast domácí přípravy žáků. 

 V oblasti prezentační části je třeba vypracovat v LMS výukové lekce, popřípadě 

doplnit toto portfolio o multimediální soubory či odkazy tak, aby se takto vytvořeným 

obsahem dala doplnit a osvěžit běžná výuka. Bude-li pedagog při výkladu používat systému 

LMS v klasické výuce, stane se pro žáky postupně tento systém přirozeným standardem. 

Bude-li tento systém navíc ještě prezentován ve spojení s motivujícími prvky multimediálního 

charakteru, které ozvláštňují a doplňují výuku, bude žák i pozitivně motivován v používání 

systému v oblasti domácí přípravy. 

 V oblasti domácí přípravy je možné využívat zpočátku systém pro běžné odevzdávání 

domácích úkolů v elektronické podobě a později začít využívat dalších možností, které LMS 

systémy v této oblasti poskytují. 

 V počátcích zavádění LMS na ZŠ bude velkým problémem technická nevybavenost 

učeben, proto bude důležité maximálně využít již instalovaného vybavení tak, aby se na 

minimum snížily nutné investice. Prakticky plnohodnotné využití a zavádění systému LMS 

bude možné zřejmě hlavně v učebnách pro výuku informační a komunikační technologie, 

popřípadě v dalších třídách, kde je k dispozici připojení na internet a dataprojektor. 

 Dalším problémem, se kterým se budoucí administrátor uvádějící do provozu 

informační systém pro řízení výuky bude potýkat, bude zřejmě nutnost vybudovat na škole 

pedagogickou komunitu, která bude schopna s LMS aktivně pracovat. V tomto směru bude 

role pedagoga, který bude podobný systém budovat klíčová v oblasti motivace svých kolegů 

(zde je vhodné vybudovat vzorové výukové materiály a snažit se jejich prezentací ovlivnit 

kolegy, kteří budou ochotní a technicky schopní, k aktivnímu využití LMS). Role pedagoga 

zavádějícího na ZŠ systém LMS bude důležitá i v oblasti poradenské služby pro učitele, kteří 

budou chtít systém aktivně využívat. 
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Tvorba kritérií hodnocení systémů pro podporu výuky na ZŠ  
 

Základní vymezení systému 
 

 Jednotlivé položky systému hodnocení jsem rozdělil do čtyř základních oblastí, které 

jsem postupně seřadil za sebou tak, jak by na podobné problémy narazil budoucí 

administrátor systému. Ten by v prvé řadě musel řešit problém, zda je schopen systém LMS 

vůbec nainstalovat.  

 Prvá kategorie hodnocení tedy nese název „Instalace systému“ a položky této 

kategorie v podstatě odráží většinu kompetencí, které by měl budoucí administrátor zvládat, 

chce-li nainstalovat on-line aplikaci některé distribuce LMS. V průběhu tvorby systému 

hodnocení jsem si uvědomil, že by mohlo být podnětné do navrhovaného systému 

hodnocených distribucí zařadit i běžné redakční a blogovací systémy, či systémy, jako je 

například Google Apps, nabízející cloudové služby. Domnívám se, že mnozí kolegové na ZŠ 

již využívají pro výuku tyto běžně dostupné internetové služby a mohlo by tudíž být pro ně 

podnětné srovnání se systémy, které jsou přímo vytvořené pro edukační činnost. 

 Pro některé pedagogy, kteří kompetencemi nutnými pro instalaci redakčního systému 

LMS nedisponují, by navíc, právě z důvodu nenáročnosti na instalaci, mohly být tyto 

internetové služby mnohem funkčnějším řešením, byť i postrádajícím služby plnohodnotného 

systému LMS. 

 Srovnávání on-line aplikací, běžně poskytovaných na internetu formou blogů, či 

cloudových služeb nutně musí nenáročností své instalace být v této kategorii hodnocení 

předstihnout běžné systémy pro řízení výuky. Vzhledem k tomu, že blogy a další podobné 

systémy nejsou primárně určeny pro oblast školství, nedisponují moduly edukačního 

charakteru, popřípadě nemohou vyhovět v oblasti organizace uživatelů, kde naopak systémy 

LMS vykazují významně vyšší kvality. V dalších kategoriích hodnocení pak většinou za 

systémy LMS zaostávají. 

 Druhá kategorie nese název „Konfigurace systému“. Položky, které v této kategorii 

hodnotím, bych mohl rozdělit na skupinu týkající se možnosti konfigurace vzhledu, skupinu 

týkající se schopnosti členění výukového textu do kategorií a rubrik a skupinu týkající se 

schopnosti hodnoceného systému efektivně pracovat s uživatelskými účty. 

 Třetí hodnocená kategorie, pojmenovaná „Služby systému“ srovnává základní služby, 

které je schopen kterýkoliv systém podobného druhu poskytovat uživateli. Hodnotí se mj. stav 

supportu, existence jazykové mutace či schopnost poskytnout uživateli mechanismy vnitřní 

komunikace, které jsou v případě užití pro edukační účely naprosto zásadní. Hodnocena je 

také schopnost systému poskytnout uživatelům některé základní bezpečnostní funkcionality a 

možnost vyhodnocování pohybu a činnosti uživatelů v systému. 

 Poslední, čtvrtá vyhodnocovaná kategorie, je věnovaná vyhodnocení funkcionality 

hodnocených systémů z hlediska možností využití v edukační oblasti. Některé systémy, 

zejména ty oplývající aktivní uživatelskou komunitou, schopnou programování doplňkových 

modulů, však nabízí mnohem více možností v této oblasti, které nebylo v mých silách 

patřičně vyhodnotit. Proto jsem v kategorie „Výuka“ vyhodnocoval položky, které byly dle 

mého názoru určitým funkčním minimem, které by měl obsahovat každý plnohodnotný LMS 

systém. 

 Jednotlivé položky ve všech kategoriích jsem bodově hodnotil přidělováním bodů, 

pokud parametry hodnoceného systému v dané položce vykázaly pozitivní očekávanou 

funkcionalitu a nulou, pokud byla daná funkcionalita vyhodnocena negativně. Některé 

položky jsem vyhodnocoval prostřednictvím bodové škály, jak budu popisovat později a 
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některé položky jsem, dle subjektivně usuzovaného významu pro celkové hodnocení systému, 

hodnotil rozdílným počtem bodů. 

 Všechny parametry položek jsem se přesně snažil kvantifikovat, aby bylo jasně 

definovatelné parametry hodnocené veličiny a tomu odpovídající hodnocení. 

Instalace systému 
 

Tuto kategorii je možné rozdělit do čtyř hodnocených oblastí. Prvá z nich se týká 

velikosti stahovaného balíku souborů, nutných pro instalaci systému. V této oblasti, bylo za 

pozitivní funkcionalitu považováno, aby měla stahovaná distribuce LMS co nejnižší nutnou 

velikost stahovaných dat. Systémy, u kterých tato veličina nemohla být hodnocena, tedy 

systémy poskytované ve formě již instalované internetové služby (blogy, cloudové služby) 

dostávaly v této položce automaticky plný počet bodů. Hodnocení této položky jsem prováděl 

v desetibodové škále (viz tab. 1.), odstupňované podle velikosti stahovaného balíku. 

 
Velikost stahovaného balíku 

kategorie parametry Přidělené body 

1 do 25 MB 100 

2 do 50 MB 90 

3 do 75 MB 80 

4 do 100 MB 70 

5 do 250 MB 60 

6 do 500 MB 50 

7 do 750 MB 40 

8 do 1 GB 30 

9 do 2 GB 20 

10 nad 2 GB 10 

 

       Tabulka 1: Hodnocení velikosti stahovaného balíku 

 

 Podobným způsobem byla vyhodnocena i náročnost instalace systému. V prvé řadě 

bylo hodnoceno kritérium kroků nutných pro základní instalaci systému (viz tab. 2.). 

 
Počet kroků instalace Přidělené body 

1 100 

2 90 

3 80 

4 70 

5 60 

6 50 

7 40 

8 30 

9 20 

10 a více 10 

      

     Tabulka 2: Hodnocení počtu kroků instalace 

 

Po vyhodnocení počtu kroků jsem vyhodnocoval i kompetence, potřebné, aby mohl 

administrátor nainstalovat zvolený systém. Těchto šest položek bylo shodně bodově 

ohodnoceno 100 body na položku. 

 

 

 

 



10 

 

Položka Popis Přidělené body 

1 práce s ftp 100 

2 nastavení práv složky 100 

3 ruční vytvoření databáze 100 

4 ruční instalace obsahu databáze 100 

5 nutnost nastavovat SAFE módy 100 

6 ruční nastavení cronu 100 

 

Tabulka 3: Hodnocení kompetencí nutných pro instalaci 

Některé systémy LMS je před ukončením instalačního procesu vyžadují určitou prvotní 

konfiguraci. To bylo důvodem, proč jsem zařadil tento faktor i do hodnocení do kategorie 

„Instalace systému“. Pozitivně bylo hodnoceno, pokud tyto operace nebyly po uživateli 

v instalačním procesu vůbec požadovány. 

Konfigurace systému 
 

 V kategorii „Konfigurace systému“ jsem hodnotil tři oblasti. Prvou oblastí je vzhled 

systému. Zde byly body udělovány ve třech položkách. Prvá položka hodnotila, zda je možné 

hodnocený LMS konfigurovat pomocí motivů. Motivy jsou co do konfigurace systému 

poměrně oblíbené, protože administrátorovi umožňují zisk dobré vizuální úrovně webu za 

minimální časové i pracovní dotace. V rozvinutých komunitách bývá také většinou nabízen 

určitý sortiment motivů, jejich autory jsou právě uživatelé LMS. Pozitivně byla také 

hodnocena možnost vyrobit si, úpravou instalovaného motivu, vlastní vzhled. 

 Nejvýše bodově honorovaná pak byla možnost přímé úpravy vzhledu jednotlivých 

prvků systému, například úpravou vlastností definovaných prostřednictvím kaskádového 

stylu. Tato možnost většinou umožňuje uživateli maximální volnost při vytváření vizuální 

stránky LMS systému. 

 Další hodnocenou oblastí v kategorii „Konfigurace systému“ byla možnost ovlivnit 

hodnocený systém směrem k co nejhlubšímu zanoření výukového kurzu v rámci struktury 

prezentovaného výukového obsahu. Počet úrovní byl hodnocen ve škále o jedné do pěti 

úrovní. Pozitivně byla také hodnocena možnost tvorby jakési hlavní kategorie, nebo rubriky, 

umožňující funkční zastřešení jednotlivých výukových kursů (systém výukový předmět – 

s řadou témat pro výklad jednotlivých částí učiva). 

 V poslední oblasti, kterou jsem zařadil do kategorie „Konfigurace systému“ jsem 

hodnotil možnosti administrace uživatelských účtů a možnosti definování práv. 

 Prvá hodnocená položka se týkala možnosti definování úrovní, či rolí uživatelských 

účtů. Pro to, aby mohla být úroveň, nebo role, kterou bylo možné přidělit uživatelskému účtu 

započítána, musela po přidělení umožnit tomuto účtu nějakým zásadním způsobem ovlivňovat 

instalovaný systém LMS. Hodnocení proběhlo ve škále od jedné do deseti (viz tab. 4.) 

 
Počet úrovní či rolí, které 

můžeme přidělit uživatelovi 

Přidělené body 

1 10 

2 20 

3 30 

4 40 

5 50 

6 60 

7 70 

8 80 

9 90 

10 a více 100 

      Tabulka 4: Hodnocení počtu rolí, které můžeme přidělit uživateli 
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 Administrace uživatelů systému se týkalo i dalších šest položek, kdy jsem zkoumal, 

zda systém umožňuje například rozdělit uživatele do skupin, popřípadě jestli administrátor 

může definovat práva mimo úrovně definované v základní instalaci, či zda může administrátor 

definovat uživatelským účtům k oprávnění pouze do části systému. Hodnocena byla i možnost 

automatické a ruční registrace do systému. 

Služby systému 
 

 Ve třetí kategorii hodnocených vlastností jsem hodnotil kvalitu služeb, které by měl 

správný systém LMS automaticky svým uživatelům poskytovat. 

 V oblasti hodnocení nápovědy mě zajímalo, zda je nápověda k dispozici ve formě 

integrované do instalovaného systému, zda je k dispozici v on-line podobě, či dokonce zda 

byla vydána jako publikace. Všechny tři možnosti jsem hodnotil bodově shodně, s tím, že 

jsem výše hodnotil, pokud nápověda obsahovala jazykovou mutaci v českém jazyce. 

 Podobným způsobem jsem hodnotil i existenci, nebo neexistenci, oficiálního supportu 

hodnocené distribuce LMS, se zvýhodněným hodnocením pro českou jazykovou skupinu a 

existenci, či neexistenci komunity uživatelů užívajících daný systém. 

 Možnost jazykové mutace celého systému pak byla hodnocena v další položce (viz 

tab. 5.) podle uvedených parametrů. Řada budoucích administrátorů systému zcela jistě uvítá 

možnost české lokalizace, která může významně urychlit zavádění zvolené distribuce do 

praxe. 

  
Jazyková mutace systému Přidělené body 

Pouze jiný jazyk (ne AJ, nebo ČJ) 20 

Pouze anglicky 50 

Více jazyků bez ČJ 100 

Více jazyků včetně ČJ 200 

       

      Tabulka 5: Hodnocení jazykové mutace systému 

 

 Hodnocena byla také možnost vnitřní komunikace mezi uživateli v systému.  

Vyhodnocoval jsem čtyři parametry systému LMS v této oblasti. Všem čtyřem parametrům 

jsem v bodování přidělil stejný počet bodů. Hodnocena byla možnost komunikace v rámci 

systému LMS i možný přesah komunikace ze systému na osobní mail uživatele. Oba tyto typy 

komunikace mají v provozu LMS velký význam z hlediska konzultace učiva a v případě 

výstupu komunikace směrem na k externím systémům i význam organizační. 

 Správný systém pro řízení výuky by měl také pedagogovi, vytvářejícímu výukové 

kurzy, poskytnout možnost zařadit do výukových lekcí i prvky umožňující diskusi žáků nad 

zvolenými tématy, popřípadě i jinou možnost nějakým způsobem vyjádřit svůj názor. 

Z tohoto důvodu byla do hodnocených položek zařazena i možnost zařazení prvků diskusního 

fóra a možnost komentování. 

 Hodnocena byla i úroveň zabezpečení systému LMS v parametrech uvedených 

v tabulce č. 6. 
Hodnocený parametr Přidělené body 

Nutné heslo pro vstup do systému 50 

Možnost zaheslovat kurzy 50 

Vyžadována vyšší složitost hesla 50 

Volitelnost položek osobního 

profilu 
50 

Skrytí hodnocení 50 

 

      Tabulka 6: Hodnocení základních bezpečnostních prvků systému 



12 

 

Kromě možnosti vyžadování hesla pro vstup do systému a výukových kurzů jsem do 

oblasti bezpečnosti systému zahrnul i možnost určování ze strany uživatele, které položky 

osobního profilu, chce zveřejňovat ostatním uživatelům. Domnívám se, že zejména 

v prostředí základní školy je dobré předvídat riziko zneužití osobních údajů. 

Výuka 
 

 Čtvrtá kategorie, která asi bude pedagoga, který uvažuje o zavedení systému LMS do 

praktické výuky zajímat nejvíce, je kategorie, týkající se hodnocení nabízeného servisu 

souvisejícího s podpory výuky.  

Uvažujeme-li práci v nějakém systému pro řízení výuky, bylo by chybou očekávat již 

hotová řešení v tomto směru. LMS v tomto směru nabízí spíše prostředí, umožňující 

prostřednictvím programové nástavby aplikace, efektivně řešit potřeby, které vyžaduje 

pedagogická praxe. Pokud nejsou k dispozici již zpracované materiály některého kolegy, je 

třeba počítat s tím, že bude zapotřebí takovéto materiály vytvořit. 

Publikační schopnosti hodnoceného systému jsem proto hodnotil 200 body. Pokud 

systém LMS není schopen zabezpečit možnost plnohodnotné publikace textových, grafických 

a multimediálních souborů, které by bylo možné bezprostředně bez nutnosti uploadu zobrazit 

například prostřednictvím dataprojektoru, není zpravidla v praxi příliš dobře využitelný. 

Pro pedagoga, zejména v oblasti distanční výuky, ale i v případě běžné praxe je 

zajímavý mechanismus podmíněného přístupu k dalšímu učivu až po absolvování testu, či 

sdělením vstupního hesla pro daný kurs. Učitel tak může lépe organizovat výuku a jemu 

svěřený žák se musí k vyšším poznatkům v rámci osvojované látky teprve dopracovat. 

Čtyři další položky se týkají standartních komunikačních prvků, které byly částečně 

zmíněny již v kapitole služby systému. Jedná se o možnost použití prvku fóra (zde míněného 

pro potřeby vyučované látky), ankety poskytující možnost zjistit názory žáků, porovnat je 

mezi sebou a vyhodnotit je, možnost tvorby slovníku, jehož hesla jsou zaměřená na 

probíranou látku (výborný prvek pro skupinové projekty) a samozřejmě možnost práce se 

soubory. Možnost uploadu i downloadu souborů je naprosto klíčová v oblasti domácí přípravy 

i v oblasti prezentace výukových materiálů. 

Velmi vítanou a pedagogy oceňovanou možností LMS je možnost sestavování 

testových úloh. V této oblasti je důležitý jednak nabízený sortiment typů otázek (většinou 

realizovaných různou aplikací formulářových prvků) a schopnost systému efektivně dál 

pracovat s testy. Bodové ocenění celé kategorie výuky naleznete v tabulce č. 7. 

 
Hodnocená položka Přidělené body 

Publikace výukových materiálů 200 

Podmíněná publikace 100 

Fóra 50 

Ankety 50 

Slovník 50 

Možnost práce se soubory 100 

Možnost sestavovat testy 200 

Možnost tvorby banky úloh 200 

Náhodné míchání otázek 50 

Klasifikace úloh 200 

Méně než 5 typů úloh, včetně 100 

Méně než 10 typů úloh, včetně 150 

Méně než 15 typů úloh, včetně 200 

Méně než 20 typů úloh, včetně 250 

 

  Tabulka 7: Hodnocení systémů LMS v oblasti výuka 
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Testované systémy 

Plnohodnotné systémy LMS 

Moodle 

 

Historie moodle 
 

Zakladatelem a hlavním vývojářem LMS moodle je australan Martin Dougiamas.  Pracoval a 

studoval v Curtin University v Perthu, kde také v roce 1999 začal zkoušet prototypy LMS 

systému, ze kterého se později vyvinul systém moodle.  

Ve stejném roce také registroval ochrannou známku na výraz moodle, který je akronymem na 

slovo Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Modulární objektově 

orientované dynamické prostředí pro výuku). 

Prvé dva prototypy LMS moodle, byly vytvářeny mezi lety 1999 až 2001. Prvý byl vytvářen 

v jazyce Python pod aplikačním serverem ZOPE (pro tuto variantu bylo také poprvé užito 

termínu „moodle“) a druhým byl upravený systém PHPNuke, který byl vytvořen pro 

universitu v Pekingu pro čínský kurs „World Trade“. 

Po těchto dvou prvých prototypech, byl moodle přepsán pro jazyk PHP a 20. srpna. 2002 byla 

vydána prvá verze moodle 1.0. 

Moodle v současné době nabízí sedm stabilních balíčků LMS moodle od verze php 4.3.0 po 

verzi php 5.1.33. K dispozici je také mnoho jazykových mutací systému v různém stavu 

překladu. Třicet jazykových mutací obsahuje více než 80% přeloženého systému, verzi 

s českým jazykem v to počítaje (přeloženo 92%). 

Moodle také, díky početné skupině aktivních uživatelů, nabízí velké množství rozšiřujících 

balíčků, které jsou přehledně roztříděny podle jednotlivých verzí systému. Pro ilustraci, 

moodle nabízí pro nejnovější verzi 2.5.0 185 pluginů rozšiřujících aktivity, které je možné 

v systému provozovat, 179 balíčků kategorie „Blok“, doplňujících služby systému, či 72 

vzhledů systému, které je možné stáhnout a doplnit jimi již implementované vzhledy. 

Od roku 2002, kdy byla vydána prvá verze moodle se dá říci, že od té doby tento systém 

doslova dobyl celý svět. V současné době je moodle provozován v 86268 aktivních sítích 

v 237 zemích. V české republice je provozováno 722 sítí. 

 Bližší informace o LMS moodle je možné nalézt na https://moodle.org/ . 

 

Filosofie moodle 
 

Filosofie LMS moodle je založena na zásadách pedagogického konstruktivismu. Podporuje u 

studentů učení formou samostudia a posiluje výuku směrem ke studentovi. 

Lidé se nejlépe učí ty poznatky, které mohou ve svém prostředí nejlépe využít. Vše, co 

prakticky použijeme, se nám bez problémů ukládá do paměti. LMS moodle podporuje právě 

praktické užití poznatků a práci s nimi. 

Řada aktivit, či bloků moodle podporuje kolektivní práci studentů (bloky slovníku, eventuálně 

společných workshopů) a vzájemnou komunikaci (diskusní fóra, chaty a další prvky 

komunikace uvnitř i vně LMS). 

Velmi kvalitní servis nabízí moodle rovněž i v oblasti tvorby testů. Nabízena je poměrně 

široká škála možností, jak tvořit testové otázky. S otázkami je pak možno dále pracovat 

v bankách úloh a sestavovat z nich celé testy. Otázky v testech je možno i míchat a náhodně 

řadit, takže má prakticky každý zkoušený žák unikátní test. 

 

https://moodle.org/
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Claroline 

 

LMS Claroline byla vyvinuta v katolické univerzitě v belgickém Louvain (UCL) v roce 2001. 

Na vývoji pracoval team z Institutu pedagogiky a multimediálních technologií UCL 

(http://www.uclouvain.be/ipm.html) vedený Marcelem Lebrunem. 

Již od samého počátku byl celý projekt LMS Claroline veden jako open source v rámci 

licence GNU General Public License, díky čemuž se stal přitažlivým pro řadu organizací i 

jednotlivců. Projekt byl rovněž v letech 2004-2007 finančně podporován krajem Wallonne 

z programu pro podporu výzkumu a vývoje. 

V tomto období byl LMS Claroline přijat jako vzdělávací platforma celou řadou organizací a 

vyvstala tak nutnost, vzhledem k tomu, že řada uživatelů byla z jiných zemí, globalizovat a 

sjednotit vývoj celého projektu. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto v roce 2006 uspořádat prvé 

mezinárodní setkání uživatelů Claroline. Na druhém podobném setkání v dalším roce pak 

bylo založeno mezinárodní konsorcium Claroline, jehož cílem je sjednotit a koordinovat 

vývoj Claroline v pedagogické i informační oblasti. Toto konsorcium pracuje do dnešního 

dne. 

V roce 2007 byla v Paříži Claroline udělena cena UNESCA za použití technologie ve 

vzdělávání. 

Claroline nabízí ve verzi 1.11.7 třicet devět jazykových mutací, včetně češtiny. Celý systém je 

kódován v iso 8859-2. Pokud hosting nepodporuje toto kódování (jako v mém případě) 

nastává problém s diakritikou. 

V současnosti je dle oficiálního webu Claroline rozšířena, podobně jako moodle, po celém 

světě. Claroline používá 2513 organizací ve 117 zemích. Podobně jako moodle i Claroline 

nabízí rozšíření a bloky vytvořené uživateli, kterými můžete doplnit svojí instalaci. Na rozdíl 

od moodle ovšem v Claroline naprosto schází jakékoliv uspořádání a nabídka těchto 

doplňujících modulů. Je třeba složitě a zdlouhavě procházet uživatelské fórum a prohledávat 

jednotlivé příspěvky, často ve velmi odlišných jazykových mutacích a s nedostatečnou 

průvodní informací. 

 

 
 

Obrázek 1 Mapka pokrytí instalacemi systému Claroline 

 

Informace o LMS Claroline je možné zjistit na oficiálním webu tvůrců platformy 

http://www.claroline.net. Web je lokalizován do třech světových jazyků (anglicky, 

francouzsky a španělsky). 
 

http://www.claroline.net/
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Efront 

 

 Tento LMS systém byl navržen pro organizace střední velikosti (od 100 – do 10000 

uživatelů). Domnívám se, že v současné podobě tato distribuce není pro prostředí našich 

základních škol vhodná ze dvou důvodů. 

V prvé řadě se pro provoz tohoto systému automaticky předpokládá po provozující 

organizaci vlastnictví samostatného školního serveru, vyhrazeného pro provoz tohoto LMS a 

po případném administrátorovi kompetence na úrovni nastavení a instalace serveru pro 

potřeby tohoto LMS. 

Vzhledem k obtížnosti instalace nabízí společnost Epignosis LLC, která vyvíjí tento 

LMS, hosting na svých serverech. Pro řadu „Educational“ určenou v limitu od 100 do 1000 

uživatelů, která je dle poskytovatelů hostingu nejvyužívanější je požadována cena od $190 do 

$690 měsíčně. 

Za druhé je tento LMS bezplatný pouze v základní podobě, určené pro vyzkoušení. 

V plně funkční podobě je nabízen ve dvou cenových úrovních – určených pro podniky a pro 

vysoké školy. Tyto dvě cenové úrovně jsou navíc ještě modifikovány do úrovní dle počtu 

uživatelů. Pro ilustraci, cena za distribuci řady „Educational“ pro 100 uživatelů stojí $1340. 

Přes nedostatky zmíněné v předchozích odstavcích však může být tento LMS systém 

zajímavou alternativou například pro vysoké školy, popřípadě pro školy obdařené štědrými 

donátory a proto jej zahrnuji do svého hodnocení. 

Vývoj platformy efrontu začal v r. 2001 a byl financován řeckou vládou za přispění 

dotací z EU. Na vývoji se od samého počátku podílel profesionální tým vývojářů. Jako první 

stabilní verze byla uvedena v roce 2005 verze 2.5. Tato verze měla integrovaný modul 

SCORM a používala technologii AJAX, což bylo její největší předností. Efront byl od 

počátku vyvíjen jako komerční uzavřený systém. V roce 2007 pak byl efront otevřen 

veřejnosti jako open source projekt (základní verze) a bylo zároveň i zavedeno členění na 

verze pro veřejnost a komerční distribuce. Důvodem bylo zvýšení kvality systému 

prostřednictvím zpětné vazby od uživatelů a ustavení uživatelské komunity. 

Poslední verze efrontu 3.6.0 byla uvolněna v roce 2010. Rozšířila nabídku možností 

například o sociální modul. 

Efront je nabízen, jako vícejazyčný produkt. Jednotlivé jazykové verze jsou nabízeny 

ve formě doplňkových balíčků ke stažení. Pro většinu jazyků jsou nabízeny dva typy balíčků 

– s překladem provedeným strojově a s překladem provedeným člověkem. Lokalizace pro 

český jazyk je provedena v kvalitnějším „lidském“ překladu. 

Efront byl vyvíjen a dodnes je nabízen, jako komerční produkt. Přizpůsobený je nejen 

pro edukaci, ale i pro využití jako vnitropodnikový systém správy informací a řízení. Verze 

„Enterprise“, určená pro komerční sféru samozřejmě nabízí i podporu v oblasti edukace 

zaměstnanců. 

Dokeos 

 

 Dokeos je systém, který vychází z architektury LMS Claroline. Tento LMS je 

francouzské provenience, jeho prototyp byl poprvé zprovozněn r. 1999. Jeho autorem je 

Thomas De Praetere, učitel filozofie na univerzitě v Lovani. Během několika let se tento 

systém stal populárním zejména ve frankofonních oblastech. V r. 2008 se tým vyvíjející tento 

LMS začíná profesionalizovat. V roce 2013 byl LMS Dokeos poprvé představen v nové 

cloudové podobě. 

 Ačkoliv je Dokeos na řadě míst prezentován, jako open-source řešení, které je zdarma, 

není tomu tak. Jedná se o produkt, který je ve zkušební omezené verzi (maximální počet 

uživatelů 5, maximální obsah výukových kurzů 500MB) nabízen po dobu 60 dnů zdarma, 
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poté je však nutné platit pravidelné měsíční platby. Placen je zvlášť každý nainstalovaný 

modul, takže se cena může vyšplhat do výše, která je zejména pro základní školy značné 

neúnosná viz tab. 8. 

 
modul Poskytované služby Cena 

v USD/měsíc 

Dokeos manager Základní správa rozhraní 100 

Dokeos author 
Nástroj pro vytváření prezentací, dabing, videa, kvízy, 

vzdělávací moduly 
100 

Dokeos live Možnost pořádání živých konferencí 90 

Dokeos shop 
Možnost zabudovat do systému rozhraní pro platby 

(placené kurzy atp.), katalogy nabídky 
125 

Dokeos channel 
Portál pro sdílení videa, videokanály, videokonference, 

řízení přístupu k videím 
85 

Dokeos game 
Možnost vývoje vlastních didaktických her bez 

programování, tvorba 3D scénářů 
600 

Dokeos evaluation 
Hodnocení schopností účastníků kurzů, možnost 

uspořádání online i „papírových“ zkoušek 
150 

 

Tabulka 8: LMS Dokeos - ceny za jednotlivé moduly systému 

 

Dokeos má podobné přednosti, i problémy jako LMS Claroline. Předností je jednoduchost 

jeho administrátorského rozhraní a problémem (i když částečně řešeným) lokalizace do 

českého jazyka a hlavně použití české znakové sady. 

Oproti Claroline se u LMS Dokeos projevuje snaha vývojářského týmu jít s dobou a 

vývojem a zařazovat do systému funkčně zajímavé moduly. I vzhledem k problematické 

implementaci modulů do základního systému a poměrně spartánskému stylu co se 

informování na stránkách věnovaných této platformě týče, jsou jistě pro pedagoga zajímavé 

možnosti využití v editoru myšlenkových map, popřípadě možnost pořádání live konferencí 

pro distanční formu výuky. Při testování LMS Dokeos mě jako zvláště zajímavý a v praxi 

dobře využitelný připadl systém jednoduché tvorby testů (viz obr.), který ovšem na druhou 

stranu postrádá řadu možností, které naopak v této oblasti nabízí např. LMS moodle. 

 

 
 

Obrázek 2: Rozhraní pro tvorbu testovacích otázek v LMS Dokeos 



17 

 

A-Tutor 

 

A-tutor je open-source projekt podporovaný kanadskou vládou. Využíván je zejména 

v anglofonních zemích severní Ameriky. Tento projekt byl zveřejněn koncem roku 2002. 

Tento systém byl vyvíjen se zřetelem k dostupnosti pro osoby se zrakovým 

postižením, což může poněkud znesnadňovat správu a ovládání běžné populaci. Většina 

ovládacích prvků je totiž, vzhledem k původnímu určení, řešena textovým odkazem. Přesto se 

jedná o funkční alternativu systémů LMS, kterou by nebylo dobré vzhledem ke komplexnosti 

řešení i možnosti specifického určení pro slabozraké studenty opominout. 

Vzhledem k původní specifikaci, kdy byl tento LMS určen i pro slabozraké studenty, 

či studenty s jinou variantou postižení, je dominantním prvkem sloužícím k pohybu v systému 

navigační strom v levém menu. Všechny vizuální prvky užívané v tomto systému pak mají 

své textové alternativy a pro pohyb v menu není nutná myš, což je zase velmi příznivé pro 

osoby s postižením pohybového ústrojí. Bohužel je ovládání prostřednictví stromové 

struktury, vzhledem k rozsahu ovládaných komponent, někdy poněkud neobratné a 

nepřehledné. 

A-tutor z hlediska ovládání a využívání systému nabízí tři uživatelské úrovně (žák, 

učitel a administrátor). 

 

 
 

Obrázek 3: Prostředí LMS A-tutor s výraznou stromovou strukturou v levé části. 

 

A-tutor nabízí celou řadu modulů, které poskytují služby obvyklé pro e-lerningové systémy, 

přesto bych se rád zmínil o modulech, které mohou být pro budoucí uživatele poměrně 

zajímavé. 

 

 Mediawiki. E-wiki – moduly integrující do systému vlastní wikipedii. 

 Mahara ePortfolio – modul umožňující propojení se systémem Mahara 

 phpMyAdmin – modul umožňující propojení s databázovým systémem MySQL 

 CMAP – modul umožňující tvorbu myšlenkových map 
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Mahara 

 

Mahara je produkt novozélandské provenience, vyvinutý v roce 2006. Jakkoliv byl 

tento systém vyvíjen od počátku pro účely e-lerningu, není vlastně v některých oblastech 

funkčně plnohodnotným LMS systémem.  

Tým, který Maharu vyvíjel, se zároveň podílel i na tvorbě LMS Moodle. Mahara je 

proto prostředí, které doplňuje Moodle v určité oblasti. Mahara ale zároveň také může 

fungovat samostatně a také je schopná LMS Moodle vhodně doplňovat. Vzhledem k tomu, že 

byla Mahara vyvíjena jako doplněk již funkčního LMS, je v přímé výuce využitelná poněkud 

omezeným způsobem.  

V praktickém užití tohoto systému je třeba počítat, že Mahara například neposkytuje 

možnosti v oblasti tvorby testů a také jí scházejí některé standartní možnosti (například 

ankety), které většina LMS běžně nabízí. 

Zajímavé možnosti tento LMS však nabízí v oblasti práce se studentskou komunitou, 

pro kterou byl zřejmě vyvíjen. Mahara standardně nabízí každému studentovi vlastní 

prezentační prostředí s intuitivním ovládáním s možností zakládání vlastních zájmových 

skupin. Jako příjemný a efektivní, i když z počátku možná poněkud nepřehledný, je možné 

také hodnotit systém vkládání obsahu stránky, řešený prostřednictvím přetahování 

jednotlivých funkčních bloků na určené místo studentského blogu (viz. Obrázek 4.). 

Praktická je i možnost okamžitého posílání zpráv na veřejné komunitní služby 

(facebook, twitter, skype atd.) 

Přes výše zmíněné možnosti práce se studentskou komunitou, které Mahara nabízí, je 

její užití v této podobě v praktické výuce poněkud diskutabilní. Proto, aby bylo tento systém 

možné prakticky užít, chybí edukační nástroje, které jsou běžnou součástí řady jiných systémů 

s LMS Moodle v čele. Proti využití komunitních a prezentačních nástrojů Mahary hovoří také 

fakt, že tyto možnosti dnes nabízí řada jiných systémů, které studenti běžně využívají 

v každodenním životě (zájmové skupiny na facebooku, komerční blogovací systémy atd.). 

Mahara tak dle mého názoru zůstává systémem LMS, který je na půl cesty 

k praktickému použití a použitelný je, navzdory jistým progresivním prvkům, pouze jako 

doplněk plnohodnotného systému LMS. 

 

 
 

Obrázek 4: Mahara - prostředí pro vkládání obsahu stránek 
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Neplnohodnotné systémy LMS 
 

Praxe ve školství, zvyšující se kompetence pedagogů v oblasti ICT, rozvoj obecného 

povědomí o užití prostředků ICT ve výuce, ale také větší nabídka nejrůznějších použitelných 

webových aplikací se logicky začala odrážet ve stále častějších iniciativách pedagogů směrem 

k využití výhod poskytovaných webovým prostředím ve výuce. Velkou měrou se na tomto 

trendu také zasloužily nové nastupující generace pedagogů zvyklých se v tomto prostředí 

pohybovat a využívat jej. 

Snaha o užití systémů LMS se ovšem často střetává s nedostatečnými schopnostmi a 

znalostmi pedagogů jak v technické úrovni (jaký systém pro výuku zvolit, jak daný systém 

nainstalovat, jak systém optimálně provozovat, či jakým způsobem zpracovávat jeho 

prezentovaný obsah), tak také v úrovni didaktické (jak využít jednotlivé edukační moduly 

systému, jakým způsobem zpracovat výukové lekce, jak využít organizační mechanismy, 

které jsou součástí systému). 

Výsledkem této disproporcionality je, jak je v našich krajích zvykem, kreativní přístup 

k řešení tohoto problému. Pedagogové, kteří se doposud nesetkali s plnohodnotnými systémy 

LMS a iniciativně se snaží o provozování edukačních portálů, často využívají ve výuce 

systémy, které znají ze své běžné uživatelské praxe a které jsou také schopni s ohledem na 

úroveň svých technických znalostí administrovat. 

Mnohdy však nemusí být tato praxe na škodu. Zmíněné systémy bývají často daleko 

jednodušší na administraci a tím pádem vyžadují také mnohem méně času a iniciativy 

pedagoga, který daný systém administruje. 

Nedostatečnost prostředků, které tyto systémy poskytují, nutí zároveň tyto progresivní 

pedagogy ve vymýšlení nových kreativních postupů v rámci dané aplikace, kterými by mohli 

dosáhnout kýžené funkcionality. Tyto postupy bývají kombinací úprav technického 

charakteru (pedagogové s určitou znalostí prostředků ICT upravují například běžné redakční 

systémy), a úprav pedagogických postupů, které kompenzují funkční nedostatečnost systému 

(například nahrazování typického nedostatku – možnosti tvorby testovacích úloh textovými 

soubory ke stažení, které následně žáci jednotlivě odesílají k vyhodnocení prostřednictvím 

mailu). 

Pedagogové, kteří chtějí aktivně využívat prostředky ICT v edukačním procesu, 

obvykle volí některou z následujících tří základních strategií. 

 

 Využití běžné publikační schopnost, kterou nabízí internet – soubory běžně ke stažení 

na školním webu, popřípadě odkazy na nějaké běžné blogovací služby. Možnosti ICT 

zpravidla začínají a končí u prezentace učiva a dál nejsou využívané. 

 

 Využití klasických redakčních systémů – zároveň s běžnou prezentační funkcionalitou 

je zpravidla využívána i možnost řízení přístupu k učivu (zaheslovaný přístup k webu, 

nebo jeho částem) a další funkcionality nabízené použitým redakčním systémem (fóra, 

chaty, kalendáře akcí atd.) 

 

 Využití cloudových systémů pro sdílení dat. Tento způsob je asi nejsofistikovanější a 

v řadě případů se začíná dostávat do pozice plnohodnotné alternativy k systémům LMS. 

Kromě běžných prezentačních služeb a systému řízení přístupu je možné například 

využívat i pokročilejší administraci uživatelů (rozdělování do skupin). Navíc schopnost 

systému pracovat se sdílenými materiály umožňuje například tvorbu společných 

projektů. 
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V dalších kapitolách se budu snažit popsat typické představitele výše zmíněných 

skupin a vyhodnotit je v rámci kritérií systému hodnocení aplikací pro podporu výuky na ZŠ. 

 

www.blog.cz – publikační alternativa 

 

 Pro běžnou výuku, při které je možné využít prostředků ICT, je často nejdůležitější 

prostá publikační schopnost systému. V praxi pak v tomto případě pedagog nejlépe ocení 

jednoduchost a efektivitu administrace systému, popřípadě jeho publikační možnosti. 

 Domnívám se, že právě díky těmto dvěma vlastnostem i díky tomu, že blogy jsou 

obecně oblíbenými u mládeže, může být použití blogu ve výuce poměrně zajímavou a funkční 

alternativou. Pokud je navíc obsah edukačního blogu vytvářen dostatečně atraktivním a 

motivujícím způsobem může být, díky možnosti přístupu i z domácího prostředí prvkem, 

který může výrazně obohatit běžnou výuku. 

 

 
 

Obrázek 5: Administrátorské prostředí ve službě blog.cz umožňuje díky grafice rychlou orientaci v 

nastavení. 

 

 Přes výše zmíněné výhody má však tento způsob využití prostředků ICT ve výuce také 

svá negativa. Především blogovací systémy díky své jednoduchosti, neumožňují příliš 

sofistikovanou práci s uživateli. Tento fakt je poplatný původnímu určení tohoto systému, 

kterým je rychlá reakce na dění, možnost rychlé publikace a vzhledem k typu uživatelů také 

nekomplikovanost práce se systémem a maximální přístupnost k obsahu. 

 Výsledkem je, že obsah výukových lekcí publikovaných systémem je přístupný 

komukoliv, komentáře k němu může psát kdokoliv a učivo v blogu není řazené nějakým 

systematickým způsobem tak, jak by měl s ním žák pracovat, ale výlučně chronologicky, 

podle data vložení do systému. Přičteme-li ještě k nedostatkům těchto systémů nepřítomnost 

jakýchkoliv edukačních modulů, nemožnost práce s testy, nemožnost komunikace se studenty 

prostřednictvím integrovaných mechanismů, či absence řady dalších funkcí vhodných pro 

výuku můžeme si snadno učinit závěr, že tento typ práce s prostředky ICT je do značné míry 

pouze improvizací a nemůže se vyrovnat plnohodnotným systémům LMS. 
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WordPress 

 

WordPress v mém hodnocení LMS systémů zastupuje v oblasti neplnohodnotných 

systémů LMS druhou variantu užití – redakční systém. Jedná se o jeden z mnoha podobných 

open source systémů na českém internetovém trhu. Do svého hodnocení jsem jej zařadil, jako 

typického zástupce svého druhu proto, že je nejstahovanějším a nejužívanějším redakčním 

systémem na světě. 

Tento redakční systém existuje ve velkém množství jazykových mutací, češtinu z toho 

nevyjímaje. Poměrně jednoduše se instaluje a stejně jednoduše se také i obsluhuje. 

Jednoduchost je velkou předností tohoto systému a lze se jí dočkat i ve způsobu jakým je 

možné do tohoto systému implementovat pluginy či jiné vzhledy. 

Kolem tohoto redakčního systému je shromážděna poměrně velká komunita uživatelů 

vyvíjející nejrůznější moduly a doplňky. Tyto pluginy pak mohou ve značné míře zhodnotit 

tento redakční systém a přizpůsobit jej tak částečně požadavkům, které jsou kladeny na 

aplikaci, sloužící k edukačním účelům. 

Vzhledem ke značnému počtu pluginů, často vyvíjených v rámci komunity nelze úplně 

s jistotou tvrdit, že některé funkcionality, které jsem v šetření zaznamenal jako nefunkční, 

jimi také skutečně jsou. V každém případě je systém čerstvě po nainstalování značně 

neplnohodnotný a své kvality získává sekundárně až po nainstalování řady doplňkových 

modulů. Instalace těchto modulů a doplňků je však natolik jednoduchá, že je možné 

předpokládat, že by nečinila větší potíže ani méně kompetentnímu administrátorovi. 

 

 
 

Obrázek 6: WordPress - administrátorské rozhraní - konfigurace widgetů 

 

Podobně, jako v případě použití blogu, jako neplnohodnotného systému LMS je i 

použití redakčního systému typu WordPress poněkud problematické. I když podpora ze strany 

uživatelské veřejnosti je, díky oblibě těchto redakčních systémů, v oblasti přizpůsobení se 

redakčního systému edukačním účelům, velmi významnou, přesto od administrátora vyžaduje 

kvalitní informace o doplňcích, které je možné do systému doinstalovat a kompetence 

vyžadované ke kvalifikovaném zásahu do nainstalovaného redakčního systému. Vzhledem 

k tomu, že vývoj v oblasti pluginů a dalších doplňků těchto redakčních systémů je většinou 
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postaven na amatérské úrovni, kdy se jakýkoliv update redakčního systému může snadno 

projevit na nefunkčnosti doinstalovaného doplňku, je třeba v případě většího systematického 

užití v praxi, přistoupit k profesionálněji a systematičtěji vyvíjenému LMS, který je vyvíjen 

přímo se zřetelem k využití v edukačním procesu. 

 

Google Apps 

 

 Google Apps je službou, která je poskytovaná společností Google. Betaverze této 

služby byla spuštěna v únoru 2006, již v říjnu téhož roku pak bylo povoleno se k této službě 

připojit vzdělávacím institucím, v průběhu let až do dneška byl systém, díky masivní podpoře 

vývoje ze strany společnosti Google, postupně přizpůsobován pro různé účely. Využívat tuto 

službu tak mohou nejen vzdělávací instituce, ale je také využitelná i pro podnikatelské účely. 

 Google Apps  je částečně lokalizovaná do českého jazyka, ovšem při aktivaci služby a 

později i při jistých uživatelských úpravách je třeba počítat s tím, že znalost anglického jazyka 

bude velkou výhodou. Google Apps je provozována komerční společností, což je znát na 

neustálém tlaku na využívání ostatních služeb poskytovaných společností Google (mail, 

hosting) i když lze mírně komplikovaným systémem navázat Google Apps i na služby 

poskytované jinými společnostmi. 

 Síla této služby spočívá na několika oblastech. Prvou z nich je systém cloudových 

služeb. Dokumenty přístupné uživatelům konkrétního účtu Google Apps, které mohou 

společně ovlivňovat, jsou přímo ideální pro projektovou výuku, kdy mohou například 

uživatelé v jedné skupině pracovat na svěřené skupině skutečně kolektivně. 

 Další oblastí, ve které je užití služby Google Apps výhodné je tvorba sdílených 

dokumentů. Sdílené dokumenty se vytváří ve virtuálním diskovém prostoru aplikace 

aplikačními moduly, které používají velmi podobnou vizualitu i styl práce, jako známé 

desktopové aplikace firmy Microsoft Office. Tento fakt je výhodným zejména pro 

administrátory s nižšími kompetencemi ICT vzhledem k tomu, že práci se službou lze zvládat 

za pochodu intuitivním způsobem. 

 

 
 

Obrázek 7: Administrátorská konzole služby Google Apps 
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Oproti WordPressu či blogovací službě, dokázali vývojáři Google Apps vyřešit i jeden 

nedostatek, který komplikoval užití blogu i redakčního systému v edukační oblasti, a to je 

systém správy uživatelských účtů a zejména práce se skupinami a uživatelskými právy. 

Problémy, které mohou vyvstat při praktickém užití této služby, jsou v oblasti 

funkcionality systému chybějící služba tvorby testů a klasifikace. V oblasti určení služby je 

pak třeba počítat s tím, že tato služba, přes veřejné deklarace provozovatelů, není tak úplně 

určena pro oblast edukace. Velká část marketingu společnosti tlačí tuto službu směrem 

k určité komercionalizaci a se zpoplatněním této služby ($50/rok za každého uživatele účtu) 

zřejmě také bude končit i její využití v oblasti základního školství. 

 

Plnohodnotné systémy LMS, které nebyly testovány 
 

Při svém šetření, které systémy LMS zařadit do svého hodnocení, jsem narazil na řadu 

systémů LMS, které jsem z nejrůznějších důvodů, převážně technického rázu, nebyl schopen 

otestovat a tím pádem ani vyhodnotit v rámci mého šetření. 

Technické problémy spočívaly většinou v nutnosti instalovat tyto systémy na 

samostatný stroj, eventuálně byly pokyny k instalaci nejasné, či byly tak problematické, že 

bylo jasné, že jsou mimo úroveň znalostí, které by bylo možné u budoucích administrátorů 

předpokládat. 

Přes tyto problémy by bylo vhodné však na tyto systémy upozornit. V některých 

případech také bylo k dispozici zkušební verze systému, takže bylo možné si daný systém 

alespoň částečně vyzkoušet. 

Ilias 

 

Ilias je poměrně starý LMS systém, jehož prototyp byl vyvinut již v roce 1997 na 

univerzitě v Kolíně nad Rýnem a jako open source projekt byl prezentován veřejnosti v roce 

2000. 

 

 
 

Obrázek 8: LMS Ilias - manažer událostí 
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Tento LMS je ve třech jazykových mutacích (en, de, fr) a je také poměrně spartánsky 

řešen. Jeho úroveň je zřejmě poplatná své době, protože se jedná spíše jen o systém 

s administrací přístupu, možností prezentace, manažerem událostí a velmi jednoduchým 

editorem testu. Přesto se jedná o funkční LMS. 

 

Olat 

 

 Olat je online webový systém programovaný v jazyce Java, vyvinut byl na univerzitě 

v Curychu. Olat je používán zejména v německy hovořících oblastech (univerzity v Curychu, 

Frankfurtu a Hamburku). 

 Jedná se o kvalitně propracovaný open-source systém LMS, který nabízí poměrně 

širokou škálu možností. Olat nabízí poměrně rozsáhlé možnosti, co se týče jazykové 

lokalizace a to včetně českého jazyka. Tyto možnosti jsou bohužel ale aktivní až po 

doinstalování příslušného jazykového balíčku do systému. 

 LMS Olat vyniká snadnou navigací a logickým uspořádáním jednotlivých položek 

systému. Rozděleny jsou podle tří kvalitativních kategorií – hlavní okruhy jsou uspořádány 

v horizontální linii ve formě záložek, položky jednotlivých hlavních okruhů jsou umístěny 

v levém vertikálním menu a nástroje spadající pod jednotlivé položky jsou umístěné v pravém 

veritkálním menu (viz. obrázek č. 9)  

 

 
 

Obrázek 9: LMS Olat - prostředí pro tvorbu obsahu kursu. 

 

 Velmi účelné je i umístění všech funkcí ovlivňující výukový obsah systému pod 

jedinou záložku. Kvalitně je i zpracovaný editor testů, bohužel pouze s poměrně malou škálou 

čtyř typů testových otázek. 

 Nedostatkem tohoto LMS je jednoznačně způsob instalace tohoto systému, kdy autoři 

celou instalaci popsali ve formě příkazů do příkazové řádky. Zcela jistě by v tomto případě 

bylo prospěšné pro obecné rozšíření tohoto LMS ze strany autorů pouvažovat o větší 

uživatelské přívětivosti instalačního procesu. 

 Systém jsem testoval na demu přístupném ze stránky univerzity v Curychu, bohužel 

nebylo možné vyzkoušet tvorbu výukového kurzu z důvodu vnitřní chyby systému. 
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Chamilo 

 

 Chamilo je open source LMS, který byl představen v roce 2010. Jeho krátká historie je 

zajímavá tím, že podobně, jako systém LMS Dokeos, který je jednou z vývojových větví 

pocházejících z LMS Claroline, je zase LMS Chamilo odvozen od LMS Dokeos (verze 1.8). 

Podle vyjádření na webových stránkách byla důvodem pro rozdělení vývojového týmu snaha 

o návrat k původní politice vývojového týmu směrem k bezplatnému užití LMS a otevřenosti 

kódu, která byla v případě LMS Dokeos tlačena směrem ke komercionalizaci projektu. 

 LMS Chamilo je využíván, jak v edukační oblasti, tak ve státní správě (Španělsko, 

Nizozemí, Belgie a Peru). Chamilo je aktivní zejména ve španělsky hovořících oblastech, 

ovšem vývoj systému se začíná prosazovat i v dalších lokacích. Během tří let vývoje od r. 

2010 byly do systému zařazeny i jazykové balíky čínštiny a arabštiny. 

 Podobně jako řada jiných systémů LMS klade Chamilo důraz na komunitní stránku 

uživatelského prostředí. Uživatelé mohou volně tvořit sociální skupiny a mohou se eventuálně 

volně přidružovat k ostatním skupinám. Propracovaná je také možnost editace osobního 

profilu. 

 

 
 

Obrázek 10: Chamilo - "počeštěné" prostředí agendy kursu 

 

 Osobnost studenta a jeho studijní růst je zřejmě dosti akcentovanou stránkou filozofie 

tohoto LMS. Chamilo nabízí možnost sledování studijní agendy a studijního růstu v každém 

aktivním kursu, na který je student zapsaný. 

 Pokud se týče nedostatků tohoto LMS, paradoxně se zřejmě nachází právě v oblasti, 

kterou se vývojáři Chamila chlubí a to v oblasti jazykové podpory. Pokud jsem mohl prověřit 

úroveň české jazykové mutace systému, byla více než nedostatečná. Texty v základní nabídce 

byly přeloženy, ovšem při jakémkoliv zanoření hlouběji do systému naskočila španělská 

jazyková verze. 

 Při některých uživatelských operacích (zápis do kursu) měl celý systém navíc tendenci 

zcela nevysvětlitelně zamrznout. Po otevření v jiném prohlížeči, nebo na jiném stroji pak 

systém běžel bez problémů a požadovaná operace byla provedena. 
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Hodnocení systémů 

Úvod k hodnocení 
 

Jak jsem se již dříve zmínil (viz. Tvorba kritérií hodnocení systémů pro podporu 

výuky na ZŠ), rozdělil jsem systém kritérií, kterými jsem hodnotil systémy LMS do čtyř 

kategorií.  

Kategorie „Instalace systémů“ – vyhodnocovala parametry LMS týkající se náročnosti 

instalace systému, popřípadě kompetencí, kterými musí případný administrátor instalující 

systém disponovat a nutnost a úroveň prvotní konfigurace systému. 

Ve druhé kategorii (Konfigurace systému) jsem pak vyhodnocoval možnosti, které 

hodnocený systém nabízí v oblasti konfigurace systému LMS. Tato oblast je významná 

z hlediska přizpůsobení aplikace specifickým požadavkům, které by zcela jistě použití 

systému LMS v běžné praxi základního školství přineslo. V této kategorii byla hodnocena 

funkcionalita systémů v oblastech konfigurace vzhledu, možnosti členění obsahu kurzů, či 

možnosti, které daný systém nabízí v oblasti administrace přístupů, či uživatelských 

oprávnění. 

Ve třetí kategorii jsem vyhodnocoval kvalitu služeb, které daný systém uživateli 

poskytuje, popřípadě další servis, který daný systém poskytoval uživateli. Tato oblast 

významně určuje pohodlí, s jakým bude budoucí uživatel s aplikací pracovat, popřípadě jsem 

hodnotil kvalitu servisu, kterého se mu v rámci užívání systému dostane. Významné byla také 

přidaná hodnota, kterou v hodnocení systému poskytovala kvalita technické podpory dané 

distribuce. 

Čtvrtá, poslední, kategorie se pak týkala možností, které vyhodnocovaný systém 

nabízel ve velmi důležité a ve srovnání s jinými typy databázových systémů, do značné míry i 

určující oblasti a to s oblastí podpory výuky. V této oblasti bylo do značné míry nutné, 

podobně jako v oblasti konfigurace systému, přihlédnout k faktu, že v hodnoceném parametru 

může uživatel dosáhnout hodnocené funkcionality i za použití určité dávky improvizace či 

kreativity. Tento fakt byl zároveň také důvodem, proč jsem do svého hodnocení zahrnul i 

databázové systémy, které přímo nebyly určeny pro podporu výuky. 

Vzhledem k tomu, že jedním z účelů mé práce bylo zároveň vytvořit webovou stránku, 

prezentující hodnocení systémů LMS, bylo třeba dané kategorie více rozčlenit tak, aby 

uživatel měl určitou možnost lepšího a samostatného posouzení výsledků šetření v dané 

kategorii. V každé kategorii jsem se snažil dané parametry rozdělit do určitých logických 

skupin, které by ve svém souhrnu byly pro danou kategorii definující. 

Zcela jistě by bylo možné členit jednotlivé kategorie do více hodnocených částí. 

Vzhledem k určité čitelnosti výsledku jsem se ale snažil použít pro každou kategorii zhruba 

dvě až čtyři hodnocené skupiny parametrů. 

Hodnoceným parametrům jsem v protokolu přiděloval určité bodové vymezení 

charakterizující, dle mého subjektivního hodnocení, význam hodnoceného parametru v dané 

kategorii, či vzhledem k významu pro předpokládané užití v praxi. Hodnocené parametry 

jsem se snažil vždy vymezit tak, aby je bylo možné přesně kvantifikovat. Průměrný počet 

bodů pro hodnocený parametr jsem si stanovil na hodnotu 100. Pokud měl, dle mého názoru, 

hodnocený parametr systému kvalitativně vyšší význam z hlediska hodnocení systému LMS, 

přiděloval jsem pro hodnocenou položku počet bodů vyšší než 100. Pokud jsem pokládal 

hodnocenou položku za méně důležitou z hlediska celkového významu, vyjádřil jsem se tuto 

skutečnost přiměřeným počtem bodů, s hodnotou nižší než 100. 

Snažil jsem se, aby výše bodů přidělovaná jednotlivým položkám ovlivňovala celkové 

hodnocení systémů LMS ve významu, který jsem daným parametrům hodnocení přikládal. 
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Hodnocení kategorie „Instalace systému“ 
 

 Hodnocení v této kategorii bylo poněkud zkresleno různým typem hodnocených 

systémů. Systémy, které uživatel coby službu pouze využívá a neinstaluje, v této kategorii 

vykazovaly nejvyšší počet bodů (viz.: graf na obr. 11). 

 

 
Obrázek 11: Výsledky hodnocení v kategorii instalace systému 

 

Jako základní parametry byly hodnoceny parametry týkající se velikosti stahovaného 

balíku a počtu kroků nutných pro instalaci systému. V případě cloudové služby Google Apps 

a blogovacího systému blog.cz byly za kroky nutné pro instalaci považovány kroky nutné pro 

registraci systému 

 
Obrázek 12: Výsledky hodnocení základních parametrů v kategorii Instalace systému. 

 

 Výše bodového ohodnocení těchto dvou parametrů odpovídá, dle mého názoru 

důležitosti hodnocených položek. Vzhledem k faktu, že obě dvě aktivity jsou v rámci 

instalačního procesu jednorázového charakteru, vyhodnotil jsem jejich význam, jako důležitý 

pouze z hlediska osobního komfortu administrátora. 
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Za nejdůležitější hodnocenou skupinu položek v kategorii „Instalace systému“ jsem 

považoval skupinu položek, hodnotící nároky na odborné kompetence administrátora. Tyto 

požadavky bývají často v praxi prvním kritériem, které zamezuje užití systémů LMS v praxi. 

 

 
Obrázek 13: Výsledky hodnocení v oblasti nároků na kompetenci administrátora. 

 

 Podle očekávání mi jako nejméně náročné z hlediska odborných znalostí nutných pro 

úspěšnou instalaci systému LMS vyšly v mém hodnocení systémy využívající služby již 

nainstalovaných databázových systémů. Největší nároky na odborné znalosti v tomto směru 

pak vyžadovala instalace celosvětově nejpoužívanějšího systému moodle. Vzhledem k počtu 

instalací tohoto systému jsou zřejmě požadavky technického rázu nutné pro instalaci systému 

bohatě vyváženy výhodami, které systém poskytuje v jiných kategoriích. 

 

 
Obrázek 14: Výsledky hodnocení v dodatečné konfiguraci systému bezprostředně po instalaci. 

 

Závěrečná skupina položek, kterou jsem hodnotil v dané kategorii, se týkala nutnosti 

dodatečné konfigurace jistých parametrů instalovaného systému před ukončením instalačního 

procesu. Zpravidla se jednalo konfigurace účtu administrátora či správce. Jak vyplývá 

z bodového rozsahu přiděleného této skupině položek, nepokládal jsem její význam z hlediska 

celkového hodnocení systému za důležitý. Podobně, jako u skupiny položek hodnotících 
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základní parametry instalace systému jsou tyto položky důležité pouze z hlediska pohodlí 

administrátora. 

 

Hodnocení kategorie „Konfigurace systému“ 
 

 Aby mohl nainstalovaný LMS systém plnit svou roli, je třeba jej ještě dodatečně 

přizpůsobit podmínkám, ve kterých má fungovat. Tuto funkcionalitu vyhodnocuje další 

kategorie „Konfigurace systému“. 

 

 
Obrázek 15: Výsledky hodnocení v kategorii "Konfigurace systému" 

 

 Obecně lze říci, a platí to zejména v případě LMS moodle, že systémy, které vykazují 

největší pružnost v této kategorii, budou také nejlépe uplatnitelné v praktickém nasazení. 

 Každý z hodnocených systémů vykazoval v rámci této kategorie v některé z dílčích 

oblastí přednosti, ovšem jen jediný systém – moodle byl vysoce hodnocen ve všech oblastech, 

jako nejlepší alternativa. To bylo také důvodem, proč byl v této kategorii nejvýše hodnocen. 

 První z dílčích oblastí v této kategorii byla možnost konfigurace vzhledu celého LMS. 

Domnívám se, že zejména v oblasti základního školství není vzhled systému nevýznamným 

faktorem. Je třeba nalézt kompromis mezi atraktivním vzhledem, který může motivovat 

uživatele k častějšímu užívání a edukačním účelem systému, kdy je třeba zachovat informační 

schopnosti systému a nerozptylovat uživatele nadbytečnou grafikou. Pro tento účel je 

potřebné, aby měl administrátor možnost jednoduše a efektivně ovlivňovat vzhled systému. 

 Vzhled systému byl v hodnocení zastoupen třemi položkami, které poskytovaly 

možnost hodnotit, poskytuje-li systém LMS možnost volby mezi více přednastavenými 

vzhledy, popřípadě možnost si nějakým způsobem definovat vlastní osobitý vzhled systému. 

 Větší možnosti v této oblasti zpravidla vykazovaly systémy, které byly využívány širší 

a hlavně aktivnější komunitou uživatelů, popřípadě systémy, které s touto komunitou aktivně 

pracovaly a provozovaly například diskusní fórum, kde by mohli tito uživatelé dávat 

k dispozici či konzultovat vlastní vzhledy systému. 

 Bodově nejvýrazněji jsem hodnotil, pokud systém LMS poskytoval možnost 

samostatně ovlivňovat z administrátorského rozhraní jednotlivé systémové prvky. Domnívám 

se, že možnost ovlivňování kaskádových stylů z administrátorského rozhraní poskytuje 

administrátorovi nejvýhodnější pozici pro ovlivnění vzhledu systému LMS. 
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Obrázek 16: Hodnocení systému – vzhled 

 

 Jednou z klíčových vlastností systému LMS je také schopnost prezentovat přehledně a 

systematicky uspořádanou učební látku. V této oblasti jsem hodnotil možnosti, které 

poskytuje hodnocený systém v oblasti možnosti definice hlavních kategorií a uspořádání 

hierarchické struktury kursů. 

 
Obrázek 17: Hodnocení systému - Rubriky a kursy 

 

 V některých případech bylo velmi těžké správně vyhodnotit parametry daného 

systému ve vyhodnocované oblasti. Důvodem byl rozdílný způsob práce s informacemi, který 

byl daný typem hodnoceného systému (cloudový systém – klasický databázový systém). 

 Nejlépe hodnocené systémy v tomto směru byly Claroline a Google Apps, které v 

podstatě dovolovaly libovolné zanoření kursu v struktuře webu. 

 V praxi není samozřejmě výhodné, vzhledem k přehlednosti předkládaného učiva 

příliš „hierarchizovat“ a členit předkládaný obsah webu, proto víceméně postačí i možnost 

zanořovat kursy jen o jednu, či dvě úrovně, jak to nabízí nejhůře hodnocené systémy. 

 Výhoda systémů, které nabízí „neomezenou“ možnost členění struktury učiva není ani 

tak v možnosti zanoření obsahu do nepřehledné hloubky, jako spíše v možnosti přizpůsobení 

se požadavkům uživatele v tomto směru. 
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V systému pro řízení výuky je velmi důležitá možnost pružně regulovat pohyb 

uživatelů v systému a možnosti které systém v konfigurační oblast nabízí v tomto směru 

administrátorovi. Tyto parametry jsem vyhodnocoval v skupině parametrů role, přístup a 

práva uživatelů. 

 
Obrázek 18: Hodnocení systému - role, přístup a práva uživatelů 

 

 Jedním z nejdůležitějších parametrů v této oblasti byl počet rolí, které v rámci systému 

je možné přidělit uživateli, popřípadě schopnost systému přímo pracovat s dílčími právy, 

přidělovat je uživatelům a tímto způsobem vlastně vytvářet účty s naprosto unikátními právy 

v rámci systému. V tomto směru byl LMS moodle jednoznačně nejlepší a vykazoval také 

největší přizpůsobivost možným požadavkům administrátora. 

 Dalšími významnými parametry byla schopnost systému pracovat se skupinami 

uživatelů. V této oblasti vykazovaly systémy LMS celkem srovnatelné výsledky, což přičítám 

vlivu komunitních systémů a snaze o využití tohoto efektu v edukační oblasti. 

 V případě testovaného systému blog.cz, který nevykázal vůbec žádný bodový zisk 

v této oblasti, se jedná zřejmě o výsledek daný jiným typem původního určení tohoto 

systému. 

 

Hodnocení kategorie „Služby systému“ 
 V této kategorii hodnocení systémů LMS jsem se snažil postihnout funkcionalitu 

systémů týkající se poskytování obecných služeb, které uživatelé očekávají od každého 

systému. Celou kategorii jsem kvůli přesnějšímu vyhodnocení rozdělil do čtyř dílčích oblastí, 

které jsem vyhodnocoval zvlášť. Domnívám se, že kvality systémů v jedné dílčí oblasti mohly 

zakrýt, v porovnání s ostatními systémy, nedostatky v ostatních kategoriích a tím zkreslit 

výsledek hodnocení. Dalším důvodem bylo poskytnutí relevantních dat pro volbu systému pro 

praktické užití různým typům uživatelů. 

 Oblast hodnocení podpory systémů ocení nejen začínající administrátoři, vděční za 

podporu ostatních uživatelů, ale i ti zkušenější, kteří mohou ocenit kvalitní jazykovou 

lokalizaci, či možnosti sdílení doplňkových modulů, které vytvořila uživatelská veřejnost. 

 V oblasti komunikace byly vyhodnocovány údaje týkající se možnosti vnitřní (v rámci 

instalovaného systému) i vnější (ze systému na mail) komunikace. Komunikací jsem rovněž 

chápal možnost přidávání komentářů, diskuzních fór i možnost zadávání termínů do 

systémového kalendáře přizpůsobeného uživatelským účtům. 



32 

 

 V oblasti bezpečnosti byla vyhodnocována schopnost systému vyžadovat po uživateli 

vyšší složitost hesla a služby systému nabízející uživateli možnost ovlivnit, jaké informace o 

sobě sdělí. 

 Další významnou oblastí, kterou jsem hodnotil, byla oblast statistiky systému. Zde 

jsem sledoval, zda systém LMS poskytuje uživateli s úrovní administrátor, nebo učitel 

možnost sledovat přístupy uživatelů na různých úrovních systému, či vyhodnocovat statistiky 

pohybu uživatelů v systému přímo. 

 

 
Obrázek 19: Hodnocení systému v kategorii - "Služby systému" 

 

 V kategorii hodnocení systému „Služby systému“ prakticky ve všech dílčích oblastech 

hodnocení nejlépe vyhovoval systém moodle. Jako nejhorší se naopak jevilo použití systému 

blogovací služby blog.cz, což ovšem, přihlédneme-li k prvotnímu způsobu určení tohoto 

systému k pouhé komunikaci mezi uživateli, nemůže překvapovat. 

 V oblasti podpory systému se jako první vyhodnocovala položka určení systému, kde 

jsem zohledňoval, pro jakou oblast použití deklarovali daný systém sami autoři daného LMS. 

Pokud nebylo k dispozici samotné prohlášení autorů v tomto směru, odhadoval jsem způsob 

užití ze způsobu, jakým autoři prezentovali svojí aplikaci všeobecně. 

 Další skupinou položek v této dílčí oblasti hodnocení byla existence nápovědy pro 

daný systém s ohledem na různé jazykové mutace. Všeobecně autoři ve většině případů tíhli 

k umísťování nápovědy do externích specializovaných webových stránek a většina systémů 

ani neintegrovala nápovědu do vlastního systému. Důvodem zřejmě byl předpoklad autorů, že 

pokročilý uživatel, který by využíval daný systém LMS, by systém nápovědy, pokud jej 

nenalezne přímo v systému, hledal automaticky na internetu. Velmi obtížně jsem mohl 

vyhodnocovat položku týkající se existence knižní podoby nápovědy pro testovaný systém. 

Údaje v této části testu jsou víceméně, vzhledem k obtížnosti přesně vyhodnotit tuto 

skutečnost (velké množství nakladatelství odborné literatury), pouze orientační. 

 Důležitou oblastí hodnocení podpory byla oblast jazykové podpory systémů LMS. 

V této oblasti byla bodově zohledněna nejvyšší forma podpory, kterou hodnocený systém 

dosáhl. Jako velmi příjemný fakt jsem hodnotil skutečnost, že snad všechny hodnocené 

systémy měly českou jazykovou mutaci. Jazykové podpoře je věnována ze strany autorů 

LMS, vzhledem k často velmi exotickým jazykovým variantám, které jsou k dispozici, 

poměrně značná pozornost. Výhodou pak v tomto směru je i existence uživatelské komunity, 

která často sama udržuje i aktuální stav jazykových balíčků. 
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Obrázek 20: Hodnocení systému – „podpora“ 

 

 Úroveň funkcionality systému v oblasti komunikace a služby, které je v tomto směru 

schopný systém poskytovat uživateli byla předmětem hodnocení v další oblasti kategorie 

„Služby systému“. 

 
Obrázek 21: Hodnocení systému - "komunikace" 

 

 Jak vyplývá z přiloženého grafu, bylo hodnocení systémů LMS značně vyrovnané. 

S výjimkou služeb Google Apps, která díky využití mailového systému google přirozeně 

v komunikaci využívá možností této služby, byly nejhůře hodnocené služby blog.cz a 

redakčního systému WordPress. Tyto služby umožňují pouze komunikaci mezi jednotlivými 

uživatelskými účty, na této službě registrovanými a komentování zveřejněných článků. 

 Problémem, který je podle mého názoru nedostatkem tohoto systému i pokud se jedná 

o původní určení, jako systému určeného pro komunikaci mezi uživateli, je to, že tato služba 

neposkytuje možnost tvorby diskusních fór. 

 Jakýmsi funkčním nadstandardem se v této oblasti hodnocení ukázala možnost 

systému využívat pro svou komunikaci standartních mailových služeb. V praxi je tato 

funkcionalita často poměrně důležitá v případě komunikace mezi učitelem a studentem. 

 Oblast bezpečnosti, kterou jsem vyhodnocoval obsahovala dva testované principy. 

V prvé řadě jsem testoval, zda systém nutí uživatele k lepší ochraně účtu (povinné zadávání 
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složitějšího hesla) a jako druhý bezpečnostní mechanismus jsem testoval, za systém umožňuje 

uživateli, či učiteli zakrývat citlivé informace (skrývání osobních informací v osobním 

profilu, skrývání hodnocení testů atp.) 

 

 
Obrázek 22: Hodnocení systému - "bezpečnost" 

 

Také v tomto ohledu vykazoval nejlepší hodnocení systém LMS moodle. Z položek 

hodnotících úroveň bezpečnostních funkcionalit, tak jak jsem je nastavil ve svém hodnocení, 

splnil prakticky všechny požadavky. Nejhůře hodnocené systémy – služby blog.cz a redakční 

systém WordPress prakticky umožňovaly pouze skrývání položek v osobním profilu. 

V praxi často pedagog, užívající systém LMS potřebuje kontrolovat, zda student 

aktivně navštěvuje kursy a zda studuje předkládanou učební látku. Tuto skutečnost umožňuje 

kontrolovat funkcionalita systémů LMS zpracovávající statistická data generovaná aktivitami 

studentů v systému. 

 

 
Obrázek 23: Hodnocení systému - "statistika" 

 

 Autoři většiny testovaných systémů tento požadavek uživatelů systémů LMS z řad 

pedagogické veřejnosti vyslyšeli a většina systémů tak umožňuje nějakým způsobem sledovat 



35 

 

aktivity uživatelů. Některé systémy, jako například WordPress to však umožňují až po 

doinstalování uživateli naprogramovaného modulu. 

 

Hodnocení kategorie „Výuka“ 
 

 V kategorii „Výuka“, která se snažila zhodnotit testované systémy LMS z hlediska 

vhodnosti pro edukační účely byly, dle očekávání, nejlépe vyhodnoceny systémy, které se 

přímo na edukační činnost zaměřují, před systémy, jejichž prvotní užití bylo deklarované 

autory pro jiný účel. 

 

 
Obrázek 24: Hodnocení systému - kategorie "Výuka" 

 

 V této kategorii byly hodnoceny výsledky ve dvou oblastech. V oblasti funkcionalit 

systému, které je možné využít v edukačním procesu (ankety, fóra, slovníky, možnost stažení, 

či uploadu souborů atp.) a v oblasti tvorby a administrace testů určených studentům. Největší 

rozdíly jsem zaznamenal v druhé oblasti. 

 

 
Obrázek 25: Hodnocení systému - "činnosti" 
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 V dílčí hodnocené oblasti „činnosti“ dosáhl LMS moodle maximálního možného 

hodnocení. Ze služeb, které byly hodnoceny, nejčastěji ostatním systémům LMS scházela 

možnost podmíněné publikace a slovníku. Některé systémy pak tuto službu získávaly 

doinstalováním příslušného modulu. 

 Poslední hodnocenou oblastí byla kvalita služeb týkajících se tvorby studentských 

testů a dalších služeb s touto funkcí souvisejících. 

 
Obrázek 26: Hodnocení systému - "testy" 

 

 Čtyři hodnocené systémy LMS nevykázaly v oblasti tvorby testů žádné bodové 

ohodnocení. Důvodem byl fakt, že neposkytovaly žádné služby tohoto druhu. Systémy 

blog.cz, WordPress jsou původním určením zaměřeny pro publikační činnost a v případě 

Google Apps ke sdílení dokumentů. U systému LMS Mahara je zřejmě důvodem, že systém 

je sice autory prezentován, jako systém LMS, ovšem jedná se o doplňkový modul pro LMS 

moodle, tudíž zcela využívá této funkcionality v tomto spojení. 

 Jedním ze stěžejních kritérií hodnocení v této oblasti byl počet typů úloh, které je 

možné zařadit do tvorby testů. Vysoká variabilita v tomto směru umožňuje pedagogovi lépe 

formulovat otázky v testu a pro studenty je také zajímavější. 

 Pro efektivní tvorbu testů ovšem nestačí pouze počet typů úloh. Je třeba také 

sofistikovaně pracovat s editorem testů. Tuto funkcionalitu postihují další hodnocené položky. 

Za klíčovou funkcionalitu jsem v tomto směru považoval schopnost systému vytvářet banky 

úloh, ze kterých pak může pedagog sestavovat testy. Pozitivně byla také ohodnocena funkce 

náhodného míchání vybraných otázek v rámci testu a možnost určitým způsobem klasifikovat 

správné zodpovězení otázek. Schopnost klasifikace jsem definoval, jako funkcionalitu 

systému vykazující po zodpovězení otázek vůči studentovi nějakou reakcí. Za reakci jsem 

považoval přednastavené odpovědi v rámci tvorby dotazu, ale i funkci systému směřující po 

správném zodpovězení dotazu ke zpřístupnění dosud nedostupné části předkládaného učiva. 

 Zdá se, že schopnost systému LMS, nebo databázového systému kterému chceme 

přiřadit tuto roli, testovat studenta a dále efektivně pracovat se systémem tvorby a správy testů 

je jednou z vlastností, která je určující pro kvalitní systém pro řízení výuky. 
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Návrh webu pro prezentaci hodnocení systémů LMS 
 

 Pro navržení přehledné webové aplikace, která by umožnila vyhledání nejvhodnějšího 

systému LMS dle zadaných kritérií, jsem se rozhodl vyřešit koncepci aplikace pomocí metody 

myšlenkových map (viz. Obrázek 27). 

 Cílem bylo definovat si základní okruhy problémů a dobrat se k logické struktuře 

webové aplikace. 

 Při řešení návrhu jsem rovněž vycházel z kritérií hodnocení systémů LMS (viz. str. 7) 

a bodových výsledků hodnocení (viz. kapitola Hodnocení systémů ). Jako první větev 

myšlenkové mapy jsem proto využil pro filtr hodnocení struktury hodnocení systému 

v kategoriích – Instalace systému, Konfigurace systému, Služby systému a Výuka, které jsem 

hodlal dále podrobněji členit do podkategorií (viz. kapitola Hodnocení systémů str. 27 – 37). 

Uživatel, pokud by chtěl vybírat ze systémů LMS, jejichž parametry by byly vloženy do 

databáze, by volbou „Vyhledat vhodný systém“ vygeneroval formulář, který by mu po volbě 

priority pro jednotlivé oblasti hodnocení systémů LMS vytřídil tip na požadovaný typ 

systému. 

 Aby mohl uživatel přes formulář vytřídit návrh na nejvhodnější systém LMS, bylo 

třeba určit okruh informací, které by měly být uloženy v databázích, ze kterých by mohla 

aplikace čerpat. 

 Prvý okruh informací, které bylo třeba vložit do databáze, vyplýval ze struktury 

hodnotících tabulek. Tyto informace jsem se ovšem rozhodl doplnit o další dílčí informace, 

jejichž typ jsem definoval ve větví myšlenkové mapy „Informace o LMS“. Domníval jsem se, 

že uživatel, hledající informace o daném LMS by se po ukončení vyhledávání rád dozvěděl 

alespoň pár obecných informací o vyhodnoceném systému LMS, odkaz na oficiální web 

autorů LMS, web podpory systému a možnost, kde je možné vyhodnocenou distribuci LMS 

stáhnout. 

 Dále by systém tabulek v databázi měl obsahovat informace týkající se administrace 

webu, jako je třeba účet administrátora webu, popřípadě dalších uživatelů, pověřených 

správou webu. 

 Ve větvi myšlenkové mapy, týkající se administrace webu, jsem proto zahrnul tři 

parametry. Jednou z položek této větve byla obsluha uživatelských účtů (umožňujících vstup 

přes uživatelské heslo do administrace systému a editaci uživatelských účtů). Dalšími 

položkami pak byly vkládání obecných informací o systémech LMS (editační rozhraní 

umožňující vkládat obecné informace o systémech LMS) a položka vkládání a úprava 

bodového hodnocení systémů LMS (editační rozhraní pro vkládání a úpravu hodnocení 

systémů LMS). 

Realizace webové aplikace 
 

 Webovou aplikaci sloužící pro hodnocení systémů LMS jsem realizoval na školním 

serveru kraken.pedf.cuni.cz, její součástí byla i databáze SQL, která je umístěna na tomtéž 

serveru. 

 Webové stránky lze nalézt na tomto odkazu: 

http://kraken.pedf.cuni.cz/~mertaon/lms/index.php?u=0. 

 Webová aplikace, vyhodnocující vhodnost systému LMS pro další užití, pracuje ve 

dvou přístupových úrovních. Prvou z nich je úroveň běžného návštěvníka webu a druhou je 

úroveň administrátora webu, který může vkládat do databáze parametry hodnoceného 

systému. 

http://kraken.pedf.cuni.cz/~mertaon/lms/index.php?u=0
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Aplikaci jsem se snažil navrhnout tak jednoduchou, jak jen to bylo možné. Pro 

navigaci v rámci webu jsem zvolil horizontální navigační menu, jejíž položky bylo možné 

vyvodit z myšlenkové mapy budoucího webu (viz. obr. 27). 

 

 
 

Obrázek 27: Myšlenková mapa návrhu webu 
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Pro běžné uživatele webu jsou přístupné tři položky webu. Je to položka „Úvod“, kde 

je jakési úvodní slovo pro případné návštěvníky webu (viz. obr. 28). 

 

 
Obrázek 28: Úvodní stránka webu "Hodnocení systémů LMS" 

 

Další položkou je pak volba „Výběr systému“, která poskytuje uživateli možnost 

výběru vhodného systému LMS, dle jím zohledněných kritérií. Výběr kritérií probíhá ve 

formuláři, kde je uživatel poskytnuta možnost volby důležitosti skupin parametrů (skupiny 

parametrů viz. kapitola „Hodnocení systémů“ str. 28 – 37). Priorita je přidělována zaškrtnutím 

hodnoty v pětibodové škále (viz. obr. 29). 

Přednastavené hodnocení položek je automaticky nastaveno na nejnižší prioritu. 

Význam hodnocení položek je intuitivně doplněn různým stupněm sytosti barvy v okolí 

zaškrtávacího prvku formuláře. 
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Obrázek 29: Web „Hodnocení systému LMS“ – položka výběr systému 

 

Poslední volbou, kterou může běžný uživatel využít je volba „Systémy LMS“, která 

umožňuje návštěvníkovi volně procházet obecné informace o každém LMS, který je vložen 

do databáze 

 

 
 

Obrázek 30: Web „Hodnocení systému LMS“ – přehled systémů LMS v databázi 
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Do části webu, určeného pro administrátora, který umožňuje vkládání a editaci dat týkajících 

se oprávněných uživatelů webu a dat testovaných systémů LMS je možno se dostat 

prostřednictvím volby položky menu „Administrace“ a zadáním vstupních údajů. Pro 

případné prověření funkčnosti systému je možno užít těchto vstupních údajů login: admin, 

heslo: 123. 

 

 
 

Obrázek 31: Web "Hodnocení systému LMS" - administrátorské rozhraní 

 

 Navigace v administrátorském rozhraní je řešena intuitivně pomocí ikon. Operace, 

které je možné v systému provádět, jsou v zásadě dvojího druhu. Administrátor může přidávat 

další administrátorské účty a spravovat tabulky s informacemi o vložených systémech LMS. 

V rámci editace již vloženého systému je možné na ikonách dobře sledovat strukturu tabulek 

v databázi, týkajících se jednotlivých hodnocených oblastí (viz. obr. 32). 

 

 
 

Obrázek 32: Web "Hodnocení systému LMS" - editace vložených dat sysémů LMS 
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Závěr 
 

Práce se systémy LMS v oblasti základního školství je z důvodů, které jsem zmínil 

v úvodu své práce dosti opomíjená oblast využití techniky ICT v praxi. Ve své práci jsem se 

snažil přiblížit a uspořádat obecně informace o nejrozšířenějších typech systémů LMS a jejich 

alternativách, které je možné pro účel výuky využít. 

Vzhledem k faktu, že se nabídka systémů pro podporu výuky poměrně dynamicky 

vyvíjí, je poměrně výhodné použít pro hodnocení a trvalé sledování kvalit těchto systémů 

pravidelně doplňovaný a udržovaný evaluační web. Jeho základní strukturu a způsob, kterým 

by bylo možné systémy LMS vyhodnocovat a dále prezentovat, předkládám v druhé polovině 

své práce. 

V praktické části mé práce pak přikládám k práci jednoduchou webovou aplikaci, kde 

je možné si prakticky hodnocené systémy porovnat a vyhodnotit z hlediska přiřazení různého 

stupně důležitosti hodnoceným parametrům systému. 
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