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@ CMS = Course Management System, systém pro správu (elektronických) kursů;  

CMS vs. LMS (Learning Management System): terminologie je ještě neustálená, 

zjednodušeně se dá říci, že LMS se zaměřuje více na úkoly administrativní (správu 

uživatelů, uživatelských práv, datových souborů apod.), CMS se zaměřuje spíše na 

vytváření obsahu, jeho sestavování do větších vzájemně provázaných celků atd.1 

@ Moodle = Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, tj. modulární 

objektově orientované dynamické výukové prostředí [moodle.org] 

@ systém s otevřeným kódem (Open Source) svobodně šiřitelný za podmínek licence GNU 

GPL, založen na otevřených technologiích (skriptovací jazyk PHP, databázový systém 

MySQL/PostgreSQL) 

@ první oficiální uvedení v roce 2002, nyní přes 2 734 oficiálně registrovaných instalací ve 

111 zemích2 (nejen ve veřejném školství, využíván také komerčně), přeložen do 43 jazyků 

včetně češtiny (stav z ledna 2004: 750 registrovaných instalací, 34 jazyků); největší 

známá instalace obsluhuje 6 500 kursů a potřeby více než 30 000 studentů3 – spolehlivě 

tak vyvrací obavy, že řešení typu Open Source založená otevřených technologiích nejsou 

vhodná pro masivní nasazení; 

@ na FF byl systém Moodle poprvé nasazen v dubnu 2003 pro potřeby Katedry anglistiky a 

amerikanistiky (po výběru z pětice kandidátů); po úspěšném třičtvrtěročním provozu se 

pro stejný systém rozhodla i fakulta – instalace proběhla v lednu 2004;  

- důležitým faktorem při výběru systému (vedle jeho praktických vlastností) byla jeho 

 otevřenost, která na jedné straně umožňuje mít jej zcela ve svých rukou (přístup ke 

 všem jeho částem a možnost přizpůsobit je svým potřebám) a na druhé straně nabízí 

 možnost podílet se na vývoji špičkové technologie, z níž má užitek nepoměrně větší 

 množina uživatelů (vzdělávacích institucí) než při vývoji vlastního řešení; to vede nejen 

 k mnohonásobně vyššímu zhodnocení prostředků vložených do vývoje, ale také 

 k udržování kontaktu s posledním vývojem v oboru – a přesně zde je podle mého názoru 

 místo moderních univerzit; 

- přestože se jednalo o zcela nové prostředí a většina uživatelů nepatřila a nepatří do 

 kategorie počítačových expertů, proběhlo postupné zavedení systému bez potíží a 

 dosavadní spontánní reakce vyučujících i studentů jsou veskrze kladné; současně jsou 

 místní uživatelé kritičtí, takže navrhli řadu vylepšení a změn – některá z nich jsme do 

http://moodle.org/


 systému zapracovali vlastními silami (včetně vývoje dvou vlastních modulů – jeden na 

 FF, jeden na PdF), jiná jsme jako podnět odeslali hlavnímu vývojovému týmu Moodlu, 

 ještě jiná byla do systému zapracována dřív, než jsme je stačili navrhnout, a ještě jiná 

 zatím neprovedl nikdo; 

- pro pedagogy jsme doposud uspořádali pět školení vstupní úrovně, další dovednosti si 

 vyučující osvojují postupně sami – k dispozici mají 1) nápovědu systému, 2) předváděcí 

 kurs [ ], 3) speciální kurs pro pedagogy [ ]; 

@ místní instalaci na FF MU využívá přes 3 000 studentů a více než 600 učitelů FF, FSS, FI 

ad., dva své kursy zde provozuje středisko Teiresiás; v systému je nyní založeno 262 

aktivních kursů, z nich se v podzimním semestru 2004 ve výuce reálně využívalo zhruba 

130 kursů; nemalý podíl na přírůstku v jarním semestru 2005 má FSS se svými nově 

založenými 62 kursy (plánováno je 150 kursů); od 16. 2. 2004 je v systému zaznamenáno 

1 136 512 záznamů, tj. v průměru 94 700 přístupů za měsíc, 3 156 přístupů za den 

(trojnásobné zvýšení zátěže oproti stavu na začátku roku 2004); 

v instalaci na PdF 2 050 studentů, 105 aktivních kursů; od 16. 10. 2004 celkem 555 409 

přístupů, tj. v průměru 123 424 přístupů za měsíc, 4 114 přístupů za den; 

@ hlavní vývojář: Martin Dougiamas, absolvent oborů informační technologie a pedagogika, 

Australan, 34 let; Moodle je součástí jeho doktorského projektu 

@ kombinace pedagogického a informačně-technologického vzdělání v osobě hlavního 

vývojáře není nepodstatná – vede např. k veřejné proklamaci základních pedagogických 

východisek určujících současný i budoucí směr vývoje Moodlu [ ]; patří k nim především 

důraz na reflexi a sebereflexi procesu utváření/konstrukce vědomostí, podpora učení 

prostřednictvím konstruování/vytváření textů pro potřeby ostatních účastníků kursu a 

následně společné sdílení individuálně i skupinově poznávaného; překlad těchto zásad do 

odborné terminologie zní: a) konstruktivismus, b) konstrukcionismus, c) sociální 

konstruktivismus a c) konstruované chování kombinující neangažované poznání (separate 

knowing) a angažované poznání (connected knowing); 

@ konkrétními projevy této koncepční pozice je několik výukových modulů, jež jsou 

standardní součástí systému Moodle, patří k nim především: 

o dílna/workshop – umožňuje podle (fakultativně) prezentovaného vzoru 

vytvářet texty/prezentace, které jejich tvůrci – účastníci kursu/studenti – mají po 

vložení do systému podrobit jednak kritické sebereflexi, jednak vzájemné kritické 

reflexi, v další fázi se potom o svých stanoviscích vzájemně informují a dále je 

http://www.phil.muni.cz/elf/course/view.php?id=170
http://www.phil.muni.cz/elf/course/view.php?id=172
http://www.phil.muni.cz/elf/doc/?file=philosophy.html


interpretují a explikují; celý tento proces může svými vstupy ovlivňovat vedoucí 

kursu/vyučující, který také provádí výsledné „hodnocení“ schopnosti reflexe a 

sebereflexe jednotlivých studentů (je zjevné, že se jedná o proces vyžadující 

vysoké nasazení ze strany učitele i studentů, v některých oborech, zvláště těch 

vyučovaných na půdě této fakulty, by ovšem nalézt dobré uplatnění) 

o [dotazník/survey]: COLLES (Constructivist On-Line Learning Environment 

Survey) a ATTLS (Attitudes Towards Thinking and Learning Survey) se zaměřuje 

na poznání způsobů učení jednotlivých studentů, obsahuje evaluaci kurzu a nutí 

účastníky kursu opět ke kritické reflexi a sebereflexi 

o deník/journal: zveřejňován pouze učiteli, lze používat např. každý týden 

k tomu, aby po proběhnutém semináři face-to-face účastníci kursu reflektovali 

svůj postup v kursu a procesu učení se, mohou to být minieseje o právě 

probíraném tématu atd., významnou úlohu opět hraje navazující slovní hodnocení 

učitele 

o [cvičení/exercise]: může obsahovat více než jedno zadání – ta jsou studentům 

nabízena náhodně; předem je určena sada kritérií, podle nichž bude každá 

odevzdaná práce hodnocena jak učitelem, tak studenty; svou práci nejdříve 

hodnotí sami studenti, vyučující následně hodnotí adekvátnost jejich 

sebehodnocení a poté jejich práci (váhu těchto dvou složek hodnocení může 

libovolně měnit); 

@ celková organizace kursu v systému Moodle [ ]: 

a) týdenní – ohraničené časové období je rozděleno do týdnů, každý týden pak tvoří 

samostatnou jednotku, v níž lze používat jednotlivé výukové moduly; 

b) tématické uspořádání, kdy jsou bloky kursu určovány tematickými okruhy bez ohledu 

na čas;  

c) společenské uspořádání, kde pevná struktura chybí úplně a je nahrazena nově  

zakládanými diskusními tématy (jedná se v podstatě o řízené diskusního fórum, o jakousi 

kursovní webovou nástěnku); 

- důležité je, že je tak vyučující nucen promyslet strukturu kursu, kterou může postupně 

 „ověšovat“ materiály, úkoly a interaktivními činnostmi; to vše v rámci systému, který už 

 zná – k vytváření studijních materiálů nepotřebuje ovládat další specializované aplikace, 

 v mezích daných možnostmi systému je soběstačný; 

- kromě lineárního postupu kursem má ovšem student k dispozici také možnost zobrazit si 

http://www.phil.muni.cz/elf/mod/survey/report.php?action=questions&id=3476
http://www.phil.muni.cz/elf/course/view.php?id=170#8
http://www.phil.muni.cz/elf/course/view.php?id=170


 všechny aktivity daného typu a přizpůsobit tak výběr témat svým momentálním 

 potřebám; 

@ další standardní výukové moduly systému Moodle: 

o fórum: široké možnosti nastavení, příspěvky lze (i vynuceně) rozesílat e-mailem 

(vhodné např. pro informování o nejdůležitějších aktuálních událostech 

souvisejících s kursem); jednotlivé příspěvky lze hodnotit (slovně i bodově), 

pokud to pedagogický záměr učitele vyžaduje atd.; pro každé fórum je možné 

vytvořit RSS kanál a jeho výstup sledovat i mimo Moodle; 

o úkol/assignment: slovní zadání úkolu (lze použít formátování podobně jako ve 

Wordu, příp. z Wordu text i s formátováním přenést do Moodlu – WYSIWYG 

editor HTML), studenti zadání plní buď bez interakce s aplikací, nebo odevzdáním 

vypracovaného úkolu prostřednictvím Moodlu; učitel může hodnotit bodově nebo 

slovně, případně odevzdaný soubor s poznámkami a opravami nahrát zpět do 

Moodlu, kde si jej student může opět vyzvednout 

o zdroje/resources: již vytvořené soubory lze prostřednictvím Moodlu přenést na 

server (např. v jednom komprimovaném souboru, na serveru jej potom 

dekomprimovat) a poté na ně odkázat vytvořením hypertextového odkazu v 

daném týdnu/tématu; podobným způsobem (bez jakékoliv znalosti jazyka HTML) 

lze odkazovat na webové stránky ad. 

o test: databázi testů (testovacích otázek) si vytváří učitel pod svým jménem, 

může použít v kterémkoliv svém kursu vyučovaném ve stejné instalaci Moodlu; 

různé typy testů: jedna správná odpověď, více správných odpovědí, krátká 

odpověď (slovo či fráze), cloze test ad.; umožňuje hromadný import a export 

otázek v několika formátech (doposud vlastních, nyní se pracuje na převodu z/do 

formátu WebCT, Blackboard, IMS QTI); 

na konci podzimního semestru 2004 byl úspěšně proveden závěrečný test pro 

140 studentů KAA, test proběhl (po pečlivé přípravě jak testu, tak jeho 

zabezpečení) v počítačové učebně; srovnání s „papírovými“ testy stejného typu 

ukazují zatím na podobné výsledky; KAA bude testování dále rozšiřovat; 

o chat: lze určit konkrétní den a hodinu rozhovoru nebo ponechat chat přístupný 

stále; průběh chatování lze uložit a na přání zveřejnit; 

o dialog: soukromá asynchronní komunikace student-učitel, student-student 



o průzkum/hlasování: učitel vidí, jak kdo hlasoval, studenti mohou vidět graficky 

vyjádřený poměr hlasů 

o slovník/glosář: možno využít pro tvorbu hesel studenty; jednotlivá 

hesla/heslová slova lze automaticky (hypertextovým odkazem) provázat 

s obsahem všech stránek uvnitř kursu (např. FAQ, cíleně budovaná databáze 

informací z konkrétního oboru); lze exportovat do souboru ve formátu XML a dále 

zpracovat; 

příklad: během kursu vytvořili studenti 14 slovníků, každý o 300 položkách (angl. 

kolokační spojení), po skončení kursu získali studenti výsledný slovníkový soubor 

na CD-ROM; <http://www.phil.muni.cz/elf/info/glos/climate_glossary.xml> 

o kniha: jednoduchý, ale mocný nástroj pro vytváření strukturovaného učebního 

textu v HTML; lze vytvářet online, nebo importem již připravených HTML stránek; 

obsahuje funkci pro tisk celé knihy/jednotlivých kapitol; 

o přednáška/lesson: „programová učebnice“, učební látka je rozdělena do 

relativně uzavřených kapitol, které na sebe vzájemně navazují; mohou vytvářet 

paralelní (tématické) větve, procházet jimi lze buď vnuceným postupem lineárně 

jednou za druhou, nebo volně podle volby studenta, příp. zcela náhodně; každá 

jednotlivá lekce může obsahovat závěrečnou kontrolní otázku, která ověřuje 

získané vědomosti, v závislosti na odpovědi se určuje další postup; vyžaduje 

pečlivé promyšlení struktury přenášky; 

o wiki: známý systém značkového jazyka pro vytváření webových stránek 

(nejznámější užití: Wikipedia [http://wikipedia.org]) na základě spolupráce; 

@ každé z těchto jednotlivých použití výukových modulů lze v daném týdnu/tématu před 

studenty skrýt (stejně jako lze zveřejňovat např. vždy jen aktuální týdenní program), 

relativně snadno lze aktivity přesouvat kdekoliv v prostoru kursu, stejně tak přesouvat 

celé týdenní/tematické bloky 

@ poslední novinkou v oblasti organizace výuky je podpora studijních skupin v rámci 

jednoho kursu, naopak jednou ze základních vlastností Moodlu je podrobné sledování 

aktivity každého studenta a několik formátů, jak si tuto aktivitu učitel může nechat 

zobrazit 

@ pro každou z aktivit lze uživatelsky definovat hodnotící škálu, která v kombinaci s 

nastavením celkového bodového hodnocení celého kursu automaticky generuje bodové 

výsledky v rámci celého kursu 

http://wikipedia.org/


@ záloha/obnovení: již vytvořený kurs lze uložit do jednoho komprimovaného souboru 

včetně veškerých dat vložených učitelem, získaných od studentů, uložených v databázi; z 

této zálohy lze potom klonovat nový kurs pouze s výchozím zadáním, nebo znovu obnovit 

kurs z důvodů např. zpětné kontroly výsledků; 

záložní soubor má podobu XML dokumentu, takže je relativně snadné předat výukový 

obsah do jiného výukového systému; v současnosti umožňuje Moodle import učebních 

objektů (Learning Objects) odpovídajících referenčnímu modelu SCORM (Sharable Content 

Object Reference Model), nikoliv jejich vytváření; 

@ další plány vývojového týmu Moodlu [ ] 

@ několik příkladů instalace systému Moodle na zahraničních univerzitách: 
CALL Centre Courses - University of Edinburgh 
University of Glasgow, Faculty of Education 
University of York, Department of Mathematics 
Computer Science & Information Systems, University of Limerick 
Department of Computer Science, University College Dublin 
California State University, Humboldt, Learning Management System - Open Source 
Humanities Computing, University of Georgia 
John F. Kennedy University 
Ohio State University Department of Mathematics 
Humboldt Universität Berlin - Multimedia Lehr- und Lernzentrum 

 

 

@ Závěr: většina současných teorií procesu učení podporovaného elektronickými nástroji 

opouští model „(vševědoucí) učitel shromáždí materiál – vystaví studenty jeho vlivu – 

zkontroluje nabyté vědomosti“, od systémů řízení výuky se vyžaduje zaměření na potřeby 

učitele a studenta, nikoliv správce systému; k základním požadavkům na kvalitní 

CMS/LMS/LCMS patří: 

o systémová podpora kolaborativního plnění úkolů a přecházení mezi rolemi učitel-

student, 

o nástroje pro vytvoření osobního prostoru studenta, v němž může studium 

propojit s dalšími svými aktivitami a svou sebeprezentaci sdílet s ostatními, 

o možnost modulární stavby výukového obsahu, která poskytuje studentovi 

relativní svobodu při průchodu kursem. 

http://moodle.org/doc/?file=future.html
http://macdui.educ.gla.ac.uk/moodle/
http://maths.york.ac.uk/moodle/
http://moodle.csis.ul.ie/
http://secure.ucd.ie/moodle/
http://learn.humboldt.edu/
http://cantor.english.uga.edu/moodle/
http://courses.jfku.edu/
https://webwork.math.ohio-state.edu/moodle/
http://lms.cms.hu-berlin.de/moodle/


@ Drtivá většina současných kursů v e-learningovém systému FF slouží jako podpora 

denního studia, takže postrádá mnohé z výše uvedených prvků; to však neznamená, že 

bychom se jich měli vzdát či je nebrat vážně, a to nejméně ze tří důvodů:  

1) pokud bude e-l systém takové prvky obsahovat a jejich ovládání bude intuitivní, najdou 

si v omezené míře postupně cestu i do kursů pro denní studium, 

2) pro vytváření kursů kombinovaného a distančního studia či celoživotního vzdělávání 

jsou uvedené vlastnosti e-l systému nepostradatelné, 

3) tvořivost,  nové nápady a netradiční postupy stimuluje takový e-l systém, který je „o 

krok napřed“ před svými uživateli (protože jej vytvářejí odborníci na e-vzdělávání); takový 

systém potom může aktivně nabízet vysokoškolským akademickým pracovníkům nástroje, 

o jejichž existenci a užitečnosti by se bez něj třeba nikdy nedozvěděli, nebo by k nim 

dlouze museli docházet sami na úkor své vlastní odborné práce. 
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