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LMS – proč?

• Pro úspěšné studium na vysoké škole je vyžadována 
vnitřní motivace a schopnost autoregulace při zvládání 
množství nových poznatků. 

• Absolventi středních škol 
▫ znalosti v oblasti on-line komunikace
▫ technické vybavení 
▫ připraveni na práci s elektronickými výukovými materiály 

• E-learningová podpora studia je v tomto případě 
aplikována jako tzv. blended-learning, doplňuje některé 
nevýhody e-learningu spojením s výukovými metodami 
standardní prezenční výuky

• Dobře strukturovaný a lektorovaný kurz je podporou při 
studiu.



Vyučovací metody na vysoké škole

• Přednáška 
• Seminář 
• Cvičení 
• Prezentace a demonstrace 
• Skupinová výuka, kooperativní učení 
• Řešení projektů, řešení problémů, badatelské a výzkumné 

metody 
• Simulační, situační a inscenační metody 
• Další formy výuky 

▫ Praxe – studijní, klinická, pedagogická 
▫ Stáž 
▫ Exkurze 
▫ Samostudium 
▫ Konzultace 



Moodle – CMS nebo LMS?

• CMS Content Management Systém (správa 
dokumentů)

• LMS Learning Management Systém (administrativa 
a organizaci výuky, on-line nástroje pro komunikaci 
a řízení studia – nástěnka, diskusní fórum, chat)

• “Moodle is a Course Management System (CMS), 
also known as a Learning Management System
(LMS) or a Virtual Learning Environment (VLE). It
is a Free web application that educators can use to 
create effective online learning sites”



LMS Moodle na OU

• LMS Moodle na OU - první kurzy v 
akademickém roce 2006/2007

• nyní verze 2.5.2+

• nastavení prostupnosti studiem  (LMS)



LMS Moodle na LF OU

• kurzy pro studenty kombinované formy studia 
od 2006/07 (ESF projekt ELSA Implementace 
systému kombinovaného vzdělávání pro 
nelékařské obory Zdravotně sociální fakulty 
Ostravské univerzity v Ostravě)

• první kurzy pro studenty prezenční formy studia        
od 2009/10

• přijímací řízení od roku 2010

• využití jako prostředí k vytváření testů  



LMS kurzy pro biofyziku a IT
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Moodle pro studenty LF



Kurzy pro všeobecné lékařství

• Biofyzika 1 BF1LF – cvičení
▫ výukové materiály pro praktická cvičení 
▫ průběžné korespondenční úkoly
▫ praktické zápočtové práce

• První verze 2010/2011 pro vybraná témata, 
od 2013/14 postihuje celý sylabus prvního semestru 
výuky včetně biostatistiky. 

• Celkem už kurzem prošlo zhruba 300 studentů.
• Biofyzika 2 BF2LF – cvičení

▫ návody k laboratorním úlohám
▫ prostor pro odevzdání protokolů
▫ odkazy na další doporučené zdroje 

• Zkušební testy (průběžné, součást zkoušky)





Kurzy pro nelékařské zdrav. obory

• Základy biofyziky:

▫ kombinovaná forma studia

▫ prezenční forma studia

• Vybrané kapitoly z fyziky a biofyziky (doplněn o 
vybraná témata z fyziky)

• Informační systémy ve zdravotnictví

▫ kombinovaná forma studia

▫ prezenční forma studia

• Výukový nemocniční informační systém



Základy biofyziky

Prezenční studium
• studijní materiály
• průběžné úkoly
• průběžné testy –

zohledněno ve 
zkušebním testu

• diskuzní fóra
• hot potatoes



Základy biofyziky

Kombinované studium
• studijní materiály
• průběžné úkoly
• průběžné testy –

zohledněno ve 
zkušebním testu

• diskuzní fóra
• hot potatoes
• wiki



E-learningové kurzy pro IT

• nejstarší

• nelékařské zdravotnické obory

• první kurzy – jen práce s počítačem

• později zdravotnická část

• každoroční inovace kurzů

• postupné přidávání dalších aktivit 





Informační systémy ve zdravotnictví

• kombinovaná forma studia



Informační systémy ve zdravotnictví

• prezenční forma studia



Zvolili jsme správnou cestu?
• 97 studentů prvního ročníku oboru všeobecného lékařství odpovědělo na několik anketních 

otázek
• Moodle – Dotazování

Výsledky ankety

• prezenční výuka s 
podporou 
e-learningu
studentům spíše 
vyhovuje, 

• znají tento způsob 
výuky už ze 
středních škol

• uvítali by jeho 
zavedení i v 
jiných kurzech



Z pohledu studenta …

V další otázce 
studenti vybírali 
výhody vedení 
kurzu s podporou 
e-learningu, které 
nejvíce oceňují. 



Z pohledu pedagoga/tutora …
E-learningový kurz
• nástroj pro zvýšení motivace studentů a podporu samostatného přístupu ke studiu (student 

vidí výsledky své práce, sebehodnotící testy)
• v kurzech je používán režim skupin (viditelné skupiny) a seskupení – cílené zpřístupňování 

materiálů a termínování úkolů 
• aktivity – ankety, dotazníky, testy, wiki, diskuzní fóra

Obecně – některé oceňované výhody pro studenty znamenají na druhé straně zvýšení nároků 
na vyučujícího:
• včasná komunikace se studenty – pokud student nedostává zpětnou reakci relativně rychle, 

efekt motivace se ztrácí (důležité u kombinované formy studia)
• správné nastavení přístupových práv k jednotlivým studijním materiálům, 
• nastavení termínů úkolů, 
• aktuální materiály
• nastavení termínů prezenčních tutoriálů pro kombinované formy studia, 
• přístup k testům a jejich zabezpečení …

Na druhé straně i lektor má okamžitě zpětnou vazbu, má ucelený přehled o výkonech a 
aktivitách jednotlivých studentů, což mu nakonec zjednoduší hodnocení studentovy práce.

Dobře strukturovaný a lektorovaný kurz je podporou v procesu vzdělávání pro obě strany



Závěr

• metoda blended-learningu se nám v praxi velmi 
osvědčila a považujeme ji za krok správným směrem

• pro lektory to znamená že neustále musí udržovat 
výukové materiály aktuální, doplňovat nové 
informace i v průběhu kurzu, promyšleně materiály 
členit a zobrazovat tak, aby pro studenty byly 
motivační a nutily je k aktivitě nejen v prezenčních 
hodinách, ale i k samostudiu doma

• vhodně zvolené výukové metody pak vedou k 
dosažení vzdělávacích cílů




