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E-hodnocení a E-portfolia 

Vzdělávací modul 3: 

Úvod do  E-hodnocení a E-portfolií 



 

 

 

 

 

 

 

Digitální technologie mají vliv nejen na to jak pracujeme, ale také na to jak učíme a jak se my sami učíme. Vytváří příležitosti pro 

učitele/školitele Odborného vzdělávání (VET) , VET instituce a VET sektor k inovaci způsobu učení a vzdělávání. 

 

Tyto vzdělávací moduly byly navrženy v rámci projektu Erasmus+ Enterprises Growing Through Business Simulations (E-

Growth), který se týká učitelů/školitelů odborného vzdělávání a přípravy v používání Vzdělávání s využitím technologií (TEL) v 

rámci kurzů odborného vzdělávání a přípravy. K této sadě sedmi vzdělávacích modulů byla v rámci projektu také vyvinuta 

simulace nazvaná PROSPER jako příklad využití TEL – simulace podporuje rozvoj znalostí a dovedností souvisejících s řízením a 

rozvojem podnikání. V rámci projektu byla také publikována e-kniha A Guide to Technology Enhanced Learning in VET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmluva  

Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nemůže nést odpovědnost 
za jakékoli použití informací v ní obsažených. 



 

 

 

 

 

 

 

Tento vzdělávací modul se nazývá Úvod do E-hodnocení a E-portfolií. Je součástí sady sedmi vzdělávacích modulů, které se 

věnují Vzdělávání s využitím technologií (TEL), e-hodnocení, e-portofiím a virtuálním vzdělávacím prostředím (VLE).  

Každý vzdělávací modul přináší vysvětlení 

klíčových pojmů a metod. V některých modulech 

jsou:  

• Checklisty 

• Návody 

• Příklady digitálních nástrojů 

Poslední vzdělávací modul je navržen tak, aby 

vám pomohl implementovat vaší vlastní strategii 

Technologií podpořeného vzdělávání. 

 

 

Graf 1: Vzdělávací moduly – Vzdělávání s využitím technologií
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VM3:Úvod do E-hodnocení a E-portfolií 

Cíl:  
Tento modul se věnuje návrhu a užití e-hodnocení a e-portfolií jako podpory pro efektivní vzdělávání. 

 

Vzdělávací výstupy:   

• Být schopen vysvětlit, co je ‘e-hodnocení’ a ‘e-portfolio’ 

• Umět navrhnout a využít e-hodnocení pro podporu efektivního vzdělávání  

• Umět navrhnout a využít e-portfolio pro podporu efektivního vzdělávání 

 



 

 

 

 

 

 

Co je E-assessment?  

 

E-hodnocení  

• Využívá našich digitálních přístrojů k podpoře tvorby, dodání, ukládání nebo reportingu hodnocení úkolů jednotlivých 

studentů, jejich známek nebo zpětné vazby.  

• Využít můžeme PC, notebooky, smartphony, tablet nebo herní konzole. 

• Využít můžeme množství formátů, a to včetně textových dokumentů, 

multimédia jako zvuk, video nebo obrázky. 

• Zahrnuje komplexní simulace a hry. Může být implementován na jednotlivé 

studenty nebo celé skupiny a může se vyskytovat u velkého počtu studentů 

synchronním nebo asynchronním způsobem. 

• Může být součástí systému pro řízení výuky, jako například Blackboard, Sakai  nebo Moodle nebo to může být samostatná 

aplikace. Elektronické hodnocení mohou studenti vidět kdekoli a kdykoli za použití webového prohlížeče.  

• E-hodnocení není jen o nastavení nějakého multiple-choice testu. Testy a úkoly ve virtuálním světe mohou být tvořeny 

prostřednictvím blogům, wiki stránek, e-portofolií nebo za využití existujících sociálních sítí, úkolů založených na scénářích a 

virtuálních hrách. Stručně, e-hodnocení zahrnuje velkou škálu možností, které papír a tužka neumožňují a neposkytují tak 

široké spektrum zdrojů pro studenty.   

 

LJ3: E-hodnocení a E-portfolia 



 

 

 

 

 

Využívání E-portfolií v hodnocení 

Využití portfolií je součástí tradičních hodnotících procesů od roku 2000 a e-portfolia dnes využívá celá řada hodnotících orgánů a 

regulátorů. Na druhou stranu, digitalizace přinesla nový koncept vzdělávání, v rámci kterého je třeba se soustředit nejen na obsah 

učiva, ale také na pomoc studentům získávat kompetence, které jim pomohou v jejich profesním a osobním růstu v globalizovaném 

světě. V tomto smyslu nám internet umožňuje vytvořit nové způsoby vzdělávání, které nejsou omezené místem a časem. 

V kontextu tohoto dokumentu, e-portfolio je definováno jako elektronická verze tradičního portfolio sloužícího jako evidence, ne širší 

vzdělávací portfolio. Skládá se ze systému a procesu, který umožňuje bezpečné počítačové ověřování a hodnocení.  

 

 

  

‘Awarding bodies are moving quickly towards acceptance of electronic scripts. Paper-based systems will simply not be 

sufficiently      scaleable, and e-portfolios will therefore be needed to support the formal qualifications system.’ 

(Source: British Educational Communications and Technology Agency (Becta), ‘E-portfolios – Definitions and directions paper’) 

VM3: E-hodnocení a E-portfolií 



 

 

 

 

 

 

E-portfolio může být definováno jako “digitalizovaná kolekce artefaktů zahrnující ukázky, zdroje a úspěchy které reprezentují jedince, 

skupinu nebo instituci” (Lorenzo & Ittebon (2005) citováno v Morales & Soler Dominguez, 2016). Hlavním cílem e-portfolia je 

poskytnou studentovi platformu pro dokumentaci svého studia a sledování jeho vývoje. Podle Lorenzo and Ittebon (2005) jsou e-

portfolia “personalizované,  na webu umístěná sbírka práce a reflexe, které se dají použít k prokázání klíčových dovedností a úspěchů 

v různých kontextech a časových obdobích.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalizované vzdělávací prostředí (PLE) 

Studentovo poznámky a názory na dovednosti a oblasti zájmu 

            Ukázky 

Důkaz o spůsobilosti 

Procesní portfolio 

Popisuje růst a vývoj 

Základní portfolio 

Sbírání materiálů 

Co je E-portfolio?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-portfolia lze využít pro sumativní a formativní hodnocení. Podle 

Softić, Pintek, Martinović a Bekić (2013), mohou být extrémně užitečná 

pro formativní hodnocení, protože může studenty pobídnout k 

sebehodnocení jejich rozvoje. Dále poznamenávají, že e-portfolio může 

sloužit také jako důkaz, že student postupuje v rámci kurzu správným 

směrem. 

 

 

 

E-portfolia poskytují studentům příležitost se zamyslet na jejich 

pokrokem podívat se, jak se jejich práce vyvíjela v průběhu daného 

kurzu. 

 E-portfolio mohou být využita k prezentaci práce jak studentů, tak 

učitelů. Mohou prezentovat informace, úspěchy nebo designové 

návrhy.    

                                            

Pro osobní užití a pro potřeby skupiny související se vzděláváním, 

sebehodnocením, stanovováním cílů, zaznamenávání úspěchů nebo 

zpětné vazby směrem od vyučujícího.  

E-portfolia způsoby použití 

Přechod 

Učení 

Hodnocení 

Prezentace 



 

 

 

ace 

echnology-Based Learning Approaches 

 

 

Neexistuje jeden daný design, návrh nebo vzhled. Ale e-portfolio by mělo zachycovat a zaznamenávat nepřeberné množství dat o 

studentovi, hodnotiteli nebo moderátorovi, kurzu nebo kvalifikaci, práci a pokroku. 

-portfolia jsou ve své podstatě databází a měli by obsahovat data jako: 

• Osobní online pracovní prostředí, kam může jednotlives 
snadno umístit textové informace, odkazy, obrázky, audio a 
video záznámy.  

• Detaily o studentovi (např. Jméno, pozici, kontakt,…)  

• Informace o kurzu nebo kvalifikaci, názvy jednotek a 

referenční čísla 

• Výsledky kurzu, hodnotící kritéria 

• Počáteční a konečné datumy 

• Plán úkolů a jejich hodnocení  

• Studentův pokrok (např. Dosažené body, procenta, 

kvalifikaci) 

• Zpětnou vazbu od hodnotitelů směrem ke studentům 

• Zpětnou vazbu od moderátorů směrem k hodnotitelům 

• Záznamy o datu a čase nahraných souborů 

• Kontakty a diskuse mezi uživateli 

• Plánovač úkolů vč. připomínek 

• Automatické připomínky a notifikace pro uživatele 

• Generátor reportů pro sledování pokroku skupiny i 

jednotlivce 

• Možnost kategorizovat, klasifikovat přiřazovat tagy 

k vytvořenému a shromážděnému obsahu. 

• Vyhledávací a filtrovací nástroje, které umožňují snadné 

získání požadovaných informací 

• Správu přístupů a práv, která umožní přiřazovat různé  

úrovně přístupu zúčastněným stranám. 

 

 

 

Komponenty E-portfolia    



 

 

 

 

 

 

Ačkoli je možné provádět hodnocení ve většině případů bez využití e-portfolií, využití elektronických prostředků ke sběru a monitorování řady 

informací má své výhody. Umožňuje to shromažďování informací na jednom místě, jsou přístupná, editovatelná a mnohem snáze oproti 

informacím skladovaným tradičním způsobem.

 

Přístupnost: Možnost dosta se k e-portfoliu na jakémkoli počítači, který je připojen k síti. 

Interaktivita: Podporují interaktivitu, umožňují synchronní i asynchronní zpětnou vazbu a komunikaci, zpětnou 

vazbu v reálném čase.

Time Management: E-portfolia jsou online a umožňují studentům, hodnotitelům a moderátorům komunikovat 

na dálku, čímž snižují potřebu osobního kontaktu. 

Přenositelnost a ochrana: E-portfolia minimalizují potřebu papíru, díky čemuž je uchování záznamů a 

podpůrných materiálů snazší a bezpečnější. 

Organizace a vedení záznamů: Mít veškerou práci a záznamy studentů na jednom centrálním místě znamená, že 

veškerá komunikace mezi hodntoiteli, studenty a moderátory bude archivována pro budoucí použití.

Plánování: E-portfolia podporují a umožňují efektivní plánování cílů, plánů, priorit a kvalitní dělení práce studentu i 

hodnotitelů. 

Výhody E-portfolií 



 

 

 

 

 

 

 

   

Systémy e-portfolií sahají od bezpečného ukládání souborů v rámci samostatného systému až po sofistikované komplexní webová 

řešení, která mohou být součástí virtuálního vzdělávacího prostředí. Vzdělávací instituce si také mohou vyvinout vlastní systém. Ať 

už je zvolen jakýkoli přístup, instituce zahrnující e-portfolia v jejich vzdělávacím procesu by měli zvážit, jak dobře daný systém 

podporuje celý hodnotící proces.  

Typické e-portfolio může obsahovat následující typy formátů: 

• text 

• dokumenty (například Word, PowerPoint, PDF) 

• zvuk 

• fotky/obrázky 

• multimédia, jako například video 

 

 

 

 

 

 

Co je třeba zvážit při zavedení e-portfolia 



 

 

 

 

 

 

 

 Předtím než si VET vybere e-portfolio, musí zvážit mnoho kritérií která jsou považována za zásadní pro vývoj a spěch nové platformy. Níže 

naleznete užitečný seznam problémů a rozhodnutí, která se musí udělat, například proč se e-portfolio má využívat, jak se s ním má pracovat, 

co má zahrnovat atd (zdroj: Zeichner, K., and Wray, S., (2001): 

 

Jaký je účel e-portfolia?

Kdo jsou uživatelé a jaké jsou jejich potřeby?

Jak uživatelé komunikují a spolupracují?

Jak dochází k zapojení studentů a dalších uživatelů?

Jaký přístup uživatelé získají? (např. 24 hodin)

Podporuje nekolik různých druhů hodnocení?

Jak mohou být sdíleny úspěchy?

Jak je e-portfolio snadné k používání?

Jaké reportovací funkce obsauje?

Jak je e-portfolio přenosné a přístupné? 

Může komunikovat s dalšími onlile platformami? 

Jaká je velikost úložiště a jaké podporuje typy souborů?

Selecting and E-portfolio  



 

 

 

 

 

E-portfolia obsahují osobní a obvykle soukromá data. Z tohoto důvodu je důležité zamezení neoprávněnému přístupu a důvěra 

uživatelů, že jsou jejich data v bezpečí. Takový systém musí být zabezpečený a robustní. Níže jsou tipy k zamyšlení při výběru e-

portfolia: 

  Omezený přístup: Pouze oprávněné osoby by měli získat přístup a jen někteří uživatelé by měli 

mít určité role (např. Mazaní, editace a schvalování obsahu) 

 Možnost obnovy dat: Soubory a data musí být pravidelně zálohovaná poskytovatelem software, 

podpořená plánem na jejich obnovu v případě nějaké neočekávané události.  

 Hackování: Robustní ochrana má za úkol blokovat jakýkoli nechtěný přístup. Pravidelné penetrační 

testy zjišťují, jak je systém schopen odolávat útokům. 

 

 

 

 

Bezpečnost a soukromí 



 

 

 

 

 Úložiště: Multimédia a grafické soubory mohou být velké, tudíž je dobré zvážit omezení velikosti 

souborů. Dále je nutné zvážit, jak dlouho budou soubory uloženy a zpřístupněny.  

 

 Údržba systému a aktualizace: Údržba systému a aktualizace jsou důležité části při výběru e-

portfolia. Neustále se objevují nové kybernetické hrozby, a proto musí být systém neustále 

aktualizován. 

 Cyber Security a soukromí : E-Portfolia musí být šifrována, chráněna heslem a musí být zajištěno 

že všechny informace jsou v bezpečí, soukromé a nikdy nebudou sdíleny se třetí stranou.   

 

 Ochrana dat: Všechny informace uložené v e-portfoliu jsou extrémně bezpečná, protože data jsou 

plně šifrována a uložena na jednom a/nebo více zabezpečených serverech. To znamená, že data 

nemohou být ztracena, odcizena, hacknuta nebo poškozena – na rozdíl od papírových portfolií. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Přesun směrem k TEL je znát mnoho posledních let u většiny VET. Nástup Covid-19 uspíšil potřebu využívat online vzdělávací 

modely a možnosti hodnocení.  

https://e-leap.eu/ 

Learn, Engage, Apply and Perform (LEAP) E-portfolio platforma která si klade za cíl uspokojit potřebu studentů, VET učitelů, VET 

center a hodnotících institucí moderního nástroje pro vzdělávání a hodnocení, prostřednictvím krátkých programů neformálního 

vzdělávání. Platforma LEAP kombinuje hodnocení student, zpětnou vazbu a moderování a propojuje studenty a vyučující.  

 

https://teammate360.eu  

Teammate360 Je webový nástroj pro hodnocení navržený jako podpora manažerů, kteří řídí virtuální týmy, a pro členy týmu 

k podpoře jejich efektivity a pracovního výkonu. Poskytuje krátké, praktické reporty, a to včetně zpráv a tipů ke zlepšování budoucího 

výkonu. 

 

 

Příklady nástrojů e-hodnocení a e-portfolio  



 

  https://mahara.org  

Mahara je vytvořena pro studenty k vytváření obsahu a kontrole, kdo ho může vidět. Tento obsah je vytvořen v osobní portfoliu 

stránek (nebo kolekcích stránek) 

 

  https://onefile.co.uk  

OneFile je na prohlížeči založený e-portfoliový systém navržený k řízení a evidenci poskytovaných studijních učňovských 

programů. 

 

   https://myportfolio.school.nz  

MyPortfolio Poskytuje osobní vzdělávací prostředí, možnost nahrávat a ukázat úspěchy, řídit rozvojové plány, stanovovat cíle a 

vytvářet online vzdělávací komunity.  

 

Více zde: https://eportfolioreview.wordpress.com/eportfolio-list/  
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Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nemůže nést odpovědnost za jakékoli použití informací v 
ní obsažených. 


