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E-learning a digitální výukové nástroje 

Způsoby výuky 5: 

Úvod do E-learningu a Digitální výukové 
nástroje 



 

 

 

 

 

 

 

Digitální technologie ovlivňují nejen způsob jakým pracujeme a hrajeme, ale také to, jak učíme a jak se učíme. Vytváří příležitosti 

pro učitele/školitele odborného vzdělávání a přípravy, instituce odborného vzdělávání a přípravy a sektor odborného vzdělávání a 

přípravy, aby inovovali způsob poskytování odborné přípravy a vzdělávání. 

 

Způsoby výuky byly vyvinuty jakou součást projektu Erasmus+ s názvem Růst podniků prostřednictvím obchodních simulací 

(Enterprises Growing Through Business Simulations (E-Growth). Týká se učitelů/školitelů odborného vzdělávání a přípravy a 

využívání technologií vylepšeného učení (Technology Enhaced Learning - TEL) v rámci kurzů odborného vzdělávání a přípravy. 

Kromě této sady sedmi způsobů vzdělání projekt vyvinul také obchodní simulaci nazvanou PROSPER jako příklad využití TEL – 

simulace podporuje rozvoj znalostí a dovedností spojených s řízením a růstem podniku. Projekt také vydal e-knihu nazvanou 

Průvodce technologiemi vylepšeného učení v odborném vzdělávání a přípravě. 
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Upozornění: tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tento dokument odráží pouze názory autora, a Komise nenese 
odpovědnost za jakékoliv použití informací zde obsažených.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento způsob výuky se nazývá Úvod do e-

learningu a digitálních výukových nástrojů. Je 

součástí souboru sedmi výukových způsobů, 

které zkoumají využití metodologií TEL včetně 

simulací a seriózních her, e-hodnocení a e-

portfolií a virtuálních vzdělávacích prostředí 

(Virtual Learning Environments – VLE) 

 

Každý způsob výuky obsahuje vysvětlení 

klíčových pojmů, nástrojů a metodologií. V 

některých výukových cestách jsou: 

Kontrolní seznamy “jak na to” 

Příručky “jak na to” 

Příklady digitálních nástrojů 

Poslední způsob výuky byl vytvořen proto, aby pomohl plánovat a realizovat vlastní Technologicky rozšířenou strategii učení. 

LJ5: E-learning a Digitální výukové nástroje  



 

 

 

Obrázek  1: Způsoby vzdělání - Technology Enhanced Learning 

  

LJ5: E-learning and Digitální výukové nástroje 

Aim:  
This unit is about the selection and use of e-learning and digital learning tools to support effective learning 

Learning Outcomes:  

• Be able to explain what is meant by the terms ‘e-learning’ and ‘digital learning tools’ 

• Understand how to select and use ‘e-learning’ to support effective learning 

• Understand how to develop and use ‘digital learning tools’ to support effective learning 



 

 

 

 

 

 

 

 

CO JE E-LEARNING? 

 
• E-learning je styl výuky v digitální podobě za pomoci elektronických médií, obvykle zahrnující použití internetu. 

 
• Může být zprostředkován nejčastěji přes počítač, notebook, tablet nebo chytrý telefon, což ho dělá všestranným a 

jednoduchým způsobem, jak se učit kdekoliv zrovna jsme. Samotné zdroje mohou mít několik podob – od softwarů a 
digitálních kurzů až po interaktivní online platformy a aplikace 

 

• Výuka může probíhat v nebo vně třídy; hlavní složku e-learningu tvoří použití počítačů a internetu 
 

• E-learning lze nazvat jako síťový přenos dovedností a znalostí, přičemž znalosti poskytuje velkému počtu příjemců ve 
stejnou, nebo i různou dobu. Dříve tento způsob nebyl příliš rozvinut, protože se předpokládalo, že výuka postrádá lidský 
element. 
 

• Vzhledem k rychlému pokroku technologií a pokroku v systémech učení je nyní tento způsob výuky přijímán již masově. 
 

• Zavedení počítačů bylo základem této revoluce, a s postupem času, jak jsme si zvykli na chytré telefony apod., mají nyní 
tato zařízení důležité místo pro výuku i přímo ve třídě. Knihy byly postupně nahrazovány elektronickými vzdělávacími 
materiály, jako jsou diskety a USB disky. Znalosti je možné sdílet též prostřednictvím internetu, který je dostupný 7 dní 
v týdnu, 24 hodin denně téměř kdekoliv. 

 

E-learning  



 

 

 

 

 

Níže naleznete některé běžné typy e-learningových metod a čím se mezi sebou jednotlivé metody liší: 

1. DIGITÁLNÍ MATERIÁLY 

E-learning může být realizován za pomocí videí, PDF dokumentů, prezentací a dokumentů např. v MS Word. Dostupnost těchto 

zdrojů tedy umožňuje každému extrémně jednoduchý přístup k samostudiu ve vlastním tempu. 

2. ONLINE KURZY 

Kurzy jsou často proskytovány Systémy řízení vzdělávání a umožňují, aby materiál proudil ke studentovi v tempu, které mu 

vyhovuje. Kurzy jsou organizovány v menších dávkách tak, aby pro studenta bylo jednodušší naplánovat si studijní rozvrh. 

Interaktivní materiály jsou často zabudovány do systémů řízení vzdělávání, a umožňují tak studentovi testovat a aplikovat své 

znalosti. Existuje mnoho poskytovatelů online kurzů, například Skillshare a Udemy. 

3. VIRTUÁLNÍ DOUČOVÁNÍ 

Internet pomohl výrazně snížit náklady na doučování, a to jak pro poskytovatele, tak pro studenty. Webové stránky jako 

MyTutor a TutorHub nabízejí řadu kurzů a předmětů za dostupné ceny. Lekce jsou vedeny za pomocí videokomunikačních 

platforem jako je Skype a Zoom. 

4. APLIKACE A SOFTWARE 

Aplikace a software se neustále vyvíjí, a nabízí výhodu samouky prostřednictvím aplikací, které jsou snadno dostupné. Výukový 

software lze používat online i offline, lze se zapojit do sdílených výukových kurzů. 
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 E-LEARNING VE VZDĚLÁVÁNÍ 

 
 

Kvůli světové pandemii byla spousta škol dočasně zavřena. Učitelé a studenti 

přistoupili k e-learningu, který jim umožnil pokračovat ve studiu z domova. 

 

Již před pandemií mnoho škol zahrnulo výukové technologie do tříd, a digitální 

platformy zajistily flexibilní a bezproblémovou výuku. S pandemií byl 

zaznamenán obrovský nárůst jejich užívání. 

 

 

Učitelé používají e-learning k podpoře výuky. Platformy jako Zoom mohou být použity jako virtuální třída nebo lekce. Učitel si může 

každou hodinu naplánovat jako normální hodinu ve třídě, zatímco student se k výuce připojí na dálku. Video-komunikační platformy 

poskytují flexibilitu, protože je možné se k nim připojit jako na telefonu tak na počítači. 

 

Platformy jako Google Classroom a Edmodo umožňují učitelům vytvořit a šířit studijní materiály mezi studenty. Umožňují také najít 

a sdílet osnovy a výukové materiály online. 

E-Learning 



 

 

  E-Learning 

CO JE E-LEARNING VE VLASTNÍM TEMPU? 

 
• E-learning ve vlastním tempu dává studentovi svobodu ke zvolení si vlastního tempa, ve kterém bude procházet své studijní materiály; 

sám se rozhodne, kdy je připraven posunout se k další části učení. 

• E-learning ve vlastním tempu umožňuje výuku si užít, nevytváří na studenta tlak. To obvykle vede k lepšímu uchování informací a 

většímu zájmu o předmět. 

• Většina e-learningových platforem, zejména aplikací a online kurzů, tento styl výuky nabízí. 

    



 

 

8 Ways to Embrace 

Technology-Based Learning Approaches 

 

 

VÝHODY A NEVÝHODY E-LEARNINGU 
E-learning má mnoho výhod pro ty, kteří jsou motivováni k učení. Jsou zde ale samozřejmě také nevýhody; e-learning také není to pro 

každého. Ukažme si hlavní výhody a nevýhody zde: 

VÝHODY 

Dostupnost a časová úspora 

E-learning lze provozovat odkudkoliv, kde je internetové připojení, včetně Vašeho vlastního domova. Tím se snižují náklady na přepravu, 

tištěné materiály, a náklady spojené se zřizováním kanceláře nebo vzdělávacího centra. Eliminace nebo snížení nákladů znamená také 

časovou úsporu a efektivní využití času. Učení se pro studenta stává dostupnějším. 

Studovat je možné kdykoliv a kdekoliv 

Široká spektra zařízení, jako jsou notebook, telefony a tablet, mohou být využita jako přístup k e-learningu, takže učit se je možné odkudkoliv. 

Výuka není omezena pouze na třídu. Student může použít aplikace a platformy online výuky a pokračovat tak v procesu učení když se mu to 

hodí, bez ohledu na to, kde zrovna je. Student má svůj pokrok a rozvoj sám pod kontrolou.  

Snadné mapování pokroku 

Studenti jsou schopni sledovat svůj pokrok ve většině aplikací a systémech řízení učení. To ho může motivovat a povzbudit aby pokračoval. 

Učitelé nebo tutoři taktéž mohou vidět, jak student pokračují a pokud je to třeba, mohou jim vytvořit dodatečnou podporu. 

Je to osobní 

E-learning umožňuje práci na konkrétním tématu v tempu, které je nastaveno studentem. Interaktivní úkoly zajišťují naprosté porozumění 

obsahu tématu, což vede k lepšímu uchování vědomostí. 

 

E-Learning 



 

 

 

 

 

 

 

NEVÝHODY 

Vyžaduje vlastní motivaci 
Je pravděpodobné, že student bez sebekázně a vlastní motivace nebude mít z e-learningu prospěch. Student sám stojí za svým vlastním 

pokrokem, a z výuky vytěží pouze tolik, kolik do ní vloží sám svého úsilí. Při použití e-learningu ve školách bude obvykle dohlížet na výuku 

učitel, rodič nebo vedoucí, který zajistí, že se žáci procesu učení věnují, a dosahují odpovídajících výsledků.  Pokud však probíhá výuka na 

dálku, je třeba vlastní motivace studenta. 

Absence praktického tréninku 
E-learning je efektivní při učení teoretických aspektů předmětu, avšak méně efektivní při praktickém výcviku, který je v mnoha případech nutný 

k zajištění kompetence. Pokud je třeba praxe, pak by měla být zavedena praktická výuka, která umožňuje využití e-learningu ruku v ruce s 

tradiční prezenční výukou. 

Snižuje osobní aspekt učení 
E-learning postrádá osobní interakci, která může být pro mnoho lidí hlavní motivací. Možnost spojit se s online tutorem může poskytnout jistou 

motivaci, ale sociální aspekt zde chybí; i proto e-learning není výukovou metodou pro každého. 

 

 

E-Learning 

 



 

 

 

Digitální výukové nástroje 
 
DEFINICE 
 

• Digitální výukové nástroje jsou inovativním způsobem vzdělávání, a je nezbytné najít ty nejvhodnější nástroje, které vedou k 

pozitivnímu e-learningovému zážitku. 

 

• Zlepšují studijní zkušenost, jsou neocenitelné v situacích, kdy je obtížné nebo nemožné realizovat prezenční výuku. Staly se 

nezbytnou součástí výuky, a to jak online, tak přímo ve třídách. 

 

• Lze je kombinovat s tradičnějšími metodami učení, což usnadňuje zvládání úkolů. 

 

• Lze je použít ke zvýšení zapojení student do výuky. Pomáhají motivovat žáka, aby se aktivně zapojil. Ve formálním 

vzdělávacím systém musí být nástroje začleněny do učení a hodinu pak musí vest kvalifikovaný učitel, který propojí teorii s 

praxí.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Příklady e-learningu a nástrojů digitální výuky 

Graf e-learningu a nástrojů digitální výuky 



 

 

 

 

 

 

Vytvoření účinného a efektivního e-learningového kurzu nemusí být složité a následujících šest bodů je návod, jak toho docility. 

Vyberte vhodný nástroj pro tvorbu. 

Výběr správného nástroje pro vytvoření kurzu je základem, takže je třeba zvážit jaké vlastnosti a funkce jsou třeba; například je-li 

potřeba se registrovat, jaká je kvalita spolupráce mezi studentem a učitelem, jak jednoduché má být ovládání aplikace, budou-li 

vytvářeny reporty, je-li třeba akreditace, budou-li vydávány digitální odznaky atd. Vezměte v úvahu dovednosti a schopnosti těch, 

kteří budou kurz vytvářet, a těch, kterými bude nástroj využíván. V ideálním případě by nástroj pro tvorbu e-learningu mměl nabízet 

kombinaci flexibility a snadného použití. 

1. Průzkum potřeb publika a předmětu. 

Kurz musí být vytvářen s ohledem na potřeby student, takže při jeho vývoji je třeba zohlednit a prozkoumat publikum a předmět. Je-

li to možné, konzultujte záležitosti ohledně předmětu s experty tak, abyste porozuměli tomu, co by mělo být jeho obsahem, a co 

může být vynecháno. Dotazníky, rozhovory a zaměření na skupiny s potenciálními studenty může pomoci s pochopením toho, co 

studenti doufají, že se naučí v rámci kurzu a může pomoci odhadnout jejich očekávání. 

 

 

 

 

 

Jak vytvářet kurzy v rámci e-learningu 

Jak vytvářet kurzy v rámci e-learningu 



 

 

 

 

2. Vytvoření šablony či užití jiné, již existující. 

Použití standardní šablony může zkrátit dobu vývoje, protože rozložení kurzu nemusí být tvořeno od úplného základu. Existuje 

mnoho šablon, které jsou dostupné zdarma. Některé z šablon lze dokonce přizpůsobit tak, aby přímo zahrnuli i branding. Použití 

těchto předem připravených šablon umožňuje těm, kteří mají minimální nebo žádné znalosti programování nebo webdesignu 

možnost snadno vytvářet vlastní kurzy. Používání těchto šablon je rychlé, pohodlné a Vám zbude více času na soustředění se na 

samotný obsah kurzu. 

3. Zvolte si systém řízení výuky přes server. 

Systém řízení výuky založený na server nabízí bezpečnost, spolehlivost, ale je také nákladově efektivnější než alternativy, pokud 

má být používán pravidelně. K používání těchto systémů je nutný přístup k internetu. Bez předchozích znalostí lze snadno vytvořit 

e-learningový kurz, který integruje vlastní obsah přetažením grafiky a multimediálních zdrojů. Platformy jako TalentLMS, Docebo, 

Litmos, Canvas a Udacity jsou jen některými z dostupných online výukových systémů. 

4. Pomocí odkazů přidávejte multimedia a zdroje. 

Nástorje nebo dovednosti potřebné k vytváření multimediálních prvků nejsou vždy nutné. Přímo do kurzu lze snadno vložit odkazy 

na videa, například z YouTube, různé prezentace a další online zdroje. To studentům poskytuje příležitost rychle získat přístup k 

relevantním informacím, což zvyšuje rozmanitost obsahu a zároveň umožňuje a zpřístupňuje různé styly učení. 

 

 

 Jak vytvářet kurzy v rámci e-learningu 



 

 

 

5. Zachovejte video, audio a grafické prvky jednoduché a přímočaré. 

Udržení pozornosti a motivace studenta je důležité, takže odolejte pokušení zahrnout je nadměrným množstvím informací. Udržujte 

obsah jednoduchý a přímočarý. Schopnost výtvářet a uplatňovat e-learningové scénáře a simulace na míru zlepší kvalitu kurzu, ale 

není to nezbytné. Pokud zůstane počet videí, audia a grafických prvků na minimu, bude proces návrhu a vývoje kurzu méně 

stresující. Zaměření kurzu a předmět jsou důležité, takže se ujistěte, že obsah odpovídá primárním cílům a záměrům učení. 

Vyhněte se dlouhým odstavcům a tam, kde je to možné, rozdělte informace pomocí odrážek a nadpisů a podnadpisů, aby se 

vyhnuli kognitivnímu přetížení studenta. 

 

 

 

 

 

 
 



 

Příklady produktů e-learningu 
Teachable 

Teachable je web používaný k vytváření a prodeji online kurzů bez jakýchkoliv technických znalostí. Tato platforma online kurzů 

nebo Learning Management System snadno umožňuje vytvoření kurzu. Teachable poskytuje hosting kurzů, potřebné webové 

stránky, automatické zápisy pro student, platební systém a spoustu dalších funkcí. 

Articulate 

Podobně jako Teachable je Articulate 360 moderní nástroj umožňující designérům vytvářet zodpovědně kurzy 

pro jakékoliv zařízení. Pomocí webového nástroje pro tvorbu kurzů umožňuje návrhářům snadno vytvářet 

atraktivní online kurzy. Zahrnuje přístup k oceněným autorským aplikacím, knhovně s vice než 7 miliony kurzů; aplikace pro 

kontrolu projektu, která zjednodušuje process kontroly; živá a na vyžádání online školení s odborníky z oboru. Je to nástroj 

založený na předplatném a průběžně informuje o aktualizacích a nových funkcích. 

Camtasia 

Camtasia je sada program používaných k rychlé a profesionální tvorbě videonávodů a prezentací. Camtasia je 

oblíbená u začátečníků nebo u těch, kteří mají malé znalosti o vytváření videí. Obě věrze Camtasia byly 

vyvinuty tak, aby integrovaly nástroje pro snímání obrazovky a následné zpracování zaměřené na trh 

multimediálních informací a rozvoje vzdělávání. Ačkoliv použití není bezplatné, k dispozici jsou bezplatné zkušební verze tohoto 

nástroje. 

 

 

 
 



 

 

Příklady produktů e-learningu 
Socrative 

Socrative je serverový systém zpětné vazby studentů, který umožňuje vytváření jednoduchých kvízů, které 

mohou student rychle realizovat na svých noteboocích, tabletech nebo smartphonech. Socrative nabízí 

příležitost rychle a snadno posoudit porozumění student a upravit výuku na základě dosažených výsledků. 

Tento nástroj nabízí bezplatnou verzi a plány založené na předplatném. 

Prezi 

Prezi je webový nástroj k vytváření prezentací. Je podobný prezentačnímu softwaru Mircrosoft PowerPoint, ale 

místo použití snímků používá jedno velké plátno, na kterém se prezentace pohybuje a přibližuje a oddaluje pro 

zobrazení různých snímků. Prezi je oblíbený ve školách a podnicích, kde je využíván k vytváření poutavých 

prezentací. Nabízí bezplatné využívání i placené verze. 

Canva 

Canva je bezplatná platforma pro grafický design, která umožňuje vytváření plánů lekcí, pozvánky, vizitky, letáky, pozadí a další 

pomocí profesionálně navržených šablon. Kromě toho lze fotografie nahrávat a přidávat do šablon pomocí 

rozhraní “drag and drop” (táhni a pusť). Používání Canva je snadné a nevyžaduje rozsáhlé znalosti o úpravě 

fotografií. 
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