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BLENDED LEARNING – KOMBINOVANÉ 
VZDELÁVANIE

Všeobecná úroveň využitia informačno-komunikačných technológií 
v ostatných rokoch výrazne vzrástla. Napriek tomu, lesnícke vzdelávanie 
na Slovensku stále používa v prevažnej miere tradičné didaktické 
prístupy ako teoretická výučba v škole, resp. bloky prednášok, viac alebo 
menej kombinované s praktickými ukážkami a výučbou v teréne. Do 
vzdelávacieho systému je však v dnešnej dobe potrebné zapojiť aj nové 
učebné metódy schopné zabezpečiť požadovanú fl exibilitu odborného 
vzdelávania a ďalšieho zvyšovania kvalifi kácií. 

Z tohto dôvodu Národné lesnícke centrum − Ústav lesníckeho 
poradenstva a vzdelávania Zvolen zavádza do svojej ponuky vzdelávacích 
kurzov aj elektronické (dištančné) vzdelávanie v kombinácii s prezenčným 
vzdelávaním a odbornými exkurziami. 

Moderné technológie podnietili zmeny v súčasnej praxi dištančného 
vzdelávania a v budúcnosti ešte viac rozšíria možnosti jeho využitia. 
Vzdelávacie kurzy a programy poskytované cez internet dali virtuálnemu 
vzdelávaniu novú dimenziu (STARR, 1998). 

Jedným z problémov elektronického vzdelávania (e-learningu) v jeho 
začiatkoch bolo, že študenti pracovali sami bez akejkoľvek interakcie 
s inštruktorom, alebo ostatnými študentami. Čoskoro začalo byť zrejmé, 
že sociálna interakcia bola dôležitou súčasťou v mnohých učebných 
situáciách, takže môže existovať potreba obohatenia e-learningových 
riešení. Toto bol v princípe začiatok konceptu “blended learning” − 
t.j. kombinovaného vzdelávania. Tento termín zahŕňa vzdelávacie 
prístupy kombinujúce on-line prvky s prvkami prezenčného vzdelávania 
(REINMANN−ROTHMEIER, 2003). 

Preto je v projekte využitý princíp “blended learning” − kombinácia 
on-line fáz s prezenčnými stretnutiami.

Keďže sa rôzni ľudia učia iným spôsobom, inou rýchlosťou, neprejavujú 
ani rovnakú motiváciu k štúdiu. Preto študenti potrebujú rôznu úroveň 
stimulov na dosiahnutie motivácie − zodpovednosť, ktorá leží ako na 
učiteľovi, tak aj na učebnej metóde (PALMER, 1998). Existuje množstvo 
prínosov využívania kombinovaného vzdelávania v e-learningových 
riešeniach:

Vopred nemusí byť prijímané rozhodnutie ktoré (technické/didaktic-
ké) riešenie je najlepšie; viac riešení môže byť spojených pre každú 
časť vzdelávacieho procesu. 

•
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Kombinácia tradičných učebných prístupov s novými môže byť vhod-
nou príležitosťou predstaviť študentom nové spôsoby učenia. 
Rôznorodosť viacerých prvkov podnecuje motiváciu študentov viac 
ako využívanie len jediného riešenia.
Je tiež spôsobom ako sa uistiť, či je prezentácia obsahu vhodná pre 
rôzne štýly učenia − zabezpečujúc tak, že progres študentov v učení 
môže byť dosiahnutý individuálne rôznymi spôsobmi (napr. počúva-
ním − sluchovým vnemom, zrakovým vnemom, skúmaním, precvičo-
vaním, praktizovaním, diskusiou a pod.) 
Takéto kombinované vzdelávanie prináša ale aj jeden problém: ak 

nie sú jednotlivé prvky navzájom vhodne začlenené v celkovom riešení, 
študent si môže vybrať tie časti aplikácie ktoré sú pre neho zaujímavé 
a ostané vypustiť. Toto však môže byť akceptovateľné v niektorých 
vzdelávacích procesoch (niektoré poznatky alebo náhľady nemusia byť 
nevyhnutné), ale v iných to môže spôsobiť že študentom budú chýbať 
niektoré podstatné súvislosti (E-LEARNING CENTRE, 2004).

V rámci tohto projektu sú tradičné učebné metódy v ďalšom lesníckom 
vzdelávaní podporené informačno-komunikačnými technológiami 
využívajúc tak prístup kombinovaného vzdelávania (blended learning).

V tomto zmysle môžu byť vylíšené tri druhy kombinovaného 
vzdelávania (VALIATHAN, 2002): 

Odborne zamerané vzdelávanie − kombinuje samoštúdium s podpo-
rou inštruktora, prípadne manažéra vzdelávania, za účelom rozvinúť 
špecifi cké znalosti alebo zručnosti. 
Názorovo zamerané vzdelávanie − kombinuje rôzne situácie (uda-
losti) a médiá za účelom rozvinúť špecifi cké správanie.
Kvalifi kačne zamerané vzdelávanie − spájajúce nástroje podpory 
efektivity práce  so zdrojmi riadenia znalostí a školeniami pre rozví-
janie pracovných kvalifi kácií. 
Pre výučbu v pilotných kurzoch projektu (Prírode blízke 

obhospodarovanie lesa a Kvalita dreva a obchod), je využívaný prístup 
„odborne zameraného vzdelávania“ − podľa spôsobu kombinácie 
rôznych druhov interakcie medzi účastníkmi kurzov a lektormi. Táto je 
zabezpečená prostredníctvom virtuálnych cvičení, diskusných fór, ale 
hlavne odborných exkurzií, a samoštúdiom e-larningových materiálov 
alebo kníh.

V zmysle prístupu „odborne zameraného vzdelávania“ môžeme 
rozlíšiť niekoľko fáz.

•

•

•

•

•

•
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V prvej fáze je účastníkom pilotných kurzov predstavená e-learningová 
platforma Národného lesníckeho centra, prezentované inštrukcie pre 
jej používanie, organizačné stránky a časový rámec pilotných kurzov. 
Účastníci dostanú prihlasovacie údaje ku svojim používateľským účtom 
a sú vyzvaní odskúšať a prezrieť si prostredie a materiály e-learningocvej 
platformy.

Po úvode nasleduje prezenčná prednáška na tému pilotného kurzu, 
počas ktorej sú účastníci vyzvaní k aktívnej diskusii s lektorom

V ďalšej fáze je spustené samoštúdium prostredníctvom 
elektronických kurzov na e-learningovej platforme Národného lesníckeho 
centra s podporou lektorov. Študenti môžu študovať pripravené 
materiály umiestnené na uvedenej e-learningovej platforme podľa 
ich individuálnych záujmov a potrieb vyplývajúcich z ich pracovnej 
náplne. Obsah kurzu je prezentovaný účastníkom problémovo 
orientovaným spôsobom (napr. tematické kapitoly kurzu nasledované 
testovými otázkami a cvičeniami zameranými na navrhnutie opatrení 
v konkrétnych lesných porastoch). Počas odborných exkurzií (v pilotnom 
kurze Prírode blízke obhospodarovanie lesa) majú možnosť študenti 
priamo konfrontovať poznatky prezentované na úvodnej prednáške 
a získané z e-learningových materiálov. Získané poznatky sa takto ďalej 
rozvíjajú na praktickej úrovni. Účastníci majú možnosť aj mimo exkurzií 
v obidvoch pilotných kurzoch diskutovať s lektorom prostredníctvom 
virtuálnych diskusných fór na e-learningovej platforme. Takisto tu 
majú možnosť interakcie a sebahodnotenia prostredníctvom cvičných 
autotestov.
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E-LEARNING

Keďže najmenej známou súčasťou didaktického prístupu 
kombinovaného vzdelávania je práve e-learning, v tejto časti uvádzame 
jeho charakteristiku, ako aj praktické ukážky práce s vybranými e-
learningovými materiálmi a modulmi.

POJEM E-LEARNING, JEHO DEFINICIA A CIEĽ
Termín e-learning je spojenie dvoch výrazov. E od slova electronic 

(elektronický) a learning (vzdelávanie). Niekedy je e-learning nazývaný 
tiež ako online learning. Jednoznačné vysvetlenie termínu neexistuje, 
ale odborníci sa asi najčastejšie zhodujú, že e-learning je aplikácia 
informačných technológií pri vývoji, distribúcii a riadení  vzdelávania. 
V slovenskom preklade býva vysvetlený ako elektronické vzdelávanie, 
ale používa sa práve prevzatý výraz e-learning podobne ako u iných, 
predovšetkým technických výrazov. 

V súvislosti s e-learningom je vhodné vymenovať jeho hlavné výhody 
a nevýhody. Medzi hlavné výhody e-learningu patrí predovšetkým:

úspora nákladov na klasické vzdelávanie − nákladov spojených s ces-
tovaním, prenájmom učební, cena študijných materiálov a lektora,
časová nezávislosť − možnosť určiť si individuálne tempo a čas, alebo 
dĺžku výučby,
možnosť individuálneho prístupu učiteľa k žiakovi,
vysoká úroveň poskytovaných znalostí a ich aktualizácia.

Hlavnými nevýhodami sú predovšetkým:
vyššie nároky na zodpovednosť a samostatnosť študenta,
počiatočné náklady na nákup technológií a tvorbu kvalitných študij-
ných materiálov.
Cieľom e-learningového kurzu je maximálne využívať všetky zdroje 

a prostriedky pre výučbu a tým minimalizovať čas učenia študenta. 
Týmto potom znížiť fi nančné prostriedky potrebné na štúdium.

Podľa výskumov si študenti zachovávajú len veľmi krátko informáciu, 
ktorú iba počujú, uchovajú si 40 % z informácie, ktorú počujú a vidia, 
a uchovajú si 75 % z informácie, ktorú počujú, vidia a súčasne si ju môžu 
vyskúšať (overia si ju vlastnou aktivitou). 

Preto si študenti, ktorí sa pohybujú iba kurzom, kde čítajú a sledujú 
informácie veľa nezapamätajú. Rovnako len striedanie informácie 
s blokom otázok, sa postupne stáva stereotypom a neprináša požadovaný 

•

•

•
•

•
•
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efekt. Z tohto dôvodu nemožno e-learningom nazvať jednoduché 
vystavenie textov či video záznamov. E-learning je práve kombináciou 
týchto možností, kde štrukturovaný text doplňujú obrázky, videoukážky, 
zvuky, otázky, zadania, odkazy či diskusia.

ZÁKLADNÉ POJMY E-LEARNINGU
Pre pochopenie e-learningu, vytváranie kurzov či ich absolvovanie je 

potrebné poznať základné pojmy ako sú:
LMS (Learning Management System)
Je systém pre riadenie výučby, riešiaci administratívu a organizáciu 
výučby v rámci e-learningu. LMS aplikácia v sebe zahrňuje spravi-
dla najrôznejšie on-line nástroje pre komunikáciu a riadenie štúdia 
a zároveň sprístupňuje študentom učebné materiály on-line, alebo 
aj off-line.
LMS aplikácií je mnoho − od jednoduchých cez najrôznejšie LMS 
z akademickej sféry, až po rozsiahle a zložité komerčné aplikácie. 
Najväčšie problémy s LMS sú potom:

úprava LMS,
integrácia obsahu,
integrácia s ďalšími systémami,
zaškolenie užívateľov,
administrácia,
výkonnosť systému,
prijatie užívateľmi.

Elektronický kurz
Je základnou jednotkou v elektronickom vzdelávaní. Obsahuje spra-
vidla multimediálne študijné materiály (texty, videá, audionahrávky, 
interaktívne odkazy apod.). 
Lekcia
Je základnou jednotkou v elektronickom kurze. Z jednotlivých lekcií 
(alebo tematických kapitol) sú zložené kurzy. Jednotlivé lekcie ob-
sahujú špecifi cký obsah a môžu byť študované nezávisle na sebe − 
študent si môže vybrať len časti, ktoré ho z kurzu zajímajú. 
SCORM (Shareable Content Object Reference Model)
Je referenčný model pre e-learning. Je súborom špecifi kácií a štan-
dardov, ktorých hlavnou úlohou je, aby umožnili využívať obsah vy-
tvorený v súlade so SCORMom v ľubovoľnom LMS, ktorý tiež musí 
pravidlám SCORM-u vyhovovať. Je to popisný súbor napísaný v jazy-
ku XML.

•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

•

•

•
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Tútor
Je metodický sprostredkovateľ štúdia, hodnotiteľ výsledkov a moti-
vujúca sila študenta. Pomáha pri výbere kurzu, riešení zadaní, kon-
zultuje obsah kurzu, zhromažďuje pripomienky a námety a povzbu-
dzuje študentov v štúdiu. Práca tútora je odlišná od učiteľa a lektora, 
ktorí pôsobia pri prezenčnej výučbe. Tútor zaisťuje organizačné zá-
ležitosti týkajúce sa študenta,  a je to najbližšia osoba pre študenta 
v študijných záležitostiach príslušného kurzu. Komunikuje pomocou 
nástrojov zabudovaných v LMS. Tútor organizuje tzv. tutoriály, kon-
zultácie so študentmi, kde objasňuje nepochopené časti. 
Pedagóg
Často je tiež autorom učebných osnov (textov, kurzov) pre e-kurz, 
ktoré vďaka spätnej väzbe od študentov a tútora postupne upravuje 
a zdokonaľuje. Pedagóg v E-learningu skúša študentov z prebranej 
problematiky a hodnotí ich znalosti. Ten, kto napíše všetky učebné 
osnovy a zodpovedá po odbornej stránke za jej obsah, je autor. Autor 
v spolupráci s odborným tímom vytvára učebné materiály. 

ŠTANDARDY E-LEARNINGU
V oblasti e-learningu v súčasnosti existuje veľké množstvo softwarových 

nástrojov pre tvorbu  elektronických kurzov. Aby bola dosiahnutá dobrá 
prenosnosť kurzov medzi rôznymi LMS je nutné dodržiavať štandardy. 
Súčasným trendom je štandard SCORM. 

Z užívateľského hľadiska štandardy zaručujú, aby mohol byť 
vložený ľubovoľný obsah do ľubovoľného LMS. To znamená, že LMS musí 
„rozumieť“ štruktúre obsahu a obsah s LMS musí byť schopný vzájomnej 
komunikácie. LMS spúšťa na základe požiadaviek užívateľa obsah 
a odovzdáva mu štandardom defi nované informácie ako napr. kto a kedy 
obsah spúšťa, údaje ktoré si obsah do LMS pri predchádzajúcom spustení 
uložil. Obsah naopak odovzdáva LMS informácie napr. o dobe štúdia, 
študentom dosiahnutých výsledkoch, študentom vykonaných aktivitách 
(zvolené voľby v testových otázkach, navigácia po stránkach…).

Štandardy nezaručujú, že obsah vyrobený v jednom vývojovom 
systéme bude možné upravovať v inom vývojovom systéme. Ak 
odoberáte obsah s myšlienkou, že si ho budete ďalej modifi kovať 
a rozvíjať, je potrebné väčšinou vlastniť aj vývojový systém, v ktorom 
bol obsah vytvorený, a od dodávateľa si vyžiadať zdroje obsahu. Ak 
zvažujete zaobstarať si vývojový systém pre vlastnú tvorbu obsahu, 
je nutné vyberať starostlivo, pretože budúci prechod na iný vývojový 
systém môže byť z hľadiska už vyvinutého obsahu problematický.

•

•
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EFEKTIVITA E-LEARNINGU
Aby sa e-learning stal efektívnym je nutné splniť nasledujúce 

požiadavky:
Aktívny záujem študentov 
Študenti musia byť dostatočne motivovaní atraktívnym obsahom, či-
tateľnou formou a spätnou väzbou.
Užívateľské minimum znalostí práce s PC a dostatok prístupových 
miest
V súčasnej „technickej“ dobe už tento problém odpadá. Počítačová 
gramotnosť stále rastie a s vyššou dostupnosťou internetu sa zvy-
šuje aj počet miest, odkiaľ sa môžu študenti ku kurzom pripojiť. 
Štandardom býva tiež možnosť vytvorenia študijných materiálov do 
tzv. offl ine verzie, pri ktorej je obsah kurzu nahraný na dátový disk 
(CD, DVD) a študenti tak majú možnosť študovať skutočne kdekoľvek 
a kedykoľvek.
Kvalitný obsah kurzu
Na tvorbe obsahu kurzu sa musí podieľať skúsený pedagóg, ktorý 
nemá problém látku kvalitne vysvetliť. Mal by mať k dispozícii tech-
nika, ktorý by obsah spracoval podľa jeho požiadaviek, prípadne 
poradil s jeho spracovaním. Súčasťou kvalitného kurzu je tiež jeho 
neustála aktualizácia a zdokonaľovanie.

SYSTÉM MOODLE – PREHĽAD MODULOV 
SYSTÉMU MOODLE

Anketa 
Vyučujúci položí otázku a zadá niekoľko odpovedí, z ktorých si štu-
denti môžu vybrať. To umožňuje uskutočniť rýchle hlasovanie, kto-
rým možno napríklad podnietiť študentov k premýšľaniu o určitej 
téme, nechať ich rozhodnúť o ďalšom postupe v kurze, alebo medzi 
nimi previesť prieskum názorov.
Fórum 
Tu najčastejšie prebieha diskusia medzi účastníkmi kurzu. Fóra môžu 
byť usporiadané niekoľko rôznymi spôsobmi a môžu zahŕňať hod-
notenie príspevkov ostatnými účastníkmi kurzu, alebo vyučujúcim. 
Príspevky je možné prehliadať v niekoľkých formátoch a je možné 
k nim pripojiť prílohu. Účastníci kurzu majú možnosť prihlásiť sa 
na odoberanie príspevkov − kópia každého vloženého príspevku im 

•

•

•

•

•
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v tom prípade bude zasielaná e-mailom. Vyučujúci má možnosť vnú-
tiť odoberanie príspevkov všetkým účastníkom.
Chat 
Umožňuje účastníkom kurzu viesť prostredníctvom internetu syn-
chrónnu diskusiu v reálnom čase. To je užitočný spôsob, ako získať 
iný pohľad navzájom na seba aj na tému, o ktorej sa diskutuje. Cha-
tovacie miestnosti ponúkajú úplne iný typ komunikácie ako asyn-
chrónna diskusia vo fórach. Modul tiež obsahuje radu nástrojov pre 
riadenie chatovania a pre prehliadanie minulých diskusií.
Kniha 
Umožňuje vytvárať viacstránkové študijné materiály vo formáte 
podobnom knihe. Modul umožňuje vytvoriť hlavné nadpisy kapitol 
a podkapitol (ale len jednej úrovne) − všetko z dôvodu väčšej pre-
hľadnosti pre vyučujúcich aj študentov. Do textu knihy je samozrej-
me možné vkladať odkazy na ankety, fóra a atď.
Poznámky 
Umožňuje vytvoriť komunikačný kanál medzi študentom a vyučujú-
cim v kurze, do ktorého je možné vkladať akékoľvek poznámky ku 
kurzu, aktivite študenta, projektom a pod. Celá komunikácia je (pod-
ľa nastavení) viditeľná iba pre príslušného študenta a vyučujúceho, 
alebo pre všetkých vyučujúcich v kurze, alebo v systéme Moodle.
Prieskum 
Poskytuje niekoľko vstavaných dotazníkových nástrojov, ktoré sa 
osvedčili pri hodnotení a stimulácii výučby v on-line prostredí. Vyu-
čujúci ich môžu používať k zberu dát, z ktorých sa môžu dozvedieť 
viac o svojich študentoch a o svojej výučbe. 
Prednáška 
Predstavuje zaujímavý a interaktívny režim výučby. Pozostáva z ľu-
bovoľného počtu samostatných stránok. Každá stránka je obvykle 
zakončená otázkou a ponukou niekoľkých variant odpovedí. Podľa 
svojej odpovedi študent buď postupuje k ďalšej stránke, alebo sa 
vracia k stránke predchádzajúcej. Prechod prednáškou môže byť li-
neárny, alebo ľubovoľne vetvený v závislosti na povahe prezentova-
ného materiálu.
SCORM−AICC 
balíky SCORM/AICC pozostávajú z webového obsahu spracovaného 
a distribuovaného podľa štandardu SCORM, alebo AICC pre učebné 
objekty (Learning Object). Tieto balíky môžu obsahovať webové 
stránky, grafi cké objekty, programy v jazyku Javascript, prezentácie 

•

•

•

•

•

•
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vo formáte Flash a akékoľvek ďalšie prvky, ktoré možno zobraziť, 
alebo spustiť vo webovom prehliadači. Modul pre balíky SCORM/AICC 
umožňuje jednoducho nahrať akýkoľvek štandardný balík SCORM či 
AICC do Moodlu a používať ho ako súčasť kurzu.
Slovník 
Umožňuje účastníkom kurzu vytvárať a priebežne spravovať zoznam 
defi nícií, podobne ako vo slovníku. Heslá je možné vyhľadávať a zo-
brazovať v mnohých rôznych formátoch. Slovník tiež umožňuje vyu-
čujúcim prednášať heslá z jedného slovníku do druhého (hlavného) 
v rámci jedného kurzu. Slovník naviac ponúka funkciu, ktorá auto-
maticky vytvorí odkaz na slovníkové heslo, pokiaľ sa príslušný termín 
objaví v ktoromkoľvek texte celého kurzu.
Test 
Umožňuje vyučujúcemu vytvárať a zadávať testy, skladajúce sa 
z úloh rôzneho typu: napr. výber z niekoľkých možností, pravda/ne-
pravda, tvorená odpoveď, krátka tvorená odpoveď, priraďovanie, 
numerická úloha, doplňovací úloha (cloze) apod. Úlohy sú uchová-
vané v zotriedenej databáze a môžu byť použité opakovane, ako 
v rámci jedného, tak aj v rámci niekoľkých rôznych kurzov. Pri teste 
je možné povoliť viacej pokusov. Každý pokus je automaticky ohod-
notený a vyučujúci si môže vybrať, či k jednotlivým úlohám poskytne 
študentom komentár, alebo zobrazí správnu odpoveď. Modul obsahu-
je tiež nástroje pre známkovanie.
Zadanie 
Umožňuje vyučujúcemu zadávať úlohy, ktorých splnenie vyžaduje, 
aby študent vytvoril digitálny obsah (v ľubovoľnom formáte) a uložil 
ho na server. Typickými zadaniami sú eseje, projekty, referáty atď. 
Modul obsahuje tiež nástroje pre hodnotenie. 
Wiki 
Wiki umožňuje kolektívne vytvárať dokumenty pri použití jedno-
duchého značkovacieho jazyka a internetového prehliadača. „Wiki 
wiki“ znamená v havajčine „veľmi rýchly“, a práve rýchlosť vytvára-
nia a aktualizovania stránok je jedným z určujúcich aspektov tech-
nológie wiki. Obvykle platí, že aktualizácie sú bez ďalšieho schva-
ľovania automaticky prijaté a zverejnené. Väčšina inštalácií wiki je 
prístupná verejnosti, alebo aspoň všetkým, kto má prístup k serve-
ru, na ktorom wiki beží. Modul Wiki v Moodle umožňuje účastníkom 
kurzu spoločne vytvárať webové stránky − zakladať ich a rozširovať 
a meniť ich obsah. Staršie verzie stránok sa nikdy nemažú a môžu 
byť v prípade potreby obnovené.

•

•

•

•
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Workshop 
Študenti najprv vypracujú zadanie a potom svoje práce vzájomne 
hodnotia. Vyučujúci hodnotí ako kvalitu samotných prác, tak aj spô-
sob a kvalitu vzájomného hodnotenia medzi študentmi. Študentom 
aj vyučujúcim ponúka workshop širokú radu nástrojov nielen pre 
zber študentských prác, ale tiež pre zber a distribúciu vzájomného 
hodnotenia.

•
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PRAKTICKÁ UKÁŽKA PRÁCE S VYBRANÝMI 
MATERIÁLMI A MODULMI 

VKLADANIE ŠTUDIJNÝCH MATERIÁLOV                
(V LMS MOODLE)
Súbor a odkaz na web

Vloženie súboru a odkazu
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NAJČASTEJŠIE TYPY DOKUMENTOV V KURZE

Textový dokument − MS Word
neumožňuje veľkú ochranu pred kopírovaním a inými úpravami 
textu

Prezentácie − MS PowerPoint
môžu mať pomerne veľkú veľkosť, čo môže spôsobovať problémy

Webová stránka (HTML)
lokálna, alebo kdekoľvek na sieti

Moodle dokument
dokument vytvorený v editoru systému Moodle

PDF dokument − Adobe Acrobat
umožňuje zabezpečení dokumentu a ďalšie výhodné nastavenia

Vloženie obrázku do textu
Obrázok je možné vložiť do akéhokoľvek textu (nadpis, zadanie 

otázky…) kliknutím na ikonu v HTML editore

•

•

•

•

•
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obrázok je nutné najprv uložiť do systému Moodle

Podporované sú bežné formáty obrázkov
GIF, JPG, PNG…

Po vložení obrázku je možné obrázok presúvať v texte a meniť jeho 
veľkosť

•

•
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VYUŽITIE MULTIMÉDIÍ

Veľká časť študentov stále využíva pre prístup do systému Moodle 
„pomalé“ pripojenie cez modem (vrátane ADSL), je preto nutné 
s multimédiami v kurze pracovať opatrne.
Obrázky − digitálne fotografi e

obvykle rastrový formát − JPG, GIF, BMP, PNG…,
zvážiť kvalitu obrázku verzus veľkosť,
obvykle nie je treba obrázok väčší ako 640 x 480 pixlov,
pre zobrazenie na monitore stačí rozlíšenie cca 300 dpi.

Video, zvuky, animácie
čím dlhšia ukážka, tým je kapacitne náročnejšia,
súbory väčšie ako 8 MB vyžadujú zvýšenie limitu pre vkladané doku-
menty,
obvyklým nástrojom pre tvorbu animácií je Flash s množstvom vý-
hod − prehrávače pre Flash súbory sú k dispozícii takmer pre všetky 
najpoužívanejšie operačné systémy a pre väčšinu internetových pre-
hliadačov, výsledné súbory sú relatívne malé, animácia bude vypadať 
vždy rovnako bez ohľadu na to na akom počítači sa zobrazuje.

KNIHA

Kniha je jednoduchý viacstránkový študijný materiál
Zapnúť „Režim úprav“ − Pridať činnosť „Kniha“

•
•
•
•

•
•

•
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Vytvorenie knihy

Úprava kapitol knihy
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KOMUNIKAČNÉ NÁSTROJE

ANKETY
Vytvorenie novej ankety
Zapnúť „Režim úprav“ − Pridať činnosť „Anketa“
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Zobrazenie a výsledky

DISKUSNÉ FÓRA

Vytvorenie diskusného fóra

Zapnúť „Režim úprav“ − Pridať činnosť „Fórum“
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Použitie diskusného fóra
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SLOVNÍK
Slovník umožňuje účastníkom kurzu vytvárať a priebežne spravovať 

zoznam defi nícií, podobne ako v slovníku
heslá je možné vyhľadávať a zobrazovať v mnohých rôznych formá-
toch,
umožňuje učiteľom prenášať heslá z jedného slovníku do druhého 
(hlavného) v rámci jedného kurzu, 
automaticky vytvorí odkaz na slovníkové heslo, pokiaľ sa príslušný 
termín objaví v ktoromkoľvek texte celého kurzu.

Vytvorenie slovníka

Zapnúť „Režim úprav“ − Pridať činnosť „Slovník“

•

•

•
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Použitie slovníka

ZADANIE (ÚKOL)
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Vytvorenie zadania

Zapnúť „Režim úprav“ − Pridať činnosť „Zadanie“ („Úkol“).
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Pohľad študenta na zadanie (úkol)

Pohľad vyučujúceho na zadanie (úkol)
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TESTY

Vytvorenie testu
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Vlastnosti testu
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Tvorba otázok (úloh) pre testy

Kategórie otázok (úloh)

Otázka a kategórie otázok je možné vytvárať po uložení vlastností 
testu, alebo výberom voľby „Otázky“ („Úlohy“) v bloku „Správa“

Typy otázok (úloh)
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Vytvorenie otázky (úlohy) s výberom odpovedí
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Vloženie otázok (úloh) do testu
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