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1. Představení
Výběr vhodného e-learningových nástrojů
Rozhodnutí týkající se výběru vhodných nástrojů pro e-learningový program cenově
efektivním způsobem často není jednoduché ani snadné vzhledem k tomu, že rozhodnutí
jsou většinou dělána manažery, kteří mají jen malou znalost informačních technologií, nebo
informatiky, kteří nejsou zapojeni do vzdělávacího procesu přímo a ví pouze jen velmi málo
o pedagogických potřebách a požadavcích. Dnes jsou dostupná různá e-learningová řešení,
především taková, která jsou založena na internetových platformách. Ta jsou využívána
lidmi bez kvalitních technických znalostí, kteří potřebují jednoduchý způsob identifikace
různých typů nástrojů a hodnocení různých produktů, které jsou nabízeny na trhu. Tento
problém se více a více komplikuje především z důvodu vzrůstající komplexnosti moderních
řešení. Několik typů e-learningů může být použito také k odbornému školení, ale je důležité
vybrat vhodné řešení, které splní naše požadavky a potřeby. Některé typy e-learningu jsou
uvedeny níže:
1.
2.
3.
4.
5.

E-koučing;
Pevný e-learning;
Usnadněný e-learning;
E-learning vedený instruktorem a
E-learning vedený studentem.

Následující kroky usnadnily výběr vhodného řešení a systému:
1. Detailní definování a zápis výukových cílů.
2. Rozhodování o vhodném typu výše zmíněného e-learningového modelu (nebo jejich
možných hybridních formách), který bude nejlepší pro dosažení učebních cílů.
3. Tvoření předběžného seznamu hardwaru a softwaru (z pohledu institučních a
distančních uživatelů) a seznam již vlastněného hardwaru a softwaru.
4. Tvoření seznamu dodatečného hardwaru a softwaru, který může být potřebný.
5. Přezkoumání možnosti externích služeb (návrhy a tvorba školících materiálů
například).
Pro náš kurz byl vybrán e-learningový modul vedený studentem, a to z důvodu smíšeného
učebního charakteru celého kurzu a specifického obsahu. (E-learning vedený studentem je
také nazývaný samospádovým studiem). Obsah kurzu je obvykle hodnocen typickým
webovým prohlížečem a je umístěn na webovém serveru, který umožňuje volný vstup do
obsahu kurzu přes internet. Všechny instrukce pro studenty jsou poskytovány
včetně materiálů hlavního kurzu, protože zde není skutečný instruktor nebo pomocník,
který by studentům pomáhal v jejich úsilí. Často zde také není žádný mechanismus, který by
umožňoval komunikaci nebo sdílení znalostí nebo nápadů mezi studenty a žádné časové
omezení. Příklad technologických požadavků: multimedia a nástroje vytvářející kurz,
připojení na rychlý internet, server, učební řídící souprava, obsahový řídící nástroj.
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Rychlý e-learning
Rychlý e-learning je používán mnoha velkými organizacemi včetně BP, Ufi, Virgin Media,
M&S, HSBC Cable and Wireless a mnoha dalšími. Rychlý e-Learning obecně definovaný jako
jako školení založené na webu, který může být vytvořen v relativně krátkém čase a typicky
je vytvořen expertem na danou problematiku. Tato technika nám umožňuje navrhnout a
vytvořit efektivní kurzy z materiálů MS PowerPoint nebo vytvořit jednotlivé kurzy od
začátku do konce tak, že bude využito příslušných nástrojů jako je Xerte software, který
nevyužívá přípravné PowerPointové slidy. Rychlé vývojové nástroje nám dovolují vytvořit
sofistikované kurzy za použití všech druhů medií. Hlavní charakteristika produkce elearningu byla potřeba ovládat komplexní nástroje nebo speciální programovací jazyky. Tuto
barieru odstranila nová generace nástrojů a zajistila buď přímá, na webu nebo na windows
založená rozhraní nebo ještě jednodušší integraci s obvyklými nástroji jako je MS
PowerPoint. Rychlý e-Learning může být efektivně využíván v mnoha různých kontextech
jako je včasné posílení studia, získání specializovaných kvalifikací nebo ochrana znalostí. Je
to vhodné pro pravidelně aktualizovaný a časově citlivý obsah. Rychlý e-learning je
jednoduše aktualizovatelná platforma a je ideální pro školení, které vyžaduje pravidelné
modifikace o tom, co je důležité, když budeme brát v potaz dynamické změny v technologii
a podmínkách celého OZE sektoru.
Výhody a omezení řešení rychlého e-learningu
Výhody: méně nákladné než tradiční semináře kurzů nebo nástroje, rychlejší při vytváření
kurzu (někdy trvá méně než týdny); jednodušší na budoucí aktualizace, jednodušší na
spravování pro studenty (protože běží ve Flashi nebo využívá standalone nástroj stažený a
nainstalovaný na studentově PC - může běžet na 98% PC systémů), jednodušší na integraci
s existujícím systémem řízení studia-Learning Management Systems (LMS) pokud chcete,
může zahrnovat prvek doručení do virtuální třídy nebo být úplně samostatný, důležitým
znakem je snížení potřeby pro přímý zásah třetí stranou na vnitřní studijní specialisty, může
být rozmístěn v různých nastaveních, které mohou zahrnovat standalone přes learning
management system (LMS) nebo ve nastavení virtuální třídy, kde může být podporován ve
one-to-many distribučním modelu.
Omezení: zabudovaná interaktivita je relativně omezená v porovnání s tradičními
vývojovými nástroji, zabudované audio kapacity jsou limitovány obvykle na jeden soubor na
obrazovku, interakce mezi PowerPointem a Rychlým e-Learningovým nástrojem není vždy
bezchybná.
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2. Platforma rychlého e-learningu
Standardní Rychlá platforma e-Learningu zahrnuje volitelné znaky, které nám umožní:
navržení obsahu na zakázku (například v PowerPointu), vytvoření a integraci audiovisuálního
media, vydání (jako Flash složky, například). Dobrá platforma také zahrnuje volitelné
položky jako: dodatečné Flash materiály, ukázky, které zaujaly, praktická cvičení stejně jako
vyhodnocení výkonu, dodatečné znaky, videa a audio klipy
SCORM vyhovující Flash souborům návrhů umožňuje produkovat nezávislý prohlížeč,
sledovatelný obsah bez programovací asistence specialistů. Learning Management Systems
jako Moodle nebo OLAT často vytvářejí bariery pro studium z důvodu svých komplexní
struktury, dodatečných log a ‘příliš mnoho kliků’ pro studenty.

3. Vedení rychlého e-learningového projektu
V případě, že výroba “rychlého” obsahu klesne rychle na stavební a distribuční obsah,
potom je zde několik faktorů, které musíte vzít v potaz. Ty se týkají způsobu vývoje obsahu
vašeho “rychlého” obsahu. Není špatná nebo správná cesta, pouze musí být hodnoceni
v návaznosti na okolnosti a úroveň rizika, kterému vás vystavují. V některých případech
úroveň rizika může být příliš velká a příliš rušivá pro vaše širší strategie výukových
technologií tak, abyste je chtěli využít. V ostatních případech už nemusí být další možnost.
Z nejjednoduššího pohledu se nabízejí 3 způsoby jak zvládnout „rychlý“ rozvoj: (1) řízený; (2)
usnadněný a (3) bez vedení, podle Elearnity Limited.
V řízeném přístupu vzdělávání a návrhu tým má kontrolní a specifickou odpovědnost
k výrobě a zahájení celého obsahu kurzu. Projektový manažer spravuje projekt, kontroluje a
dohlíží na veškeré aspekty všech dodávek, koordinuje a kontroluje proces výroby každého
slidu a jak je strukturován.
V případě usnadněného přístupu projektový manažer pracuje s experty na danou věc, aby
jim umožnil vytvořit užitečný obsah. Experti na danou věc udělají až 70% skutečné práce a
projektový manažer vede a podporuje kvalitativní výsledek. Experti by měli mít k dispozici
rámce práce, šablony a jasnou dokumentaci, která povede jejich úsilí a v mnohém
zjednoduší jejich práci a udělá ji více typizovanou.
V přístupu bez vedení jsou použity obecné nástroje, aby komukoli umožnily vytvořit jakékoli
materiály, které potřebují bez důrazné kontroly jejich výstupů. Hlavní riziko je nižší obsah
kvality. Dobrým příkladem systému bez vedení je Wikipedie, která je považována za
‘otevřené’ vývojové řešení.
Každý styl projektového managementu rychlého e-learningu má určitou úroveň rizika. Tím,
jak klesá kontrola, množství věcí, které se mohou pokazit začne stoupat a stoupá také
množství práce pro management rizika. Rozlišujeme tři typy rizika:
1. Technický (vztahuje se ke kompatibilitě obsahu a materiálům pro IT infrastrukturu a
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obsah dodávek platform;
2. Výukový (vztahuje se k výukového návrhu, který nemůže být efektivní);
3. Obsahový (vztahuje se k nepřesnosti obsahu).
V případě řízeného přístupu jmenovaného výše jsou rizika jsou relativně nízká.
V usnadněného přístupu technické riziko může být nízké, zatímco výukové riziko může být
vyšší z důvodu méně zkušené experta na danou problematiku. V přístupu bez vedení je
možnost, že je zde malá technická kompatibilit, žádný výukový návrh a obsah může být
dezinformační.
Vážným řídící otázkou rychlého vývoje obsahu je management kvality a souladu produktů
(učební moduly). To obsahuje kvalitu a soudržnost výukového návrhu, hodnocení,
propojení, grafický design stejně jako navigaci mezi slidy a prvky kurzu.
Pro projekt ETEROB byl vybrán řízený přístup.

4. Projektový cyklus rychlého e-learningu
Fáze projektu rychlého e-learningu jsou skoro stejné jako u tradičního vytváření kurzu.
Rozlišujeme šest fází jakéhokoli e-learningového projektového cyklu: rozsah, návrh, vývoj,
testování, rozmístění a údržbu. Rychlý přístup se soustřeďuje na to, jak může být každá fáze
řízena více efektivně a eventuelně se pokouší některé sloučit. Nejdůležitější záměr rychlého
přístupu je posun od tradičního produkčního cyklu (více než 10 týdnů) k ne více než 3 – 5
týdnům. Typický proces pro tvorbu tradičního kurzu obsahuje sedm a více fází (projektový
požadavek, zahájení, návrh, obsah, návrh scénáře, vývoj, uskutečnění, uzavření a
zhodnocení). V rychlé přístupu, návrh, scénář a vývoj jsou mnohdy spojeny do jedné fáze.
Rozsahová fáze obsahuje následující úkoly: definici, požadavky zdrojů a shromažďování
obsahu stejně jako analýzy publika.
Definice se vztahuje k nutnosti mít jasný projektové vyjádření objasňující hlavní dimenze a
vytyčené cíle. V následné fázi, zdroje a shromažďování obsahu, musí být jasně definován
obsah, který má být shromážděn, zabalen a navrhnuta struktura toho, co má být pokryto.
Je důležité definovat, co je přínosem pro studenty, jaký je logický tok obsahu v rámci
vhodné sekvence modulů a učebních jednotek a jejich pozornost na to, jaký je hlavní scénář,
jaké děje jsou nejvíce ukazující?
Cílem rychlého vývojového cykluje vytvoření obsahu v co nejkratší době. To znamená přijetí
interaktivního vývoje a pokračující zakončení. Vytváření grafik a silných předností lehce
zaostávají v jejich dodávce, jsou vytvářeny ve stupňovité podobě k instrukčnímu návrhu,
vyplňování zobrazení návrhů a modely s realistickými zobrazeními a interakcemi.
V tradičním skriptu e-learningu jsou grafické přednosti zmíněny ve skripting dokumentu se
zobrazovacím jménem souboru. Nejsou viditelné v procesu vývoje. V rychlém vývoji se
objevují dříve a v grafické formě jako součást zrychleného grafického procesu. Jsou také více
obecné a méně plně upravené k urychlení procesu. S širokým rozsahem autorských
poplatků jsou k dispozici volné zdroje grafiky, proto není třeba dělat si starosti užíváním
zásobních zobrazení. V digitálním světě je schopnost získat rychle dostatečně dobré
zobrazení zakázkových produktů nebo prostředí stejně jednoduchá.
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5. Proces rozvoje
Rychlý e-learningový design odlišný od tradičního e-learningu. Porovnání je znázorněno v
tabulce níže:
Tradiční e-learning
Rychlý e-learning
Designu předchází protahované určování
Rozsah a analýzy nutnosti jsou udržovány
rozsahu a vyžaduje proces analýz, který
přímo zaměřené a členěné používáním
může trvat několik týdnů.
nástrojů a šablon.
Design obvykle začíná na bílém papíře a je
Design začíná souborem struktur a schémat
obtížné definovat co je a není součástí
a je založený na tom, co je možné udělat,
rozsahu.
aby se předešlo opakování s otevřeným
Diskuse týkající se designu jsou vágní,
koncem.
protože je těžké jej abstraktně popsat;
Diskuse týkající se designu jsou velmi
klienti často neví, co dostanou, dokud to
specifické, na základě vzájemného
nemají.
působení si s tím nástroje poradí.
Zdroj: Jak navrhnout Rychlý e-learning, Kineo.com, 2008
Vytvořením nového kurzu můžeme předpokládat, že prezentace slidů se bude měnit
každých 45 sekund, takže hodinový kurz obsáhne 80 slidů. Obsah by mohl zahrnovat:
- text obrazovky,
- hlas přes skript mluveného komentáře,
- rodnou grafiku (automatické tvary, clip art, diagramy, atd.),
- rodnou animaci (pohyb, zvýrazňovače, hypertextové odkazy, atd.),
- grafický popis, držitelé místa (jméno nebo slovo se vztahuje k předmětům),
- Flash animace a držitelé místa,
- praktická cvičení a položky průběžných testů ,
- audio klipy (až do 30 vteřin na obrazovku),
- Flash animace(například, 4 Flash soubory na hodinu kurzu),
- video klipy (až do 30 vteřin na obrazovku),
- zásoba grafiky nebo fotky.
30-ti minutový Rychlý e-Learningový kurz obvykle zabere 5 až 6 týdnů práce a s revizními
cykly by celý proces mohl trvat 7 až 8 týdnů. Příklad vývojového procesu je ukázán níže
v tabulce:

Činnost
Zahájení projektu: definovat požadavky a celkové projektové cíle,
vygenerovat projektový plán, časovou osu projektu, zdroje a
rozsah. Tvorba a revize projektového plánu.
Fáze alfa: výukový návrhář pracuje na definici a upřesnění
základního obsahu a směřuje k tak zvanému release alfa. V ten
samý čas jsou vytvářeny vhodné grafiky. Délka závisí na složitosti
kurzu. (alfa release je obvykle vytvářen v PowerPointu, obsahuje
veškerý text obrazovky a audio scénáře (pokud je to třeba).

Čas
1 týden

2 týdny
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Fáze beta: po odsouhlasení alfa release začne práce na
multimediích a další náplni. Audio, grafika, video a prvky Flash jsou
integrovány do obsahu kurzu. Kurz je testován a doladěn a nakonec
je podroben revizi. Revizní cykly mohou přidat 1 nebo více týdnů
k fázi beta. (beta release zahrnuje změny v revizi alfa. Je to
kompletní verze kurzu).
Fáze uvedení na trh: kurz připraven k použití je zahájený a přístupný
pro diváky/uživatele. Zahrnuje všechny změny provedení v rámci
beta release.

2 týdny

1 týden

Pro efektivitu Rychlého e-Learningu (ne jen v jednoduché formě prezentace s poznámkami)
bychom měli použít některé výukové návrhářské zásady:
1. Účinný informační design: prezentuje informace po snadno srozumitelných částech,
využívá zakotvené podpůrné dokumenty (v případě potřeby), vytvoří přehled před
tím, než přejde k detailům.
2. Jasný informační tok: vysvětlí propojení mezi individuálními sekcemi a učebními
body.
3. Efektivní dotazování: použít jasně odrážející nebo formativní dotazování k dotázání
na každou vědomostní sekci.
4. Exemplifikace: použití příkladů nebo případových studií k objasnění důležitých
problémů/otázek.
5. Sumarizace: sumarizace klíčových vědomostí na konci každé sekce.
Rychlý e-learning je velmi úzce spjat s principy vzdělávání dospělých jako například:
orientace na cíl (výuka jim umožní dosáhnout specifického cíle nebo úkolu), orientace na
podstatu (úkol, který je při ruce je ten nejdůležitější), praktičnost(soustředění se na to, co je
pro ně nejužitečnější v jejich práci), používání příběhů.

8

6. Vývojové nástroje
Na trhu je dostupné velké množství vývojových softwarů, jak samostatných jako plně
funkční software nainstalovaný do PC, tak ty, které jsou přístupné přes internet z Cloudu.
Následují některé příklady:
authorPOINT – zpřístupnit prezentace a použít před-nahrané multimediální složky v MS
PowerPoint. Webové stránky zajišťují jednoduchý způsob jak vytvořit přístupný obsah
multimedia SCORM a podělit jej napříč různými platformami.
CourseLab – dovoluje uživatelům vytvořit, vést a publikovat online studijní obsah. Toto je
jednoduše použitelný, silný vývojový nástroj, kterým se dá vytvořit vysoce kvalitní elearningový obsah v bezplatném programovacím prostředí. Je dostupný jako bezplatná
verze a komerční produkt.
Scratch – velmi zábavný nástroj umožňuje uživatelům vytvořit příběhy, animace a hry a dělit
se o ně online.
SmartBuilder – dovoluje svým uživatelům stát se součástí efektivní interaktivní studijní
komunity. Cílem této webové stránky je zmocnit uživatele, aby vytvořili interaktivní,
zakázkový e-learningový obsah co nejjednodušším způsobem.
A nějaký profesionální, ale relativně drahý software jako Articulate Studio, Camtasia Studio
nebo Adobe e-Learning Suite. PREZI Professional software umožňuje vytvořit zajímavé Prezi
Pro displejové informace ne, jako sérii slidů, ale jako jednu velkou tabuli, která se zaměřuje
na specifické informace nebo zobrazení. Takže, zatímco Prezi Pro nenabízí prvky jako slidové
přechody, animace objektů, vzorové slidy nebo časovanou slidovou posloupnost, nabízí
několik prvků, které jsou porovnatelné. Prezi je užitečný pro relativně malé prezentace.
Vývojovým nástrojem rychlého e-Learningu je software, který umožňuje ne-programátorovi
(expert v dané věci, instruktor nebo učitel) vytvořit interaktivní učební náplň. Jeho hlavními
funkcemi jsou integrace různých médií (zobrazení, zvuk, video, text, animace) a vytvoření
interaktivit, které jsou požadovány v daném výukovém programu. Důležitými kriterii pro
výběr správného vývojového nástroje pro rychlý e-learning jsou:
-

jak se můžeme jednoduše a rychle naučit ovládat software?
jaký druh medií a jejich formáty mohou být začleněny?
má potřebnou funkčnost, která je požadována při tvorbě e-learningového obsahu?
Učební obsah by měl být navržen pro samostudium a interaktivitu.
vyžaduje nějaké programátorské dovednosti?
jsou zde omezení nebo překážky? Je důležité vybrat nástroj, který zajišťuje
maximální flexibilitu.
může být finální produkt/kurz zaveden různými cestami? Běžné způsoby zavedení
jsou samostatné, na intranetu (nebo internetu) nebo na learning management
system v souladu se SCORM.

Jeden z nejlepších vývojových nástrojů pro účely našeho projektu je Xerte Software Suite. Je
to bezplatný soubor nástrojů (navržený jako e-learningový projekt s otevřenými zdroji).
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Projekt Xerte zajišťuje plnou soustavu nástrojů s otevřenými zdroji pro e-learningové
vývojáře a obsahuje tvůrce, kteří vytvářejí interaktivní výukové materiály. Xerte je plně
disponibilní e-learningové vývojové prostředí pro tvorbu bohaté interaktivity. Xerte je
zaměřený na vývojáře interaktivního obsahu, kteří budou vytvářet sofistikovaný obsah se
skriptováním, Xerte může být použito k rozšíření schopností Xerte Online Toolkits o nové
nástroje pro obsah vývoje.
Xerte zajišťuje vizuální, vývojové prostředí založené na ikoně, které umožňuje cílům výuky,
aby byly jednoduše vytvářeny s použitím minimálního scénáře. Funkčnost, která by požírala
čas na vytvoření od začátku po jiné nástroje, může být v Xerte vytvořena velmi rychle.
Můžete vytvořit obsah s Xerte bez nutnosti programování ale jsou zde limity, kam až můžete
zajít. Tím, že se naučíte něco o skriptování, budete oprávněni vytvořit přesně to, co chcete.
Skriptování není složité a skriptový jazyk v Xerte je záměrně jednoduchý a snadno se dá
naučit, protože je založen Flash’s ActionScript a JavaScript. Xerte je vlastně skvělé místo na
to začít se učit něco málo o skriptování, protože budete schopni aplikovat vaše nové
dovednosti do jiných jazyků, které používají stejný syntax jako Xerte.
Xerte skutečně ožije, když jej použijete ve spojení s Flash. Xerte se umí postarat o vývojové
úkoly, zatímco Flash může být použit na vytvoření animací, interaktivity, zakázková tlačítka a
prvky rozhraní, video a všechny ostatní věci, ve kterých je Flash dobrý. Obsah založený na
Flash je jednoduše integrovatelný s Xerte. Ikony, které přidáte od dokumentového stromu
vám umožní komplexní struktury obsahu a velmi rychlé vytvoření sofistikované interaktivity.
Protože přidáváte do části ikony, je dobrý nápad je pojmenovat, abyste byli schopni najít
ikony ve stromu jednoduše i později. To bude velmi důležité, jakmile se vaše část stane více
komplexní. K publikaci projektu jednoduše vyberte „publikovat“ z menu souboru. Všechny
soubory, které potřebujete rozmístit na webový server, jsou pro vás vytvořeny. Teď bychom
měli otestovat výukový cíl a nahrát soubory na server vytvořením linku na
rloObject.htm.
Můžete změnit jméno z rloObject.htm na něco vhodnějšího pro váš projekt. Pro vytvořeni
SCORM kompatibilního obsahového baličku, vyberte „Package“ z menu souboru a pak
vyberte verzi SCORM, která vám vyhovuje. Většina LMS systémů a VLEs podporuje SCORM
1.2. Budete vyzváni k uložení zip souboru. Xerte vytváří všechny soubory požadované pro
balení, umístí je do projektových desek a zazipuje projektové desky do zip souboru. Potom
můžete nahrát tento soubor do kteréholi systému, který je kompatibilní s SCORM, jako
například WebCT, Dokeos nebo Moodle.
Xerte pracovní rozhraní
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Příklad obrazovky kurzu

Testovací obrazovka

Kvízová obrazovka

7. MS PowerPoint pro rychlý e-learning
MS PowerPoint je velmi známý jako prezentační nástroj, ale jen málo lidí ví, že PowerPoint
může být použit jako silný e-learningový vývojový nástroj umožňující vytvoření skutečných
interaktivních kurzů. Základní součásti k vytvoření interaktivního obsahu se nazývají
‘triggers’. Trigger znamená, že když kliknete na daný objekt, text nebo obrázek, tak se spustí
animace jiného objektu. Díky této funkci můžeme vytvořit jakoukoli interakci jako navigaci
mezi slidy nebo dotazováním se otázek.
PowerPoint má několik silných bodů mezi dalšími e-learningovými vývojovými nástroji
(například rozšířené prvky pro tvarování a formátování objektů, stíny, zrcadlové efekty,
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plnění barev, průhledné barvy, vrstvy). Není zapotřebí dalších komplexních zobrazovacích
nástrojů. PowerPoint je jediný vývojový nástroj, který umí vytvořit hot-spots v jakémkoli
tvaru si přejeme. S PowerPointovým konvertorem jako je iSpring, ReadyGo, Rapid Intake
nebo současně spuštěným MS OfficeMix kurz vytvořený PowerPointem může běžet přes
internet na jakékoli platformě, včetně smartphonů nebo tabletů při zachování plné
funkčnosti.
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8. Podpůrná dokumentace
Dokument
The e-Learning Handbook
Rapid e-Learning
Insider’ guide
Rapid e-Learning
Rapid e-learning core insights
Getting started with Xerte

Popis

Carliner S., Shank P. John Wiley & Sons, 2008
Tutorial written by effectPerformance, information pack
Becoming a rapid e-learning professional by Tom Kuhlmann
White paper by Kineo
Elearnity Limited 2008
Manual, J. Tenney 2007
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