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VÝCHODISKÁ TVORBY I-PORTÁLU  V AKADEMICKEJ
KNIŽNICI

RESEARCH LIBRARY I-PORTAL DEVELOPMENT

Beáta Bellérová, Ľubica Jedličková, Slavomíra Jakubcová

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU, Beata.Bellerova@uniag.sk

Abstrakt 
Knižničný  portál  možno definovať  ako vstupnú (informačnú)  bránu,  ktorá  zabezpečuje   prístup  k
širokému okruhu elektronických zdrojov tak v rámci knižnice, ako aj mimo nej a zároveň poskytuje
autorizovaný,  komplexný  prístup  k službám  knižnice.  Za  jeho  hlavné  rysy  sa  považuje  najmä
zakomponovanie  „Information  Retrieval  Protocol  Machine“-  prieskumového  stroja  protokolu
(IRPM),  ktorý  rieši  vyhľadávanie  v rôznych  zdrojoch  (knižničných  katalógoch,  plnotextových
databázach, elektronickcých časopisoch) naraz, prelinkovanie jednotlivých zdrojov, personalizáciu –
vzhľad  zodpovedajúci  prístupovým  právam  konkrétneho  používateľa,  odstupňovanie  relevantnosti
vyhľadaných  informácií  atď.  Úvahy  o  aplikácii  portálového  riešenia  v podmienkch  Slovenskej
poľnohospodárskej  knižnice pri SPU v Nitre vychádzajú nielen z hľadania vhodného nástroja  ale
najmä definovania všetkých nárokov a  požiadaviek na knižničný portál. Okrem dostupnosti SW/HW
riešení  v oblasti  vývoja knižničných  portálov,   tak   z  aspektu  technologických  ako  aj  finančných
možností,  celý  proces  zásadným  spôsobom  ovplyvňujú  možnosti  interoperability  existujúceho
knižnično-informačného systému, resp. jeho jednotlivých súčastí. 

Akademické knižnice takmer všade na svete spravujú rozsiahle zbierky tlačených aj elektronických
dokumentov, vynakladajú nemalé prostriedky na tvorbu automatizovaných informačných systémov a
na sprístupňovanie svojich služieb cez internet. Musia pritom čeliť faktu, že veľká časť používateľov
(nielen  laikov  ale  aj  pedagógov,  či  výskumníkov)  pri  vyhľadávaní  informácií  v internete
uprednostňuje  komerčné  internetové  vyhľadávače  (najmä  Google)  pred  knižničnými katalógmi  či
databázami.  Prioritou  knižníc  je  zabezpečiť  dlhodobý  a  spoľahlivý  prístup  k vysoko  kvalitným
informačným zdrojom – dôraz teda kladú na obsah (Lossau, 2004). Tento obsah býva zakomponovaný
v rozličných elektronických časopisoch,  plnotextových databázach,  online zborníkoch z konferencií
ale aj v papierových dokumentoch, dostupných cez online katalógy. Ľudia spravidla nemajú problém
používať  Google,  kým  používanie  knižničných  systémov  im  často  spôsobuje  problémy.  Pre
používateľa je náročné vybrať si z množstva ponúkaných databáz či indexov relevantný zdroj, musí
opakovane zadávať tú istú požiadavku v rozličnom prostredí rozličným spôsobom, dostane niekoľko
výstupov,  niekedy  sú  jeho  práva  obmedzené  a  namiesto  očakávaného  plného  textu  dostane  iba
abstrakt.  Práve  jednoduchosť  komerčných  vyhľadávačov  sa  stáva  inšpiráciou  pre  knižnice  pri
sprístupňovaní  bohatého  obsahu  svojich  zbierok.  Jedným z riešení  sú  knižničné  portály,  ktoré  sú
špecifickým  typom  informačných  portálov  zohľadňujúcim  špecifiká  poskytovania  knižnično-
informačných služieb.
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Existuje množstvo definícií knižničných portálov. Renomované knižničné asociácie či reprezentanti
rôznych konzorcií dokonca vypracovali (Boss, 2005; Cox, 2002) vzorové RFP (request for proposal –
„požiadavky  na  systém“)  ktoré  môžu  knižniciam  pomôcť  prijať  správne  rozhodnutia.  Vlastnosti
knižničného portálu sú vymedzené najmä nasledujúcimi okruhmi:

Autentifikácia (kontrola identity používateľa prostredníctvom loginu a hesla) a autorizácia prístupu
(pridelenie prístupu k zdrojom na základe loginu a IP adresy používateľa, jeho statusu či domovskej
inštitúcie). 

Personalizovaná prezentácia obsahu – na základe nadefinovaných používateľských profilov dostane
jednotlivý používateľ príp. kategória jednotlivcov ponuku zdrojov a služieb podľa jeho prístupových
práv, k dispozícii by malo byť aj nastavenie (kastomizácia) portálového rozhrania používateľom.

Spoločné  (multidatabázové)  vyhľadávanie –  umožňujúce  prístup  do  rozličných  elektronických
zdrojov  pri  jednom  zalogovaní,  v jednom  vyhľadávacom  rozhraní  a  s jedným  vyhľadávacím
syntaxom. Výsledok vyhľadávania v heterogénnych zdrojoch, ako sú knižničné katalógy, indexové a
abstraktové databázy, elektronické časopisy, webovo orientované vyhľadávače a pod., by mal  byť
prezentovaný v jednom výstupe,  v  jednotnej  forme,  za  predpokladu,  že  cieľové  zdroje  používajú
príslušné protokoly (HTTP, Z39.50 a OpenURL).

Hodnotenie  relevantnosti  výsledkov  vyhľadávania -  je  významné  najmä  preto,  že  portál
sprostredkuje používateľovi príliš veľa informácií a selektovanie tých najvhodnejších by bolo veľmi
náročné.  Okrem percentuálneho  hodnotenia  relevantnosti  jednotlivých  výsledkov  sa  využívajú  aj
tezaury, ktoré môžu slúžiť ako navigačné nástroje a zároveň nástroje na filtrovanie výsledkov.

Linkovanie (aktívne linky, link resolver) je pre knižničný portál mimoriadne dôležité, pretože spája
jednotlivé informačné prvky – informácie o citovanom zdroji, používateľovi a cieľovom dokumente,
vytvára napr. cestu od citácie k plnému textu, od abstraktu v databáze s katalógom knižnice, od citácie
k žiadanke o Medziknižničnú výpožičnú službu, poskytnutie papierovej či elektronickej kópie atď. 

Pridané  služby ako  napr.  „alerting“  (zasielanie  informácií  o  aktualitách),  objednávanie  rešerší,
žiadanky na medziknižničnú výpožičnú službu, žiadanky na elektronické kópie tlačených materiálov a
pod. sú považované za nevyhnutnú súčasť knižničného portálu. Bez nich nemožno o takomto portáli
vôbec hovoriť. 

Komunikácia  – štandardné služby chat,  e-mailu,  web konferencie  a  pod.  sa v knižničnom portáli
môžu  využiť  v  (online)  referenčnej  službe.  Pod  referenčnou  službou  sa  rozumie  osobná  pomoc
poskytovaná používateľom alebo potencionálnym používateľom informácií – konkrétne odpovede na
konkrétne  otázky.  Pretože  je  táto  služba   charakterizovaná  vysokým stupňom interaktivity  medzi
pracovníkmi  knižnice  a  používateľmi,  sú  vyššie  uvedená  nástroje  mimoriadne  vhodné  na  jej
poskytovanie.

Technológia  portálu  poskytuje  okrem spomínaných  funkcionalít  taktiež  široký priestor  pre  rôzne
edukačné a vzdelávacie aktivity. Virtuálne edukačné prostredie môžu knižnice využívať na integráciu
materiálov,  ktoré  majú  napomôcť  informačnej  príprave  používateľov.  Informačná  príprava,  resp.
zvyšovanie informačnej gramotnosti (informačná gramotnosť zahŕňa v sebe schopnosť pracovať s IT
a zároveň znalosť  knižničných systémov a databáz)  ako nevyhnutná súčasť  marketingu knižnično-
informačných služieb si stále udržiava v práci knižnice významné miesto. Jednoduchosť využívania,
pohodlie používateľa a jeho vzdelávanie sú dôležitými východiskami pre maximalizáciu efektívnosti
knižničných technológií. 

Každý knižničný portál  musí  byť nielen bránou k informačným zdrojov pre používateľov smerom
von, ale musí svojou vlastnou podstatou vytvárať podmienky pre  to,  aby sa stal  vyhľadávateľným
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informačným zdrojom v rámci globálneho informačného prostredia. Podmienkou je  rešpektovanie,
resp.  implementácia  medzinárodne  platných  štandardov.  V literatúre  (The  AARLIN,  2002;  Boss,
2005) sú najčastejšie definované nasledovné štandardy

pre distribuované vyhľadávanie a mapovanie zdrojov Z39.50, HTTP, SQL, XML,

pre bibliografický popis formát MARC,

pre popis digitálnych dokumentov Dublin Core,

pre služby doručovania dokumentov ILL (MVS) protokol,

pre kontextovo senzitívne služby OpenURL. 

Mnohí autori zaoberajúci sa problematikou knižničných portálov však poukazujú na fakt, že práve
tento moment je kritický. Napriek tomu, že väčšina producentov knižnično-informačných systémov
deklaruje plnú podporu medzinárodných štandardov, v praxi sa vyskytuje viacero problémov. Napr.
v súvislosti  so Z39.50 je  dôležitým faktorom interoperability tzv. Profil,  ktorý určuje,  čo a v akom
rozsahu z uvedenej  normy (Z39,50 alebo ISO 23950)  je  nutné podporovať,  aby bola  zabezpečená
kompatibilita. Počas implementácie normy vzniklo množstvo rôznych profilov, na základe ktorých bol
definovaný medzinárodný profil, označovaný ako Bath profil.

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre (SlPK) sa
snažila  reagovať  na  vývoj  v oblasti  knižnično-informačných  systémov  a služieb  a  štandardným
nástrojom pre prístup používateľom tak k obsahu ako aj službám sa stalo web sídlo knižnice. Prístup k
licencovaným zdrojom využíval kolektívnu autentifikáciu prostredníctvom proxy servera, neskôr IP
adries,  výpožičný  systém  vyžaduje  personálnu  identifikáciu  používateľa  prostredníctvom  čísla
čitateľského  preukazu  a  hesla.  Akýmsi  prvým pokusom  o  integrovaný  a  manažovaný  prístup  k
informačným zdrojom v podmienkach SlPK pri SPU v Nitre bol v druhej polovici 90. rokov projekt e-
knižnice.   V rámci  nej  knižnice  mali  používatelia  možnosť  pracovať  s  rozdelenými  skupinami
dokumentov:  odborné  časopisy  (voľne  dostupné  aj  licencované,  prístup  cez  proxy  server),
bibliografické a plnotextové databázy (voľne dostupné a licencované sprístupňované v rámi intranetu
- CD server),  dokumenty týkajúce  sa  Európskej  únie,  domáca a  zahraničná denná tlač  a  vybrané
zdroje  v  internete  (tematicky  korešpondujúce  s  odbornou  profiláciou  univerzity).   V  rámci  časti
„odborné  časopisy“  bol  k dispozícii  zoznam  časopisov  z  fondu  SlPK,  s  možnosťou  objednania
elektronickej kópie článku (elektronický formulár). Elektronické formuláre sa začali používať aj pre
medziknižničnú výpožičnú službu a objednávanie rešerší. Spomínané služby však neboli integrované
do KIS knižnice. Virtuálni používatelia služby akceptovali a využívali.  Snahou knižnice bolo okrem
sprostredkovania  prístupu  k  zdroju  pomôcť  používateľom  pri  práci  s informačnými  zdrojmi
prostredníctvom krátkych manuálov najmä pre prácu s jednotllivými databázami, ktoré boli súčasťou
ponuky e-čitárne. 

Čiastkové riešenie pre integrované sprístupnenie kvalitného obsahu vedeckých a odborných periodík
–  platených  aj  voľne  dostupných,  priniesla  aplikácia  EZB (Elektronische  Zeitschriftenbibliothek,
Electronic Journals Library).  Je to projekt Univerzitnej knižnice v Regensburgu a ďalších (viac ako
250)  knižníc  v  nemecky  hovoriacich  krajinách,  ktoré   cez  jednotné  prostredie  organizujú
a sprístupňujú nielen svoje predplatené, ale aj voľne dostupné elektronické časopisy. Administrácia
umožňuje každej knižnici dopĺňať v prípade potreby zdroje, ktoré sa zatiaľ v databáze nanachádzajú.
V súčasnosti je v ponuke EZB viac ako 20 000 voľne dostupných časopisov. Autentifikácia platených
zdrojov  je  skupinová,  prostredníctvom  IP  adries.  EZB  umožňuje  vyhľadávanie  vo  všetkých
časopisoch, ktoré má konkrétna knižnica k dispozícii z jedného miesta. V prípade SlPK sú to časopisy
dostupné  v rámci  služby SpringerLink,  v  databázach  EBSCO a  v databáze  ProQuest  Agriculture
Journals. Hoci EZB rieši iba prístup k časopisom, znamená výrazný posun vpred v integrácii zdrojov.
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Knižnice v rámci svojich systémov sprostredkovávajú používateľom heterogénnu typovú aj druhovú
skladbu  dokumentov.  Niekoľko  ostatných  rokov  prináša  do  oblasti  tvorby  a sprístupňovania
elektronických  informačných  zdrojov  nový  prvok  -  okrem  tzv.  digital-born  dokumentov,  teda
dokumentov, ktoré vznikli  primárne v elektronickej  podobe sa objavujú digitalizované dokumenty.
Takéto zbierky vyžadujú vlastné nástroje pre organizáciu a sprístupňovanie,  zbierky digitalizovaných
dokumentov je potrebné integrovať  do už existujúcich knižnično-informačných systémov.  Mnohé
inštitúcie  -  knižnice  nevynímajúc  -  budujú  vlastné  archívy  e-dokumentov,  pričom  je  potrebné
zabezpečiť  to,  aby tieto  repozitáre  neboli  iba  akýmsi  skladiskom, ale  živým systémom. Vznikajú
diskusie o tom, či začleniť digitálne dokumenty do knižnično-informačných systémov, alebo hľadať
osobitný spôsob ich sprístupnenia.  

Slovenská  poľnohospodárska  knižnica  buduje  od  roku  2004  archív  plnotextových  konferenčných
zborníkov, ktoré sú na SPU v Nitre publikované na CD-ROM. Plné texty sú sprístupňované v rámci
Bibliografickej databázy SlPK, v subdatabáze publikačnej činnosti zamestnancov SPU (formáty PDF,
resp. RTF). V rámci tejto dabatázy sa sprístupňujú taktiež plné texty autoreferátov doktorandských
dizertácií.  Osobitou skupinou dokumentov, ktoré sú do úrovne plných textov prístupné sú vybrané
digitalizované  dokumenty  (sú  to  materiály  staršieho  dáta  týkajúce  sa  špecifickej  problematiky).
Všetky  dokumenty,  uchovávané  v archíve  SlPK  majú  v sebe  zakomponovaný  popis  pomocou
metadátovej  štruktúry  Dublin  Core  - všetky kvalifikátory  pre  súbor  prvkov,  pri  dokumentoch  vo
formáte RTF a PDF je to výber 5 prvkov (titul, autor, popis, kľúčové slová, údaje o copyrighte), v
prípade dokumentov vo formáte HTML 11 prvkov. 

Pre SlPK je charakteristická softvérová heterogenita. Pre katalogizáciu využíva micro CDS/ISIS, pre
automatizáciu výpožičných služieb a web katalóg FlexLib 3i a pre bibliografickú databázu (vrátane
databázy publikačnej činnosti zamestnancov SPU) ARL. Pripravuje sa zmena prvých dvoch zložiek a
prechod na komplexný systém. ARL je moderný softvér, ktorý knižnica aplikovala v roku 2003.

Jeho výber ovplyvnilo množstvo faktorov, medzi najvýznamnejšie možno zaradiť:

1. Súčasťou Bibliografickej databázy SlPK je aj poddatabáza publikačnej činnosti zamestnancov SPU,
preto sa pri  výbere KIS sme vychádzalo z metodík združenia ProScientia,  ktoré presne špecifikujú
požiadavky na automatizovaný systém evidencie publikačnej činnosti. 

3. Modulárnosť systému - jednotlivé moduly môžu pracovať samostatne. Modul EPCA sa využíva pre
spracovanie  publikačnej  činnosti  a celej  Bibliografickej  databázy  SlPK  a modul  IPAC  na
sprístupňovanie bibliografických informácií na internete. 

2.  KIS  ARL  spĺňa  okrem  požiadaviek  ProScientie  aj  všetky  dostupné  národné  a  medzinárodné
bibliografické a komunikačné štandardy (najmä Z39.50 a  OpenURL).  Ich implementáciou  dostáva
systém  nový  rozmer  a  používateľ  sa  tak  pohodlne  môže  dostať  ku  kvalitným  a  komplexným
informáciám.  Z jednotného,  používateľsky  príjemného  rozhrania,  má  možnosť  zadávať  rešeršné
požiadavky jednotným spôsobom a v jednotnej podobe dostávať aj výstupy, má možnosť získať nielen
informácie  o dokumentoch,  ale  aj  samotné  primárne dokumenty (najmä plné texty,  ale  i obraz,  či
zvuk).

Za  posledné  desaťročie  sa  v našich  knižniciach  postupne  presadila  myšlienka  integrovaného
knižnično-informačného systému.  V súčasnosti  prebiehajúci  projekt  KIS3G podporuje  homogenitu
prostredia  nielen  v rámci  jednej  knižnice,  ale  v celej  veľkej  skupine  knižníc.  Na  druhej  strane,
stretávame sa s tvrdeniami (Hakkala, 2004b) že budúcnosť patrí interoperabilite v tom najširšom slova
zmysle, že dnešné integrované systémy sa rozdrobia na menšie časti a mnohé knižnice budú používať
samostatné moduly  rôznych produktov a kombinovať ich vlastnosti. Výsledok však vďaka dôslednej
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aplikácii  medzinárodných  štandardov  musí  viesť  k spoločnému  cieľu  –  komplexnému  prístupu
k službám knižníc.
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Abstrakt český
Knihovní  systém  by  neměl  zůstat  izolovaný  od  ostatních  prvků  informačního  systému  univerzity.
Obvyklá je integrace knihovního systému se studijním systémem, s ekonomickým systémem a s dalšími
aplikacemi, resp. zařízeními v knihovně (vstup do knihovny přes turnikety, zařízení pro samoobslužné
výpůjčky  a  další).  Příspěvek  uvede  možnosti  v  oblasti  integrace  knihovních  systémů,  včetně
konkrétních praktických příkladů.

Abstract English
A library system should not be isolated from other components of a university information system.
Common  is  to  integrate  a  library  system  with  a  personnel  system,  economic  system  and  other
applications or apparatus in a library (entrance to a library through turnstiles, selfcheck mechanism
etc.). The article shows possibilities for library system integration, incl. concrete practical examples.

Kľúčové slová
systémová  integrace,  informační  systém,  knihovní  systém,  personální  systém,  studijní  systém,
ekonomický systém, knihovní zařízení, dodavatel knihovního systému, univerzita

1. Proč integrovat univerzitní knihovnu a její informační systém

1 Univerzitní  knihovna  není  svou  činností  od  univerzity  izolována  -  studenti  a  zaměstnanci
univerzity  využívají  služeb  knihovny,  knihovna  provádí  nákup přírůstků  do fondu  s  využitím
celkového rozpočtu univerzity. Stejně tak knihovní informační systém používaný knihovnou by
neměl  zůstat  izolovaný  od  ostatních  prvků  informačního  systému  univerzity.  Díky  integraci
knihovního systému s dalšími systémy používanými na univerzitě (např. studijní či ekonomický
systém),  resp.  propojení  knihovního  systému  s  různými  zařízeními  používanými  v  knihovně
dochází k ještě užšímu propojení knihovny a celého organizačního subjektu a potažmo ke zlepšení
služeb knihovny, zvýšení její prestiže a spokojenosti uživatelů.

2. Integrace knihovního systému - jak a s čím
Možnosti  integrace knihovního systému s dalšími prvky informačního systému univerzity můžeme
rozdělit na dva, resp. tři okruhy:
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1. integrace s jiným informačním systémem;

2. integrace (propojení) s fyzickým zařízením;

3. integrace s nadstavbovým řešením ke knihovnímu systému.

2.1. Integrace s jiným informačním systémem
Univerzita  používá  další  informační  systémy,  kdy  data  v  těchto  systémech  uložená  mohou  být
zdrojem  pro  knihovní  systém.  Nejčastější  je  tak  integrace  knihovního  systému  s  personálním
systémem, kde jsou evidovány údaje o studentech a zaměstnancích univerzity (jméno, bydliště, datum
narození, identifikační číslo apod.). Tyto údaje jsou evidovány také v knihovním systému pro potřeby
výpůjčního modulu, proto je více než výhodné řešení propojit knihovní systém se studijním systémem
a  data  ze  studijního  systému  přebírat.  Kromě  personálního  systému  se  nabízí  také  integrace
knihovního systému s ekonomickým systémem (fakturace, objednávky, finance).

V případě systémové integrace by knihovní systém měl respektovat případné standardy požadované
od všech systémů provozovaných na univerzitě  (jednotné přihlašování,  integrace do informačního
portálu, zabezpečená komunikace a další).

2.2. Integrace (propojení) s fyzickým zařízením
Pro všechny knihovny bez rozdílu velikosti či typu je aktuální propojení knihovního systému s dalšími
aplikacemi, resp. zařízeními v knihovně. Jako příklad jmenujme turnikety či detekční brány u vstupu
do knihovny anebo východu z knihovny, čtečky čárových kódů, vč. bezdrátových, čtečky čtenářských
průkazů, čtečky RFID štítků nebo zařízení pro samoobslužné výpůjčky.

2.3. Integrace s nadstavbovým řešením ke knihovnímu systému
Pokud standardní knihovní systém dodaný a zavedený v knihovně nesplňuje na 100 % potřeby dané
knihovny, konkrétně řečeno knihovna potřebuje využívat ještě další komplexní funkce, které systém
neobsahuje, v takovém případě buď dodavatel knihovně dodá nadstavbové řešení nebo si knihovna
takové řešení vytvoří s pomocí vlastních odborníků. V obou případech je pochopitelně nezbytné, aby
takový nadstavbový modul knihovního systému, komunikoval s vlastním knihovním systémem, tj. aby
s ním byl integrován. Klasickým příkladem takového nadstavbového modulu může být modul pro
generování  různých  statistik,  evidence  počítačů  ve  studovnách,  evidence  poplatků  za  využívání
internetu i dalších služeb.

3. Praktické příklady integrace knihovního systému
Následující  kapitoly  obsahují  popis  konkrétních  příkladů  z  praxe,  kdy  se  dodavatel  knihovního
systému a daná univerzitní knihovna používající jeho knihovní systém dohodli na integračním řešení,
ať už se jedná o integraci s jiným informačním systémem nebo integraci se zařízením v knihovně.

3.1. Propojení knihovního systému se systémem ovládání turniketů 
Pro univerzitní  knihovnu dodavatel  knihovního systému vytvořil  program na ovládání  vstupních a
výstupních turniketů umístěných v prostorách knihovny. Tento  program je propojený s knihovním
systémem a umožňuje provádět následující operace:

• ověřování platnosti průkazů čtenářů a otevírání vstupních a výstupních turniketů;

• sledování aktuální situace pokud jde o pohyb čtenářů v knihovně;
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• generování statistických sestav o návštěvnosti knihovny a přítomnosti čtenářů v knihovně v
zadaném období/čase.

Pomocí  tohoto  systému je  zajištěn  vstup  do  knihovny pouze čtenářům s  platnou  registrací.  Dále
mohou pracovníci knihovny sledovat pohyb čtenářů v knihovně v různých časových obdobích a tím
statisticky zjišťovat údaje o návštěvnosti knihovny.

3.2. Řešení samoobslužných výpůjček pomocí knihovního systému
V  rámci  modernizace  knihovny  bylo  rozhodnuto  o  nasazení  zařízení  pro  samoobslužné
půjčování/vracení dokumentů čtenáři. Dodavatel knihovního systému vytvořil modul pro komunikaci
zařízení  s knihovním systémem a rozhraní  pro ovládání  zařízení  uživateli  na dotykové obrazovce.
Řešení propojuje celkem tři subjekty: 

• zařízení pro aktivaci/deaktivaci ochranných bezpečnostních pásků v knihách;

• všesměrovou čtečku čárových kódů;

• systém DAIMON.

Čtenáři  knihovny  používající  toto  zařízení  musejí  zvládnout  následující  jednoduchý  postup  pro
vypůjčení exempláře:

• autorizace čtenáře (čtenář vloží svůj průkaz pod čtečku čárových kódů a přes obrazovku zadá
svůj PIN);

• identifikace exempláře (uživatel vloží čárový kód exempláře pod čtečku);

• deaktivace exempláře (uživatel vloží exemplář do deaktivačního zařízení);

• potvrzení  o  vypůjčení  (uživateli  se  zobrazí  informace  o úspěšném vypůjčení  exempláře  a
datum požadovaného vrácení);

• odhlášení čtenáře (po určitém časovém limitu se provede automaticky).

V průběhu tohoto postupu modul ověřuje platnost všech operací. V případě, že nastane nestandardní
situace (např. čtenář nemá platnou registraci nebo nemá právo půjčit si dokument), uživatel je o tom
informován na dotykové obrazovce.

3.3. Zavedení systému statistik prezenčních výpůjček
V  knihovně  je  praktikován  následující  pracovní  postup  pro  sledování  prezenčních  výpůjček:
pracovníci  knihovny pomocí  bezdrátové  čtečky několikrát  za  den  snímají  čárové  kódy prezenčně
půjčených exemplářů (odložených na určené místo v knihovně) a data poté ze čtečky uloží do adresáře
na  file  systému.  Požadavkem knihovny  bylo  propojení  tohoto  postupu  a  knihovního  systému  za
účelem sledování statistik o četnosti prezenčních výpůjček v určitých časových obdobích.

Knihovní  systém  automaticky  každou  hodinu  importuje  data  o  exemplářích  ze  souboru  do  své
databáze,  další  zpracování  těchto  dat  je  řešeno  uvnitř  knihovního  systému,  pomocí  modulu  pro
statistiky.

3.4. Synchronizace osob z centrálního registru do knihovního systému
Nadstavbový modul  knihovního systému pro synchronizaci  systému Centrální  registr  s  knihovním
systémem používaným knihovnou  zajišťuje  synchronizaci  základních  údajů  o  osobách,  adresách,
kontaktech, identifikačních kartách a aktivnosti osob. Synchronizace je prováděna z MS SQL serveru,
na  kterém  je  provozován  Centrální  registr,  směrem do  databáze  Oracle,  na  které  je  provozován
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knihovní systém. Samotné provedení synchronizace je spouštěno formou pravidelné databázové úlohy
db  Oracle;  interval  může  nastavit  správce  knihovního  systému podle  potřeby  knihovny.  Správce
systému může také jednoduše sledovat průběh, výsledky a chyby proběhlé synchronizace.

4. Realizace integračního řešení
Integraci knihovního systému do komplexní infrastruktury univerzity lze provést  v různých fázích:
buď může být integrační řešení součástí zavádění nového knihovního systému do provozu, nebo může
knihovna  na  takovém  řešení  spolupracovat  s  dodavatelem  knihovního  systému,  který  knihovna
využívá již určitou dobu.

V momentě, kdy se knihovna rozhodne pro výběr a nákup nového knihovního systému, má ideální
příležitost rozhodnout se také pro realizaci vhodného integračního řešení a pro dodavatele, který je
schopen takové řešení zajistit. Klíčovým kritériem pro výběr nového knihovního systému by tak pro
knihovnu neměla být zdaleka jen pořizovací cena a vlastnosti/funkce systému, ale podstatné je také to,
co  knihovna  s  novým systémem získá  z  dlouhodobého  hlediska,  tj.  zázemí  dodavatelské  firmy a
kvalita  a  rozsah služeb,  které  dodavatel  zaručuje  poskytovat  po zavedení  knihovního systému do
provozu. Proto je důležité, aby se knihovna při výběru z nabízených systémů seznámila důkladně také
se  službami  a  schopnostmi  dodavatelské  firmy  a  dalším  možným  způsobem  rozvoje  vzájemné
spolupráce, a to směrem ke komplexnímu řešení informační infrastruktury knihovny a relevantního
univerzitního prostředí.

5.  O autorovi
Iva Celbová vystudovala  obor  Informační  studia  a  knihovnictví  na  Filozofické  fakultě  Univerzity
Karlovy.  Externě spolupracovala  např.  s  Národní  knihovnou ČR či  Svazem českých knihkupců a
nakladatelů. Působí v redakci odborného elektronického časopisu Ikaros (www.ikaros.cz). Od konce
roku 2001 pracuje ve firmě SEFIRA spol. s r.o. jako konzultant pro knihovní systémy a podílí se na
rozvoji a marketingové a předobchodní podpoře knihovního systému DAIMON.
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Abstrakt
Príspevok predstavuje projekt budovania informačného systému Katedry informatiky na FPV UKF
v Nitre. Cieľom projektu je vytvoriť  podmienky na bezproblémový prístup vyučujúcich a študentov
k aktuálnym informáciám, zabezpečiť  ich jednoduchú aktualizáciu a skvalitniť  komunikáciu  medzi
študentami a vyučujúcimi. Autor analyzuje požiadavky kladené na takýto informačný systém, popisuje
jednotlivé moduly informačného systému a súčasný stav realizácie. Taktiež sa zaoberá možnosťami
prepojenia na iné informačné systémy univerzity.

Abstract
The contribution presents  the  project  of the building of  information system of  the Department  of
Informatics at FNS CPU in Nitra. The project aims to create favourable condition for trouble free
access for teachers and students to most actual information, to provide their simple actualization and
to improve communication among students and teachers. The author analyzes requirements for such
an information system, describes individual modules of information system and recent status of the
project realization. He also deals with the options of interconnection to other university information
systems.

Kľúčové slová
informačný systém, web stránka katedry, komunikácia v edukačnom procese

1. Úloha katedrovej stránky
Rozvoj  informatiky  a informačných  technológií  je  vo  všeobecnosti  veľmi  výrazný  a udržanie  si
nevyhnutného  štandardu  je  náročné.  Krok  s dobou  musia  držať  nielen  komerčné  organizácie
pôsobiace na trhu IT, ale aj vzdelávacie inštitúcie, ktoré pripravujú pracovníkov pre toto odvetvie.
Nevyhnutnou požiadavkou kladenou na výučbu informatických odborov je čo najvernejšie pokrytie
a zachytenie trendov vo vývoji IT a ich sprístupnenie študentom.

Katedra  informatiky je  súčasťou Fakulty prírodných vied UKF už viac  ako desať rokov.  Katedra
poskytuje  záujemcom štúdium  v akreditovaných  odboroch  Aplikovaná  informatika  a Informatika,
ktorá je súčasťou učiteľstva akademických predmetov.

Vstupnou  bránou  k informáciám  o možnostiach  štúdia  informatiky  je  v súčasnosti  pre  mnohých
záujemcov Internet.  Je  preto  nevyhnutné,  aby  bola  katedra  poskytujúca  vzdelanie  práve  v oblasti
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informatiky, na túto skutočnosť pripravená a dokázala  upútať pozornosť potenciálnych záujemcov.
Atraktívna webová stránka (vhodnejším termínom vyjadrujúcim jej úlohu by možno mohol byť pojem
informačný systém) obsahujúca všetky potrebné, a hlavne aktuálne informácie, je vhodným miestom
pre prezentáciu katedrovej činnosti. Uvedený systém by mal zhromažďovať a prezentovať niekoľko
okruhov informácií:

• V prvom  rade  musí  poskytovať  všetky  potrebné  informácie  o jej  hlavnom  poslaní,  t.j.
o výučbe.  Túto  požiadavku  možno  rozdeliť  na  časť  určenú  pre  potenciálnych  záujemcov
o štúdium a na časť poskytujúcu dostatočne široké zázemie pre študujúcich. Súčasťou ponuky
pre  aktuálne  študujúcich  by  mal  byť  centralizovaný  prístup  k špecifickým  informáciám
o štúdiu a dianí na katedre, a zároveň prístup do niektorého z e-learningových prostredí, ktoré
dnes už neodmysliteľne k vzdelávaniu patria.    

• Nevyhnutnou súčasťou katedrovej stránky musia byť informácie o jej  personálnom zložení.
Osobné  stránky  pracovníkov  sú  dnes  bežnou  súčasťou  stránok  tohto  typu, umožňujú
prezentovať  činnosť  a odborné  zameranie  jednotlivca  a poskytujú  priestor  pre  eventuálne
nadviazanie  spolupráce.  Pri  tvorbe  osobných  stránok  je  potrebné  zvážiť  aj  existenciu  ich
anglickej mutácie.   

• K dôležitým ukazovateľom aktivít  a úspešnosti  katedry patrí  okrem prezentácie  výsledkov
jednotlivcov aj prezentácia publikačnej činnosti členov katedry a projektová úspešnosť.

• Samostatnou  súčasťou  katedrového  informačného  systému  sú  stránky  informujúce
návštevníkov  o aktuálnom  dianí  na  katedre  a  organizovaných  aktivitách.  Vo  väčšine
uvedených častí je potrebné klásť dôraz na včasnú aktualizáciu prezentovaných údajov.

1.1. Východiská projektu
Počas  existencie  katedry  bolo  vytvorených  viacero  oficiálnych  webových  stránok,  ktoré  odrážali
aktuálne trendy v tvorbe webu. Predchádzajúce obdobie plnila stránka prevažne prezentačné účely,
slúžila  na  „jednosmerné“  informovanie  záujemcov  o štúdium  ako  i informovanie  študentov
o aktuálnom  dianí.  Bola  vytvorená  pomocou  jazyka  HTML  s minimálnou  podporou  Javascriptu.
Uvedená kombinácia mala mnoho nevýhod, typických pre statické webové stránky.

K najproblematickejším bodom patrila absencia možnosti získať od návštevníkov stránky akékoľvek
informácie,  podnety  alebo  pripomienky,  ktoré  by  sa  dali  systematicky  spracovávať.  Nemenej
problémov, ale hlavne neúmerne veľa času, si vyžadovalo zabezpečenie aktuálnosti prezentovaných
informácií.  Často  sa  v skutočnosti  jednalo  o vytvorenie  stránky  s novým  obsahom  a nahradenie
pôvodnej. 

Počas  niekoľkých  predchádzajúcich  rokov  sa  stránka  napĺňala  a rozširovala.  Jej  správu  malo  na
starosti  postupne  viacero  webových  správcov  spomedzi  pracovníkov  katedry  a  doktorandov,  čo
v pozadí  viedlo  k vzniku  chaotického  kódu  a  z pohľadu  návštevníka  stránky  k postupnému
zneprehľadneniu jednotlivých sekcií a „rozbitiu“ uceleného vzhľadu stránky. Údržba si tým pádom
vyžadovala  množstvo  času,   ktorého  nedostatok  sa  prejavil  v inej  oblasti  aktivít  zodpovedného
pracovníka.  Bolo  preto  nevyhnutné katedrovú stránku prepracovať a zakomponovať do nej  všetky
potrebné časti  typické pre  dnešné webové stránky katedier.  Ukázalo sa,  že kvalitu  stránky by bol
možné zvýšiť prenesením čiastočnej zodpovednosti za napĺňanie zo správcu na jednotlivých členov
katedry. 

Z uvedených  dôvodov  bol  v rámci  Celoškolskej  grantovej  agentúry  podaný  a následne  schválený
projekt  zameraný  na  odstránenie  spomenutých  nedostatkov,  zefektívnenie  činnosti  pracovníkov
katedry a celkové zvýšenie poskytovanej informačnej hodnoty. 
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2. Realizácia projektu
Tvorba nového informačného systému katedry pozostáva z viacerých krokov. Ich presné poradie sa
nedá presne stanoviť, ale koncepčne ich možno rozdeliť na prípravnú fázu a vlastnú realizáciu.  V
prvej fáze sa špecifikovali požiadavky kladené na výsledný systém, na základe zamerania riešiteľov sa
vybrali prostriedky a stanovila sa postupnosť tvorby jednotlivých modulov. 

V realizačnej fáze sa na základe požiadaviek vypracoval relačný návrh databázy a schválil sa celkový
dizajn  webovej  stránky.  Následne  sa  pristúpilo  k tvorbe  informačného  systému.  Niektoré
charakteristiky sú zhrnuté v nasledujúcej časti. 

2..1 Výber technológie
K prvým krokom realizácie projektu patrí výber vhodnej technológie. Do úvahy prichádzala možnosť
viazať celý systém na prostriedky poskytované firmou Microsoft,  konkrétne ASP.NET a MS SQL,
alebo  vybrať  niektorú  z Open  Source  alternatív.  Riešitelia  projektu  sa  rozhodli  pre  použitie
prostriedkov z oblasti  Open  Source  s  licenciou  GNU GPL.  Systém je  realizovaný  na  operačnom
systéme Linux, webovom serveri Apache a databázovom serveri MySQL.

Dôvodom  uvedeného  rozhodnutia  boli  pozitívne  skúsenosti  s využitím  uvedených  prostriedkov
v iných  projektoch  a  pomerne  jednoduchá  možnosť  zapojiť  do  práce  na  niektorých  moduloch
i študentov, ktorí skôr inklinovali k uvedeným prostriedkom. V neposlednom rade sa zobrala do úvahy
aj skutočnosť, že viaceré systémy na fakulte, na ktoré mala byť webová stránka prepojená, používajú
práve uvedenú kombináciu technológií.

2..2 Modulárny prístup
Vytváraný informačný systém katedry je  postavený na existencií  samostatných  modulov (Obr.  1).
Výhody uvedeného prístupu sú všeobecne známe. Jednou z nich je možnosť tímovej práce, kedy pri
dodržaní  stanovených pravidiel  môže každý člen tímu pracovať na určitej  ucelenej  časti  systému,
pričom používa údaje zhromaždené v spoločnej databáze. 
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V niektorých moduloch bolo možné do tvorby katedrového informačného systému zaangažovať aj
študentov  ovládajúcich  použité  prostriedky.  Študenti  formou  ročníkových,  bakalárskych  alebo
diplomových prác dopracovali napríklad modul evidencie odbornej literatúry, ktorú spravuje katedra,
či modul prihlasovania sa na skúšky.

Výsledkom ďalšieho,  v súčasnosti  realizovaného  študentského  projektu,  bude  modul,  v ktorom si
bude môcť vyučujúci pomocou sprievodcu vytvoriť jednoduché webové formuláre, ktoré bude môcť
použiť vo výučbe, či už na overenie znalostí študentov alebo na získanie spätnej väzby od študentov
k preberanej  problematike.  Zadané  informácie  budú  ukladané  do  databázy,  čo  uľahčí  ich  ďalšie
spracovanie.

Ďalšou  výhodou  tohto  prístupu  je  rozšíriteľnosť  vytvoreného  systému.  Počas  tvorby  systému  sa
objavili ďalšie požiadavky od vyučujúcich, no práve vďaka zvolenému prístupu nevznikol problém s
ich implementáciou.  

2..3 Jednotné prihlasovanie do systému
Ako už bolo spomenuté,  pôvodná katedrová stránka bola vytvorená iba  pomocou jazykov HTML
a JavaScript,  ktoré neumožňujú plnohodnotnú interaktivitu. Markantne sa tento nedostatok prejavil
v prípadoch, v ktorých sa musia používatelia autorizovať, aby sa dostali k potrebným informáciám.

Tento  nedostatok  sa  riešil  tak,  že  v prípade  potreby  si  každý  vyučujúci  vytvoril  vlastný  web
s prihlasovacím formulárom.  Nevýhodou tohto riešenia  bolo,  že študenti  sa  museli  prihlasovať do
viacerých  systémov,  pričom  veľmi  často  používali  pre  každý  systém  iné  prihlasovacie  údaje.
Výsledkom boli množiace sa problémy so stratou alebo zabudnutím prihlasovacích údajov, skrátenie
aktívneho času na cvičeniach a celkový nárast nedôvery k používaným systémom.

Vytváraný systém bol preto navrhnutý tak, aby zhromaždil prihlasovacie údaje na jedinom mieste. Po
prihlásení sa má používateľ zobrazené všetky preňho určené položky.

Ak je  prihlásený  študent,  má k dispozícii  prístup  k študijným materiálom predmetov,  ktoré  práve
navštevuje.  Z pôvodných  systémov  možno  napríklad  spomenúť  systém  generovania  úloh
z programovania  a databázových  systémov alebo  testovanie  znalostí  jazyka  SQL (Drlík  –  Skalka,
2005). Počas skúšobného obdobia sa študentovi zobrazí možnosť prihlasovania na termíny skúšok.
Systém kontroluje počet prihlásených, umožňuje odhlásenie sa zo skúšky ako aj zrušenie skúšky.

Po prihlásení sa vyučujúceho, má tento k dispozícii niekoľko webových formulárov, pomocou ktorých
môže jednoduchým spôsobom aktualizovať alebo pridávať informácie. Prenesenie zodpovednosti za
aktuálny  stav  prezentovaných  informácií  na  jednotlivých  vyučujúcich,  ktorí  sú  týmto  krokom
zodpovední  za  svoje  osobné  stránky a vyučované predmety,  uľahčilo  celkovú správu katedrového
informačného systému a výrazne sa odzrkadlilo aj v jej aktuálnosti.

V  najbližšom  čase  bude  môcť  prihlásený  vyučujúci  i študent  priamo  pracovať  v prostredí  LMS
Moodle,  ktorý  sa  na  katedre  používa  pre  kombinovanú  a dištančnú  formu  štúdia.  V návrhu
informačného systému sa uvažuje o prepojení  autorizačných skriptov s prostredím Moodle, čím sa
v maximálnej miere zjednoduší celková správa prístupov študentov a vyučujúcich.

2..4 Informácie o štúdiu
Neodmysliteľnou súčasťou činnosti katedry je vzdelávacia činnosť. Pre návštevníkov stránky, ako aj
pre študentov, je dôležité mať prístup k aktuálnym informáciám o študijných odboroch, ktoré katedra
poskytuje.

Katedra v súčasnosti umožňuje štúdium v odboroch denného a externého štúdia, poskytuje rozširujúce
štúdium,  či  univerzitu  tretieho  veku.  V  každej  z uvedených  možností  sa  nachádzajú  odborné
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predmety, ku ktorým by mali  mať študenti  prístup v podobe informačných listov predmetu.  Obsah
týchto listov sa podľa potrieb upravuje, najčastejšie sa dopĺňajú informácie o doporučenej literatúre,
o vyučujúcom, ktorý predmet vyučuje a pod. Túto aktualizáciu katedrový systém zabezpečuje formou
webových formulárov. Výsledné informačné listy možno zobraziť ako webové stránky a k dispozícii
je aj ich verzia na stiahnutie. 

Naviac, ku každému predmetu môže vyučujúci umiestniť cez webové rozhranie doplňujúce študijné
materiály  v podobe  samostatných  súborov.  S nahranými  súbormi  môže  vykonávať  všetky  bežné
operácie  v prostredí  pripomínajúcom  prieskumníka.  Pre  ostatné  možnosti  podpory  výučby  sa
v projekte predpokladá úzke prepojenie na systém Moodle.    

2..5 Osobné stránky pracovníkov
Jedným  zo  základných  nedostatkov  predchádzajúcich  verzií  katedrovej  stránky  bola  absencia
osobných stránok, na ktoré by si mohli všetci členovia katedry umiestniť informácie o sebe, o svojej
publikačnej, pedagogickej a projektovej činnosti.

Preto  sa  v novom  návrhu  informačného  systému  vytvoril  pomocou  sady  webových  formulárov
priestor pre jednoduchú správu uvedených údajov v slovenčine a angličtine. Pomocou javascriptových
rozšírení  formulárových  textových  polí  sa  umožnilo  pracovníkom  katedry  s rôznym  odborným
zameraním zadávať textové informácie v nimi zvolenom formáte.

Obr. 2: Úvodná stránka katedrového informačného systému

2..6 Ostatné moduly informačného systému
Ostatné moduly  katedrového  systému účelne  dopĺňajú  jeho  možnosti.  K  najzaujímavejším možno
zaradiť  správu  aktualít  a histórie,  podporu  konferencií  organizovaných  katedrou,  fotogalériu,
nástenku, či redakčný systém. Úvodná stránka katedrového informačného systému je na obrázku 2.
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2..7 Integrácia do informačných systémov univerzity
Okrem  informačného  systému  katedry  sa  na  Katedre  informatiky  realizuje  niekoľko  ďalších
rozvojových  projektov  zameraných  na  využitie  informačných  systémov  v akademickom prostredí.
Výstupom jedného  z projektov  je  informačný systém evidencie  publikačnej  činnosti  a projektovej
aktivity na univerzite (Drlík, 2005). Uvedený systém je prístupný pre každého pracovníka a slúži na
centralizovanú evidenciu jeho publikačnej a projektovej činnosti.

Vďaka participácii  na  tomto projekte  sú údaje  o publikáciách a projektoch  členov katedry priamo
zobrazované na ich osobných stránkach, a zároveň zosumarizované v odbornej časti webovej stránky.
Všetky  výstupy  majú  jednotný  formát  a kategorizáciu,  pričom  hlavný  prínos  spočíva  v tom,  že
pracovníci  zadávajú  údaje  jediný  krát  -  nie  je  nutná  synchronizácia  údajov,  ktorú  by si  vyžiadal
prípad, keby sa údaje duplicitne evidovali.

Ďalším  systémom,  ktorého  prepojenie  bude  súčasťou  finálnej  podoby  katedrového  informačného
systému, je LMS Moodle. Uvedený systém je určený na podporu e-learningu, obsahuje širokú škálu
aktivít,  ktoré  robia  tento  spôsob  výučby  dostatočne  zaujímavým.  Keďže  je  distribuovaný  pod
licenciou  GPL,  možno  pri  dodržaní  licenčných  podmienok  systém  upravovať  a prispôsobovať
potrebám katedry.  

3. Možnosti rozšírenia
Projekt tvorby katedrového informačného systému sa  realizuje postupne, priebežne sa pripomienkuje
a testuje.  V súčasnosti  je  systém  sprístupnený  ako  oficiálna  katedrová  stránka  na  adrese
www.ukf.sk/ki.  Neustále  sa  pracuje  na  jeho  rozšíreniach,  ktoré  boli  podnietené  spätnou  reakciou
zainteresovaných strán. 

V najbližšom období sa realizátori  projektu zamerajú  na prepojenie  systému s prostredím Moodle,
v ktorom plánujú  pridať  moduly  určené  na  automatizované  testovanie  informatických  predmetov,
napríklad programovania alebo databázových systémov, či generovanie rôznych zadaní.

Vzhľadom na nevyhnutnosť  prezentácie  výsledkov katedry aj  pre  záujemcov zo zahraničia,  sa  do
systému zároveň s ostatnými  rozšíreniami  implementujú  formuláre,  ktoré  umožnia  bezproblémové
vytvorenie a údržbu anglickej verzie stránky.

Možno predpokladať, že počas nasledujúcich etáp tvorby informačného systému sa vytvoria moduly
podporujúce či už samotnú výučbu alebo ostatné aktivity katedry. 

Tvorba  takého  systému  umožňuje  riešiteľom  rozvíjať  svoje  skúsenosti  a poznatky  riešením
praktických problémov a podporuje aktivitu zainteresovaných študentov.          

4. Literatúra
Drlík,  M.  :  Databázový  systém  a evidencia  publikačnej  činnosti.  In:  VI.  Vedecká   konferencia
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Nitra 2005. s. 330-333, ISBN 80-8050-813-5

Drlík M. – Skalka, J. : Výučba databázových systémov v kombinovanej forme štúdia. In: Slovenský
učiteľ. Príloha Technológie vzdelávania 06/2005. Roč. XIII. Nitra : Združenie SLOVDIDAC, 2005.
ISSN 1335-003X

24



5. O autorovi
DRLÍK Martin, Mgr. 
Katedra informatiky UKF
Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
mdrlik@ukf.sk

25



VZDIALENÉ LABORATÓRIUM PRE E-LEARNING

Juraj Ďuďák
 Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

dudak@tnuni.sk

Abstrakt
Návrh a tvorba nástroja pre e-learning v oblasti merania elektrických veličín. Navrhnutý systém slúži
ako vzdialené laboratórium – teda skutočné laboratórium, ku ktorému sa dá pristupovať cez počítač
pomocou interaktívneho rozhrania.

1. Úvod
V mnohých  oblastiach  vzdelávania  sa  využívajú  nástroje  e-learningu.  Vo  väčšine  prípadov sú  to
systémy s vopred pripraveným (alebo priebežne dopĺňaným) obsahom – od študijných materiálov, cez
interaktívne zadania až po rôzne nástroje kontroly vedomostí študentov. Tvorba, resp. obsah takýchto
systémov  je  zväčša  zamerané  na  informaticky  zamerané  smery.  Ďalšia  výzva  na  tvorbu  e-
learningových  nástrojov  je  v  zameraniach,  ktoré  primárne  nevyužívajú  počítače  ako  základnú
didaktickú pomôcku. V tomto článku bude popisovaný návrh a realizácia  e-learningového nástroja
"WebLab" určeného pre podporu výučby elektrotechniky. Tento nástroj slúži ako reálne laboratórium,
kde sa nachádza meraný obvod a meracie prístroje. Teda nejedná sa o simuláciu ale o reálne meranie.
Systém WebLab (vzdialené laboratórium) je riešený ako interaktívna webová aplikácia pozostávajúca
z  viacerých  navzájom  prepojených  častí  :  serverová  časť  ,  meracia  časť  a  ovládacia  časť.  Ako
užívateľské rozhranie bolo zvolené webové rozhranie.

2. Architektúra systému
Navrhovaný systém sa skladá  z viacerých  častí.  Základný princíp funkcionality  je  na  Obrázok 1.
Hlavná časť systému je "Merací a webový server". Tento server je vlastne počítač, ktorý poskytuje
nasledujúce  služby:  komunikácia  a  ovládanie  meracích  prístrojov  (ktoré  merajú  reálne  hodnoty),
riadenie  napájania  všetkých  častí  meracieho  pracoviska  a  zobrazovanie  nameraných  hodnôt  z
meracích prístrojov. Ďalšia časť systému sú meracie prístroje, ktoré sú pripojené ku serveru (spôsob
pripojenie bude popísaný neskôr).

Prístup  k tomuto  systému je  riešený cez internetový prehliadač.  Jednotlivý užívatelia  systému sú
rozdelený do troch skupín: hostia, autorizovaní užívatelia a administrátori. Hostia môžu len sledovať
meranie – nemôžu doňho zasahovať. Autorizovaní užívatelia môžu v plnom rozsahu riadiť meranie.
Na Obrázok 1 je nakreslený len jeden užívateľ. Tento užívateľ má plný prístup k systému – ovládanie
meracích prístrojov, ovládanie napájania všetkých častí merania. Z tohto dôvodu naraz môže iba jeden
oprávnený pracovať so systémom.
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Obrázok 1 Principiálna štruktúra systému

2.1. Webový a merací server
Hlavná časť systému je web server, ktorý poskytuje webové služby ako je interaktívna prezentácia
nameraných hodnôt. Ďalej,  server komunikuje s ďalšími časťami systému (Obrázok 2), ktoré majú
prístup k iným častiam merania.
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Obrázok 2 Princíp funkcionality servera

Časti s ktorými komunikuje web server:
Meracia aplikácia – komunikuje s meracími prístrojmi pomocou GPIB rozhrania. Aplikácia
je  naprogramovaná  v  prostredí  Matlabu  a  následne  skompilovaná  ako  exe  aplikácia.  Pre
možnosť komunikácie s meracími prístrojmi cez GPIB rozhranie je potrebné mať v Matlabe
nainštalovaný  ‘Instrument  Control  Toolbox’.  Tento  toolbox  je  univerzálne  rozhranie  pre
komunikáciu so všetkými prístrojmi s GPIB rozhraním.

Riadenie  výkonovej  časti:  Keďže  toto  vzdialené  laboratórium  musí  byť  pripravené
kedykoľvek  na  meranie,  bolo  treba  vyriešiť  diaľkové  ovládanie  zapínania  /  vypínania
prístrojov a meraného obvodu. Pre tento účel bola naprogramovaná aplikácia, ktorá  má toto
na  starosti.  Ako  rozhranie  pre  ovládanie  napájacej  časti  bol  zvolený  paralelný  port  (pre
jednoduchosť ovládania).  Ovládacia aplikácia riadi paralelný port  ku ktorému je pripojený
ďalší  hardware,  ktorý spracováva signály paralelného portu  a riadi  napájanie  jednotlivých
častí merania.

Súčasťou jedného z pripravených meraní je aj programovanie mikrokontrolera. Preto jedna z
častí systému je kompilátor zdrojového kódu. Použitý bol mikrokontroler Infineon XC866. Je
to  8-bitový  mikrokontroler  vhodný  pre  generovanie  PWM modulácie.  Mikrokontroller  je
spojený  s  počítačom  pomocou  rozhrania  COM1.  Po  zaslaní  zdrojového  kódu,  je  tento
skompilovaný, preložený do hex kódu mikrokontrolera, nahraný do pamäte miktokontrolera  a
následne spustený. Programovací jazyk pre mikrokontroler je jazyk C.

3. Štruktúra systému
Systém sa  dá  rozdeliť  (z používateľského  hľadiska)  na  3 základné časti  (Obrázok 3):  nastavenie,
laboratórium a laboratórium pre hostí.
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Obrázok 3 štruktúra interaktívneho rozhrania

Nastavenie: Používateľ  môže  nastavovať  parametre  merania,  menežovať  autorizovaných
používateľov, meniť meraný obvod (resp. jeho schému)

Laboratórium: používateľ  môže  v  reálnom  čase  merať  pripravené  meranie  -  ovládať  meracie
zariadenia, programovať mikrokontroller.

Laboratórium pre hosťov: pretože naraz môže byť len jeden používateľ prihlásený do laboratória (viď.
kap. 2), ostatní užívatelia môžu len sledovať meranie.

3.1. Nastavenie
V časti  nastavenie môže používateľ meniť nastavenie častí  merania (čas merania,  použité meracie
prístroje,  menežovať  užívateľov)  a  riadiť  stav  meracieho  pracoviska.  Na  obrázku  Obrázok  4 je
znázornená  možnosť  zapnutia/vypnutia  napájania  hardwérovej  časti  merania  (meraný  obvod,
mikrokontroler,  osciloskop)  a  zapnutie  meracej  aplikácie.  Pred  meraním  ne  nutné  spustiť  túto
aplikáciu, pretože poskytuje webovému serveru aktuálne namerané hodnoty.

Ako bolo už spomenuté, v systéme existujú 2 typy autorizácie: používateľ a administrátor. Rozdiely v
právach sa prejavia iba v stránke s nastavením. Administrátor môže meniť všetky možnosti nastavenia
(ako  ukazuje  Obrázok  4 –  vľavo  sú  kategórie  nastavenia).  Práva  používateľov  sú  obmedzené  –
napríklad používateľ nevidí časť na Obrázok 5 označenú elipsou, pretože nemá právo pridávať/mazať
nových používateľov.

V časti "konfigurácia" je možné meniť tieto parametre:

Čas  merania:  určuje  koľko bude spustená  meracia  aplikácia.  Po tomto  čase  sa  aplikácia
automaticky ukončí.

Typ  použitého  osciloskopu:  k  počítaču  môžu  byť  pripojené  viaceré  typy  osciloskopov.
Týmto  nastavením  špecifikujeme,  aký  osciloskop  je  reálne  pripojený.  Podporované  sú
osciloskopy Tektronix, modely TDS 3034, 224 a 210.

Typ meranej veličiny multimetra: týmto nastavením špecifikujeme, akú elektrickú veličinu
budeme merať multimetrom (napätie, prúd, frekvencia).

Pridanie nového používateľa: iba administrátor môže pridať nového užívateľa.
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Obrázok 4 Nastavenie systému WebLab

 

Obrázok 5 Nastavenie - konfigurácia

3.2. Laboratórium
Stránka  WebLab  (Obrázok  6)  je  používateľským rozhraním systému.  Na  tejto  stránke  sú  všetky
ovládacie  časti  potrebné pre meranie:  zobrazenie stavu systému, časť pre mikrokontroller,  schéma
merania  s  označenými  meracími  bodmi,  ovládacie  prvky  osciloskopu  a  multimetra  a  namerané
priebehy a hodnoty.
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Obrázok 6 WebLab systém

Stavové informácie
Pretože používateľ je fyzicky na inom mieste a nevidí reálny stav meracích zariadení, na stránke sú
zobrazené stavové informácie. Sú tu informácie o stave napájania meraného obvodu, mikrokontrolera
a  meracích  prístrojov.  Taktiež  je  tu  stavová  informácia  ohľadne  meracej  aplikácie  (aplikácie  je
zastavená, spustená, alebo sa práve spúšťa).

Obrázok 7 Stavové informácie WebLabu

Kód pre mikrokontroler 
Pretože v jednom z pripravených meraní sa spolupracuje s mikrokontrolerom, je tu možnosť poslať
cez systém zdrojový kód pre mikrokontroler. Použitý mikrokontroler XC866 môže byť programovaný
v jazyku C. Návod ako naprogramovať mikrokontroler je riešený ako help v systéme WebLab.

Ovládanie osciloskopu
V pravej časti stránky WebLab-u sú umiestené namerané hodnoty a priebehy z osciloskopu a taktiež
ovládacie  prvky osciloskopu.  Pred  samotným ovládaním osciloskopu je  nutné vybrať kanál,  ktorý
budeme ovládať. Výber kanála sa môže urobiť kliknutím na merací bod na schéme alebo kliknutím na
farebnú legendu napravo od nameraného priebehu.
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Obrázok 8 Ovládanie osciloskopu

Z ovládacej časti osciloskopu (Obrázok 8) je možnosť meniť nastavenia osciloskopu ako je vertikálna
mierka,  vertikálna  pozícia,  horizontálna  mierka a  nastavenie  trigera.  Zmena  týchto  parametrov  je
veľmi jednoduchá:  zmenou hodnôt v rolovacích zoznamoch, resp.  kliknutím na grafické  ikony. V
prípade zmeny horizontálnej mierky sú dve možnosti: veľký a malý krok na časovej mierky. Ďalšia
možnosť je nastavenie trigera. Triger sa dá nastaviť na nábežnú alebo dobežnú hranu a nastaviť na
50%  hodnoty  meraného  signálu.  Ďalej  je  tu  možnosť  zobraziť  špeciálne  priebehy  ako  straty
(napätie*prúd) a FFT (furierova transformácia meraného signálu). Tieto špeciálne krivky sú počítané
nezávisle  od  použitého  osciloskopu.  Nasledujúci  obrázok  (Obrázok  9)  ukazuje  súvislosť  medzi
nameraným priebehom (sínusový signál) a jeho fourierovou transformáciou.
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Obrázok 9 Sínusovka a jej FFT

Posledná možnosť v ovládaní osciloskopu je skryť/zobraziť kanál osciloskopu. Toto je možné urobiť
pomocou zaškrtávacieho políčka v legende napravo od nameraného priebehu (Obrázok 8). V grafe
budú zobrazené iba označené kanály.

4. Záver
Prezentovaný  systém  WebLab  (pôvodný  názov  "DelftWebLab")  vznikol  na  požiadavku  na
zefektívnenie  výučby  predmetu  "Power  electronic  practicum"  (praktikum výkonovej  elektroniky)
počas  mojej  študijnej  stáže  na  EWI,  TU Delft.  Vo  finálnej  verzii  tohto  systému sú pripravené  3
merania, ktoré študenti absolvujú počas jedného semestra 4-ho roku štúdia.
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ANALÝZA SKÚSENOSTÍ S DISTRIBÚCIOU TVORBY
OBSAHU WWW STRÁNKY UNIVERZITY MATEJA BELA
POMOCOU INFORMAČNÉHO SYSTÉMU MANAŽMENTU

OBSAHU

ANALYSES OF EXPERIENCE OF WORK DISTRIBUTION ON
MATEJ BEL UNIVERSITY WWW SITE CONTENT WITH

HELP OF CONTENT MANAGEMENT SYSTEM

Ing Martin Felbaba
Univerzita Mateja Bela

Rektorát, martin.felbaba@umb.sk

Abstrakt 
Predstavenie stavu www stránky UMB pred rokom 2004  Skúsenosti s rekonštrukciou www stránky
UMB pomocou informačného systému manažmentu obsahu. Problematika zapojenia širokého spektra
pracovníkov bez skúseností s tvorbou www stránok do tvorby obsahu www stránok UMB. Doterajšie
výsledky práce na www stránke UMB. Smerovanie ďalšieho úsilia pri práci na www stránke UMB.

Abstract
State of Matej Bel University  www site before 2004. Experiences with reconstruction of www site
with help of content management system. Problems of integrating people with no HTML knowledge
on www site content production. Recent achievements on MBU www site. Future work plans on the
www site.

Kľúčové slová (použite štýl SIS)
webová stránka, informačný prvok, informačná preplnenosť, systém manažmentu obsahu (SMO) www
stránky

1. Pôvodný stav www stránky Univerzity Mateja Bela
(k 31.12.2003)

Úvodná  univerzitná  www  stránka  http://www.umb.sk/  bola  statická  a  stručným  obsahom
nekorešpondovala s rozsahom diania  na Univerzite  Mateja  Bela (ďalej  UMB).  Táto www stránka
obsahovala:  kontakty,  fotografie  a  odkazy  na  fakulty  a  rektorát.  Na  rektorátnej  www  stránke
http://www.rekt.umb.sk/  došlo  k  splynutiu  úvodnej  univerzitnej  www  stránky  a   www  stránky
rektorátu univerzity.  Táto  www stránka pôsobila  dojmom informačnej  preplnenosti  - tento  termín
analyzuje nasledujúca časť príspevku.

Informácie na stránku umiestňovali dvaja zamestnanci výpočtového strediska UMB (UAKOM). Títo
dvaja  ľudia  z  UAKOM  taktiež  súbežne  pracovali  na  im  pridelených  úlohách,  pre  vyťaženosť
pridelenými úlohami www stránka nemohla byť pružne aktualizovaná. WWW stránka bola technicky
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realizovaná  ako  statické  HTML  (www.umb.sk)  a  portálový  systém skriptov  PHP s  doplnkovými
časťami  skompilovaného  C  kódu  (www.rekt.umb.sk)  na  IIS  web  serveri  bez  nadväznosti  na
databázový server.)

1.1. Informačná preplnenosť www stránky
Tento termín vznikol ako reakcia na potrebu objektívne vyjadriť kvalitatívnu charakteristiku www
stránky v rovine nadbytočného množstva súčasne zobrazených informácií,  ktoré napríklad bránia v
rýchlom vyhľadaní požadovanej  informácie a rýchlej  navigácii  v stránke. Cieľom výskumu nebolo
exaktne  vyjadriť  kritické  množstvo  súčasne  zobrazených  informácií,  ale  vzhľadom  na  pridelené
kapacity a čas bola zvolená metóda komparácie s www stránkami vybraných univerzít, ktorou boli
stanovené približné optimálne počty informačných prvkov.

Informačný prvok je objekt nesúci informáciu na www stránke. Napríklad: logo organizácie, názov
organizácie, položka menu, odkaz, uvítací text, adresa, ... Za hlavný informačný prvok (hl. i. prvok)
považujeme zvýraznený informačný prvok napríklad odkaz „športové akcie“. Za vedľajší informačný
prvok  (v.  i.  prvok)  považujeme  nezvýraznený  informačný  prvok  napríklad:  „letné  majstrovstvá“,
„zimné majstrovstvá“, „tenisový turnaj“, „futbalový turnaj“, ....

Nezobrazený informačný prvok je programovo schovaný / zobrazený informačný prvok, ktorý sa
zobrazí po akcii návštevníka www stránky. Napríklad sem patria položky menu zobrazené po otvorení
menu, alebo náhodne vyberané oznamy z uzavretej množiny oznamov zobrazované pri načítaní www
stránky.  Takéto  informačné  prvky  sú  súčasťou  www stránky,  ale  zároveň  redukujú  jej  obsah  a
sprehľadňujú navigáciu v nej.

Oblasť  www  stránky (Oblasť)  je  logicky  súvisiaca  skupina  informačných  prvkov  umiestnená
v jednej  odlíšiteľnej  časti  www  stránky,  napríklad  „aktuálne  oznamy“,  „správy  o  udalostiach“,
„odkazy na fakulty“, ...

Pre  potreby výskumu boli  vybrané:  Vysoká  škola  ekonomická  Praha  (VŠE),  Univerzita  Waterloo
Kanada  (UW)  a  Nottingham Trent  Univerzity  Veľká  Británia  (NTU).  Pre  ilustráciu  potrebného
rozsahu obrazoviek na zobrazenie www stránky bol výber doplnený o Pedagogickú fakultu UMB a
Právnickú fakultu UMB. Výsledky výskumu sa nachádzajú v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1: Počty súčasne zobrazených informačných prvkov na úvodných www stránkach
vybraných univerzít

VŠ Veľkosť
stránky

Zobrazených
oblastí

Zobrazených
hl. i. prvkov

Zobrazených
v. i. prvkov

Spolu
zobr.

Nezobrazen
é v. i. prvky

Spolu
dostupné

VŠE
Praha

1
obrazovka 6 19 50 69 - 69

UW
Kanada

1
obrazovka 7 22 0 22 46 68

NTU
Británia

1
obrazovka 6 19 0 19 112 131

UMB
rektorát

2
obrazovky 5 55 39 94 - 94

PF
UMB

1
obrazovka - - - - - -

PrF
UMB

1
obrazovka - - - - - -

Ing. Martin Felbaba, 22.1.2004

Z výsledkov výskumu vyplýva, že pre rýchlu navigáciu vo www stránke a jej prehľadnosť je potrebné
udržať počet súčasne zobrazených informačných prvkov na úvodnej www stránke okolo počtu 20.
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Podobne  je  potrebné umožniť  z úvodnej  stránky prístup  k viac  ako 100 ďalším stránkam. Údaj  o
veľkosti stránky v počte obrazoviek na ktorých sa zobrazuje, zdôrazňuje potrebu nenútiť návštevníka
rolovať stránkou pri snahe dostať sa k hľadaným informáciám v spodnej časti www stránky.

1.2. Ciele rekonštrukcie www stránky
Vzhľadom na doterajší stav www stránky a požiadavky vedenia UMB boli stanovené nasledovné ciele
rekonštrukcie:

• Znížiť informačnú preplnenosť: počet súčasne zobrazených informačných prvkov na úvodnej
www stránke UMB zredukovať z 55 na 20, počet informačných prvkov dostupných z  úvodnej
www stránky UMB zvýšiť  z 94 na  100.  Rozdeliť  stávajúce  informačné  prvky do  logicky
súvisiacich skupín - oblastí.

• Oddeliť univerzitnú a rektorátnu  www stránku.  Univerzitná  www stránka bude poskytovať
prvý pohľad na  univerzitu  pre  verejnosť,  bude  vstupnou  bránou  verejnosti  na  univerzitu.
Rektorátna  stránka  bude  poskytovať  prístup  k informáciám  interného  charakteru  –
smerniciam, metodickým pokynom a ďalším právnym aktom, organizačným schémam, atď. ...

• Odľahčiť  pracovnú  záťaž  UAKOM-u  rozdelením  zodpovednosti  a správy  obsahu  www
stránok podľa oblastí  kompetencie odborných útvarov Rektorátu UMB a ďalších pracovísk
bez znalostí  HTML technológií.  UAKOM-u zostane zodpovednosť za technickú funkčnosť
www stránky, programový kód a beh serverov.

• Zmodernizovať a rozšíriť  systém www stránok o  ďalšie  možnosti  pridaním databázového
servera do systému.

2. Dosiahnuté výsledky
V roku 2003 prebehli práce na reorganizovaní navigácie a obsahovej štruktúry www stránky do logických
celkov. Oddelenie marketingu vytvorilo štruktúru menu, ktorú schvaľovalo Grémium rektora UMB.

Koncom roka 2003 bol širokou diskusiou vybraní a Oddelením marketingu pripomienkovaní nový dizajn
www stránky. Výber bol z troch možností. Dizajn stránky sa optimalizoval v roku 2004.

V priebehu roku 2004 sa na UMB podarilo úspešne implementovať prvé štádium Systému manažmentu
obsahu www stránky (Redakčný systém - Web Arranger).  Do 1.5.2005 dokončil programátor práce na
jadre  systému  a  systém  bol  uvedený  do  prevádzky.  Nasledovala  fáza  selektívneho  presunu  obsahu
z predchádzajúcej www stránky do SMO a zaškoľovanie ľudí do práce v systéme.

SMO od bežného užívateľa vyžaduje znalosť práce s internetovým prehliadačom, znalosť práce s bežnými
kancelárskymi aplikáciami – tvorba textov a tabuliek. So znalostí pri tvorbe internetového obsahu vyžaduje
SMO  pochopenie  a  využitie  princípu  internetového  informačného  zdroja  a  jeho  lokalizácie  (URL)  –
odkazovanie na www stránky, dokumenty a obrázky. Z týchto dôvodu je po krátkom zaškolení možné do
práce v SMO zapojiť pracovníkov bez predchádzajúcej znalosti tvorby internetového obsahu.

SMO Web Arranger je založený na voľne šíriteľných technológiách: PHP – skriptovací jazyk, Apache –
web server a MySQL – databázoví server. Autorom programového kódu je pán Michal Zahradníček.

Aktívne zapojenie odborných útvarov rektorátu postupne napreduje, sumarizácia výsledkov sa nachádza
v tabuľke č. 2.
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Tabuľka č.2: Prehľad www stránky UMB v redakčnom systéme od 1.4.2004 do 1.4.2005
Položka Aktuálny stav Posledné poradové

číslo
Články – www stránky v systéme 440 536
Dokumenty (doc, xls, pdf, ...) 365 461
Obrázky a fotografie 850 1136
Užívatelia 51 54
www: „Tlačové správy, oznamy“ 92 92
www: „Správy UMB v obrazoch“ 62 62
Spolu vybraných informačných prvkov a úprav
stránky

1920 2401

Ing. Martin Felbaba, 30.4.2005

2.1. Odporúčania
Pre  úspešnosť  implementácie  systému sa  ukázalo  ako  dôležité  zapojiť  do  SMO osobu  z vedenia
univerzity.  V našom prípade  s SMO pracovala  vedúca  kancelárie  rektora,  ktorá  prácou  v systéme
získala poznatky o čase potrebnom pri práci na systéme a v systéme.

Ľudí ktorí sa doteraz nestretli s tvorbou www stránok bolo možné naučiť koncepciu internetové zdroja
a  odkazu  naň  (URL),  ale  ako  potrebné  sa  ukázalo  vyčleniť  metodika,  ktorý  zaškoľuje  do  práce
v systéme  a  takisto  pomáha  pri  realizácii  špeciálnych  čŕt  HTML  neimplementovaných  v SMO,
napríklad klikacie mapy.

V prípade ak programátor systému SMO nepracuje s reálnou implementáciou systému stráca s ním
kontakt,  preto odporúčame zapojiť programátora systému aspoň v malom rozsahu do tvorby www
stránky  pomocou  SMO.  V priebehu  dynamického  vývoja  reálneho  systému  sa  ukázali  niektoré
problémy,  ktoré  nemohol programátor  na svojom modelovom systéme zistiť.  Napríklad  v reálnom
SMO  došlo  k preplneniu  Galérie  obrázkov  (1600),  čo  znemožňuje  použiteľnosť  galérie  pri  ich
umiestňovaní do stránok. Podobne sa v reálnom systéme ukázala potreba organizácie www stránok do
priečinkov. Bolo potrebné vykonať niektoré doplnenia ovládacích prvkov, aby sa zvýšila použiteľnosť
uživateľského rozhrania SMO.

Odporúčame taktiež systém ponechať otvorený. SMO je možné uzavrieť a neumožniť priamu editáciu
HTML kódu, v tomto prípade sa ale  stráca  možnosť korigovať niektoré chyby systému pri  tvorbe
HTML kódu vznikajúce činnosťou užívateľov v zabudovanom editore. Priama editácia HTML kódu
taktiež umožňuje pokročilým užívateľom rozšíriť www stránku aj o črty ktoré SMO neimplementuje.

Pre jednoduchší  a hladký prechod z predchádzajúceho systému www stránok do nového je  nutné
umožniť užívateľom selektívne vkladať a formátovať texty z predchádzajúcej verzie www stránky ako
aj  iných  elektronických  dokumentov.  V prípade  nezvládnutia  importu  údajov  sú  ľudia  pracujúci
s SMO zaťažený a brzdený nutnosťou písať texty www stránok od nuly.

2.2. Budúce smerovanie
V období vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie a trendu globalizácie je potrebné dokončiť
správu anglickej verzie www stránok  a ďalších jazykových mutácií v SMO. Podobne je vzhľadom na
progresívne  trendy  potrebné  do  stávajúceho  SMO  (Web  Arranger)  zakomponovať  plnú  podporu
xHTML s budúcim výhľadom na prechod na technológiu XML/XSLT.

Na  implementáciu  čakajú  aj  niektoré  časti  SMO  ktoré  sú  dočasne  riešené  mimo  systému:
vyhľadávanie na www stránke, správy o udalostiach, často kladené otázky (FAQ),atď. ...
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3. Záver
Po požiadavke vedenia UMB a zhodnotení predchádzajúceho stavu www stránky UMB sa pristúpilo
k jej celkovej rekonštrukcii.

V priebehu  roku  2004  sa  na  UMB  podarilo  úspešne  implementovať  prvé  štádium  Systému
manažmentu  obsahu  www  stránky  (Web  Arranger).  Uskutočnila  sa  rekonštrukcia  dizajnu  www
stránky.  Zreorganizovala  sa  navigácia  a  obsahová  štruktúra  www  stránky.  Odštartovala  sa
rekonštrukcia  obsahu www stránky v slovenskej  aj  anglickej  verzie.  Aktívne zapojenie  odborných
útvarov rektorátu postupne napreduje.

V budúcnosti  sa  plánuje  dobudovanie  slovenského  a  anglického  obsahu  www stránky,  rozšírenie
SMO o ďalšie možnosti tvorby obsahu. Nevyhnutný bude prechod na najnovšie technológie v oblasti
tvorby internetového obsahu využitím technológií xHTML/XML/XSLT.
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NEDOSTATKY INTERNETOVÝCH STRÁNOK

IMPERFECTION OF THE WEB SITES
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Abstrakt slovenský
Článok popisuje najčastejšie chyby webových prezentácií, s ktorými sa môžeme na internete stretnúť.
Od grafického návrhu, cez informačný obsah, až po validitu kódu a prispôsobenie pre vyhľadávače.
Všetko  sa  snaží  zhodnotiť  z pohľadu  návštevníka   stránok,  čiže  z pohľadu  zákazníka  resp.
potenciálneho zákazníka. 

Abstract English 
This article describes the most often mistakes of web presentation, that you can encounter on the
internet.  From the  graphic  desighn,  through  the  informational  content,  till  the  code validity  and
adjustment for various search engines. It tries to validate everything from the page visitor‘s point of
view, i.e. from the customer’s or potential customer’s point of view.

Kľúčové slová 
www, www prezentácie,www stránky,  internet, layout, ...

1 Úvod 
Web stránka je v značnej miere reklama, ktorá musí plniť svoj účel. Ak ide o zisk, musí vynášať, ak
ide o prezentáciu, musí prezentovať, ak ide o zábavu musí zabávať! Jej hlavnou úlohou je však nájsť
ľudí, pre ktorých bude túto činnosť vykonávať.

Zárukou kvalitnej a účelnej web stránky nie je počet animácií, alebo jej veľkosť. Internetové stránky,
ktoré nik nenájde len ťažko poslúžia svojmu účelu. Zákazník hľadá informácie, ktoré Vy poskytujete.
Vás však nenájde, ale konkurenciu áno.

Web  stránka  môže  ponúkať  množstvo  oku  lahodiacich  prvkov  a  efektných  upútaviek,  ale  to  jej
nepomôže nájsť si svojich návštevníkov a Vám potenciálnych budúcich zákazníkov či partnerov.

V článku  popisujem  nedostatky  webových  stránok  a portálov,  ktoré  sa  najčastejšie  vyskytujú.
Návštevník  často  tieto  nedostatky  neposúdi  ako  chyby,  a ak  jednoducho  nenájde  to,  čo  hľadá,
odchádza ku konkurencii. 

Na úvod by som načrtol východiská, ktoré v ďalšej časti článku popíšem podrobnejšie. Východiská
resp. niekoľko slov o tom, čo by mal správny web obsahovať: 

• treba stanoviť – komu je web určený
• grafické spracovanie webu, nakoľko ako prvé návštevníka osloví
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• pri pohľade na webovú stránku, musí návštevník dostať jasnú odpoveď na otázku : kde je ,
komu je stránka venovaná a čo tu môže nájsť.

• orientácia na stránke musí byť jasná, prehľadná a logická 
• načítanie stránky musí byť dostatočne rýchle
• výsledok  musí  byť  dostatočne  kvalitný,  bez  ohľadu  na  použitý  hardawre  a prehliadač

užívateľa 
• ďalšie 

2 Používatelia internetu
Web je pomerne mladá forma prezentácie. Mnoho ľudí dnes stále nemá ani počítač, nie tak pripojenie
na internet. Už z tejto prvej podmienky vidíme, aký filter nám internet dáva. Treba si uvedomiť, že
ten, kto sa na internet pripája musí mať aspoň základné znalosti ovládania počítačov. To znamená, že
na internet sa nedostane každý. Z toho vyplýva, že na internet sa  pripoja : 

• ľudia, ktorí majú počítač v práci 
• solventnejší, ktorí majú počítač s pripojením na internet doma 
• študenti
• a ďalší. [5]

Teda je jasné, že sa na internet budú pripájať ľudia skôr s priemerným, či vyšším príjmom, ako ľudia
nezamestnaní, resp. s nižším prímom. Nakoľko webová prezentácie je reklama, treba si uvedomiť že
s touto  skupinou  návštevníkov,  teda  s  potenciálnymi  zákazníkmi  si  netreba  zahrávať  a treba  sa
vyvarovať chybám, ktoré sa často pri tvorbe webu vyskytujú. 

3 Požiadavky na aktualizáciu
Pred  tvorbou  samotnej  stránky  resp.  webovej  prezentácie  si  treba  definovať  požiadavky  na  jej
aktualizáciu. Je rozdiel, keď požiadavkou je každodenná aktualizácia resp. aktualizácia niekoľko krát
denne v porovnaní s informáciami , ktoré sú v podstate obsahovo nemenné. Samozrejme pri častej
aktualizácii informácií je vhodnejšie navrhnúť web prostredníctvom databáz. Informácie sú uložené
v databázach,  ktorých obsah je  možné meniť v databáze rýchlo a efektívne.  Je  zrejmé,  že využitie
samotného  napr.  HTML  nie  je  najvhodnejším  riešením,  pretože  zmenu  údajov  by  sme  museli
vykonávať v samotnom zdrojovom kóde, čo je nepraktické, neprehľadné a zdĺhavé. V praxi sa však
stáva,  že  tvorca  vytvorí  síce  pekný a  veľký web,  ale  nezohľadňoval  požiadavku na  aktualizáciu.
Výsledkom býva, že stránka je aktualizovaná len krátke obdobie po jej uvedení. Nakoľko problémy
s aktualizáciou  takto  navrhnutej  stránky sú  značné,  postupne sa  na  jej  aktualizáciu  zabúda najmä
z časových  a finančných  dôvodov.  Stránka  so  starými  neaktuálnymi  informáciami  čoskoro  omrzí
každého jej návštevníka.

4 Grafický návrh 
Grafika, farebné zladenie a celkové zobrazenie v prehliadači sú veci, ktoré nás oslovia ešte pred tým,
ako začneme so stránkou pracovať. Každý z nás pri potulkách internetom určite narazil na web, ktorý
bol naozaj excelentne graficky zvládnutý. Hneď po nalogovaní úvodnej stránky nás doslova omráči
perfektná grafika a mnoho animácií. Po ustúpení úvodnej eufórie zistíme, že nevieme ani akú oblasť
web prezentuje,  komu patrí  a pre koho je  určený. Opakom zase býva, že decentne  navrhnutý web
pokazí   veľmi agresívna  reklama v podobe reklamného baneru,  mnohokrát  zaberajúca  veľkú časť
obrazovky. V prípade webu či portálu, zameraného na prezentovanie veľkého množstva informácií,
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ako napr. sú informačné portály, je veľmi dôležité farebné zladenie farby pozadia s farbou písma. Čo
niekedy nie je dodržané. Text nie je dobre čitateľný, čo je spôsobené nevhodnou kombináciou farieb
pozadia  a farbou  písma.  resp.  typom a veľkosťou  použitého  písma.  Na  obrázku  1  je  znázornená
nevhodná kombinácia pozadia a písma. 

Obr.1 Nevhodná kombinácia farby pozadia a
písma 

Podvedomé vnímanie priority smeru je znázornené
na  obrázku  2.  Je  zrejmé,  že  toto  vnímanie  je
prenesené  z orientácie  po  tlačených  materiáloch.
[2]  Z obrázka vidíme,  akým spôsobom sa človek
orientuje  po dokumente.  Keďže na znázornených
šípkach je vnímavosť najväčšia, je jasné, že do týchto oblastí je potrebné umiestňovať najdôležitejšie
informácie alebo samotnú navigáciu stránky. 

5 Navigácia 
Niekedy sa na internete stretávame so stránkami, na ktorých je navigácia veľmi zle navrhnutá resp. zle
umiestnená. Najjednoduchším riešením je použitie textovej navigácie. Hlavnou výhodou je možnosť
jednoduchej  zmeny  názvu  navigácie,  pridanie  efektov  a tiež  nie  menej  podstatnou  oblasťou  je
rýchlosť načítavania stránok. Textová navigácia sa najčastejšie používa pri informačných portáloch,
kde je dôraz kladený na poskytovanie informácií. Inak to je pri použití obrázkovej navigácie. 

Použitie  obrázkovej  navigácie  sa  odporúča  na  graficky  bohatých  stránkach.  Hlavnou  výhodou
obrázkovej navigácie je to, že môže byť vytvorená ľubovoľným spôsobom a štýlom, kedy záleží len
na  schopnosti  a šikovnosti  webdesignera.  Takáto  navigácia  by  mala  byť  samozrejme  vhodne
zakomponovaná do celkového designu stránky. 

Hlavnou nevýhodou je čakacia  doba potrebná k natiahnutiu  navigačných prvkov. Pre používateľov
s vysokorýchlostným pripojením môže byť tento argument považovaný za nepodstatný, ale pre bežné
analógové  pripojenie  toto  môže  byť  neprekonateľnou  prekážkou.  Ďalšou  z nevýhod  je  to,  že  pri
potrebe  zmeny jedného  z navigačných  prvkov,  je  v mnohých prípadoch  potrebná  zmena  všetkých
navigačných  prvkov  použitých  na  stránke  resp.  zmena  celej  grafiky.  Nový  problém  nastáva  pri
užívateľoch  s vypnutou  grafikou  alebo  u používateľov  s textovým prehliadačom.  Takýto  užívateľ
uvidí  iba  prázdne  bloky,  kde  chýbajú  navigačné  prvky  –  obrázky.  Jediným riešením  v takýchto
prípadoch je pri použití obrázkovej grafiky používať atribút ALT, ktorý po nájdení myšou na miesto
pre obrázok zobrazí popis prvku. Takýmto spôsobom  môžeme aspoň čiastočne vyriešiť orientácia
užívateľa na stránke. 

Informácie bývajú rozdelené do veľkého množstva sekcií,  resp. mnoho nesúvisiacich informácií  sa
nachádza  v jednej  sekcii.  Autor  chce  prezentovať  veľké  množstvo  informácií  hneď  na  úvodnej
stránke. Niekedy sa môžeme stretnúť s prípadmi, kedy na úvodnej stránke webu je nám prezentované
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       Obr.2  Priorita vnímania na stránke[2]



od loga firmy, adries, kontaktov, animácií, mapky, kde firmu nájdeme, až po informácie o tvorcoch
webu, v extrémoch dokonca aj  ich fotky, ktorí  ale s danou prezentovanou firmou vôbec nesúvisia.
Mnohé informácie sú zbytočné, resp. nesprávne zatriedené. Nahustené informácie vyvolávajú zložitú
orientáciu po stránkach a značnú neprehľadnosť. 

6 Layout 
 Spôsob  rozloženia  jednotlivých  komponentov  na  stránke  –  layout,  môže  byť  riešený

viacerými  spôsobmi.  Ide  o tabuľkový  layout,  rozloženie  pomocou  rámcov  alebo  pomocou
kaskádových štýlov (CSS).  

Aj  keď  už  v menšom  množstve,  ale  predsa,  sa  stále  na  webe  stretávame  s použitým rámcovým
layoutom.  Práca  s rámcami  je  jednoduchá  a rýchla,  ale  s ich  používaním   sú  spojené  viaceré
problémy, na ktoré mnohý tvorcovia webu zabúdajú. Prvým problémom je to, že v každom rámci je
načítaná jedna celá stránka. Čiže, ak máme rozdelenú stránku do troch rámcov, tak sú načítané až štyri
stránky súčasne. Tri v jednotlivých rámcoch a štvrtá je stránka, ktorá definuje rozloženie rámcov –
FRAMESET. Čiže užívateľovi, ktorý sa pripája na internet prostredníctvom analógového pripojenia
resp.  s použitím staršieho  PC bude  takého  stránky dlho  načítavať.  Dokonca  niektoré  prehliadače
nepodporujú správne zobrazenie takýchto stránok. V takýchto prípadoch užívateľ zatvorí stránku skôr,
ako bude celá načítaná. Ako je vidno na obrázku, veľmi nepekne a aj neprakticky pôsobí horizontálne
rolovanie stránky. Na vzorom obrázku č.3 musí  návštevník posúvať stránku horizontálne aj vertikále
a to všetko v každom, z troch zobrazených okien. 

Použitie  tabuľkového  layoutu  v sebe
prináša  oproti  použitia  rámcov  niekoľko
výhod.  Medzi  najzákladnejšiu  patrí
jednoduchosť a kompatibilita. Stačí trochu
predstavivosti,  ako  majú  byť  prvky  na
stránke  umiestnené,  vhodne  použiť
tabuľku,  vypnúť  zobrazenie  okrajov
a pozadia,  vďaka  čomu  tabuľku  nebude
poznať  a výsledok  je  na  svete.  Tabuľky
pochádzajú  z obdobia,  kedy  CSS
a dokonca ani  rámce neexistovali.  Z tohto
dôvodu by sa správne navrhnutá a napísaná
tabuľka mala správne zobraziť aj na veľmi
starých prehliadačoch. [1]

     Obr. 3 Layout navrhnutý prostredníctvom rámcov

Hlavnou nevýhodou použitia tabuliek je ich pomalosť. Dôvod je ten, že prehliadač zobrazuje tabuľku
až keď ju načíta celú. Ďalšou z nevýhod je závislosť vzhľadu stránky na kóde. Dnešná doba požaduje
oddelenie  kódu  spojeného  so  samotným obsahom  od  kódu,  ktorý  sa  týka  vizuálneho  zobrazenia
v prehliadači. Nevýhodou tabuľkového layoutu je tiež veľké množstvo neprehľadného kódu. Použitím
CSS sa dá dosiahnúť úspora  30-50%.

Medzi  hlavné výhody  použitia  kaskádových štýlov pri  formátovaní  dokumentu je  prehľadnejší  a
stručnejší  kód.  Z tejto  výhody  vyplýva  hneď  ďalšia.  Stránky  sa  načítavajú  rýchlejšie.  Stránka
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vytvorená týmto spôsobom sa zobrazuje postupne tak, ako sa načítava. Vďaka tomu môže užívateľ
vidieť na svojom monitore reakciu takmer okamžite po kliknutí. 

CSS  je  veľmi  silný  nástroj,  pomocou  ktorého  môžeme  dosiahnuť  zaujímavý  layout.  Oddelením
obsahu od vzhľadu môžeme jeden krát  vytvorenej  stránke,  pomocou kaskádových štýlov vytvoriť
niekoľko layoutov, iba zmenou jedného css súboru.

Samozrejme aj  CSS, podobne  ako predchádzajúce  metódy sa nezaobíde  bez nevýhod.  V súčasnej
dobe je hlavnou nevýhodou neúplná podpora zo strany prehliadačov. Rôzne prehliadače podporujú
rôzne skupiny vlastností CSS rôznym spôsobom. Čo je hlavné, že neexistuje žiadny prehliadač, ktorý
by css podporoval presne podľa noriem W3C. 

Ďalšou nevýhodou je neprehľadnosť samotného CSS kódu. Zatiaľ čo pohľad na dve vnorené tabuľky
je pomerne rýchlo čitateľný, pri pohľade na CSS definície nám trvá relatívne dlho uvedomiť si, ako
vlastne stránka funguje. Riešením môže byť rozdelenie kódu do viacerých súborov. Naviac CSS nemá
niektoré vlastnosti, vďaka ktorým zaostáva za tabuľkami. 

7 Zobrazenie v prehliadačoch  
Jedným  z problémov  pri  práci  s webovou  stránkou  môže  byť  to,  že  sa  môže  rôzne  zobrazovať
v jednotlivých  internetových  prehliadačoch.  Pri  tvorbe  webu  tvorcovia  nikdy  nemajú  istotu,  aký
prehliadač užívateľ používa, môžu to len tušiť. Táto skutočnosť sa často podceňuje resp. sa na ňu
úplne zabúda. Mnoho tvorcov webových stránok podvedome predpokladá, že každý užívateľ používa
rovnaký prehliadač,  ktorý je preferovaný aj  samotným tvorcom, alebo že každý ma nainštalovaný
najnovšiu  verziu  niektorého  z prehliadačov.  Ak  na  stránkach  sú  použité  najnovšie  vymoženosti
HTML a CSS, tak tie môžu negatívne ovplyvniť vzhľad stránky v starších prehliadačoch. [1]

8 Funkčnosť stránky.
Ďalej nie je dobré vytvárať stránky, kde nie je žiadna
navigácia.  Často  krát  sa  s niečím  podobným
stretávame,  keď tvorca  chce  upriamiť  pozornosť  na
veľký dokument alebo obrázok. Výsledok je potom asi
taký, že na otvorenej stránke je len zobrazená, možno
síce hľadaná informácia, ale bez ďalšej alebo spätnej
navigácie. V takomto prípade mnohokrát užívateľ nie
je schopný sa ďalej orientovať na stránke. Dôsledkom
môže  byť,  že  nenájde  ďalšie  užitočné  informácie,
ktoré sa na stránke nachádzajú, ďalej nemusí vedieť,
ku akej  sekcii  či  téme informácie  patria.  Najhoršou
možnosťou je,  ak  užívateľ  opúšťa  stránku sklamaný
a radšej hľadá informácie z iných zdrojov. 

Veľmi dôležitá je taktiež funkčnosť odkazov.
Máloktorý užívateľ je ochotný viackrát “preskakovať“
okná s chybovým hlásením. Určite, každý z nás narazil
na podobné stránky, ako je stránky na nasledujúcom
obrázku. Obrázk č.4 ukazuje chybné zobrazenie stránok v prehliadači. 

Obr.4 Nesprávne zobrazenie stránky 
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Veľkou chybou sa mnohokrát stáva zmena adresy webovej stránky. Ak sa predsa niekto rozhodne
zmeniť  už  zaužívanú adresu  stránky na  internete,  je  potrebné  zabezpečiť  presmerovanie  na  novú
stránku aj  pri  zadaní  starej  adresy do  internetového  prehliadača.  Nestačí  zmeniť  adresu  napr.  na
vizitkách či propagačných materiáloch, ale treba si uvedomiť, že mnoho návštevníkov prichádza na
stránky  prostredníctvom odkazov  z  iných  web  stránok  resp.  majú  informáciu  o kontakte  z iných
zdrojov.  Ak nie  je  zabezpečené  presmerovanie  na  novú stránku,  tak  užívateľovi  sa  opäť  zobrazí
podobné chybové hlásenie, ako je zobrazené na obrázku č.4.   

9 Validita kódu
Neoddeliteľnou súčasťou tvorby webových stránok a portálov je  zachovanie validity kódu. Mnohé
stránky  nie  sú  validné,  t.j.  že  nie  sú  v súlade  so  štandardami  W3C.  Validitu  kódu  môžeme
zjednodušene  nazvať  ako  gramatickú  správnosť   zápisu  zdrojového  kódu.  Niektoré  prehliadače
čiastočne s chybami kódu počítajú a s niektorými si dokážu poradiť. Ak potenciálny zákazník používa
prehliadač, ktorý nie je taký tolerantný ku chybám v kóde, alebo starší prehliadač, tak prezentujúca
strana má proste smolu.

Najhoršie pocity sú tie, že my vieme, že to, čo hľadáme tam niekde je, ale my to nemôžeme nájsť.

V súčasnej dobe stále veľa majiteľov webových stránok patrí do tej skupiny, ktorí ich majú len preto,
že je to moderné. Málo z nich dokáže vyčísliť, alebo aspoň odhadnúť, aký  prínos webová prezentácia
má.  
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BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA UNIVERZITY - STAV A
BUDÚCNOSŤ

UNIVERSITY SECURITY POLICY – CURRENT STATE AND
VISION
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Abstrakt slovenský
Zákon  o  ochrane  osobných  údajov,  presnejšie,  v ňom  uvedená  povinnosť  spracovania
bezpečnostného projektu  spôsobila,  že praktický  každá univerzita  má po formálnej  stránke takýto
projekt spracovaný. Je veľmi ťažko posúdiť úroveň spracovania týchto projektov, pretože ide zvyčajne
o dokumenty neverejné, niekedy, ako napríklad v prípade TU Košice,  dokonca o dokument tajný.
Väčšina  univerzít  sa  spracovaním  bezpečnostného  projektu  uspokojila  a  považuje  problematiku
bezpečnosti za ošetrenú. Skúsenosti však ukazujú, že bezpečnostný projekt podľa Zákona o ochrane
osobných údajov zďaleka nerieši celú škálu otázok spojených s bezpečnostnou politikou. Príspevok
prezentuje pohľad autora na tieto dva prístupy, čo majú spoločné, čím sa líšia a čím dopĺňajú.

Abstract  English 
Slovak Personal Data Protection Law requires developing of Security project. It means, practically
every university has developed such a project. Unfortunately, it is difficult to assess these projects,
because they are usually classified. Our experience shows Security project usually do not solve all
range  of  security  problems  at  the  universities  commonly  addresses  in  the  Security  policy
specification.  Paper  presents  these  approaches  –  Security  Project  and  Security  Policy  -  and
compares them.

Kľúčové slová 
Bezpečnosť, bezpečnostná politika, bezpečnostný projekt

1. Bezpečnostný projekt
Zákon 428/2002 o ochrane osobných údajov v §16 ukladá prevádzkovateľovi informačného systému
spracovať  bezpečnostný  projekt,  ktorý  (podľa  odst.  1)  „vymedzuje  rozsah  a spôsob  technických,
organizačných a personálnych opatrení potrebných na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb a rizík
pôsobiacich na informačný systém z hľadiska narušenia jeho bezpečnosti, spoľahlivosti a funkčnosti“.

Podľa  odst.  2  uvedeného  zákona,  „Bezpečnostný  projekt  sa  spracúva  v  súlade  so  základnými
pravidlami  bezpečnosti  informačného  systému  vydanými  bezpečnostnými  štandardmi,  právnymi
predpismi a medzinárodnými zmluvami“, pričom v odst.  3 zákon priamo uvádza, že „bezpečnostný
projekt obsahuje najmä:

a) bezpečnostný zámer,

b) analýzu bezpečnosti informačného systému,
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c) bezpečnostné smernice.

V ďalších odsekoch spomenutého paragrafu zákon upresňuje obsah vyššie uvedených bodov.

Problém však predstavuje fakt, že zákonom požadované:

• základné pravidla bezpečnosti informačného systému;

• bezpečnostné štandardy;

• právne predpisy;

• a medzinárodné zmluvy

ako komplexný súbor platných a relevantných dokumentov, ostávajú spracovateľom bezpečnostného
projektu (a aj autorovi príspevku) „zahalené rúškom tajomstva“.

Navyše, zatiaľ pravdepodobne nefunguje ani proces auditu bezpečnostného projektu špecifikovaného
zákonom, pretože tento je nevyhnutné dať spracovať až na vyžiadanie kontrolného orgánu.

2. Bezpečnostná politika
2.1. Čo je bezpečnostná politika

Na rozdiel od pojmu „bezpečnostný projekt“, vo väčšine zdrojov venovaných otázkam bezpečnosti, sa
používa pojem „bezpečnostná politika“. Rozdiel medzi týmito dvoma pojmami lepšie pochopíme, ak
si  uvedomíme,  že  kým  projekt  (vo  všeobecnom  zmysle  slova)  spravidla  predstavuje  proces
jednorazový,  politika,  (vrátane  bezpečnostnej)  je  proces  kontinuálny,  pričom sa  veľmi  flexibilne
prispôsobuje aktuálnej situácii.

Tento  proces,  napr.  podľa  [3]  -  nazývaný  “bezpečnostné  koleso”  (security  wheel)  -  pozostáva  z
nasledujúcich fáz:

• zabezpečenie (secure);

• monitorovanie (monitor);

• testovanie (test);

• zlepšovanie (improve).

Pre lepšie pochopenia požiadaviek zákona je vhodné si uvedomiť, že informačné služby, poskytované
informačnými  systémami,  prostredníctvom  aplikačného  programového  vybavenia  sú  závislé  od
niekoľkých,  vzájomne  relatívne  samostatných,  ale  navzájom  súvisiacich  technologických  častí
(obr. 1).

Otázky bezpečnosti  je,  samozrejme,  potrebné  riešiť  v  rámci  jednotlivých  technologických  úrovní
poskytovania informačných služieb, ale zároveň pre dosiahnutie maximálneho účinku a synergického
efektu je potrebné k otázkam bezpečnosti pristupovať ako k celku.

2.2. Účel bezpečnostnej politiky
Hlavný účel  bezpečnostnej  politiky [2],  je  v informovaní  používateľov, zamestnancov a riadiacich
pracovníkov o tom, aké sa na nich kladú požiadavky na zabezpečenie technologických a informačných

46



zdrojov. Politika má špecifikovať mechanizmy, prostredníctvom ktorých tieto požiadavky môžu byť
dosiahnuté. 

Ďalším  účelom  bezpečnostnej  politiky  je  stanovanie  základnej  úrovne  bezpečnosti,  ktorej  musia
zodpovedať konfigurácie, nastavenia a zabezpečenie jednotlivých komponentov celého systému, tak
aby zodpovedali požiadavkám bezpečnostnej politiky. 

Obr. 1 – Štruktúra informačných služieb

Z uvedených dôvodov ostáva nepochopiteľné, prečo bezpečnostný projekt ostáva aj pre zamestnancov
univerzity  dokumentom  neverejným,  či  sa  stáva  dokonca  dokumentom  tajným.  Snáď  jediným
vysvetlením  môže  byť  dedičstvo  minulosti  a nesprávny  výklad  pojmu  bezpečnosť  v kontexte
informačných technológií.

2.3. Spracovanie bezpečnostnej politiky
Prístupov k spracovaniu bezpečnostnej politiky môže byť celý rad. Pre účely ilustrácie prístupu k tejto
problematike navrhujeme použiť postup popísaný vo všeobecne dostupnej publikácii [2], ktorá patrí
k súboru internetových štandardov.

Dokument identifikuje päť základných krokov v spracovaní bezpečnostnej politiky:

a) identifikácia toho, čo chceme chrániť – inventarizácia aktív;

b) určenie, proti čomu chceme aktíva chrániť – identifikácia (určenie) hrozieb;

c) určenie pravdepodobnosti hrozieb;

d) zavedenie  opatrení,  ktoré  chránia  aktíva  pred  identifikovanými  hrozbami  ekonomicky
efektívnym spôsobom;
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e) kontinuálna  opakovanie  procesu  od bodu a)  a implementácia  opatrení  v prípade  odhalenia
slabých miest v zabezpečení.

Podotknime, že bod d) hovorí, že opatrenia musia byť ekonomicky efektívne. Inými slovami – cena
opatrení musí byť (možno rádovo) nižšia, ako škoda, spôsobená ohrozením konkrétneho aktíva.

Medzi kategórie aktív, pri spracovaní bezpečnostnej politiky dokument radí:

• hardvér – CPU, základné dosky, pracovné stanice, servery, tlačiarne, diskové mechaniky
prípadne polia, komunikačné linky, smerovače;

• softvér – zdrojové kódy programov, preložené programy, utility, diagnostické programy,
operačné systémy, komunikačné programy;

• dáta  –  počas  výpočtu,  uložené  v on-line  systémoch,  archivované,  zálohy,  žurnály,
databázy, počas prenosu prostredníctvom komunikačných liniek;

• ľudia (!) – používatelia, administrátori, „údržbári“ (a dodajme, že aj vývojové tímy);

• dokumentácia  –  o programoch,  hardvéri,  systémoch,  lokálnych  administratívnych
procedúrach;

• zásoby – papier, formuláre, farbiace pásky, magnetické média.

3. Záver
Cieľom  príspevku  bolo  poukázať  na  nedostatočnosť  spracovania  iba  bezpečnostného  projektu
v zmysle  Zákona  o ochrane  osobných  údajov  a zároveň  poukázať  na  potrebu  spracovania
bezpečnostnej  politiky  univerzity.  Možno  teda  konštatovať,  že  otázky  informačnej  bezpečnosti
ostávajú, predpokladám, na väčšine slovenských univerzít neriešené. Prípadné narušenia bezpečnosti
spravidla  ostávajú  nepovšimnuté,  v markantných  prípadoch  sa  z nich  stanú  niekoľkodňové  kauzy.
Univerzity si však nie sú vedomé svojich aktív a hrozieb namierených voči týmto aktívam. Preto ani
opatrenia na ich ochranu nemôžu byť efektívne, prípadne neexistujú žiadne. Situácii neprospieva ani
neexistencia pozície tzv. Chief Security Officer (túto úlohu nemôže plniť prorektor pre informatiku),
resp.  riešenie  na  Technickej  univerzite  v Košiciach,  kde  tieto  kompetencie  spadajú  pod  referát
Civilnej obrany, kde chýbajú adekvátne technologické vedomosti.
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Abstrakt 
Príspevok  sa  zaoberá  využívaním  webových  stránok  vo  vyučovaní  matematiky  na  univerzitách.
Webové stránky predstavujú významný prostriedok pre podporu výučby,  štúdia a ďalších aktivít  v
oblasti  vzdelávania.  V príspevku bola prezentovaná tvorba a možnosti  použitia  webových stránok
projektu Aplikovaná matematika formou e-vzdelávacieho kurzu. 

Abstract
In  the  article  we  deal  with  the  possibilities  of  web  pages  implementation  in  the  teaching  of
mathematics at universities. Web pages present a significant tool for support of teaching, learning
and other activities in the area of education. In the paper we present the creation and the possibilities
of the web pages using of the project Applied mathematics in the form of e-learning course.

Kľúčové slová 
matematika, webové stránky, e-vzdelávanie, vzdelávací proces, aplikovaná matematika 

1. E-vzdelávanie (E-learning)
Univerzitné  štúdium,  nielen  v  dennej  forme,  ale  aj  v externej  forme  štúdia  popri  zamestnaní,
predpokladá aktívnu účasť študenta v procese získavania vedomostí. S narastajúcim počtom študentov
na  univerzitách  je  potrebné  hľadať  alternatívne  spôsoby  odovzdávania  poznatkov veľkému počtu
študentov,  ktorí  sa  priamo  nemusia  zúčastňovať  výučby.  E-vzdelávanie  (E-learning)  môže  byť
rovnocennou  náhradou za predmet vedený vyučujúcim, alebo iba  jeho doplnkom, vždy však musí
dôkladne využívať informačné technológie a podnecovať používateľa k interakcii a aktivite.

Forma vzdelávania podporovaná informačnými technológiami sa nazýva e-vzdelávanie alebo  
e-learning. E-vzdelávanie (E-learning) nám poskytuje  nové možnosti,  ktoré  môžeme vo vzdelávaní
využiť. Jeho cieľom je efektívne využívanie informačných technológií vo vzdelávaní. Tiež sa snaží
odstraňovať a obmedzovať nedostatky spojené s klasickým vyučovaním a stáva sa tak optimálnym
riešením pre komplexné vzdelávanie. 

E-vzdelávanie  (E-learning)  má  veľa  podôb  a foriem.  K najjednoduchším  patria  prepísané  skriptá,
doplnené odkazmi. Takáto forma však využíva potenciál elektronického vzdelávania nedostatočne a je
pomerne  zastaraná.  V súčasnosti  je  e-vzdelávanie  (e-learning)  už  oveľa  dynamickejšie
a interaktívnejšie, poskytuje väčšiu flexibilitu, modularitu a veľa iných výhod. Novšie e-learningové
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študijné  materiály kombinujú  texty s názornými multimediálnymi ukážkami,  využívajú  3D grafiku
(napríklad  na  zobrazovanie  zložitejších  schém)  alebo  používajú  živý  kontakt  s vyučujúcim  cez
videokonferenciu.  Okrem elektronického  obsahu,  ktorý  prináša  celý  rad  výhod,  umožňuje  takýto
systém vzdelávania neporovnateľne lepší manažment učenia sa ([1]). 

2. Webové  stránky  z matematiky  „Aplikovaná  matematika
formou e-vzdelávacieho kurzu“

V rámci rozvojového projektu „Aplikovaná matematika formou e-vzdelávacieho kurzu“, riešeného v
roku  2004,  boli  pre  študentov  SPU v Nitre  vytvorené  e-vzdelávacie  materiály  formou  webových
stránok, ktoré sú prístupné na URL adrese: 

http://www.fem.uniag.sk/km/aplikovana_matematika/ (Obr. 1). 

V teoretickej časti e-vzdelávacieho kurzu sú uvedené definície, vety a matematické metódy, potrebné
na riešenie  aplikovaných úloh z matematiky. V praktickej  časti  e-vzdelávacieho kurzu sú uvedené
vyriešené príklady a aplikované úlohy z matematiky, ktoré vytvárajú webovú zbierku aplikovaných
úloh, tematicky zameraných na rôzne študijné odbory a programy pre študentov SPU v Nitre. Zbierka
obsahuje návody na riešenia úloh, celé riešenia a výsledky úloh.

2.1. Tvorba webových stránok
Pri  tvorbe  webových stránok  bol  použitý  programový balík  Macromedia  Studio  MX 2004,  ktorý
obsahuje  nasledujúce  programy:  Dreamweaver  MX 2004,  Flash  MX 2004,  Fireworks  MX  2004,
Freehand  MX  2004.  Keďže  webové  stránky  Aplikovaná  matematika  neobsahujú  žiadne  flashové
animácie,  z uvedeného  súboru  programov  boli  najviac  využívané  Dreamweaver  MX  2004,  čo  je
vývojové prostredie na tvorbu statických webových stránok a dynamických webových aplikácií. Ďalej
pre  editáciu  a úpravu  obrázkov bol  použitý  program Fireworks  MX 2004,  ktorý  obsahuje  všetky
základné funkcie ako u iných podobných programov, pričom je hlavne zameraný na použitie grafiky
na  webe.  Správne  zobrazovanie  matematických  výrazov  na  webových  stránkach  bolo  vyriešené
pomocou programu MathType 5.1, ktorý umožňuje tvorbu výrazov a ich následnú transformáciu do
vhodného  obrázkového  formátu.  Použitím  obrázkov  zobrazujúcich  výrazy  bol  vyriešený  problém
zobrazovania  matematických  výrazov  pomocou  značkovacieho  jazyka  MathML  v rôznych
internetových prehliadačoch.

3. Hlavné menu webových stránok
Hlavné menu webových stránok Aplikovaná matematika pozostáva zo štyroch hlavných položiek:

1. Hlavná stránka
2. Funkcia jednej reálnej premennej
3. Derivácia funkcie jednej reálnej premennej
4. Funkcia dvoch reálnych premenných
Ďalšie členenie položiek na podpoložky je nasledujúce: 

2.  Funkcia jednej reálnej premennej:  
2.1.  Základné pojmy funkcie jednej reálnej premennej
2.2.  Základné vlastnosti funkcie jednej reálnej premennej
2.3.  Elementárne funkcie
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2.4.  Funkcie ekonomickej analýzy
2.5.  Funkcia ponuky a dopytu

3.  Derivácia funkcie jednej reálnej premennej
3.1.  Derivácia funkcie – základné pojmy
3.2.  Vlastnosti derivácie funkcie jednej reálnej premennej
3.3.  Marginálna analýza
3.4.  Elasticita funkcie
3.5.  Fyzikálne aplikácie derivácie

4.  Funkcia dvoch reálnych premenných
4.1.  Základné pojmy funkcie dvoch reálnych premenných
4.2.  Parciálne derivácie 1. rádu
4.3.  Parciálne derivácie 1. rádu zloženej funkcie
4.4.  Parciálne derivácie vyššieho rádu
4.5.  Lokálne extrémy
4.6.  Viazané lokálne extrémy

Do  jednotlivých  tematických  celkov  boli  zaradené  aplikované  úlohy  použiteľné  vo  výučbe
matematiky v témach:  funkcia jednej reálnej premennej, diferenciálny počet funkcie jednej reálnej
premennej a funkcia dvoch reálnych premenných.

3.1. Prínos vytvorených webových stránok
Prínosom vytvorených webových stránok je:

- sprístupnenie získania vedomostí z matematiky atraktívnou formou e-vzdelávania,

- implementácia  nových  a menej  tradičných  metodických  postupov vyučovania  matematiky  na  
univerzite s využitím IKT,

- rozvoj  medzipredmetových vzťahov, podporený riešením aplikovaných úloh  vyplývajúcich z  
potrieb profilujúcich predmetov a praxe,

- skvalitnenie práce vysokoškolského učiteľa prostredníctvom IKT,

- podpora vzdelávania  a odborného rastu pedagógov v oblasti  použitia  IKT vo vysokoškolskom  
vzdelávaní.

4. Záver
Technológie sú pre e-vzdelávanie (e-learning) kľúčové. Nie sú to však len hardvérové parametre, ako
napríklad  rýchlosť  internetového  pripojenia  alebo  bezpečnosť  spojenia  a  podobne,  ale  najmä
jednoduchosť  a  praktickosť  využitia.  Problémom nie  sú  technológie  pre  koncových používateľov
(študentov), ale pre tvorcov obsahu – školiteľov. Úspešný a efektívny e-learningový program môže
zhotoviť len taká inštitúcia, ktorá má prepracovaný systém uchovávania znalostí, technicky zdatných
školiacich a potrebné hardvérové a najmä softvérové vybavenie ([1]).E-vzdelávanie (e-learning) má
veľkú  perspektívu  do  budúcnosti.  Stáva  sa  podporou  pri  výučbe  -  zrýchľuje  výučbu,  odbúrava
nevyužitý  čas  na  diktovanie  zadaní,  riešení,   termínov,  podmienok  a  uľahčuje  preverovanie
nadobudnutých  vedomostí.  Podporuje  formy  štúdia  popri  zamestnaní,  kde  veľké  objemy  práve
aktuálnych  informácií  k študovanej  tematike  môžu  študenti  získavať  nielen  cez  víkendy  v  čase
konzultácií, ale v čase a mieste, keď im to vyhovuje.
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Abstrakt slovenský
Knižnica je dôležitým informačným centrom každej vysokej školy. Cieľom príspevku je poukázať na
možnosti knižnično-informačného systému DAWINCI pri riešení úloh akademickej knižnice. Moderný
systém totiž okrem evidencie fondu, publikačnej činnosti, čitateľov a výpožičiek musí vedieť reagovať
aj  na  nové  trendy  v  oblasti  e-vzdelávania,  tvorby  digitálnych  knižníc,  plnotextových  databáz,
informačných brán a podobne. 

Abstract English 
Library is an important information center of every university. This article focuses on LIS DAWINCI
and its possibilities of academical libraries tasks solving. Except common functions as documents,
publication acitivity, users and thier loans registration, a modern system has to react on new trends
in e-learning, establishing new digital libraries, fulltext databases and information gateways.

Kľúčové slová
brána, portál, fulltext, E-vzdelávanie, multimédia, DAWINCI

1. Knižnica ako zdroj informácií
Škola je miestom, kde človek má možnosť učiť sa, získavať poznatky a informácie. Knižnica je vo
všeobecnosti zasa miestom, kde sú poznatky uložené a umožňuje ich získanie a použitie. Školská (v
tomto  prípade  univerzitná  resp.  fakultná)  knižnica  je  teda  takpovediac  informačným centrom na
druhú.  Slúži  samotnej  škole  a  jej  pracovníkom,  ale  aj  študentom,  iným knižniciam,  či  odbornej
verejnosti.  Úloh  je  teda  mnoho  a  prostriedkom  k  ich  úspešnému  zvládnutiu  by  mal  byť  aj
automatizovaný knižnično-informačný systém (AKIS).

V súvislosti s hodnotením kvality vysokých škôl, procesmi akreditácie, hodnoteniami grantových úloh
a zvyšovaním závislosti financií od počtov študentov, sa čoraz viac objavujú otázky efektívnej správy
publikačnej činnosti, diplomových a kvalifikačných prác a ďalších druhov dokumentov.

Sledujeme aj zvyšujúce sa nároky samotných pracovníkov vysokej školy a jej študentov na výstupy z
knižnice  a  možnosti  získavania  informácií.  Jednotlivé  typy  úloh  a  ich  riešenie  pomocou  AKIS
DAWINCI si predstavíme podrobnejšie.
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Základným poslaním knižnice bolo, je a aj zostane správa informačných údajov, fondov a procesných
dejov (akvizícia, evidencia, štatistika a poskytovanie dokumentov). Funkcie pokrývajúce tieto potreby
musí poskytovať každý systém. V tejto oblasti systém DAWINCI pokrýva všetky informačné toky a
funkčné  požiadavky  v knižnici.  Ponúka  funkcie  pre  realizáciu  celého  cyklu  správy  fondov  (od
objednania, cez menné a vecné spracovanie, prírastkovanie až po úbytkovanie), funkcie pre kontakt
s užívateľmi (čitatelia rôznych kategórií, celý životný cyklus výpožičiek, poplatky a služby), funkcie
pre správu periorík, sprácu a evidenciu publikačnej činnosti, funkcie pre prezentáciu systému (OPAC
a Z39.50 server),  funkcie pre kooperáciu knižníc  (Z39.50 protokol  server aj  klient)  a nástroje  pre
správu elektronických dokumentov (fulltext a storage server).

2. Špecifiká univerzitnej knižnice

2.1. Evidencia publikačnej činnosti
Univerzitná  knižnica  má jednu  špecifickú  úlohu  a  tou  je  evidencia  publikačnej  činnosti.  V  tejto
oblasti nastáva istý posun, na ktorý bolo potrebné reagovať. Okrem základnej evidencie záznamov o
publikačnej činnosti pracovníkov s možnosťou generovať výstupy a vyhľadávať, sa čoraz viac začína
klásť dôraz na:

• sofistikované štatistiky EPC, prehľady pre osobu, pracovisko, fakultu, atď.

• evidenciu plných textov za účelom:

o plnotextovej indexácie pre potreby vyhľadávania

o sprístupňovania v rámci intranetu

o zverejňovania v internete

o poskytovania za poplatok (napr. formou DDS)

o kombinácií uvedeného

• evidenciu  plných  textov  bakalárskych,  diplomových  a kvalifikačných  prác  s podobnými
možnosťami ako pre EPC

2.2. Elektronické zdroje a dokumenty
Ďalšou úlohou knižnice je spracovanie zaujímavých informačných zdrojov. Teda tvorba informačnej
bázy s dôrazom na istú tému. Informačný zdroj odborný pracovník nájde, popíše, ohodnotí relevanciu
a  vecne  spracuje.  Používateľ  očakáva,  že  relevantné  informácie  dostane  z  jedného  zdroja,  a  tým
zdrojom môže byť vyhľadávací nástroj knižničného systému.

Zdroje elektronických dokumentov sú najmä:

• publikačná činnosť pracovníkov (plné texty, alebo anotácie)

• diplomové, záverečné a kvalifikačné práce študentov

• edičná činnosť na univerzie
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• internet a intranet

• e-vzdelávanie, prednášky, cvičenia a návody

Tieto elektronické zdroje je možné spracovávať, triediť, vystavovať a tak ponúkať užívateľom. 

3. Čo teda ponúka systém DAWINCI?
Systém DAWINCI v oblasti el. zdrojov a dokumentov umožňuje:

• vytvárať katalogizačné záznamy k elektronickým dokumentom a zdrojom

• ukladať elektronické dokumenty na FTP/file serveroch pre rôzne stupne použitia (indexácia,
archivácia,  lokálne  zverejnenie,  globálne  zverejnenie,  poskytovanie  za  úhradu  a ich
kombinácie)

• zabezpečiť  indexovanie  a  fulltextové  prehľadávanie  uložených  dokumentov  s väzbou  na
katalogizačné záznamy

3.1. Integrácia
Hlavný prínos zastrešenia  elektronických dokumentov pod AKIS je  možnosť vytvorenia jednotnej
brány pre vyhľadávanie informácií. Používateľ dostáva možnosť prehľadávať informácie o klasických
informačných prameňoch (fondoch knižnice) a zároveň aj elektronických. Linkovanie informácie je
obojstranné. Vyhľadaním plného textu je možné získať bibliografickú informáciu, resp. informáciu o
dostupnosti  dokumentu  a  naopak  prehľadávaním  bibliografických  metadát  (podľa  tematického,
predmetového, žánrového, či  inak katalogizačne spracovaného hľadiska) je možné získať plný text
(resp. linku na originál, resp. inú informáciu o dostupnosti plného textu).

Výhoda  integrácie  je  zrejmá.  Každý  dokument  prechádza  cez  knižnicu,  kde  je  katalogizačne
spracovaný. Pracovníci knižnice robia vlastne rovnakú prácu ako pri tradičných médiách a sú schopní
aj pre spracovanie elektronických zdrojov použiť používateľské prostredie, na ktoré sú zvyknutí. Pre
túto  činnosť  teda  nie  je  potrebné  vytvárať  špeciálnu  organizačnú  jednotku,  ale  je  možné  ju
organizačne realizovať ako jednu z úloh pre univerzitnú knižnicu.  Pri  plnotextovom indexovaní  je
možné vyhľadávať v celej  škále  elektronických formátov (súbory MS Office,  HTML, PDF, TXT,
XML, ...), toto hľadanie realizovať rýchlo vo veľkom objeme dát.

3.2. Prezentácia dát
Linkovať  je  možné  samozrejme  aj  elektronické  zdroje  netextovej  povahy.  Ide  najmä  o  hudobné
ukážky vo formátoch wav, mp3, ogg a wma, alebo o video ukážky vo formátoch avi, mpeg, dvd a
podobne. Tieto zdroje môžu mať prezentačnú povahu (obrázok obálky, ukážka z CD a pod.) ale aj
informačnú  hodnotu  (nahrávka  výslovnosti,  video  návod  a  pod.).  Pre  tieto  dokumenty  systém
samozrejme netvorí  indexy, ale  jeho úlohou je  sprístupňovať  ich  ako prílohu ku katalogizačnému
záznamu o titule, z ktorého pochádzajú, alebo k nemu majú istý vzťah.
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3.3. Kooperácia knižníc
Modely sprístupňovania dokumentov samozrejme sledujeme a pripravujeme sa na zapojenie našich
zákazníkov do projektov ako “Diplomové a dizertačné práce SR” (www.etd.sk).

Potreba  spolupráce  knižníc  je  nevyhnutnosťou.  Mnohé  knižnice  disponujú  napríklad  Z39.50
serverom, a tak vystavujú svoj fond svetu. Aj DAWINCI disponuje protokolom Z39.50. Problémom
však  je,  že  ponuka  centralizovaných  vyhľadávacích  nástrojov  umožňujúcich  integrovať  výsledky
hľadania  na  priereze  knižníc  rôznych  systémov  je  pomerne  malá.  V  tejto  súvislosti  sme  okrem
zníženia  cien  modulov  Z39.50  server  a  Fulltext  server  začali  budovať  aj  informačný  portál
InfoGate.SK. Jeho prvá verzia je v pilotnej prevádzke už prístupná.

4. Praktická realizácia
Prečo teda investovať do AKIS a do systému DAWINCI? Funkčne ide o vyspelý systém, tuzemský
produkt,  ktorý  flexibilne  reaguje  na  potreby  a  úlohy  našich  informačných  pracovísk.  Zákazníci
systému iste  potvrdia  jednoznačne ústretový a seriózny prístup  dodávateľa  vo fáze implementácie
systému  a  jeho  následnej  prevádzky.  Systém  je  možné  prevádzkovať  u  zákazníka  a  spravovať
diaľkovo  cez  internet,  alebo  naopak,  zákazník  môže  systém  používať  na  diaľku  (outsourcing).
Zákazník si môže systém zakúpiť, alebo prenajať. 

4.1. Základná idea
Vzťah dodávateľ – zákazník je dlhodobý a realizuje sa prostredníctvom programu podpory. Tento
program umožňuje zákazníkovi získavať nové verzie systému, bezplatný pozáručný servis,  hotline,
údržbu  a  ďalšie  výhody.  Inými  slovami,  podpora  a  spokojnosť  zákazníka  je  na  prvom mieste  a
zavedením systému sa spolupráca vždy len začína. 

4.2. Projekty
Práve spoluprácou so zákazníkmi sa do systému integrovali systémy bezkontaktných čipových kariet,
systémy pre ochranu fondu (RFID), diaľkové snímače čiarových kódov pre potreby revízie a mnoho
ďalších užitočných funkcií. 

V aktuálnej  verzii  je  možná  integrácia  viacerých  knižníc  do  jednej  databázy  konzorcia.  Systém
ponúka  aj  tzv.  doménovú prevádzku.  Táto  prevádzka  je  charakterizovaná  tým,  že  knižnice  majú
spoločné  časti  bibliografických dát  (zdielanie  na úrovni  poľa)  a všetky ostatné  dáta  majú  vlastné
(zostvy, holdingy, výpožičky a pod..).

5. Literatúra
[1] GRMAN J.: Úlohy moderného knižnično-informačného systému vo vysokoškolskom prostredí. In:
Zborník konferencie UNINFOS 2004 v Bratislave.

[2]  GRMAN J.,  ŠPÁNI P.:  Možnosti  knižničného informačného systému a jeho miesto v procese
dištančného vzdelávania a e-vzdelávania. In: Zborník konferencie UNINFOS 2003 v Nitre.

58



[3]  GRMAN  J.:  Vplyv  technológie  na  prevádzkové  náklady  a  úžitkovú  hodnotu  knižničného
informačného systému – projekt DAWINCI. In: Zborník konferencie UNINFOS 2002 v Žiline.

6. O autorovi
Mgr. Ján Grman je absolventom Matematicko-fyzikálnej fakulty UK v Bratislave - odbor Teoretická
informatika a programovacie systémy a absolventom postgraduálneho štúdia na Katedre merania FEI
STU v Bratislave. Od roku 1996 je manažérom projektu knižnično-informačného systému DAWINCI.
Je konateľom spoločnosti  SVOP s.r.o,  ktorá sa zaoberá vývojom a distribúciou softvéru a predaju
informačných technológií. Aktívne ovláda anglický jazyk, pasívne ruský. Je ženatý, má dve dcéry.
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JE E-LEARNING VŠELIEKOM?

IS E-LEARNING CURE-ALL?

Ing. Jolana Gubalová
Ekonomická fakulta UMB

Katedra kvantitatívnych metód a informatiky, jolana.gubalova@umb.sk

Abstrakt:
V príspevku sú zhrnuté doterajšie praktické skúsenosti učiteľov informatiky s využitím e-learningu pri
výučbe  diaľkových  študentov  na EF-UMB. Študenti  majú  k  dispozícii  výučbové  programy na CD
nosičoch.  Vytvorené  boli  v aplikácii  Zoner  Context  Profi  4,  ktorá  je  priamo  určená  na  tvorbu
multimediálnych elektronických výučbových materiálov.  Názor samotných študentov na tento nový
spôsob vzdelávania bol zisťovaný prostredníctvom elektronických dotazníkov. Ich výsledky sú taktiež
súčasťou príspevku.

Abstract:
Existing hands-on experience of using e-learning at Faculty of Economics, Matej Bel University are
sumarized in this contribution. Students can use multimedial training courses, vhich were created by
programme Zoner Context Profi 4. Student’s opinions were found up by electronic questionnaires.
Proved results are published in this contribution too.

Kľúčové slová:
e-learning,  informačno-komunikačné  technológie,  elektronické  výučbové  programy,  multimediálne
pracovisko, videosekvencie, elektronický dotazník

1. Implementácia  e-learningu  do  vzdelávacieho  procesu
na Slovensku

V poslednom období  u nás čoraz častejšie  dochádza k implementácii  e-learningu do vzdelávacieho
procesu  univerzít  ako  aj  stredných  a  základných  škôl.  Ako  najčastejší  dôvod  jeho  uplatnenia  sa
uvádza, že znalosti získané v škole vystačia len na určité časové obdobie a preto je potrebné ďalšie
kontinuálne  vzdelávanie.  Súvisí  to  samozrejme  s tým že  množstvo  informácií,  ktoré  je  potrebné
zvládnuť,  neustále  narastá  prípadne  sa  mení  a aktualizuje.  Keďže e-learning poskytuje  študujúcim
možnosť vzdelávať sa vlastným tempom, v čase osobného voľna, je mimoriadne vhodný najmä pre
celoživotné vzdelávanie, dištančné štúdium a diaľkové štúdium.Všetci však vieme, že zavedenie e-
learningu  vyžaduje  vysoké  vstupné  náklady  spojené  s nákupom  príslušného  technického
a programového vybavenia ktoré je nevyhnutné pre tvorbu kvalitných vzdelávacích multimediálnych
materiálov.  Preto  bol  e-learning  donedávna  doménou  hlavne  bohatých  firiem  a súkromných
vzdelávacích  spoločností.  Z výskumov, ktoré  previedli  niektoré  e-learningové spoločnosti  –  napr.
firma  Kontis  vyplýva,  že  e-learning  v mnohých  prípadoch  neprináša  výsledky,  ktoré  sa  od  neho
očakávajú. Ako základné príčiny uvádza: nízku mieru zapamätania si učiva, dlhé kurzy, štandardné
kurzy navrhnuté  pre  veľké množstvo používateľov,  ktoré  neriešia  špecifické potreby jednotlivcov,
nedostatok interakcií s ostatnými študentmi a vysoké percento odpadlíkov.
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Po prehliadke plných verzií alebo demo verzií niektorých ponúkaných výučbových programov som
nadobudla dojem, že príčinou by mohli byť nedostatočné pedagogické a didaktické znalosti tvorcov
výučbových programov pre firmy. Vynikajúca znalosť IKT ani najkvalitnejšie programovacie nástroje
nemôžu zaručiť, že vytvorený produkt bude naozaj dobrý a pomôže študujúcemu dokonale si osvojiť
učivo. Mnohé z nich svojou prehnanou náročnosťou a veľkým objemom vedomostí  poskytovaných
naraz,  bez  spätnej  väzby,  či  prehnanou  rušivou  grafikou  alebo  videosekvenciami  skôr  odradia
záujemcov  od  takéhoto  spôsobu  štúdia.  Aj  pre  e-learning  je  dôležité  dôsledné  dodržiavanie
základných didaktických zásad.

2. Skúsenosti so zavádzaním e-learningu na EF UMB
2.1. Výučba informatických predmetov s využitím e-learningu
Na Ekonomickej  fakulte UMB už roky prebieha okrem dennej  formy štúdia aj  externá forma a na
našom detašovanom pracovisku v Poprade mala minulý školský rok – 2004/2005 premiéru dištančná
forma štúdia.

Všetci študenti na prvom stupni inžinierského štúdia v dennej aj externej forme majú do študijných
plánov zaradený predmet Informatika 1 a Informatika 2 s nasledovnými vzdelávacími cieľmi:

Informatika 1 - vysvetliť základné pojmy z oblasti informačných technológií a ukázať možnosti ich
praktického  využitia.  Naučiť  efektívne  používať  osobný  počítač,  základné  druhy  kancelárskeho
softvéru, služby počítačových sietí a internetu.

Informatika  2  - naučiť  efektívne  používať  tabuľkový  kalkulátor,  ako  štandardný  a univerzálny
nástroj na riešenie bežných praktických úloh hlavne v ekonomickej oblasti. V nasledujúcej tabuľke je
porovnaná hodinová dotácia týchto predmetov pre dennú a diaľkovú formu štúdia.

Predmet Semester Počet 
kreditov

Dotácia 
pre denné štúdium

Dotácia 
pre diaľkové štúdium

Informatika 1 1 4 13/39 4/12
Informatika 2 2 3 0/26 0/8

Tabuľka 1 dotácia: počet hodín za semester - prednáška/cvičenie
Z tabuľky 1 je zrejmé, že hodinová dotácia u diaľkovej formy je neporovnateľne nižšia ako v dennom
štúdiu a vzhľadom na charakter predmetu, ktorý vyžaduje praktické precvičenie nových poznatkov
a nadobudnutie  praktických  zručností  pre  prácu  s počítačom  alebo  s  aplikáciou,  sa  tento  faktor
významne podpisuje  pod slabšie  výsledky dosiahnuté  v diaľkovej  forme štúdia.  Samotní  diaľkoví
študenti sa často sťažovali že im konzultácie nestačia a sami si nedokážu predpísané učivo osvojiť
v požadovanom rozsahu a kvalite.

Z týchto dôvodov sme sa rozhodli, že od školského roku 2003/2004 v diaľkovom štúdiu zavedieme
pre predmety Informatika 1 a Informatika 2 okrem klasických viachodinových konzultačných blokov
aj  elektronické  vzdelávanie  (e-learning).  Diaľkoví  študenti  majú  možnosť  zapožičať  si  okrem
klasických  výučbových  materiálov  –  učebníc  a  skrípt  aj  multimediálne  výučbové  CD nosiče.  Na
týchto nosičoch sa okrem hypertextového výkladu učiva nachádzajú aj videosekvencie s praktickými
ukážkami riešenia  jednotlivých úloh.  Študenti,  ktorí  nestihnú  zachytiť  výklad na konzultáciách,  si
môžu pozrieť  postup  ešte  raz  v pohode  domáceho  prostredia,  na  svojom počítači.  So študentami
komunikujeme prostredníctvom e-mailu  (rozposielanie,  zozbieranie  seminárnych  prác)  a chat-u  na
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internete.  V budúcnosti  by  sme  chceli  v prípade  záujmu  z  ich  strany  uskutočňovať  aj
videokonferencie.

Naše očakávania sme mohli zhrnúť do dvoch bodov:
• Zlepšenie výsledkov skúšok,
• Skvalitnenie  konzultačných  stretnutí  ktoré  sa  častokrát  menili  na  monológ  vyučujúceho  -

snažiaceho sa sa v krátkom časovom úseku poskytnúť študentom čo najviac nových informácií
a pasívnych poslucháčov.  Predpokladali sme, že si študenti  už zo zvedavosti  pozrú pripravené
videosekvencie zaoberajúce sa praktickými ukážkami aplikácií ktoré musia zvládnuťa na stretnutí
sa budeme venovať náročnejším častiam učiva.

•

2.2. Multimediálne pracovisko
K zavedeniu e-learningu sme mohli pristúpiť aj preto, že v roku 2002 bolo na našej fakulte zriadené
multimediálne  pracovisko  na  tvorbu  výučbových  materiálov  pre  elektronické  vzdelávanie.
Z prostriedkov  získaných  z rozvojového  projektu  bol  zakúpený  kvalitný  multimediálny  počítač
vybavený  strihovou  kartou  a  špeciálnym  softvérom  Adobe Design Collection 6.0,  umožňujúcim
digitálne  spracovanie  textových,  grafických,  zvukových  údajov  a  videosekvencií,  a  ďalším
programom Zoner Context 4 Profi na tvorbu výučbových materiálov pre elektronické vzdelávanie a
digitálna videokamera. 

V roku 2003 k nim pribudla ďalšia multimediálna pracovná stanica, notebook, pamäťové médiá pre
potreby  archivácie  a zálohovania  spracovávaných  dokumentov,  softvér  Macromedia Flash
a Camtasia Studio.  K najväčšiemu  rozšíreniu  došlo  v roku  2004,  keď  bolo  zakúpených  ďalších
15 multimediálnych  počítačov  a multimediálne  pracovisko  bolo  transformované  na  Stredisko
dištančného vzdelávania. Toto stredisko v súčasnosti hojne využívajú nielen pedagogickí pracovníci
ale  aj  doktoranti  a študenti.  Realizuje  sa tu príprava elektronických výučbových materiálov pre e-
learning.

2.3. Hodnotenie úspešnosti e-learningu
V snahe umožniť študentom vyjadriť svoj vlastný názor na tento nový spôsob vzdelávania a získať tak
spätnú  väzbu z ich  strany sme pripravili  elektronický dotazník.  Na záver  akademického roka sme
prostredníctvom neho zisťovali,  ako hodnotia tento  spôsob vzdelávania  a problémy s ním spojené.
Zaujímala  nás  predovšetkým  „konštruktívna  kritika“,  ktorá  by  viedla  k odstráneniu  chýb
vyplývajúcich  z nedostatku  skúseností  a ďalšiemu  zdokonaľovaniu  elektronických  výučbových
materiálov. Dotazníky vyplnili všetci študenti na skúške po absolvovaní praktického testu na počítači.
Boli  anonymné a spolu ich vyplnilo  230 respondentov – študentov diaľkového bakalárskeho alebo
inžinierskeho štúdia.

Na kľúčové anketové otázky respondenti odpovedali nasledovne:
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 Uveďte čo Vám na multimediálnych ukážkach nevyhovovalo a čo by ste Vy osobne navrhovali
zlepšiť:

Najčastejšie  študenti  navrhovali  zvýšiť  množstvo  videosekvencií  s praktickými  ukážkami  riešenia
úloh,  niekedy  sa  im  zdalo,  že  práve  tie  ťažšie  úlohy  neboli  vyriešené,  rýchle  alebo  pomalé
predvádzanie jednotlivých úkonov vo videosekvenciách, monotónny hlas prednášajúceho,...

 Uveďte hlavné dôvody, prečo Vám štúdium s využitím e-learningu viac vyhovovalo:

Najčastejšie  uvádzaným  dôvodom  bola  možnosť  vizualizácie  riešenia  úloh  prostredníctvom
videosekvencií,  e-learning  šetrí  čas  strávený  čítaním  učebníc,  rýchlejšie  a ľahšie  zapamätanie  si
postupov riešení úloh, možnosť učiť sa aj bez priamej pomoci učiteľa, niektorí študenti uviedli, že
lepšie  chápu  videné  a počuté  ako  prečítané,  lepší  prístup  k  učivu,  jednoduchšie  vyhľadávanie
informácií, kreatívnejší spôsob učenia. Diaľkovým študentom, ktorí sa pripravovali na skúšku priamo
v zamestnaní,  vyhovovalo to,  že nemuseli  nosiť  so sebou množstvo kníh a všetky informácie mali
priamo na CD. Niektorí uviedli že to bolo zaujímavejšie a mali pocit, že znovu sedia na prednáške.

 Uveďte hlavné dôvody, prečo Vám štúdium s využitím e-learningu nevyhovovalo:

Najčastejšou príčinou bolo to, že respondenti buď nevlastia počítač, resp. ich počítač je zastaralý, bez
multimediálnej  podpory.  Učebné  texty  sa  im preto  pomaly  a zdĺhavo načítavali.  Taktiež  sa  často
vyskytla kritika ohľadom množstva vyriešených úloh prostredníctvom videosekvencií. Študenti mali
pocit, že bolo vyriešených málo vzorových úloh a práve riešenia najťažších úloh chýbali. Problémom
bol aj nedostatok výučbových CD, ktoré si študenti medzi sebou požičiavali.

Táto konštruktívna kritika nám veľmi pomohla pri tvorbe ďalších výučbových CD nosičov nielen pre
predmety z oblasti informatiky.

 Uveďte slovne, za akých podmienok by ste boli schopní si samostatne osvojiť učivo:

Odpovede boli  rôzne.  Niektorí  študenti  tvrdili,  že za pomoci  výučbového CD, kde sú aj  názorné
ukážky riešenia úloh (či už videozáznamy alebo vyriešené úlohy). Niektorí by uvítali aj prednášky
na videu. Ďalší sa vyjadrili,  že samostatne si osvojiť učivo je jednoduchšie,  pokiaľ má už študent
zručnosti  a  skúsenosti  z  praxe,  v  opačnom prípade  by  uprednostnili  podporu  učiteľa  a  následné
"zopakovanie si" učiva, napr. formou výučbového CD.

3. Záver
Z uvedených výsledkov vyplýva, že absolútna väčšina  respondentov hodnotí  e-learning pozitívne.
Mimoriadne  kladnú odozvu získali  videosekvencie  s názornými ukážkami riešení  vzorových úloh,
ktoré respondentom pomohli rýchlejšie si osvojiť nové učivo. Taktiež im vyhovovalo štúdium teórie
z výučbového CD, vďaka rýchlejšej orientácii v texte a hypertextovým odkazom. Aj napriek tomu
však  takmer  polovica  respondentov  odmieta  samostatné  štúdium  s minimálnou  podporou
učiteľa,  aj  keby  mala  k dispozícii  klasické  aj  elektronické  výučbové  materiály. Tento  názor
výraznejšie nezávisí od veku respondentov.

Ako bude vyzerať e-learning v budúcnosti, vo veľkej miere závisí aj od ďalšieho rozvoja informačno-
komunikačných  technológií.  Postava  učiteľa  by  však  mala  byť  dominantnou  aj  v budúcnosti.
V dištančnom  vzdelávaní  by  mal  plniť  úlohu  tútora,  ktorý  bude  koordinátorom,  manažérom,
konzultantom a skúšajúcim zároveň. E-learning, podľa môjho názoru, nie je všeliekom ale pri vhodnej
aplikácii sa môže stať efektívnym podporným nástrojom pre vzdelávanie.

65



4. Literatúra
Základné dokumenty Rady Európy. http://www.radaeuropy.sk/

Zatloukal, K., Ulrich, M.: Problémy pri realizaci e-learningu. ČVUT, Praha 2004.

Květoň, K., Základy e-learningu 2003. ČVUT, Praha 2004.

Mechlová, E.: Vývoj vzdělávacích multimediálních programů v e-learningovom prostředí. Ostravská
universita, Ostrava 2004.

5. O autorovi
Jolana  Gubalová  je  učiteľkou  informatiky  na  EF  UMB.  Vyučuje  predmety:  Informatika 1,
Informatika 2, Informatika pre manažérov, Databázové systémy a Internet pre ekonómov. Venuje sa
príprave multimediálnych výučbových materiálov pre elektronické vzdelávanie. Je spoluautorkou a
riešiteľkou niekoľkých projektov z oblasti e-learningu.

66



UŽITÍ HYPE CYCLE DIAGRAMU PŘI POPISU
BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB V PRAXI VŠ

USE OF HYPE CYCLE DIAGRAM FOR DESCRIPTION OF
SECURITY THREATS AT COLLEGE

Milan Hála, Jarmila Helmanová
Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o. 

katedra matematiky a informačních technologií
e-mail: milan.hala@svses.cz, jarmila.helmanova@svses.cz

Abstrakt slovenský
Příspěvek  je  zaměřen  na  užití  a  aplikaci  Hype  Cycle  diagramu  společnosti  Gartner  při  popisu
bezpečnostních hrozeb informačním technologiím na VŠ. Současně popisuje i jednotlivá možná rizika
v diagramu zobrazená.

Abstract  English 
The  paper  deals  with  use  and  application  of  Hype  Cycle  diagram  of  Gartner  Group  for  the
description  of  security  threats  to  ICT  at  Private  College  of  Economic  Studies  Prague.  It  also
describes the risks presented in the diagram.

Kľúčové slová
Hype Cycle, bezpečnostní hrozba, informační technologie

1. Úvod
Současná  doba  je  často  nazývána  dobou  informací,  informační  společností.  Bez

informačních  technologií  si  dnes  už  téměř  nikdo,  snad  kromě  poustevníka  v zapadlých
místech afrického kontinentu, nedokáže život představit.

Současnost  je  dobou  informací,  ale  díky  stále  se  zvyšující  závislosti  na  informačních
technologiích a snaze mnohých toho „nečestně“ využít by se dala nazývat také dobou bezpečnostních
rizik.  Vždyť  slova  jako  hacker,  cracker,  počítačový  virus,  červ,  záplata  operačního  systému  se
z odborných knih a statí rozšířila do novinových článků či hlavních zpravodajských relací.

Potřeba popsat bezpečnostní rizika „přehledně“, tedy tak, aby i méně odborně zdatný uživatel
informačních  technologií  získal  představu o „kvalitě“  hrozby a jejím postavení  ve „škále“  hrozeb
vzrůstá. Není snadné takový způsob najít. Proto nás zaujal Hype Cycle diagram společnosti Gartner,
který zmíněnou potřebu realizuje.
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2. Hype Cycle diagram
Hype Cycle diagram (dílo analytika Jackie Fenna) začala společnost Gartner užívat již

v roce 1995, v našich končinách není ale příliš známý a užívaný (což je určitě škoda). 

Sama společnost Gartner definuje tento diagram jako „grafickou reprezentaci vyzrálosti,
osvojení a business aplikace specifických technologií“. 

2.11 Popis Hype Cycle diagramu
Hype Cycle  diagram [1][2],  hojně  využívaný   pro  dynamické  srovnání  specifických

trendů, na svislé ose (y) uvádí míru výskytu, viditelnosti (visibility) daného jevu (hrozby), na
vodorovné ose (x) pak jeho vyzrálost (maturity).

Obr. 1: Hype Cycle diagram

Vodorovná osa je rozdělena do pěti fází:
Technology  Trigger (technologičtí  spouštěči):  převratná  veřejně  demonstrovaná

událost nebo uvedení nového výrobku na trh ve sledované oblasti.

Peak  of  Inflated  Expectation (vrchol  očekávání):  fáze,  kdy je  výrobku nebo  jevu
věnován zvýšený zájem, je nejvíce viditelný, ale vykazuje ještě mnoho chyb. Jsou pořádány
konference, jev či výrobek je intenzivně publikován.

Trough  of  Disillusionment (dno  rozčarování):  bod,  ve  kterém  se  výrobek  či
technologie stává nemoderní, předpoklady se nenaplnily, o jevu se přestává psát. 

Slope  of  Enlightenment (svah  poučení,  znovuzrození):  výrobek  (jev)  se  z  fáze
experimentu dostává do oblasti  „skutečné práce“,  dochází  k pochopení  možných aplikací.
Dochází ke komerčnímu využití.
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Plateau of Productivity (plošina produktivity): jsou demonstrovány a užívány výhody
technologie,  výrobku či  jevu.  Nástroje  a  metody jsou  stále  stabilnější  a  jsou  rozvíjeny v
dalších generacích. Finální výška „plošiny” závisí na aplikovatelnosti.

2.2. Postup výrobku či jevu diagramem
Každý produkt  či  jev  většinou  prochází  diagramem jeho  jednotlivými  fázemi  zleva

doprava. Někdy je také vodorovná osa označována jako časová (time) Nejprve přichází nová
či převratná technologie,  zaujme a postupně se vyvíjí,  aby zaujala své místo v pravé části
grafu.  Některé jevy ale nemusejí  projít  všemi oblastmi,  mohou „zemřít“,  přestat  existovat
v různých fázích. V pravé části grafu se pak již více neobjeví.

3. Využití Hype Cycle grafu při popisu bezpečnostních hrozeb
Výhody využití  zmiňovaného typu grafu pro zobrazení  vývoje nových technologií  je

více než zřejmé. Protože bezpečnostní hrozby v oblasti IT mezi „nové technologie“ bezesporu
patří,  je  možné  i zde  Hype  Cycle  diagram  využít.  Již  zmiňovaná  společnost  Gartner
publikovala v lednu 2004 tento graf se znázorněním kybernetických hrozeb [3].

Obr. 2: Cyberthreat Hype Cycle – zdroj Gartner Group, leden 2004

Nejprve si povšimněte drobných změn v označení jednotlivých fází grafu tak, aby lépe
odpovídaly popisu informačních technologií. Změny v označení druhé a třetí fáze nejsou příliš
podstatné,  poslední  fáze  nese  označení  Plateau  of  Permanent  Annoyance  (plošina
permanentních zlobilů – stabilní, „vyzrálá“ řešení).  Význam a smysl diagramu je zřejmý a
není třeba ho blíže vysvětlovat.
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Uveďme jen stručný popis jednotlivých, zde znázorněných, hrozeb:

Fáze 1 – technologičtí spouštěči:

• Zero-Day Threats – útoky na chyby SW nebo HW před tím, než jsou distribuovány
opravné nástroje či signatury

• XENO  Threats  (eXtended  Enterprise  Networks  Overseas)  –  očekávané  hrozby
způsobené nárůstem outsourcingu ICT

• Wireless  and  Mobile  Device  Attacks  –  útoky  na  „bezdrátové“  produkty,  neboť
bezdrátová zařízení jsou stále více „počítači“ než jen např. telefony a hrozí jim viry ...

Fáze 2 – vrchol očekávání

• Spyware (špionážní software) – i v současné době velmi populární hrozba – software,
který v počítači nic netušícího uživatele „krade“ hesla, čísla kreditních karet atp.

• Phishing  (fishing  –  rybaření)  –  snaha  odcizit  přístupová  jména,  hesla  zpravidla
vydáváním se za někoho jiného (falešné webové stránky bank ...)

• Spam (nevyžádaná  pošta)  –  zahlcování  přenosové kapacity  linek zpravidla  reklamní
nevyžádanou poštou (nabídka „levného“ SW, úpravy (zvětšování) určitých částí těla,
vysokoškolských titulů bez námahy ap.)

• Peer-to-Peer Exploits – útoky na sítě typu Peer-to-Peer

Fáze 3 – dno rozčarování

• Cyberterrorism  –  očekávání  kyberteroristických  útoků  se  nenaplnilo.  Tato  hrozba,
pravděpodobně dočasně, opustila titulní stránky novin.

• War chalking (útoky na WiFi  zařízení,  kdy byla křídou označována místa možného
vstupu do těchto sítí).  Protože bezdrátové sítě  jsou nyní lépe chráněny, tato  metoda
útoků ustupuje.

Fáze 4 – svah znovuzrození

• Hybrid Worms (hybridní červi) – těžko odhalitelná forma červů schopných modifikace

• Identity Theft (krádež identity) – útočník využívá pro své maskování cizí identitu

• DNS Attack (útoky na systémy DNS) – útoky na systémy překladu doménových jmen
na IP adresy a přesměrování požadavků uživatelů na jiné webové stránky

Fáze 5 – plošina permanentních zlobilů

• Denial  of Services  (útoky vedoucí k odepření  služby) – zahlcení  často  nesmyslnými
požadavky vede k „zahlcení“ a odepření služby ostatním – často vedené distribuovaně
(dDoS) 

• Viruses (viry) – jedna z prvních hrozeb informačních technologií, nyní dovedená takřka
k dokonalosti, šířící se obrovskou rychlostí Internetem

• Social engineering (sociání inženýrství) – metody oklamání uživatele technologie tak,
aby dobrovolně vykonal činnost útočníkem požadovanou (spuštění přílohy e-mailu ...)
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4. Využití v praxi vysoké školy
Již v úvodu jsme popsali skutečnost, že nás zaujaly možnosti, které dává Hype Cycle

diagram při popisu bezpečnostních hrozeb, jejichž vývojovou tendenci intutitivně popisuje. 

Protože hrozby školám v oblasti IT jsou prakticky shodné s institucemi mimo školu, je
jeho použití vhodné i ve školách. Riziko ve školách je vystupňováno tím, že mladá generace
je velice zvídavá a chce experimentovat. Studenti mají ze školních sítí přístup k Internetu a je
nutné,  aby byli  dostatečně  informování  o  hrozbách,  protože  není  možné  všechny hrozby
předvídat a snaha zabránit všem rizikům by mohla vést k přílišnému okleštění jejich práce.
Studenti musí aktivně spolupracovat na ochraně sítě a provozu v ní. Samozřejmě i na vysoké
škole, stejně jako v kterékoliv jiné organizaci využívající informační technologie, může tento
diagram sloužit  k informacím  o  bezpečnostních  hrozbách.  Použili  jsme  proto  HypeCycle
diagram přímo ve výuce.

HypeCycle diagram vítaným způsobem doplňuje výuku v předmětech vyučovaných na
naší škole zaměřených na informační bezpečnost. Kromě povšechných informací v základním
kurzu  se  věnujeme  bezpečnostním  rizikům podrobněji  v  kurzu  Manažerská  komunikace.
V jeho  rámci  seznamujeme  studenty  s bezpečnostními  riziky  využití  počítačových  sítí
podrobněji.  Nejdříve  je  seznámíme  s  Hype  Cycle  diagramem  a  vyzveme je,  aby do  něj
zakreslili  a umístili  rizika a  nebezpečí  spojená s využitím IT. Při  společném vyhodnocení
jejich řešení  snadno ilustrujeme vztah mezi  „kvalitou“ hrozby a její  (především mediální)
viditelností.  Upozorníme je  na  rizika,  která  se  v jejich výčtu neobjevila  a umístíme je  do
diagramu.  Student  tak  snadno  pochopí,  že  nejviditelnější  hrozby  nejsou  mnohdy
nejnebezpečnější.  Tento  úvod  nám  umožní  lépe  popsat  studentům  vývojové  trendy
příšlušných hrozeb  a  upozornit  je  na  to,  že  i  když jsou „prostými“  uživateli  IT,  měli  by
neustále sledovat informace z této oblasti i nově vznikající hrozby.

Vzhledem k tomu, že na grafech zachycujících bezpečnostní hrozby v různých časových
okamžicích  lze  demonstrovat  „postup“ hrozby, její  vývoj  či  naopak její  útlum,  ocenili  je
studenti (zejména kombinovaného studia) jako prostředek, pomocí kterého mohou přesvědčit
svého zaměstnavatele o nutnosti  zvýšení obranných opatření i  proti  hrozbám, které nejsou
mediálními  hvězdami  a  management organizace nepociťuje potřebu vynakládat  dostatečné
finanční prostředky na jejich eliminaci.

Další  cílovou skupinou pro využití  tohoto  diagramu jsou učitelé  školy – standardní
uživatelé bez dostatečného technického (počítačového) vzdělání.  I když jsme je opakovaně
varovali  před nebezpečími,  naše snaha nebyla často završena úspěchem. Přesvědčit  mnohé
učitele  o  nebezpečích  hrozících  jejich  (a  nejen  jejich)  datům  uloženým na  počítačových
discích je náročné. Počítač je pro některé z nich synonymem pro textový editor (zpravidla MS
WORD) a jakýkoliv „osvětový“ nástroj“, který získáme, má cenu zlata (přesněji dat). Hype
Cycle diagram určitě  jedním z takových je.  Od diagramu si  slibujeme větší  názornost  při
naší až „pastorační“ činnosti mezi našimi učiteli. 
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PORTÁL - RIEŠENIE PRE INTEGRÁCIU A
ŠTANDARDIZÁCIU PRÍSTUPU K INFORMACIAM A

ZNALOSTIAM

PORTAL – INTEGRATION SOLUTION AND UNIFIED
ACCESS TO INFORMATION AND KNOWLEDGES

Marek Baumerth, Peter Haraslín,
DATALAN, a.s.

marek_baumerth@datalan.sk, peter_haraslin@datalan.sk

Abstrakt 
Strácate sa v informáciách? Bojíte  sa ich  úniku  do nesprávnych  rúk? Máte  problém s prístupom
k informáciám  vzdialene?  Predstavuje  pre  Vás  šírenie  a distribúcia  informácií  zložitý  proces?
Riešenie  je  v zavedení  informačného  a znalostného  systému  prostredníctvom  potrálu.  Portál  je
prostriedok na efektívne zvládnutie prístupu k požadovaným a zároveň vyhradeným informáciám. Je
to  integračný  nástroj,  ktorý  prostredníctvom  jedného  uživateľského  rozhrania  umožní
personalizovanou formou sprístupniť celú škálu informácií a služieb. Prezentačná vrstva portálu je
oknom k informačným zdrojom externým aj interným databázam, aplikáciam. Portál môže výrazne
pomôcť pri zastrešení vybraných procesov organizáce. Je to otvorená moderná platforma s veľkou
budúcnosťou.
 
Abstract  Are you lost in information? Are you afraid of misusing them? Do you have a problem with
the distant information access? Is it difficult process for you to run and distribute information? The
solution is in implementation of information and knowledge systems through the portal. Portal is a
tool how to manage access to required and dedicated information effectively. It is an integrating tool
that enables by personalized form to access the whole scale of information and services through one
user interface. The presentation layer of portal enables to see information resources of external and
internal  databases,  applications.  Portal  can help markedly  to cover  the selected processes in the
organization. It is a modern open platform with the great future.

Kľúčové slová 
Znalostný systém, riadenie znalostí, informácie, taxonómia, navigácia, zdieľanie informácií, šírenie
znalostí,  distribúcia  informácií,  tvorba  informácií,  aktualizácia  informácií,  riadenie  verzií,
archivácia,  vyhľadávanie, používatelia, portál,  portálová platforma, bezpečnosť, riadenie prístupu,
personalizácia.
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1. Problematika riadenia znalostí

1.1. Informácie a znalosti
Základom vzdelávacieho procesu je poskytovanie konzistentných a súhrnných informácií, ktoré pre
vybranú cieľovú skupinu, v určitom kontexte predstavujú znalosti. Znalosti sú ľudia, peniaze, vplyv,
učenie, flexibilita, sila, a konkurenčná výhoda. Aby bolo možné udržať hodnotu znalosti, je potrebné
aby bola sústredená, aktuálna, validovaná a v neposlednom rade zdieľaná.

1.2. Manažment znalostí
Manažment znalostí predstavuje audit „intelektuálnych hodnôt“, ktorý zvýrazňuje jedinečné zdroje,
kritické funkcie, a potenciálne slabé miesta, ktoré sú prekážkou toku znalostí na miesto uplatnenia.
Riadenie znalostí chráni znalosti pred stratou spomínaných hodnôt, a vytvára príležitosti pre zlepšenie
rozhodovacieho  procesu,  skvalitňuje  služby  a  produkty.  V organizáciách  táto  disciplína  úspešne
dopĺňa iniciatívy akými sú manažment kvality, riadenie podnikových procesov, či samotný vzdelávací
proces.

Hlavnými cieľmi spoločností  je  zjednodušenie procesov, optimalizácia a sústredenie informačných
zdrojov, skrátenie času vývoja produktu, skvalitnenie služieb, zdokonalenie zamestancov, inovácie a
zvyšovanie kvality produktov, zlepšenie flexibility a prispôsobiteľnosti, zber informácií, vytvorenie
znalosti, jej zdieľanie a výuka.

Žiadna  z uvedených  bodov  nie  je  plnohodnotne  realizovateľná  bez  stáleho  sústredenia  sa  na
vytváranie, aktualizáciu, dostupnosť, kvalitu a použitie znalostí zamestnancami a ďaľšími skupinami,
ktorí participujú v procese tvorby hodnôt.

1.3. Funkcionalita znalostného systému 
Každá  aplikácia  znalostného  systému je  silne  špecifickou  záležitosťou,  preto  je  dôležité  venovať
pozornosť procesu analýzy znalostnej domény, typov informácií a základných procesov spojených so
vznikom, riadením a distribúciou znalostí.

Vo všeobecnosti môžeme uvažovať základné funkčné oblasti akými sú:

Uloženie  obsahu –  základnou  úlohou  je  trvalé  uchovanie  obsahu  v štrukturovanej  forme,
s možnosťami zálohovania, archivácie údajov, a rýchleho prístupu k nim.

Správa  obsahu  –  sú  rozhrania  pre  jednoduchú  WYSIWYG  tvorbu  informácií,  ich  aktualizáciu,
verzionovanie,  kategorizáciu  a  transformáciu  do  požadovanej  formy.  Umožňujú  definovať
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metainformácie  pre  vyhľadávanie,  či  cieľovú  skupinu  používateľov.  Kontrolujú  sled  prác  cez
vytvorenie, schválenie až po samotnú publikáciu informácie.

Distribúcia obsahu – prezentácia informácií cieľovej skupine používateľov vo forme zodpovedajúcej
koncovému  zariadeniu,  používatelia  prostredníctvom  personalizovanej  organizácie  znalostí,  či
nástrojmi  pre  vyhľadávanie  získavajú  prístup  k vybranej  množine  informácií,  zohľadňujúce
bezpečnostné  nastavenia.  Špecifické  pohľady  na  informácie  umožňujú  používateľom  rýchlu
orientáciu a rýchly prístup k najzaujímavejším informáciám, a to v kontexte prihláseného používateľa.

Podpora  procesov –  notifikácie  používateľov  o  najnovších  informáciách,  či  súhrnné  reporty  o
uskutočnených  zmenách,  obohacujú  a  urýchľujú  procesy  vzdelávania.  Používateľ  má  možnosť
vyžiadania  notifikácií  o  zmenách  vybranej  skupiny  informácií,  alebo  informácie  samotnej.
Interaktívne 

2. Portálová platforma ako základ znalostného systému
Jedným zo  smerov  rozvoja  informatiky  sú  klient-server  systémy na  báze  tenkého  klienta.  Tento
prístup  sa  vďaka  svojim  vlastnostiam  stáva  čoraz  viac  používaným  pri  riešení  podnikových
informačných  systémov.  Práve  vďaka  filozoficky  jednotnémú  prístupu  potiera  hranice  medzi
vnútorným  a  vonkajším  prostredím  organizácie.  Jednoduchosť  ovládania  sprístupňuje  takéto
informačné  systémy používateľom  s nižšou  mierou  znalosti  informatiky.  Súčasné  trendy  veľkých
výrobcov softvéru, potvrdzujú v tejto oblasti veľkú budúcnosť.

2.1. Vlastnosti portálovej platfomy
Portálová platforma predstavuje základ pre prevádzku webovo orientovaných služieb a aplikácií,  kde
používateľmi  môžu byť,  v závislosti  od  charakteru  poskytovaných služieb,  zamestnanci,  partnetri,
zákazníci, študenti, alebo občania štátu. 

Portálová  platforma  posúva  hranice  operačného  systému  na  vyššiu  úroveň,   sprístupňuje  tým
webovým  používateľom  rozsiahlu  vstavanú  funkcionalitu,  a výrazne  zjednodušuje  proces  tvorby
a nasadenia nových služieb a aplikácií do prevádzky. 

Základná funkčnosť pokrýva:

• Manažment používateľov a rolí.

• Mechanizmy zabezpečenia portálu a riadenia prístupových práv.

• Grafický nástroj pre definíciu vzhľadu a obsahu (služieb) portálu.

• Mechanizmy jednotného prihlásenia do všetkých použitých systémov a služieb.

• Škálovateľná aplikačná platforma pre prevádzku služieb.
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• Množstvo vstavaných služieb pre podporu zdieľania informácií, spolupráce, a procesov.

• Vysoký potenciál a podpora pre integráciu existujúcich služieb a systémov.

• Nástroje pre rýchly vývoj nových služieb.

Platfoma je plne štandardizovaná, a vo veľkej miere využíva najmodernejšie  technológie akými sú
Java, J2EE, XML, Web Services, JSR168 portlets a mnoho ďaľších.

Práve  portálová  platforma  prichádza  s koncepciou  portletov,  kde  portlet  ako  elementárna  entita
predstavuje funkčný prvok aplikácie  či  služby.  Administrátor  portálu alebo aj  samotný používateľ
portálu  má  možnosť  ľubovoľne  umiestňovať  portlety  v rámci  portálových  stránok  pre  vybraných
používateľov, či role. Vytvára tým personalizovaný portál, kde rozsah dostupných aplikácií a služieb
silne závisí od pracovného zaradenia, či kompetencií použvateľa v rámci organizácie.

2.2. Znalostný systém ako služba portálu
Ako je vidieť, vlastnosti portálovej platformy pokrývajú veľkú časť požiadaviek na znalostný systém,
a  zároveň  modulárnym  spôsobom  umožňujú  doplniť  špecifickú  časť  funkcionality  znalostného
systému.  Znalostný  systém  vo  všeobecnosti  pozostáva  z niekoľkých  základných  komponentov
vybudovaných, resp. integrovaných v portálovej platforme ako je zrejmé z nasledujúceho obrázku:

Tvorcovia 
obsahu

PORTÁLOVÁ PLATFORMA

CMS SYSTÉM PUBLIKAČNÝ 
SYSTÉM

VYHĽADÁVACIE 
SLUŽBY

NOTIFIKÁCIE A SUBSKRIBCIE

Interní 
používatel ia

SLUŽBY 
REPORTINGU

E xterní
používa telia

Sch vaľovatelia
obsah u

Obr.: Znalostný systém v portáli
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)i Systém správy obsahu
Jadrom znalostného systému je CMS systém, ktorý pokrýva funkcionalitu uloženia a správy obsahu.
Prostredníctvom portálového rozhrania  (cez definované portlety)  poskytuje  kompetentným osobám
funkcionalitu vytvárania, aktualizácie, schvaľovania, verzionovania, a publikácie obsahu. Systém riadi
celý proces, čím udržuje aktuálnosť a reálnu hodnotu uloženej informácie.

V rámci  správy  obsahu  zabezpečuje  manažment  prístupových  práv  k obsahu,  výberom skupín,  či
konkrétnych  používateľov.  Taktiež  umožňuje  definovať  cielové  notifikačné  skupiny,  ktoré  budú
primárne notifikované o zmenách danej informácie.

)ii Publikačný systém
Úlohou publikačného modulu je v čitateľnej a normalizovanej forme poskytnúť uložené informácie
koncovému používateľovi. Modul zabezpečuje prehľadnú organizáciu informácií (taxonómiu), vďaka
ktorej sa je používaľ schopný rýchlo dopracovať k požadovanej informácii. Dôležité je prispôsobenie
taxonómie k používateľskej roli, čím reálne vznikajú rôzne pohľady na tie isté údaje, zohľadňujúce
pozíciu,  či  pracovné  zaradenie  používateľa.  Rýchlu  navigáciu  zabezpečujú  tiež  výbery informácií
závislé od kontextu používateľskej role. 

Systém automaticky kontroluje  platnosť  vybraných  informácií,  a  ešte  pred  expiráciou  informácie
notifikuje zodpovedných za jeho aktualizáciu. Expirované dokumenty podľa pravidiel sprístupňuje už
len prostredníctvom archívu.

)iii Vyhľadávanie
Doplnkovou  formou  rýchlej  navigácie  k informáciám  je  vyhľadávanie.  Pokrýva  funkčnosť  cez
jednoduché  fulltext  vyhľadávanie  až  po  rozšírené  vyhľadávanie  s možnosťami  doplnkového
filtrovania a nastavenia ďaľších výberových kritérií. Umožňuje ukladanie používateľských query, pre
rýchle opätovné spustenie vyhľadávania. Funkcie ako vyznačenie kľúčových slov v texte, či odskok
na prvý výskyt slova obohacujú a zefektívňujú proces navigácie.

)iv Služby reportingu 
O všetkých aktivitách nad znalostným systémom zbierajú  informácie reportovacie  nástroje.  Tie  sú
využívané na tvorbu štatistík prístupu koncových používateľov, alebo reportov novopublikovaných
informácií,  prípadne  reportov  informácií,  ktoré  v najbližšej  dobe  expirujú.  Reporty  sú  takto
sprístupnené vybraným skupinám používateľov prostredníctvom portálového rozhrania.

)v Notifikácie a subskribcie
V niektorých  prípadoch  je  dôležité  distribuovať  informácie  či  reagovať  na  určité  udalosti  v čo
najkratšom  čase.  Na  to  slúži  notifikačný  nástroj,  ktorý  prostredníctvom  emailu,  či  SMS  správy
oznámi,  resp.  poukáže  na  zrealizované  či  nastávajúce  zmeny  v systéme.  Okrem  systémovo
plánovaných udalostí  má používateľ možnosť prihlásiť  sa (subskribnuť)  k notifikáciám o zmenách
vybraných informácií, ktoré zo svojho pohľadu považuje za kľúčové.

3. O autorovi / autoroch
Spoločnosť Datalan,  a.s.  je  popredným dodávateľom na trhu  softvérových riešení,  pričom jednou
z hlavných oblastí  predstavujú, okrem dokument manažment, CAD/GIS a ekonomických systémov,
práve portálové riešenia. V uplynulom období spoločnosť zrealizovala niekoľko úspešných projektov
medzi ktoré tiež patrí implementácia zamestnaneckého znalostného systému.
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Abstrakt
Príspevok sa zaoberá vyhodnotením prieskumu počítačovej gramotnosti a pripravenosti študentov na
štúdium informačných a komunikačných technológií  na začiatku vysokoškolského štúdia.  Dotazník
bol  realizovaný  v elektronickej  forme  a bol  orientovaný  na  údaje  o poslucháčovi,  strednú  školu,
ovládanie  a znalosti  IKT  (informačno  komunikačné  technológie),  záujmy  a názory  na  predmet
informatika. Pri vyhodnotení  jednotlivých kategórií  bola venovaná pozornosť porovnaniu prístupu
žien a mužov k IKT. Výsledky prieskumu sú porovnávané s inými dostupnými údajmi.

Abstract
The contribution deals with valuation of computer literacy reconnaissance and students’ readiness to
information  and  communication  technologies  study  at  begin  of  their  academic  learning.  The
questionnaire  was realized in electronic  form and its  questions  were  oriented  on student’s  data,
secondary  school,  ICT  (Information&Communication  Technologies)  handling  and  knowledge,
interests  and  opinions  about  informatics  course.  By  particular  categories  valuation  there  was  a
regard devoted to comparison of men and women approach to ICT. The pool results are compared
with other accessible resources.

Kľúčové slová
IKT, dotazník, výsledky prieskumu
Key Words
ICT, questionnaire, reconnaissance results

1. Úvod
Informačno-komunikačná  infraštruktúra  ako  centrum  informatizačných  programov  všetkých
vyspelých  krajín  je  vytváraná  informačnými  a  komunikačnými technológiami.  Táto  infraštruktúra
spolu s budovaním obsahu, t.j. informácií a služieb, a budovaním ľudských kapacít vytvára tri piliere
informatizácie  spoločnosti  .  Počítačovou  (niekedy  digitálnou)  gramotnosťou  označujeme  znalosť
práce  s počítačom  a  záujem  o  jeho  používanie  ako  aj  využívanie  internetu.  Na  fakulte  BERG
(baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií) Technickej univerzity v Košiciach už niekoľko rokov
sledujeme  počítačovú  gramotnosť  a  pripravenosť  študentov  na  štúdium  informačných  a
komunikačných  technológií  formou  prieskumu  po  ukončení  prvého  ročníka.  V školskom  roku
2003/04 sme tento prieskum vykonali znovu po skončení letného semestra v čase 19.5.04 až 17.6.04
v prvom ročníku denného (a  čiastočne  aj  externého)  inžinierskeho štúdia.  Prieskum bol  vykonaný
približne  na  polovici  študentov  prvého  ročníka  (na  odbore  Riadenie  procesov  získavania
a spracovania surovín), ktorí absolvovali predmet Informatika. Pre úplnosť treba uviesť, že všetci títo
študenti  absolvovali  v zimnom semestri  výučbu základov algoritmizácie  a programovania  v jazyku
Pascal. Prieskumu sa zúčastnilo 122 poslucháčov (z celkového počtu 168).
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2. Štruktúra dotazníka a hodnotenie výsledkov
Dotazník  bol  tvorený  troma  sekciami  otázok.  Otázky  prvej  sekcie  špecifikovali  respondentov
z hľadiska pohlavia,  bydliska, možnosti  prístupu na počítač a typu strednej  školy. Pretože v našom
prípade  bol  prieskum  zameraný  aj  na  hodnotenie  poznatkov  z oblasti  informačných  technológií
získaných na strednej škole, bola druhá sekcia venovaná tejto problematike. Otázky boli zamerané na
dĺžku  výučby  predmetov  z oblasti  informačných  technológií,  na  aktívnu  prácu  s počítačom,  na
používanie  elektronickej  pošty,  na  znalosť  používania  operačného  systému  a znalosť
programovacieho jazyka, na vybavenosť strednej  školy internetom ako aj na znalosti  a využívanie
internetových služieb. V tretej  sekcii bol hodnotený záujem o štúdium informačných technológií na
vysokej  škole,  názor  poslucháčov  na  potrebnosť  výučby  predmetu  informatika  a tiež  dosiahnutá
známka z tohto predmetu.

Hodnotenie  odpovedí  na  jednotlivé  otázky  je  realizované  ako  percentuálny  podiel  jednotlivých
odpovedí.  Ďalšie  vyhodnotenia  sú  realizované podľa danej  otázky s rozdelením podľa  inej  otázky
(pohlavie, prípadne stredná škola).

Tieto  výsledky  sú  potom  znázornené  formou  tabuľky.  Kvantifikácia,  rozpady  a  hodnotenie
pripravenosti  bolo vykonané v prostredí  MS Excelu,  do ktorého bol obsah databázovej  tabuľky po
ukončení prieskumu prenesený.

3. Výsledky prieskumu
Zastúpenie mužov je 53%, žien je 47%. Z gymnázia prichádza 40,16% poslucháčov (59,18% mužov
a 40,82%  žien),  zo  strednej  odbornej  školy  53,28%  (46,15%  mužov,  53,85%  žien)  a 6,56%  zo
stredného odborného učilišťa (75% a 25%). Na dennom štúdiu študovalo 89% respondentov, 11%
študovalo na externom štúdiu.

Prístup a práca s počítačom.
Prístup na počítač doma má viac ako 84% respondentov a viac ako 8% niekde inde, čo spolu dáva
veľmi povzbudzujúcich vyše 92%. V Tab. 1 je znázornené rozdelenie možnosti prístupu na počítač aj
z hľadiska pohlavia. Zatiaľ čo doma má počítač viac chlapcov, niekde inde má prístup na počítač viac
dievčat a dievčatá jasne vedú aj v kategórii nemám prístup na počítač. 

PRÍSTUP NA PC CELKOM MUŽI ŽENY
Doma 84,43% 57,28% 42,72%
Mám inde 8,20% 40,00% 60,00%
Nemám 7,38% 22,22% 77,78%
Tab. 1 Prístup poslucháčov na počítač celkom a podľa pohlavia

Týždenný čas, strávený prácou na počítači (Tab. 2), ukazuje, že skoro štvrtina (23%) respondentov
pracuje viac ako 8 hodín, spolu 11% viacej ako 4 hodiny týždenne, ale 52% nepracuje vôbec alebo len
do 2 hodín. Z porovnania týždennej práce chlapcov a dievčat je vidieť dominanciu chlapcov v dvoch
najvyšších kategóriách, kým v kategórii 6 – 8 hodín naopak vedú dievčatá. V kategórii do 2 hodín,
ktorá zahrňuje aj možnosť nepracujem vôbec, vedú dievčatá, čo pravdepodobne súvisí s faktom, že vo
väčšej  miere  nemajú  prístup  na  počítač  (Tab.  1).  Kategória  2  až  4  hodiny  za  týždeň  je  úplne
vyrovnaná.
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PRÁCA NA PC CELKOM MUŽI ŽENY
Do 2 hod/týždeň 51,64% 39,68% 60,32%
2 – 4 hod/týždeň 11,48% 50,00% 50,00%
4 - 6 hod/týždeň 7,38% 55,56% 44,44%
6 - 8 hod/týždeň 6,56% 37,50% 62,50%
8 - 10 hod/týždeň 4,10% 100,00% 0,00%
Nad 10 hod/týždeň 18,85% 86,96% 13,04%
Tab. 2 Rozdelenie dĺžky práce s  počítačom  celkom a podľa pohlavia

Internetové technológie.
Táto kategória zahrňuje názor respondentov na mieru využívania informácií  z internetu v prostredí
strednej školy, využívanie internetových prehliadačov a elektronickej pošty.

Využívanie internetových prehliadačov
Znalosť a používanie najbežnejších internetových prehliadačov sa stali štandardnou súčasťou výbavy
poslucháčov. Vedúce miesto v štatistike podľa očakávania získava prehliadač MS Internet Explorer.
Prehliadač Netscape Navigator sa prejavuje iba niečo nad 18%, zatiaľ čo iné typy prehliadačov (tu
možno zaradiť predovšetkým prehliadače Operu a Mozilla) sú známe (a zrejme používané) viac ako
29%  poslucháčov.  Iba  3.3%  respondentov  priznáva,  že  nepozná  žiadny  prehliadač.  Rozloženie
odpovedí na tému znalosť prehliadačov ilustruje Tab. 3. 

PREHLIADAČ CELKOM MUŽI ŽENY
Prehliadac IE 71,31% 57,47% 42,53%

Prehliadac NN 18,03% 86,36% 13,64%
Prehliadac Iny 29,51% 69,44% 30,56%

Prehliadac Ziadny 3,28% 25,00% 75,00%
Prehliadac Neviem 1,64% 50,00% 50,00%

Tab. 3 Znalosť a používanie prehliadačov

Informácie získané z internetu.
S pripojením  strednej  školy  na  internet  úzko  súvisí  aj  miera  využívania  informácií  získaných
z internetu, kde vyše 66% študentov tieto informácie využíva, 22% len málo využíva a 12% vôbec
nevyužíva. V rozdelení nevyužívania informácií získaných z internetu podľa typu strednej školy jasne
vedú stredné odborné školy (71%) pred gymnáziami (21%) a 8% stredné odborné učilištia.  Miera
jednotlivých stupňov využívania informácií z internetu na strednej škole nie je principiálne odlišná
medzi chlapcami  a dievčatami,  predsa  však je  možné konštatovať lepšie  využívanie  u chlapcov a
slabšie využívanie u dievčat - Tab. 4.

VYUŽÍVANIE INFO Z INTERNETU NA SS CELKOM MUŽI ŽENY

Vyuzitie info na SS ano 66,39%
55,56

% 44,44%

Vyuzitie info na SS slabe 22,13%
44,44

% 55,56%

Vyuzitie info na SS nie 11,48%
57,14

% 42,86%
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OS CELKOM MUŽI ŽENY
DOS 71,31% 51,72

%
48,28%

W3x 35,25% 69,77
%

30,23%

W9x 41,80% 72,55
%

27,45%

W2k, XP 77,05% 51,06
%

48,94%

Linux,
Unix

4,92% 83,33
%

16,67%

Iný 13,11% 75,00
%

25,00%

Tab. 4 Využívanie informácií z internetu na strednej škole

Elektronická pošta
Využívanie elektronickej pošty ako jednej z najdôležitejších a najfrekventovanejších služieb internetu
je  na  pomerne  vysokej  úrovni,  o niečo  lepšej,  ako  je  využívanie  informácií  z internetu.  V  je
znázornené rozdelenie využívania elektronickej pošty celkom, z hľadiska typu navštevovanej strednej
školy  a aj  z hľadiska  pohlavia.  U  poslucháčov,  ktorí  elektronickú  poštu  využívajú,  nie  je  vplyv
strednej školy ani pohlavia výraznejšie badateľný, aj  keď stredné odborné školy sú na tom o niečo
lepšie.  V kategórii  poslucháčov  zriedka  využívajúcich  email  majú  naopak  prevahu  gymnáziá  nad
strednými odbornými školami. Percento nepripojenia strednej školy na internet približne zodpovedá
12% mladých ľudí, ktorí po maturite vôbec nevyužívajú túto dnes zvyčajne aj bezplatnú službu a je
dôležitou  úlohou  čo  najskôr  tento  nedostatok  aj  v rámci  vysokoškolského  štúdia  eliminovať.
Jednoznačnú  prevahu  v kategórii  nevyužívania  elektronickej  pošty  majú  absolventi  stredných
odborných  škôl  -  .  Celkové  rozdelenie  jednotlivých  kategórií  medzi  mužov  a  ženy  je  pomerne
rovnomerné,  aj  keď pri  podrobnejšom členení  podľa typu strednej  školy sú tieto  rozdiely (okrem
stredných odborných škôl) markantnejšie.

Operačné systémy.
V otázke znalosti a využívania operačných systémov
bola  daná  možnosť  označenia  každého
z ponúkaných  šiestich  bežných  typov  operačných
systémov  (MS  DOS,  Windows  3x,  Windows  9x,
Windows 2000 či  XP, Unix či Linux a iný),  ktorý
poslucháč  pozná.  Z hodnôt  uvedených  v  vyplýva
jednoznačná  dominancia  klasického  DOSu
a všetkých  bežných  systémov  typu  Windows.
Situáciu podrobnejšie ilustruje  . Prekvapujúco malé
hodnoty  (len  5%)  získal  operačný  systém  Linux
a Unix spolu. Bolo by zaujímavé bližšie poznať, čo
sa  skrýva  za  pomerne  vysokou  hodnotou  (13%)
položky operačný systém Iný. Výrazné rozdiely v znalosti operačných systémov medzi chlapcami a
dievčatami sa prejavili  v kategóriách menej bežných – Windows 3x, Windows 9x a predovšetkým
Linux a Iný operačný systém.

Aplikačné programy.
Podobne v prípade prieskumu znalostí z oblasti najbežnejšieho typického aplikačného programového
vybavenia mali respondenti možnosť zvoliť každú z ponúkaných možností. Z uvedených výsledkov
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vyplýva  jednoznačná  prevaha  textových  procesorov.  Výraznejšie  rozdiely  sú  v náročnejších
kategóriách  Access  a  Iné.
Praktické  skúsenosti  pritom
ukazujú, že hĺbka ovládania a
znalosti  práce  v  týchto
aplikačných  programoch  sú
nedostatočné  a  je  preto
potrebné venovať im zvýšenú
pozornosť. Aktívne ovládanie
aplikačných  programov  je
rozhodujúcim  predpokladom
úspešnosti  na  všetkých  pra-
covných pozíciách.

Programovacie jazyky.
Oveľa horšia je situácia v ovládaní základov programovania a programovacích jazykov (pritom všetci
účastníci tohto prieskumu absolvovali úvodný kurz algoritmizácie a programovania v programovacom
jazyku Pascal). Domnievame sa preto, že bude potrebné takúto výučbu posilniť a nie zmenšovať, ako
sme toho často v rôznych formách svedkami.

Respondenti mali možnosť označiť každý programovací jazyk (ktorý poznajú a používajú) zo skupiny
u nás  najviac  používaných (a  aj  vyučovaných)  jazykov Pascal,  Delphi,  Basic,  C (C++),  Java,  iný
a žiadny. Percentuálne rozloženie výsledkov je znázornené v Tab. 6 a alarmujúcou skutočnosťou je
fakt, že k znalosti programovacieho jazyka Pascal (absolvovaného v zimnom semestri) sa priznáva len
56% všetkých študentov technickej  fakulty  (takmer)  po absolvovaní  prvého ročníka.  Vo všetkých
kategóriách (okrem poslednej - žiadny) výrazne dominujú chlapci.

PROGRAMOVACÍ
JAZYK

CELKOM MUŽI ŽENY

Pascal 55,74% 57,35% 42,65%
Delphi 7,38% 66,67% 33,33%
Basic 16,39% 65,00% 35,00%

C 9,02% 72,73% 27,27%
Java 6,56% 75,00% 25,00%
Iný 9,02% 81,82% 18,18%

Žiadny 5,74% 14,29% 85,71%

Tab. 6 Znalosť programovacieho jazyka

Záujem o informačné technológie
Viac ako tri štvrtiny respondentov (79%) špecifikuje svoj záujem o informačné technológie a o ich
štúdium na vysokej škole, konkrétne v predmete informatika (vyše 97%). Len zanedbateľne malá časť
(niečo  nad  3%)  respondentov nemá záujem o informačné  technológie,  ale  nedomnieva  sa,  že  ich
štúdium na vysokej škole nie je potrebné (0%). Zvyšok (18%, resp. 3%) zvolilo odpoveď neviem.
Členenie  záujmu o informačné  technológie  podľa  pohlavia  a strednej  školy  je  uvedené  v Tab.  7.
V kategórii  Záujem o IT áno  sa  výraznejšie  prejavujú  chlapci,  zatiaľ  čo v kategórii  Záujem o IT
neviem je situácia presne opačná.
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APLIKÁCIA CELKOM MUŽI ŽENY
T602 64,75% 54,43% 45,57%
Word 88,52% 50,00% 50,00%
Excel 85,25% 51,92% 48,08%

Access 31,15% 63,16% 36,84%
Iné 44,26% 68,52% 31,48%

Tab. 5 Znalosť aplikačných programov



Záujem i IT Celko
m

Muži Ženy Gymnázium SOŠ SOU s maturitou

Zaujem o IT áno 78,69%
57,29

%
42,71

%
47 48 5

Zaujem o IT
neviem 18,03%

36,36
%

63,64
%

18 73 9

Zaujem o IT nie 3,28%
50,00

%
50,00

%
0 75 25

Tab. 7 Záujem o informačné technológie

4. Porovnanie s inými výsledkami
Z výsledkov prieskumu spoločnosti TNS o úrovni digitálnej gramotnosti na Slovensku , na ktorom sa
zúčastnilo  spolu  1046  respondentov  (výskumná  vzorka,  ktorej  štruktúra  bola  reprezentatívna  pre
obyvateľstvo SR nad 15 rokov, vzhľadom na pohlavie, vek, vzdelanie, veľkosť sídla a kraj) vyplýva,
že 41,8% respondentov ovláda MS Word alebo iné textové programy, takmer 31% vie pracovať s
internetom, 28% s MS Excelom, e-maily vie využívať viac ako štvrtina Slovákov a s programom MS
Power Point ich vie pracovať 9%. Hlavným dôvodom nepoužívania počítačov podľa prieskumu TNS
nie je fakt, že ľudia nemajú k nim prístup, ale že ich nepotrebujú používať (až 37,4% respondentov).
Chýbajúce možnosti práce s počítačom sú druhou najväčšou bariérou (22,3% opýtaných). Vyše 16%
populácie  Slovenska  nemá  o  prácu  s  počítačom záujem,  vyše  13,5% nemá  na  prácu  s  osobným
počítačom dostatočné znalosti a nedostatok času bráni v používaní počítača 6,2% opýtaných. Z tých,
ktorí  nevyužívajú  internet,  takmer  28%  opýtaných  ako  hlavný  dôvod  jeho  nevyužívania  uviedlo
skutočnosť, že nevlastnia počítač. Vyše 20% sa vyslovilo, že internet používať nepotrebuje, vyše 15%
považuje internet  za príliš  drahý, takmer 11,5% nemá o využívanie internetu záujem, takmer 10%
nemá dostatočné znalosti práce s internetom, 9,5% nemá možnosť prístupu na internet a nedostatok
času bráni vo využívaní internetu vyše štyrom percentám z opýtaných. Ďalšími dôvodmi nevyužívania
internetu  sú  podľa  prieskumu TNS jeho  prílišná  komplikovanosť  či  jazykové  zábrany.  Ani  tento
prieskum neuvádza rozdelenie  výsledkov muži - ženy. V porovnaní  s týmito výsledkami sú všetky
hodnoty prieskumu u poslucháčov vysokej školy výrazne lepšie.

Podľa výsledkov  štúdie firmy Harris Interactive, prevádzkovateľa známeho prieskumu Harris Poll, sa
ukazuje,  že  ženy využívajú  počítače  v každodennom živote  oveľa  viac  ako  kedykoľvek predtým.
Nová, technicky orientovaná žena sa označuje ako TIF (Technology Involved Female) – technicky
aktívna žena. Sú to najmä mladé ženy, ale aj ženy, ktoré sa k technike dostali v zamestnaní a všetko sa
naučili vlastnou usilovnosťou. TIF búrajú technologickú bariéru medzi pohlaviami a ich mladšia časť
dokonca prekonáva mužov v záujme o mobilnú techniku. Z konkrétnych výstupov prieskumu vyplýva,
že ženy vyžadujú od techniky stále viac a na spoznávanie nových funkcií  sa teší  väčšina žien (62
percent) aj mužov (66 percent). Aj keď ženy spravidla nepatria medzi prvých používateľov noviniek,
prieskum ukázal, že bezdrôtový prístup na internet za najdôležitejšiu funkciu notebooku považuje viac
žien (39 %) ako mužov (29 %). Zatiaľ čo na vysokej užitočnosti hotspotov na letiskách sa muži (51
%) a ženy (48 %) zhodli,  dôraz na bezdrôtový internet  v lekárskych ordináciách  kladú viac ženy
(38 %) ako muži (30 %).

Je zaujímavé a potvrdzuje to aj práca , že najväčší záujem o štúdium informatiky prejavujú absolventi
zo stredných odborných škôl.  Z nášho rozboru vyplýva vyrovnanosť medzi absolventami gymnázií
a stredných odborných škôl (Tab. 7), pričom sa však prejavuje prevaha záujmu u mužov. Podobné
výsledky sú pri hodnotení týždenného počtu hodín práce na počítači, kde vyšší počet hodín práce na
počítači uvádzajú zasa muži. (Tab. 2). Pri využívaní elektronickej pošty (v súčte) sa získané hodnoty
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vyrovnávajú  ().  Výsledky  prieskumu   z Technickej  univerzity  vo  Zvolene  sú  z hľadiska  záujmu
o informačné  technológie  a ich  štúdium  lepšie  (99%  áno,  1%  nevie)  ako  u nás,  neuvádzajú  ale
rozdelenie muži - ženy. Inak sú výsledky pomerne blízke: u nás je viac žien (47% - 34% Zvolen),
o niečo menej gymnazistov (40% - 42%) a viac absolventov stredných škôl a učilíšť.

5. Záver
Rozširovanie vyučovania informačných a komunikačných technológií na stredných školách na jednej
strane, neustály rozvoj informačných a komunikačných technológií na strane druhej vedú k tomu, že
je  potrebné  monitorovať  pripravenosť novoprichádzajúcich  poslucháčov na štúdium informačných
technológií  a na  základe  výsledkov prieskumu prispôsobovať študijné  plány jednak vývoju týchto
technológií, ale tiež korigovať veľmi nerovnomernú úroveň vedomostí, znalostí a zručností študentov
v tejto  oblasti  (zvlášť  sa  to  ukazuje  v prípade  externého  štúdia).  Z výsledkov prieskumu vyplýva
veľmi dobrá vybavenosť poslucháčov počítačmi (92%), vo vyšších kategóriách (v zmysle počtu hodín
za  týždeň)  viac  pracujú  na  počítači  chlapci  ako  dievčatá,  využívanie  informácií  z internetu,
elektronickej  pošty, operačných systémov aj  aplikácií  je  pomerne vyrovnané (nepatrne v prospech
chlapcov), ale v znalosti  prehliadačov, záujmu o IT a predovšetkým programovacích jazykov majú
výraznú prevahu chlapci.  V priebehu štúdia dochádza k vyrovnávaniu a na konci štúdia v mnohých
prípadoch dosahujú dievčatá aj lepšiu úroveň ovládania IKT ako chlapci.
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Abstrakt
Slovenská republika potrebuje v blízkej budúcnosti zmeniť svoju ekonomiku z trhovej na znalostnú.
Na  počet  obyvateľov  máme  nadpriemerné  množstvo  univerzít  a vysokých  škôl.  Nadnárodné
spoločnosti,  schopné  a ochotné  investovať  do  slovenskej  znalostnej  ekonomiky  napriek  tomu
„narážajú“  na  problém  nedostatku  odborníkov  schopných  pracovať  pre  znalostnú  ekonomiku.
Diskusie otázok na témy čo a ako učiť,  spolupráce akademickej obce s praxou, či  na tému odlivu
mozgov zo Slovenska, sú zatiaľ bez formulácie a realizácie účinných opatrení.
V príspevku  predkladáme  ideový  návrh  projektu   „Riadený  outplacement  absolventov  univerzít“,
ktorého výsledok mieni napomôcť efektívnej spolupráci praxe s univerzitami pri výchove odborníkov
pre znalostnú ekonomiku. Výsledkom projektu bude aplikácia s definovanými väzbami na akademické
informačné systémy univerzít/fakúlt.  Otázkou je,  či  sú akademické informačné systémy pripravené
spolupracovať  s podobnými  aplikáciami  a ak  áno,  za  akých  podmienok.  Uvítame  čo  najviac
záujemcov a oponentov projektu, pretože len spoločným úsilím dosiahneme jeho ciele.

Abstract
Slovak Republic needs to change its economy from market to knowledge-based. There are too many
universities and colleges in Slovak Republic (considering its population count). Many multinational
companies would like to invest their resources in Slovak knowledge economy but they often lack the
specialists  able  to  work  in  this  kind  of  economy.  Topics  such  as  what  should  be  taught  at  our
universities, why it is important to establish cooperation between academic and business worlds or
what should we do to stop brain drain from our country are still undiscussed.
In  this  article  we  introduce  our  project  „Controlled  outplacement  of  graduates”  which  should
improve the cooperation between universities and employers in Slovak Republic. To achieve our goal
we plan to implement an application with defined relations to existing academic information systems
owned by universities. The question is whether these systems are prepared to communicate with such
applications. Any kind of discussion on this topic is welcome. 

Kľúčové slová
Znalostná ekonomika, Minerva, absolvent, vzdelanie, študijný program, outplacement, ICT, produkt,

Použité skratky a terminológia

ICT – Informačno komunikačné technológie
Vzdelávanie – myslí sa vysokoškolské vzdelávanie v SR
Univerzity – pre zjednodušenie textu sa pod týmto pojmom chápu všetky vzdelávacie inštitúcie

v SR produkujúce absolventov s úplným vysokoškolským vzdelaním (teda aj vysoké
školy, ktoré nemajú vo svojom názve slovo Univerzita)
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1. Východiskové znalosti
1. Slovenská republika (SR) má dobré východiskové podmienky aj potenciál na to, aby sa jej

mladá trhová ekonomika relatívne rýchlo vyvíjala smerom k znalostnej ekonomike. Je vhodné
podporiť  aktivity  vlády  SR [1],  ktorá  sa  proces  smerujúci  k  znalostnej  ekonomike  snaží
naštartovať  svojou  iniciatívou  Mobilizácia  Inovácií  v Národnej  Ekonomike  a Rozvoj
Vedecko-vzdelávacích Aktivít (MINERVA) [2].

2. Znalostná ekonomika potrebuje investorov a atraktívne prostredie pre nich. Pod atraktívnym
prostredím chápeme nielen vhodnú daňovú politiku či investičné stimuly, ale najmä zdroje, na
ktorých  budú  investori  zakladať  a  stavať  návratnosť  svojich  investícií.  V znalostnej
ekonomike  sú  hlavnými  zdrojmi  ľudia  so  znalosťami.  Práve  univerzity  sú  na  konci
vzdelávacieho  reťazca  a preto  sa  od  nich  očakáva  produkcia  dostatočného  množstva
kvalitných zdrojov pre znalostnú ekonomiku.

3. SR je na jednom z popredných miest  v počte univerzít  prepočítanom na počet  obyvateľov.
Viaceré  univerzity,  fakulty,  študijné  programy  vznikali  a ešte  aj  vznikajú  v prudkých
spoločenských  aj  legislatívnych  zmenách  za  výrazného  kapitálového  podhodnotenia.
Niektoré príklady dôsledkov:

a. štátom riadené vzdelávanie (podobne ako za socializmu) dodávajúce svoje produkty
(= absolventov) už na kapitalistický a globalizáciou ovplyvnený trh práce,

b. nekoordinované,  často  nevyzreté  študijné  programy,  plány,  profily  absolventov,
netransparentné pre zamestnávateľov a študentov, 

c. zamestnávatelia,  vrátane tých,  čo už dnes podnikajú v znalostnej  ekonomike,  majú
problém  nájsť  kvalitne  a pre  ich  potreby  dostatočne  odborne  pripravených
absolventov.

4. Univerzity, a učitelia v nich, majú zo subjektívnych aj objektívnych dôvodov málo informácií
o aktuálnych trendoch, ktoré majú vzdelávaním podporovať a sú minimálne stimulovaní, aby
trendy aj spoluvytvárali.

5. Štát,  prostredníctvom Ministerstva  školstva  a jeho  rôznych výkonných,  poradných  a iných
zložiek  rozhoduje  o financovaní  vzdelávacej  sústavy,  vzdelávanie  smeruje,  koordinuje  a
hodnotí jeho kvalitu. 

1.2. Záver plynúci z východiskových znalostí
Na riadenie vymenovaných aktivít je potrebné dostatočné množstvo relevantných informácií. Podľa

nášho názoru chýba riadená výmena relevantných informácií  medzi  dodávateľom  (univerzity)
a odberateľom (zamestnávatelia) a rozhodovanie na ich základe. 

Áno,  mešká  reforma  celej  vzdelávacej  sústavy,  názory  na  reformu  sú  spolitizované,  chýba
legislatíva,  investície  do  výskumu  a  vzdelávania  sú  nedostatočné.  Tvrdíme,  že  keby  existovala
systematická  výmena  a rozhodovanie  na  základe  relevantných  informácií,  tak  by  aj  pri  súčasnej
legislatíve a súčasných investíciách mohla byť situácia vo vzdelávaní podstatne lepšia.
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2. Pohľad „zhora“ na potrebu výmeny informácií
Pod pohľadom „zhora“ myslíme predpokladaný názor tých pracovníkov, ktorí rozhodujú

o smerovaní vzdelávania v SR. Z ich činnosti a vyhlásení dedukujeme tieto, zámerne
karikaturizované, názory:

1. Na Slovensku máme prebytok univerzít, tým je vytvorené konkurenčné prostredie,
uchádzač si môže vybrať. Uchádzači, študenti aj zamestnávatelia majú dostatok
informácií pre svoje rozhodovanie, ktorú univerzitu si vybrať na štúdium a kde hľadať
vhodných zamestnancov z radov absolventov. Trh rozhodne, ktoré univerzity
v budúcnosti prežijú. 

2. Do vzdelávania síce investujeme menej ako v štátoch 1, 2, 3, ... ale viac ako v štátoch
A, B, C, ... Vieme nájsť také ukazovatele, v ktorých sme v oblasti vzdelávania aj
z celosvetového pohľadu na  poprednom mieste. Keď bude viac prostriedkov
v štátnom rozpočte, potom bude viac prostriedkov aj na investície do vzdelávania. Je
správne, že o rozdeľovaní investícií do vzdelávania rozhodujeme my ( = úradníci) na
základe nami vypracovaných kritérií.

3. Máme akreditačnú komisiu, jej odborné subkomisie a v nich renomovaných
odborníkov. Oni kvalifikovane poradia vláde, ktorý študijný program
dostane/nedostane akreditáciu. Vieme, že akreditačnej ani inej komisii neprislúcha
posudzovať, ktoré študijné programy sú pre znalostnú ekonomiku prioritné. Takéto
posudzovanie a následné preferovanie by bolo prežitkom socializmu. Problém
preferovaných študijných programov vyrieši trh. 

4. Dotujeme výskumné projekty, ktoré sú vždy úspešne vyriešené. O výsledkoch
projektov je mnoho publikácií na množstve konferencií. O transparentné hodnotenie
efektívnosti do projektov vložených  prostriedkov a ich uplatnení v komerčnej či
nekomerčnej praxi nikto nežiadal. Nie je dôvod meniť zaužívané praktiky.

5. Vytvorili sme dostatočné legislatívne zábrany proti podnikaniu učiteľov, fakúlt,
univerzít, čím sme zabránili zneužívaniu pracovného aj voľného času učiteľa na jeho
osobné obohacovanie. Učitelia môžu získať aktuálne odborné informácie z internetu,
konferencií, literatúry a mobilít.

Z uvedeného vyplýva, že „zhora“ nie je požiadavka, tlak, ani záujem o systematickú
výmenu informácií a ich následné využívanie pri rozhodovaní.

3. Pohľad „zdola“ na výmenu informácií

Pod pohľadom „zdola“, chápeme názory zamestnávateľov, študentov a širokej verejnosti
vnímajúcej absolventov univerzít cez ich uplatnenie v praxi.

Vieme, že snahy „zhora“ sú všeobecné a preto sú veľmi náchylné stať sa formálnymi,
neskôr až brzdami napredovania. Takými sa javia aj snahy zodpovedných za oblasť
vzdelávania v SR. Medializovaných kritík smerom na vzdelávanie  je mnoho. Podstatne
menej je realizovateľných návrhov na riešenie existujúceho stavu. 
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Niekoľko tvrdení a otázok extrahovaných z médií a z osobných skúseností.

1. Niektorí autori tvrdia, že vzdelávanie v SR je v porovnaní so zahraničím kvalitné, iní
tvrdia opak. Každý si vyberá kritériá z informácií, ktoré má dostupné, alebo aké sa mu
práve hodia.

2. Neexistujú aktuálne štatistiky absolventov univerzít uplatnených v odbore, ktorý
absolvovali.

3. Nie sú zverejňované štatistiky úradov práce o nezamestnaných absolventoch univerzít
s informáciou o absolvovanom odbore.

4. Nie sú zverejňované aktuálne štatistiky zo zdrojov personálnych agentúr, alebo
zamestnávateľov o študijných programoch o ktoré je záujem od zamestnávateľov.

5. Uchádzači sa nevedia kvalifikovane rozhodnúť na ktorú univerzitu chcú ísť študovať.
Profily sú podobné, konkurenčné výhody jednotlivých univerzít sú nezrejmé.

6. Verejnosť je zmätená a zneistená zo správ o akreditovaných a neakreditovaných
študijných programoch. Nerozumie akreditačným procesom ani postupom. 

7. Verejnosť je zmätená z nových vzdelávacích inštitúcií, vrátane súkromných. Aké je
ich postavenie voči tradičným vzdelávacím inštitúciám? 

Z pohľadu „zdola“  je zrejmé, že existujú požiadavky aj záujem o systematickú výmenu
informácií a ich následné využívanie pri rozhodovaní. Pokiaľ nie je ochota „zhora“ tak dnes
neexistuje motivačný či donucovací mechanizmus, ktorý by spôsobil vznik a výmenu
informácií. 

4. Čo je produkt univerzity?
Keďže aj my sme spoluzodpovední za vzdelávanie, analyzovali sme časť problému, ktorú

dokážeme ovplyvniť. Došli sme k už spomenutému záveru, že problém je vo výmene
relevantných informácií a v ich využívaní pri rozhodovaní. 
Pri pohľade „zdola“ vidieť, že nie sú definované relevantné informácie nutné pre strategické
či taktické riadenie vzdelávacej sústavy. Je logické, že potom nedochádza k ich výmene a teda
ani nie je rozhodované na základe relevantných informácií. Kľúčovým bodom tohto problému
je rozpor v pohľade „zhora“ a pohľade „zdola“ na to čo je relevantná informácia a na potrebu
ich výmeny a využitia pri rozhodovaní. 

Pri hľadaní príčin a dôvodov tohto rozporu sme si pomohli analýzou správania sa komerčnej
sféry. Prečo tam nie je rozpor v záujme o výmenu informácií medzi dodávateľom produktu
a zákazníkom, ktorý produkt kupuje. Naopak, obe strany majú eminentný záujem na výmene
informácií a investujú obrovské prostriedky do nástrojov a služieb podporujúcich túto
výmenu. 

V komerčnej sfére je rozhodujúci produkt, t.j. dielo za ktoré zákazník aj zaplatí. Produktom
sú výrobky rovnako ako služby. Všetky ostatné aktivity výrobcu či dodávateľa produktu sú iba
činnosti. Sú to aktivity súvisiace s vývojom, výrobou a predajom produktu. Prvoradý je
produkt, on je predmetom podnikania, z neho plynie zisk. Činnosti sú v súvislosti
s produktom nevyhnutné, bez nich by produkt nevznikol, ale sú to iba nákladové položky.
Čím sú náklady na činnosti nižšie tým je produkt, pri rovnakej predajnej cene, efektívnejší.
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Z tohto pohľadu majú univerzity dva hlavné produkty 
1. absolvent uplatnený v odbore, ktorý vyštudoval,
2. výstupy výskumu, za ktoré zákazník zaplatí.

Zdôrazňujeme, že pod produktom univerzity zámerne nechápeme samotné vzdelanie, ale
hotového absolventa uplatneného v odbore, ktorý vyštudoval. Príčina takto chápaného
produktu je vo vyjadrení zodpovednosti univerzity, štátu. Z našej definície produktu vyplýva
iný pohľad na produkt univerzity v porovnaní s pohľadom autora [3]. 
V prípade, že by produktom univerzity bolo vzdelanie, tak zákazníkom je absolvent.  
V prípade, že produktom univerzity je absolvent uplatnený v odbore, ktorý vyštudoval, tak
zákazníkom sú zamestnávatelia z komerčnej aj nekomerčnej praxe, pre ktorú sa absolvent
vzdelával.

Rozdiel v názore na to čo je produkt univerzity, vzdelanie alebo absolvent, nie sú len
slovné hračky. Dôsledok sa premieta do zodpovednosti štátu a teda aj univerzít. Pokiaľ je
produktom vzdelanie a zákazníkom absolvent, tak univerzita je zodpovedná za svoj produkt
len voči fyzickej osobe, študentovi a neskôr absolventovi. Je vecou študenta/absolventa či si
vybral vhodnú univerzitu alebo odbor v ktorom nájde pracovné uplatnenie. Univerzita má
minimálnu zodpovednosť za to, či

• učí/neučí kvalitne (vyučovacie procesy a metódy), 
• otvára/neotvára študijné programy, ktorých absolventi nemajú uplatnenie, 
• zamestnáva/nezamestnáva nekvalitných učiteľov (garanti študijných programov a ich

aktívna resp. formálna úloha), 
• spolupracuje/nespolupracuje s praxou,
• produkuje/neprodukuje v odbore nezamestnateľných absolventov. 

Jediným meradlom úspešnosti univerzity je iba počet jej absolventov. Stačí ak je
univerzita/fakulta marketingovo silná, vhodne umiestnená, alebo ak „správne nastaví latku“
hodnotiacich kritérií študentov a jej úspech je zaručený. Študent a ani čerstvý absolvent
spravidla nevie rozpoznať a posúdiť negatívne dôsledky chýbajúcej zodpovednosti univerzity.

Ak je produktom univerzity  absolvent uplatnený v odbore, ktorý vyštudoval
a zákazníkom sú zamestnávatelia, vtedy meradlom úspešnosti univerzity bude počet
absolventov uplatnených v odbore, ktorý absolvovali. Ak chce byť univerzita úspešná, musí 

• učiť kvalitne, 
• otvárať a podporovať také študijné programy o ktoré je v praxi záujem,
• zamestnávať kvalitných učiteľov,
• intenzívne spolupracovať s praxou,
• angažovať sa, aby absolventi pracovali v odbore.

Meradlom úspešnosti univerzity sú v tomto prípade uplatnení absolventi. Ľubovoľný
z vymenovaných bodov vedia posúdiť zamestnávatelia absolventov a ich prostredníctvom aj
absolventi.

Náš názor, že produktom univerzity je absolvent podporuje aj fakt, že za produkt platí
zákazník. Vzdelanie je v SR pre jednotlivca bezplatné, ale v skutočnosti zaň platia všetci
prispievatelia do štátneho rozpočtu, z ktorého je vzdelávací systém financovaný. Príspevok
absolventa do štátneho rozpočtu je spravidla záporný (pretože z neho iba čerpá na
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vzdelávanie, na zdravotnú starostlivosť, ...) a aj preto produktom univerzity nemôže byť
vzdelanie, lebo absolvent zaň neplatí. Absolvent nie je zákazníkom univerzity, je jej
produktom, za ktorý platia sprostredkovane cez štátny rozpočet všetci prispievatelia do
štátneho rozpočtu. Z množstva prispievateľov do štátneho rozpočtu, pre ktorých má absolvent
hodnotu, je najlepšie identifikovateľná skupina zamestnávateľov absolventov.

Iná situácia nastane, keď študent bude hradiť úplne všetky náklady svojho štúdia. Vtedy
on bude platiaci zákazník a v zmysle definície produktu je produktom univerzity vzdelanie, za
ktoré platí študent/absolvent. Teraz sme v zhode s názorom [3], produkt univerzity je
vzdelanie. Konkurencieschopnosť univerzity by v tomto prípade bola závislá iba na
študentoch a trhu. 

Dovolíme si upozorniť na niekoľko príkladov, čo podľa našej definície nie je produkt
univerzity. Napríklad:

• Nezamestnaný absolvent, pretože zákazník (= zamestnávatelia) neplatí zaňho, ba
naopak, je pre spoločnosť záťažou. V porovnaní s komerčnou praxou je to prípad
nepredaného výrobku na sklade, za skladovanie ktorého výrobca draho platí.
Nepredaný výrobok je iba zhmotnením činností, nie však produktom.

• Absolvent neuplatnený v odbore, ktorý vyštudoval, pretože prax ho nepotrebuje, musí
sa rekvalifikovať a jeho štúdium boli neefektívne vynaložené náklady a to zo strany
štátu aj zo strany absolventa. V porovnaní s komerčnou praxou je to prípad
vyrobeného a nepredateľného výrobku, ktorý sa zo skladu vracia späť do výroby na
recykláciu.

• Akýkoľvek výstup výskumu (abstrahujme od základného výskumu), ktorý nemá
zákazníka ochotného zaň zaplatiť. V porovnaní s komerčnou praxou je to prípad, kedy
by výrobca investoval do vývoja výrobku bez toho, že by aspoň tušil, či niekto
výrobok kúpi. 

Uvedomujeme si, že je ťažké hodnotiť univerzitu prostredníctvom jej absolventa,
napríklad cez: 

• počet absolventov uplatnených v absolvovanom odbore, 
• zhodu nadobudnutých vedomostí absolventa a požiadaviek praxe na vedomosti

zamestnanca,
• merateľný prínos vedeckopedagogických hodností univerzity na počet či kvalitu

absolventov, 
• pomer obsahu a počtu odučených hodín v predmetoch študijného programu (vo vzťahu

k požiadavkám praxe na absolventa), 
• obsah vydaných publikácií (vo vzťahu k ich použitiu v praxi, resp. záujmu praxe o ne),
• merateľný prínos každej stáže pre pracovisko a následne pre kvalitu absolventov. 

Pre takéto hodnotenie produktu chýba mnoho informácií.

Činnosti smerujúce k produktu absolvent je pohodlné hodnotiť napríklad cez: 
• počet ukončených absolventov, 
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• počet vedeckopedagogických hodností učiteľov, 
• počet odučených hodín, 
• počet napísaných publikácií, 
• počet riešených projektov, 
• počet a dĺžku zahraničných stáží.

Pre hodnotenie týchto činností je informácií dostatok. Kvalitatívny rozdiel medzi týmito
dvomi hodnoteniami je však zrejmý.

Napriek tomu, že hodnotenie produktu je náročnejšie, myslíme si, že je nutné prevziať
vzor z komerčnej sféry, v ktorej je podstatné  úsilie zamerané na produkt! Hodnotenie
a optimalizovanie činnosti má zmysel len v súvislosti s kvalitným produktom. 

Ináč povedané, najprv treba jednoznačne deklarovať čo je produktom univerzity, potom je
nutné určiť pravidlá pre hodnotenie a optimalizovanie produktu a až následne pravidlá pre
hodnotenie a optimalizovanie činnosti smerujúcej k produktu.

5. Vymedzenie okruhov relevantných informácií

V kontexte s predošlými úvahami sme aj my hľadali spôsob ako „zdola“, z pozície
učiteľov, pomôcť pri realizácii iniciatívy MINERVA.  Súhlasíme s rizikami tejto iniciatívy,
ako ich popísal Staněk v [4]. Súčasne si uvedomujeme, že investorov do znalostnej
ekonomiky nezaujímajú činnosti ale produkty univerzít. Z toho vyplývajú  relatívne
jednoduché závery:

1. univerzity/fakulty by mali mať vypracované svoje študijné programy až na úroveň
vyučovaných predmetov tak, aby tieto boli navzájom a objektívne porovnateľné,

2. zamestnávatelia by mali definovať aké vedomosti, zručnosti, schopnosti od
absolventov očakávajú a koľko absolventov majú záujem zamestnať,

3. uchádzači/študenti by mali mať možnosť dozvedieť sa čo univerzita/fakulta učí a aké
vedomosti, zručnosti, schopnosti zamestnávateľ od absolventov vyžaduje/očakáva,

4. učitelia by mali mať možnosť a stimuláciu upravovať obsah aj formu výučby podľa
aktuálnych požiadaviek trhu (požiadaviek zamestnávateľov),

5. učitelia by mali mať možnosť a stimuláciu odovzdať zamestnávateľom aj iné
hodnotenia absolventa ako iba hodnotenie jeho vedomostí,

6. zamestnávatelia, učitelia, študenti/absolventi by mali v oblasti hodnotenia vedomostí,
schopností, zručností hovoriť rovnakou terminológiou,

7. vznik relevantných informácií, ich výmena a rozhodovanie sa na ich základe, by mal
byť motivovaný vzájomnou výhodnosťou,

8. pre všetkých zainteresovaných by mala existovať možnosť ako porovnať svoje ciele
(potreby) s ponukou. Táto možnosť by mala byť podporená nástrojom. Napríklad: 

• Uchádzač o  vzdelanie má možnosť zoznámiť sa s ponukami a požiadavkami
zamestnávateľov na absolventa, čo mu podstatne pomôže rozhodnúť sa v akej oblasti
sa v budúcnosti chce profesionálne realizovať.

• Zamestnávateľ vie, ako pripravených absolventov potrebuje/bude potrebovať.
Pomocou nástroja porovná svoje potreby a profily absolventov rôznych univerzít.
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Keďže zamestnávateľ zadá svoje požiadavky do nástroja, univerzity sa o nich
automaticky dozvedia.

• Univerzity si porovnajú požiadavky zamestnávateľov na profily absolventov a zvážia
inováciu svojich študijných programov. Bude v ich záujme zachovania
konkurencieschopnosti zaujímať sa o požiadavky zamestnávateľov.

Logickým  vyústením týchto záverov je názor, že keby študenti, univerzity
a zamestnávatelia mali spoločne dohodnutý obsah a metodiku výmeny informácií podporený
všeobecne dostupným nástrojom (SW aplikácia nad databázou údajov), podstatne by to
pomohlo všetkým trom stranám. Týmto problémom sa zaoberáme už dávnejšie [5], [6].

6. Projekt zabezpečujúci výmenu relevantných informácií

V 12/2004 sme v rámci Európskeho sociálneho fondu (ESF), sektorový operačný program č.
12 „Ľudské zdroje“, opatrenie 3.1 „Prispôsobenie odbornej prípravy vzdelávania
požiadavkám spoločnosti založenej na vedomostiach“ podali návrh na projekt „Riadený
outplacement absolventov univerzít a vysokých škôl“. 

V prípravnom konaní sme oslovili odborných pracovníkov dvoch univerzít, Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici a Žilinskej univerzity, spolu 4 fakulty. S myšlienkou projektu
sme zoznámili zástupcov 4 zamestnávateľov (VÚB, a.s., Hewlett Packard, s.r.o., ASSET Soft,
a.s. a Varias, a.s)  a všetci prejavili záujem o výsledok riešenia budúceho projektu. 

Prevádzku hotového riešenia sme dohodli so záujmovým združením právnických osôb,
Slovenskou spoločnosťou pre systémovú integráciu ( www.sssi.sk ). Dôvod zainteresovania
SSSI do riešenia je pragmatický. Prevádzka pilotnej verzie hotového riešenia musí byť
samoživiteľná a súčasne musí umožňovať verejnú kontrolu obsahu všetkými
zainteresovanými stranami. Keďže pilotné riešenie bude zamerané na vzdelanie súvisiace
s ICT tak SSSI je pre tento účel vhodným združením. SSSI združuje všetky tri zainteresované
zložky – ICT dodávateľov, zamestnávateľov (non ICT) aj akademickej obce (učitelia aj
študenti).

V 5/2005 bol schválený nenávratný finančný príspevok na riešenie projektu. 
Pokladáme za našu povinnosť, ešte pred začatím projektu, informovať odbornú verejnosť

o tom, čo plánujeme v projekte riešiť. Máme záujem o širokú spoluprácu pri riešení, pretože
našim cieľom je poskytnúť výsledok projektu všetkým záujemcom.  Uvedomujeme si, že
nutnou podmienkou úspešnosti projektu je presvedčiť všetky tri strany, t.j. zamestnávateľov,
študentov aj učiteľov o prínosoch projektu pre každého z nich. 

6.1. Hlavné oblasti, ktoré projekt mieni vyriešiť
• Poskytnúť zamestnávateľom aktualizovanú databázu uchádzačov o zamestnanie,

naplnenú v súlade s cieľmi a metodikou projektu.
• Poskytnúť univerzitám/fakultám/učiteľom informácie o požiadavkách

zamestnávateľov na profily absolventov.
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• Poskytnúť študentom/absolventom informácie čo od nich očakávajú zamestnávatelia
a ako ich na plnenie očakávaní zamestnávateľov pripraví univerzita/fakulta.

• Inovovať obsahy predmetov podľa aktuálnych požiadaviek praxe.

6.2. Súvisiace oblasti, ktoré projekt mieni riešiť
• Poskytnutím relevantných informácií a skorým podchytením záujmu, stimulovať

študentov a absolventov k tomu, aby neodchádzali zo SR.
• Poskytnutím relevantných informácií a dostatočne rozsiahlej databázy študentov

a absolventov presvedčiť zamestnávateľov a investorov do znalostnej ekonomiky, že
v SR je a aj bude dostatok zdrojov pre ich podnikanie.

• Otvoriť diskusiu so zamestnávateľmi a nájsť spoločne akceptovateľné metriky
hodnotenia vedomostí, schopností, zručností absolventov.

• Vytvoriť metodiku a všeobecne prístupný nástroj a tak umožniť porovnať predmety,
študijné programy, profily absolventov, fakulty, univerzity z rôznych hľadísk podľa
potrieb všetkých zainteresovaných.

• Do projektu zaangažovať maximum univerzít a zamestnávateľov v SR.

6.3. Hlavné etapy riešenia projektu  
• Analýza existujúceho stavu a definovanie relevantných informácií
• Návrh a príprava metodiky výmeny informácií
• Návrh metrík a hodnotiacich kritérií
• Zadanie SW aplikácie
• Príprava údajov
• Naprogramovanie SW aplikácie
• Pilotné overenie metodiky a SW aplikácie
• Odovzdanie SW aplikácie do prevádzky

Projekt začneme riešiť v 9/2005 a jeho plánované ukončenie je v 2/2008. Projekt bude pilotný
v dvoch parametroch 

1. bude sa zaoberať oblasťou vzdelávania v informačno komunikačných technológiách
(ICT), 

2. vytvorí metodiku výmeny informácií medzi univerzitami a zamestnávateľmi a túto
metodiku zapracuje do nástroja na komunikáciu (SW aplikácia) a tento poskytne na
používanie.

Po overení pilotného projektu bude možné použiť metodiku a SW aplikáciu aj na ostatné
druhy vzdelávania (non ICT). Pre každý druh vzdelávania bude nutné 

• pripraviť osobitné údaje,
• prizvať do projektu fakulty vzdelávajúce v príslušnej oblasti,
• prizvať do projektu  zamestnávateľov zamestnávajúcich absolventov s príslušným

vzdelaním.
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Metodiku a komunikačný nástroj už nebude treba vyvíjať, nanajvýš ich bude potrebné upraviť
o špeciality, ktoré neboli zohľadnené v pilotnom riešení.

6.4. Obsah a metóda výmeny informácií
Už pri formulácii návrhu projektu sme došli k zjednodušenému záveru, že zamestnávatelia

sa zaujímajú najmä o 4 hlavné charakteristiky zamestnanca (absolventa), najlepšie keď sú
podporené aj hodnotením či referenciami

1. odborné vedomosti,
2. osobnostné vlastnosti,
3. nadobudnuté zručnosti,
4. schopnosti (štandardné aj nadštandardné).

Univerzity by sa mali prednostne a koordinovane zaujímať 
1. o všetky zamestnávateľmi hodnotené parametre absolventa, vrátane spätnej väzby

o kvalite absolventov,
2. o množstevné požiadavky zamestnávateľov na absolventov daného odboru

(príbuznosť odborov je akceptovaná),
3. o ponuky zamestnávateľov na vykonanie stáží učiteľov a študentov, výskumných tém,

tém diplomových prác, spolupráce na projektoch.
Študentov by mali prednostne zaujímať

1. ponuky zamestnávateľov,
2. hodnotenie univerzít zo strany zamestnávateľov,  
3. záujem univerzity o uplatnenie absolventa,
4. ponuka univerzity v oblasti doplňujúcej vzdelávanie (stáže, riešenie úloh z praxe).

Predpokladáme, že spolu so zamestnávateľmi sa nám podarí dohodnúť pravidlá tvorby
informácií ako aj hodnotiace kritéria. 

V projekte je plánovaná právna analýza obsahu, formy, zberu, zabezpečenia
a poskytovania dohodnutých informácií. Tieto budú uchovávané v elektronickej forme, na
jednom mieste. Prístup k informáciám bude z ľubovoľného bodu pripojeného do internetu
prostredníctvom internetového prehliadača so štandardnými prvkami ochrany. Prístupové
práva budú viacúrovňové od voľného prístupu až po zmluvne dohodnutý individuálny
a platený prístup.

Všetky tu diskutované názory sú iba ideovým východiskom riešenia projektu „Riadený
outplacement absolventov univerzít a vysokých škôl“. Riešiteľský kolektív môže počas
riešenia dôjsť aj k iným záverom ako sú prezentované vízie. 

Kontaktnou osobou pre záujemcov o spoluprácu na projekte je autor príspevku, ktorý je
súčasne aj koordinátorom projektu.
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KOMPENZAČNÁ MULTIHLASOVÁ SYNTÉZA 
S NEUROVÝPOČTOM
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Abstrakt 
Synthesis of a number of voices gives us an interesting possibility of mediation of colours to the blind
computer users. To be able to synthetically generate a number of voices in time, it is necessary to
minimize quantity requirements of one voice database for memory. Non-homogeneous voice database
with a doublegrade indexing and possibilities of interaktiv learning system could be an interesting
solution of such a problem.

Kľúčové slová: 1. Dekompozícia algoritmu
                         2. Difón, trifón
                         3. Genetický algoritmus
                         4. Šľachtenie znalostí

1. Aplikácia kompenzačnej multihlasovej syntézy
Súčasné počítačové systémy sprostredkúvajú používateľom textové, grafické a zvukové informácie.
Tieto tri druhy informácií dnes človeku splývajú do jediného komunikačného celku, ktorý často
vyzerá na prvý pohľad ako televízia s možnosťou vstupu používateľských reakcií cez klávesnicu, myš
alebo dotykový displej... Svojou univerzálnosťou však počítač umožňuje použitie bežného hardwaru
na vytvorenie špeciálneho používateľského rozhrania, ktoré potom umožní prijímanie, spracúvanie a
vytváranie informácií aj ľuďom so zdravotným hendikepom. 

1.1 Špeciálne vstupy a výstupy

Bežná klávesnica PC je zariadenie, ktorého elementárne funkcie sú programovateľné. Je teda možné
vytvoriť program, ktorý predefinuje jej bežnú funkciu a vytvorí z nej napríklad písací stroj pre
nevidiacich, pomocou ktorého môže používateľ písať v bodovom písme pre nevidiacich, ktoré počítač
automaticky prekladá do zobraziteľných znakov ASCII. [1]

Veľmi zaujímavým špeciálnym výstupom sa v súčasnosti stala syntéza ľudského hlasu.
Softwarový syntetizér dokáže prepisovať text na zvukový záznam, ktorý je potom reprodukovateľný
pomocou bežného počítačového zvukového zariadenia. Počítač môže takto čítať obsah obrazovky,
obsah textov v súboroch, môže nevidiaceho používateľa informovať o stláčaných klávesoch... [1,2].
Aby však mohol byť syntetizér použiteľný aj ako kompenzačný software, musí mať niektoré špeciálne
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funkcie a rozhranie prispôsobené potrebám nevidiacich ľudí. Bližšie o tejto problematike bude
napísané v kapitole 5. 
1.2 Multihlasová syntéza

Napriek sprostredkúvaniu informácií nevidiacim pomocou hlasu, ostáva otvorená otázka, ako
sprostredkovať farby. Najjednoduchším riešením je, že počítač vždy pred čítaním textu povie, akej
farby je daný text. Takýto prístup však používateľa zdržuje pri práci, pričom je nutné danú farbu si
pamätať až do ďalšej zmeny farby textu. Zaujímavým riešením takéhoto problému by bolo, keby
syntetizér dokázal rozprávať niekoľkými ženskými, mužskými a detskými hlasmi. Každej farbe by
prislúchal jeden hlas, pri čítaní by sa hlasy menili podľa toho, akej by daný text bol farby. Nevidiaci
používateľ by si potom k danej informácii automaticky pamätal farbu hlasu, ktorý by rozlišoval typ
dôležitosti textu.

Multihlasová syntéza je použiteľná aj pri čítaní beletrie. Ak sa text označí podľa toho, ktorá
postava prislúcha k danej priamej reči alebo či o priamu reč nejde, je možné pomocou multihlasovej
syntézy takýto text prečítať dramatizovane - pomocou viacerých hlasov.

Návrh informačnej technológie, ktorá by umožňovala multihlasovú syntézu som opísal vo
svojej dizertačnej práci [3], stručnejšie je zhrnutá tiež v článku [2]. Prvá verzia nášho špeciálneho
softwaru so syntetizérom je na www [1], ktorá však zatiaľ nemá implementované multihlasové jadro.

V ďalšom texte priblížim problematiku vytvárania viacerých hlasov a technológiu
gramatických prepisov textu zmäkčovania D,T,N,L, pomocou neurónovej siete s genetickým
algoritmom [2,3,4,5]. 

2. Hlasové fonty

Informatické princípy syntézy môžeme rozdeliť do troch dôležitých skupín. [2,6,7]
1. Generovanie hlasu pomocou matematického modelu hlasiviek, hrdelnej, ústnej a nosnej

dutiny a vyžarovania.
2. Syntéza pomocou stavebných častíc hlasu.
3. Priama syntéza pomocou neurónovej siete - NetTalking.

Opisovaný kompenzačný software by mal klásť čo najmenšie nároky na rýchlosť PC, preto je v ňom
využitý princíp 2 - syntéza častíc hlasu. 

2.1 Dekompozícia textu

Aby mohlo dôjsť k produkcii hlasu z akéhokoľvek textu, musí mať syntetizér k dispozícii
úplnú databázu hlasových vzoriek. Rozsahy databáz rozdelím do troch skupín. [1,2,6,7]

a) Databáza fonémov - do sto jednotiek
b) Databáza difónov - niekoľko tisíc jednotiek
c) Databáza trifónov - niekoľko desaťtisíc jednotiek

Vytvorenie databázy fonémov je časovo i technicky najľahšie. Foném však nezachytáva koartikulačné
prechody medzi hláskami, v ktorých je zachytená väčšina hlasových charakteristík.

Difón je stavebná častica, ktorá zachytáva práve koartikulačné prechody, preto sa na
produkciu hlasu hodí oveľa viac. Produkovaná reč je pomerne kvalitná, príprava databázy je však
omnoho náročnejšia.

Najkvalitnejšou syntézou častíc je syntéza trifónov, pretože trifón ako taký zachytáva aj
mikrokoartikulačné javy - ovplyvňovanie nielen prvej, ale aj druhej susednej hlásky v obidvoch
smeroch. Výroba takejto databázy je však veľmi náročná v časovom i technickom zmysle.
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Aby sme mohli vytvoriť čo najviac databáz hlasu - ženských, mužských alebo detských hlasov
- pričom by nemalo dôjsť k výraznému zhoršeniu produkovanej reči, uvažujme o nehomogénnej
syntéze.

Nehomogénnou syntézou budeme rozumieť kompozíciu hlasu z častíc rôzneho typu. Na
syntézu slovenčiny som navrhol databázu skladajúcu sa z fonémov, difónov, trifónov, alofónov a
trifonémov, ktorá je podrobnejšie opísaná v ďalšej podkapitole.

Aby syntetizér mohol použiť nehomogénnu databázu stavebných častíc, je potrebné počas
behu produkcie reči najskôr prevádzať dekompozíciu čítaného textu na tri kvalitatívne typy reťazenia.

I. Kompozícia fonémov
II. Kompozícia difónov
III. Kompozícia trifónov alebo trifonémov

V texte je možné nájsť miesta s potlačenou koartikuláciou, ktoré je možné vytvárať s fonémov. Miesta
s dominantnou mikrokoartikuláciou sa produkujú pomocou trifónov alebo trifonémov. Zvyšný text sa
reťazí pomocou difónov.

Tým, že sa použijú viaceré typy stavebných častíc hlasu, minimalizuje sa kvantitatívne
dominantný typ databázy - počet difónov. Celkový súčet stavebných kameňov v nižšie uvedenej
databáze je 528 jednotiek. Pri poloautomatickom vytváraní hlasových databáz sa takto dostatočne
skráti čas, aby bolo možné vytvoriť viacero databáz hlasov aj jednému používateľovi. Každá databáza
je pritom uložená v súbore s rozsahom približne 5 MB - takýto súbor budem ďalej nazývať hlasový
font.

Syntetizér používa nepriamu indexáciu súborov druhého stupňa [8], čím je umožnený rýchly
prístup ku hlasovým dátam. Fonty preto nemusia byť zavedené do pamäti, je možné používať ich
priamo z disku. Takto realizovaný algoritmus môže používať mnoho hlasov bez väčších nárokov na
pamäť RAM. 

2.2 Nehomogénna báza dát

Nehomogénna databáza pre vyššie uvedený syntetizér má tieto zložky:
1. Fonémy, 49, Výslovnosť hlások
2. Popisy, 49, Popis hlások
3. Reťazce alofónov, 26, Kompozícia dĺžky
4. Fonémy, 31, Slabá kompozícia
5. Trifoném, 1, Špecifická kompozícia
6. Trifóny, 52, Silná kompozícia
7. Difóny, 305, Stredná kompozícia
8. Zvuky, 15, Kompozícia zvukov
.. Všetky spolu, 528, Hlasový font

Riadky 1 a 2 obsahujú stavebné častice, ktoré sa používajú pri spelovaní - odovzdávaní
gramatických informácií. Je tu v podstate uložená celá abeceda načítaná po jednotlivých písmenách -
A, Á, Ä, B, C, Č..., a, dlhé á, široké é, BÉ, CÉ, ČÉ...

Riadok 8 obsahuje zvuky súhlasu, nesúhlasu, radosti, zlosti... Každý zvuk je uložený v troch
stupňoch emócie. Pri zadaní napríklad správneho príkazu potom PC nevydá tón, ale súhlasný zvuk, pri
zadaní nesprávneho príkazu zvuk nesúhlasný... Práca s PC sa takto spríjemní.

Na treťom riadku sú zachytené reťazce alofónov, ktoré je možné reťaziť do zvukov lokálnych
stacionarít. Pomocou nich je možné predlžovať alebo skracovať prejav ako celok, ale dajú sa použiť aj
pri vytváraní prozódií na lokálne predĺženie alebo skrátenie daných častí prejavu.
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Fonémy sa používajú na tých miestach textu, kde nie sú výrazné koartikulácie. Ide napríklad o
trojice spoluhlások, v ktorých sa vyskytujú aspoň dve záverové spoluhlásky.

Piaty riadok obsahuje trifoném RV. Tento stavebný kameň som navrhol ako špecifikum pre
slovenský jazyk. Zachytáva nábeh vibrantu R, jeho znelú časť, a dokončenie pernozubného V. V
tomto zmysle obsahuje dva koartikulačné prechody a dva mikrokoartikulačné javy. Umožňuje dobrú
výslovnosť slov - krv, drv, nemrv...

Na šiestom riadku sú zachytené trifóny, ktoré obsahujú vibrant R, jeho znelú časť a následnú
spoluhlásku. Sú veľmi dôležité obzvlášť v slovách, ktoré neobsahujú vokál - prst, krk, strč...

Riadok 7 je dominantou databázy, obsahuje kolekciu difónov tak, aby vzniknutá databáza
mohla produkovať reč z akéhokoľvek textu. 

3. Vektorová kvantizácia a prozódiá
V predchádzajúcej kapitole som odhadol veľkosť bázy nehomogénnych hlasových dát

približne na 5 MB. Tento odhad je urobený za predpokladu, že sú dáta uložené vo forme pulznej
kódovej modulácii so vzorkovacím kmitočtom 16 kHz a 16-bitovou kvantizáciou. Ak by bolo
potrebné uložiť viacero hlasov do pamäte s menším rozsahom, ktorá by mohla byť súčasťou nejakého
prenosného zariadenia, je možné využiť sofistikované kompresné metódy. Jednu z nich opíšem v
ďalšej podkapitole. 

3.1 Mikrosegment a kódová kniha

Každý hlasový signál uložený vo forme pulznej kódovej modulácie je možné rozdeliť na
krátke úseky - mikrosegmenty. [6,7] Na mikrosegment  je možné pohliadnuť ako na postupnosť čísel
1,2,...,n, teda ako na vektor dimenzie N. Takto získaný vektor je možné previesť pomocou Diskrétnej
Fourierovej transformácie na vektor menšej dimenzie, napríklad M=10..15, ktorého zložky sú klasické
počítačové reprezentácie reálnych čísel. [6,7] Podľa citovanej literatúry platí, že takéto vektory -
príznaky - tvoria vo vektorovom priestore akési zhluky - miesta s častým výskytom. Vektorový
priestor je možné rozdeliť [6] na konečný počet častí, napr 1024, pričom bude každú z týchto častí
charakterizovať jeden vektor - centroid. Postupnosť centroidov nazveme kódovou knihou, keď ku
každému centroidu prislúcha jeho index v kódovej knihe, napr. 0-1023.

Po vykonaní Diskrétnej Fourierovej transformácie teda dostaneme postupnosť vektorov -
príznakov, ku ktorým môžeme nájsť vždy také centroidy, ktoré majú voči nim najmenšiu vzdialenosť.
Takto dostaneme postupnosť centroidov, ktorú môžeme nahradiť postupnosťou ich indexov v kódovej
knihe.

Spätne je možné nahradiť indexy centroidmi, centroidy previesť na mikrosegmenty pulznej
kódovej modulácie, ktoré sú už reprodukovateľné pomocou bežného zvukového zariadenia. [6]

Aby bolo možné ukladať skomprimovaný signál pomocou vyššie opísanej vektorovej
kvantizácie, je nutné v pamäti uchovať kódovú knihu, pomocou ktorej dochádza k prevodu
postupnosti vektorov na indexy a naspäť.

Pri vektorovej kvantizácii vzniká tzv. kvantizačné skreslenie, ktoré je nepriamo úmerné počtu
centroidov v kódovej knihe. 

3.2 Prozódiá a spliny

Proces syntézy ľudského hlasu je možné rozdeliť na niekoľko nižšie uvedených krokov.
a) Textové gramatické transkripcie - viď kapitolu 4
b) Dekompozícia typu textu - viď 2.1

99



c) Transkripcia textu na hlas - viď 2.2 a 3.1
d) Vytváranie prozódií

V tejto podkapitole budeme hovoriť o generovaní prozódií, preto najskôr vyjadríme, čo sú prozódiá z
hľadiska umelej syntézy hlasu. Pri modelovaní prozódií opisujeme priebeh hodnôt trojzložkového
vektora, ktorého jednotlivé zložky sú nasledovné:

1. Lokálne predlžovanie
2. Lokálna intenzita
3. Lokálne zvyšovanie hlasu

Pri našej dekompozícii sa prvá zložka vektoru použije už v kroku c. Druhá a tretia sa zrealizujú v
kroku d.

Lokálne predlžovanie je vytvárané pomocou reťazcov alofónov, ako už bolo uvedené v 2.2.
Lokálne zvyšovanie intenzity je veľmi jednoduchou operáciou násobenia druhej zložky vektora
prozódií a vzoriek pulznej kódovej modulácie.

Posledným problémom je zvyšovanie výšky hlasu, ktoré vyžaduje lokálne prevzorkovanie
daného signálu. Operácia prevzorkovania v princípe vytvára novú hodnotu vzorky tak, aby táto
hodnota ležala na krivke spájajúcej dve existujúce vzorky pulznej kódovej modulácie. Na takúto
úlohu je možné použiť polynóm - štvorbodový spline, pomocou ktorého je možné vypočítať výšku
zvukovej krivky na ľubovoľnej pozícii medzi dvoma existujúcimi vzorkami.

Takýmto spôsobom môže PC "ohýbať" ľudský hlas v troch rovinách, čím sa vytvárajú
prozódiá prejavu.

Na koniec tejto podkapitoly ešte spomeniem, ako generujeme priebeh hodnôt vektoru
prozódií. Vstupom algoritmického generátora prozódií je veta - text s interpunkciou. Výstupom sú dva
indexy a dva vektory prozódií. Indexy označujú lokalitu zmeny v postupnosti vzoriek pulznej kódovej
modulácie a dva vektory sú hranicami zmien prozódií. Algoritmus generovania prozódií musí teda
urobiť jednoduchý vetný rozbor, na základe ktorého vypočíta hraničné vektory prozódií pre jednotlivé
časti vety alebo súvetia. 

4. Evolúcia gramatických systémových znalostí
Medzi prvé kroky, ktoré je potrebné vykonať pri syntéze hlasu, sú gramatické prepisy textu. Tieto
prepisy môžeme v slovenskom jazyku rozdeliť do štyroch skupín.

I. Preklady cudzích výrazov
II. Preklady čísloviek
III. Spodobovanie spoluhlások
IV. Zmäkčovanie D,T,N,L

Preklady cudzích výrazov je možné vykonať pomocou databázy - lexikónu cudzích výrazov. Preklad
čísloviek a spodobovanie spoluhlások je možné vykonať algoritmicky bez potreby bázy dát.

Zmäkčovanie D,T,N,L je možné realizovať z časti využitím databázy - lexikónu výnimiek a z
časti algoritmicky, keď sa musí dané slovo zmäkčiť alebo nezmäkčiť vzhľadom na kontext vety. [2]
Zmäkčovanie vzhľadom na kontext je možné realizovať pomocou softwarového modelu doprednej
neurónovej siete, ktorej vstupom je dané slovo aj s kontextom a výstupom podnet na zmäkčenie.

Vo všeobecnosti je vstupom i výstupom neurónovej siete vektor. Znaky v počítačovej
reprezentácii v kóde ASCII sú celé čísla, postupnosť znakov je teda automaticky vektor. Podnetu na
zmäkčenie je možné rozumieť ako triviálnemu jednozložkovému vektoru.

Syntetizér by mal používateľovi umožňovať rozširovanie lexikónu cudzích výrazov a tiež aj
lexikónu výnimiek. Keď neurónová sieť zmäkčí nesprávne alebo nedokáže rozhodnúť či sa má
zmäkčiť, používateľ musí mať možnosť zadať podnet na adaptáciu siete aj na nový tréningový vzor.
Týmito tromi spôsobmi môže syntetizér absorbovať nové znalosti, čím sa jeho práca ako celku
priebežne vylepšuje. 
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4.1 Adaptácia pomocou genetického algoritmu
Znalosťou alebo genetickým jedincom neurónovej siete rozumieme postupnosť váhových

vektorov všetkých neurónov danej siete. [4,5] Učením alebo adaptáciou siete rozumieme zmenu
hodnôt jednej znalosti alebo výmenou znalosti za inú tak, aby sieť s novou znalosťou vykazovala
lepšie rozhodovacie výsledky. Zlepšovanie výsledkov je minimalizovanie chyby siete. Adaptácia je
teda minimalizačný proces, ktorý sa skončí, keď bude chyba siete dostatočne malá.

Zaujímavou metódou adaptácie neurónových sietí je tzv. genetický algoritmus. Ide v ňom o
náhodilostný proces, v ktorom sa využívajú tri genetické princípy.

1. Náhodný výber jedincov
2. Kríženie jedincov
3. Mutácia jedincov

V genetickom algoritme sa na začiatku znalostným jedincom priradí náhodná hodnota.
V procese adaptácie sa potom náhodne vyberajú dvojice znalostí, ktoré sa navzájom krížia v

jednom alebo viacerých bodoch kríženia. Bodom kríženia rozumieme index do danej znalosti, ktorý ju
rozdelí na dve časti. Krížením sa vymení druhá časť prvej znalosti s druhou časťou druhej znalosti.

Operátor mutácie vyberie v danej znalosti náhodne index váhového vektoru, vyberie z neho
náhodný skalár a jeho hodnotu zmení na náhodne vybrané číslo. Tým sa do procesu vnáša istá miera
chaosu, čím sa proces vyhne uviaznutiu v lokálnom extréme. 

4.2 Šľachtenie znalostí

Genetický algoritmus, ktorý je uvedený v tejto podkapitole, je rozšírený o výber dvoch
najhorších znalostí, ktoré sa odovzdávajú na elimináciu a o operátor šľachtenia najlepších znalostí.
Rozšírený algoritmus adaptuje sieť približne dvakrát rýchlejšie, ako štandardné prevedenie.
Rýchlostné porovnanie adaptácie bolo vykonané na základe empirických testov pomocou systému
rozpoznávania osôb. [9] Neurónová sieť tohoto systému bola vybavená genetickým algoritmom, test
prebiehal na tréningovej množine, ktorú systém generoval z pohybu piatich osôb.

VAR otec,matka,syn,dcera:integer; indexy na jedincov
REPEAT iterácie minimalizácie
   Prideľ všetkým atribút STARY;
   REPEAT proces minimalizácie
      SELEKCIA(otec,syn); výber prvej dvojice
      SELEKCIA(matka,dcera); výber druhej dvojice
      KRIZENIE(otec,matka,syn,dcera); kríženie s elimináciou
      MUTACIA(syn); prvý nový
      MUTACIA(dcera); druhý nový
         ATRIBUT(syn,mlady); dá jedincovi MLADY
         ATRIBUT(dcera,mlady); dá jedincovi MLADY
         SLACHTENIE(otec); šľachtenie otca
         SLACHTENIE(matka); šľachtenie matky
   UNTIL Všetci majú atribút MLADY;
UNTIL MINIMALIZACIA_OK;

Operátor selekcie vo vyššie uvedenom algoritme vyberá dvojicu - najlepšiu a najhoršiu
znalosť. Kríženie skríži dve najlepšie znalosti do dvoch najhorších, čím sa najhoršie eliminujú.
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Operátor šľachtenia priradí atribút MLADY podľa toho, či je daná znalosť elitná. Ak je elitná,
ponechá sa jej atribút STARY, čím sa odovzdá na opätovné kríženie. Elitné znalosti sa takto
odovzdajú na kríženie niekoľkokrát - počet opakovaných krížení je tiež náhodná veličina. [2] 

5. Používateľské kompenzačné rozhranie
Aby vyššie opisovaný softwarový syntetizér mohol slúžiť ako kompenzačná pomôcka pre

nevidiacich, je nutné vybaviť ho špeciálnym používateľským rozhraním. Pomocou takéhoto interfejsu
je umožnené, aby si používateľ dal prečítať ľubovoľnú časť obrazovky, aby mohol v rámci editácie
nielen čítať ale aj spelovať text, aby pri pohybe kurzora v editore počítač vyslovil znak nad kurzorom,
aby pri mazaní znakov pomocou BACKSPACE počítač vyslovil znak pred kurzorom...

Počítač musí používateľovi automaticky prečítať tú informáciu, ktorá sa zdá byť v danej chvíli
najdôležitejšia. Takouto informáciou môže byť napríklad riadok s kurzorom alebo vybraná položka
menu... Pred spustením syntézy teda prebieha najskôr výber relevantnej informácie. Algoritmus
výberu sa snaží modelovať jednanie človeka - pomocníka, ktorý nevidiacemu číta displej.

Ďalšou dôležitou súčasťou syntetizéra musí byť funkcia čítania celého textového dokumentu,
v rámci ktorého je umožnený posun čítania dopredu, dozadu, pauza...

Keď je syntetizér vybavený vhodným používateľským rozhraním, stáva sa z neho veľmi
výkonná kompenzačná pomôcka, ktorá nevidiacemu používateľovi umožňuje prijímať i spracúvať
informácie, teda komunikovať s vidiacimi ľuďmi aj formou elektronických dát.
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Abstrakt 
V súčasnosti prebieha vzájomná konvergencia existujúcich sietí do jednej siete, siete novej generácie
– Next  Generation  Network.  Z hľadiska  sieťových  služieb  pre  koncového  používateľa  podstatnou
vlastnosťou  tejto  siete  je  pre  používateľa  doručiť  informačný  obsah  v  akomkoľvek  formáte,  cez
akékoľvek zariadenie,  v akomkoľvek čase, kdekoľvek a  v požadovanom objeme. NGN sieť ponúka
okrem základných, existujúcich služieb (aj veľké množstvo nových sieťových služieb. Implementácia
nových  sieťových  služieb  nie  je  ľahká je  dôležité  službu  správne  kategorizovať,  poznať  možnosti
služby, jej funkcie, vlastnosti a pod. Dnes je snaha vytvárať nové sieťové služby podľa požiadaviek
zákazníka, používateľa, pre ktorého je hodnota služby tým vyššia, čím kvalitnejšie a v čo najväčšom
rozsahu splní jeho požiadavky spracovania informácií. Pri zvyšovaní hodnoty služby pre zákazníka je
vhodné  použiť  účinné  metódy  hodnotového  manažmentu,  hodnotovej  analýzy  ktoré  hľadajú
zosúladenie požiadaviek medzi zákazníkom a možnosťami siete. S rastom hodnoty sieťovej služby sa
znižujú náklady na sieťovú službu elimináciou neefektívnosti, rastie prosperita poskytovateľa  služby
a spokojnosť používateľa.

Abstract
Nowadays is  performing mutual convergetion of existing networks into one network, called
Next Generation Network. From the point of view of network services for the end user the
essential property of the network is to deliver the information content in any format, through
any  device,  anytime,  anywhere  and in  desired  volume.  NGN network  offers  except  basic
existing services also large amounts of new network services. The implementation of new
network services is not easy, it is important to determine properly the category, to know the
network  possibilities, its  functions, properties and so on. Nowadays there is  an effort  to
create new network services according to the needs of customer, user, for whom the greater is
the value of service,  the better and in larger scope satisfies his  requirements in terms of
information processing. In the process of increasing the value of service it is suitable to use
effective  methods  of  value  management,  value  analysis,  which  search  for  harmonizing
requirements  with  network's  possibilities.  Along  with  increasing  network  service's  value
decrease the costs  of  network  service  by  means  of  elimination  of  noneffectivity,  increase
service provider's prosperity and user's satisfaction.
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1. Sie  novej generácie – NGN (ť Next generation networks)

Technologický  pokrok,  prebiehajúca  konvergencia  (vzájomné  približovanie  sa)  vlastností,
služieb a funkcií existujúcich sietí dali podnet k vzniku siete NGN (New Generation Network).  Sieť
NGN  je sieť  novej  generácie,  ktorej  filozofický  základ  je  v zjednotení  datových,  telefónnych  a
mobilných  sietí  spolu  s  ich  službami  do  jedného  návrhu  siete.  Návrh  siete  takejto  siete  nie  je
jednoduchý a prebieha neustálym vývojom. Prinesie široké spektrum možností nasadenia nových  a
existujúcich technológií  na prenos a spracovanie informácii, ale aj  veľa možností  hlavne v oblasti
sieťových služieb.

2. Kategórie v službách NGN
S vybudovaním novej  architektúry siete  novej  generácie  (NGN)  vzniká veľa  príležitostí  a

možností pre rozvoj požadovaných a hlavne nových sieťových služieb. Nové sieťové služby vznikajú
na  základe  nových možností  siete,  resp.  nasadením nových technológií  a  na  základe  požiadaviek
užívateľov, ale aj rozšírením a skvalitnením existujúcich služieb.  Niektoré služby v NGN sú služby,
ktoré vznikajú  kombináciou existujúcich sieťových služieb a sú základom pre vytvorenie nových
služieb.  Kategorizácia  nových  služieb  NGN  stále  vzniká  a  vyvíja  sa.  Podobne  ako  pri
telekomunikačných  službách  bude  závisieť  napr.  od  kritérií,  spoločných  vlastností  prvkov
kategorizovaných objektov, funkcií služieb, použitých technológií, rôznych pohľadov na dané služby
a pod. NGN služby môžu byť kategorizované do troch širších oblastí [2] :

Komunikačné  služby ako  hlasové  volania  (voice  calls),  okamžité  správy  (instant  messaging),
virtuálne privátne siete (virtual private networks –VPNs) a audio konferencie (audio conferences). 

Informačné služby (Content  services), v ktorých obsah – audio,  video,  je  prenášané jednosmerne
k používateľovi  

Transakčné služby ako e-tailing/e-commerce, hlasovo založený obchod a finančné transakcie a  pod. 

Podľa dokumentu [3] konečným produktom každej siete je vždy poskytovanie služieb. V súčasnosti
má veľkú hodnotu prenášaná informácia a jej využitie a táto hodnota aj naďalej narastá.  Z hľadiska
pohľadu  na hodnotu prenášanej informácie je možné sieťové služby rozdeliť do 2 základných skupín:

služby pridružené k sieti sú služby, ktoré sa poskytujú na základe možností, ktoré ponúkajú nové
technológie,  nezávisle  na  potrebách  užívateľov.  Niektoré  sa  príjmu,  iné  nie.  (v  napr.  mobilné
telefonovanie, oproti službe videotextu, ktorá je menej rozšírená u zákazníkov)

služby poskytované po sieti sú to služby, ktoré súvisia s hodnotou prenášanej informácie. Pri nich je
dôležitá  spolupráca  odvetvia  nasadenej  technológie  a  odvetvia,  kde  má  byť  technológia
implementovaná.
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Výsledná služba vzniká na základe vzájomného vzťahu, vzájomnej  kombinácie týchto dvoch typov
sieťových služieb. Tento vzájomný vzťah znázorňuje nasledujúci obrázok: 

Podľa [1] NGN siete budú pravdepodobne schopné prevádzkovať veľké množstvo typov sieťových
služieb, ktoré zahŕňajú technológie a služby:

- Špeciálne služby zdrojov (napríklad poskytovanie a riadenie transkóderov, multimediálnych,
multibodových  konferenčných  mostov,  jednotky  konverzie  médií,  jednotky  rozpoznávania
hlasu a pod.)

- Služby spracovania a uchovania  informácií (napríklad poskytovanie a riadenie  jednotiek
pre uloženie informácie, pre správy, file servery, terminálové servery, OS platformy a pod.)

- Služby middleware (napríklad bezpečnosť, brokering, licencie, transakcie a pod.)

- Služby špeciálnych aplikácií (napríklad business aplikácie e-Commerce aplikácie, aplikácie
riadenia  zásobovacích reťazcov, interaktívne video hry a pod.)

- Služby  poskytovania  obsahov,  ktoré  poskytujú  alebo  zjednávajú  informačný  obsah
(napríklad elektronické tréningy, informačné ponukové služby a pod.)

- Služby komunikácie prepojených systémov (interworking) s inými typmi aplikacií, služieb,
sieťových protokolov, alebo formátov (napríklad EDI prekladač)

- Riadenie služieb k údržbe, prevádzke a riadeniu komunikácie, výpočtov v sieťach a službách.
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Podľa [1] je predpoklad, že medzi najdôležitejšie, existujúce a nové služby koncového používateľa,
ktoré budú poskytované  v prostredí NGN  budú patriť: 

- Hlasová   telefónia (Voice  telephony) v NGN  bude  pravdepodobne  potrebná  k podpore
rozličných  existujúcich  hlasových služieb  (napríklad  čakanie  volania,  odovzdanie  volania,
rôzne  Centrex  funkcie,  rôzne funkcie  tried a  pod.).  V NGN nebudú duplikované niektoré
alebo všetky tradičné hlasové služby, ktoré sú bežne poskytované.

- Hlasová  brána (Voice  gateway)  umožní  koncovému  používateľovi  nachádzajúcemu  sa
kdekoľvek a kedykoľvek prístup k informáciám, novinky, počasie, ceny akcií, pohyby na účte
a pod.

- Dátové  služby (Data  services) umožňujú  v reálnom čase  zabezpečenie  konektivity  medzi
koncovými bodmi spolu  s rôznymi funkciami  pridanej  hodnoty,  napríklad  šírka  pásma na
požiadanie,  spoľahlivé  a  pružné  spojenie,  pružná  SVC  –  Switched  Virtual  Connections
a riadenie  šírky pásma,  či dohľad nad riadením prístupu.

- Multimediálne  služby (Multimedia  services)umožňujú  viacnásobnú  účasť  interaktívneho
využívania  hlasu  videa, dát.  Používatelia  sa  striedajú  navzájom  v zobrazovaní  vizuálnych
informácií, je umožnená počítačová spolupráca (collaborative computing a groupware)

- Virtuálne privátne siete (Virtual Private Networks-  VPNs)  umožňujú  vzájomné spojenie
častí   podniku  geograficky  rozčleneného  na  veľké  vzdialenosti  kombinovaním  ich
existujúcich  privátnych  sietí  s portfóliom  PSTN.   Dátové  VPN  poskytujú  prídavnú
bezpečnosť a sieťové funkcie, ktoré umožňujú používať zdieľanie IP ako VPN.

- Verejná počítačová sieť (Public Network Computing - PNC) poskytuje základné počítačové
služby pre business a privátnych používateľov. Napríklad poskytovatelia verejných sietí  by
poskytovali  všeobecné  služby  spracovania  a uloženia  (web  stránky,  uloženie/údržbu
a zálohovanie súborov, alebo spustenie počítačových aplikácií).

- Jednotné správy  (Unified  Messaging) umožňujú  doručenie  hlasovej  správy, e-mailu,  fax-
mailu a stránok cez spoločný rozhranie. 

- Sprostredkovanie informácie (Information Brokering) umožňuje reklamu, inzerciu hľadanie
a poskytovanie informácií spájaním používateľov a poskytovateľov služieb. 

- Služby  e-commerce  (e-commerce  services)  zahŕňajú  transakcie,  verifikácie  platobných
informácií,  poskytnutie  ochrany  a  možnosť  obchodovania,  služby  home  banking a  home
shopping, business to business, aplikácie riadenia zásobovacích reťazcov a aplikácie riadenia
znalostí.  Do  tejto  kategórie  patrí  aj  e-learning,  interaktívna  výučba  cez  elektronickú
komunikačnú sieť, e-governement – elektronická vláda, atď.

- Služby call centra (Call Center Services) umožňujú používateľom dostať sa k operátorovi
call centra kliknutím na web stránke. Volanie je smerované  príslušnému operátorovi, ktorý je
lokalizovaný všade.

- Interaktívne hry (Interactive gaming) ponúkajú používateľom spôsob realizovať interaktívne
online hracie skupiny, napríklad video hry.

- Distribuovaná  virtuálna  realita (Distributed  Virtual  Reality)  sa  týka  technologicky
vytvaraných prezentacií reálneho sveta. Alebo bude sprostredkovaná skutočná realita formou
virtuálnej konferencie.
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- Domáci  manažér (Home  Manager) je  služba,  ktorá  dokáže  monitorovať  domáci
bezpečnostný, energetický systém, domáci zábavný systém a ďalšie domáce aplikácie.

- Mimoriadne služby (Emerging services)napr.  centrálne zúčtovacie stredisko, výber rôznej
kvality služby, nastavenie pásma sietí, nové služby v e-commerce, mikroplatby, univerzálny
prístup do rôznych sietí, vytvorenia osobného  profilu účastníka a pod.

Základný  cieľ  NGN  sieťových  služieb  je  umožniť  používateľovi  doručiť  informačný  obsah  v
akomkoľvek formáte, cez každé zariadenie, v každom čase, kdekoľvek a  v požadovanom objeme.

3. Funkcie služieb NGN

Poskytovatelia  služieb  tradičných  sietí  ponúkali  trhu  základný  prenos  informácie  medzi
používateľmi  s rôznymi možnosťami  pridanej  hodnoty.  Tento  smer  služieb  sa  v  súčasnosti  mení,
pretože svet ekonomiky sa stáva závislý na informáciách ako základných zdrojoch. V NGN existujúce
služby budú viac orientované smerom k zdokonaleným širokopásmovým službám a  k zvýrazneným
informačným  službám.  Koncoví  používatelia  budú  významne  ovplyvňovať  sieť  prostredníctvom
sofistikovaných (Control Point Equipment – CPE) riadiacich jednotiek a budú schopní selektovať zo
širokej  škály kvality  služby (QoS) a šírky pásma.  Základom rozvoja  NGN služieb  sú nasledujúce
všeobecné charakteristiky a funkcie služby, potrebné pre NGN okolie [1]:

1. Všadeprítomná,  multimediálna  komunikácia  v reálnom čase,  ktorá  je  podobná osobnej
komunikácii. Zahŕňa vysokorýchlostný prenos pre každý prenos a každé médium, v každom
čase, kdekoľvek v požadovanom objeme dát.

2. Viac  „osobnej  inteligencie“,  distribuovanej   vo  všetkých  častiach  siete.  Používateľ  si
môže vytvoriť osobný profil, napríklad predplatenie informácie a osobné preferencie, učenie
sa  z predošlých  modelov  a vykonávať  špecifické  funkcie  v jeho  prospech.  Napríklad
„inteligentný agent“ upovedomí na špecifické udalosti, alebo hľadanie, triedenie a filtrovanie
špecifického obsahu.

3. Viac sieťovej inteligencie distribuovanej prostredníctvom siete.  Bude umožnené vedieť
o možnostiach  prístupu,  dohľade  nad sieťovými službami,  obsahom a zdrojmi.   Môžu byť
poskytované  špeciálne  funkcie  poskytovateľov  služieb,  alebo  siete.  Napríklad  „agent
riadenia“  monitoruje  sieťové  zdroje,  zbiera  používateľské  dáta,  hľadá  poruchy,  alebo
sprostredkováva nové služby, obsahy od iných poskytovateľov.

4. Viac  jednoduchosti  pre  používateľa.  Táto  funkcia  ochraňuje  používateľa  od  náročnosti
zberu  informácií,  spracovania,  úpravy  a prenosu.  Dovoľuje  jednoduchý  prístup  a použitie
sieťových  služieb  a obsahov,  vrátane  používateľského  rozhrania,  ktoré  dovoľuje  skutočnú
interakciu medzi používateľom a sieťou. 

5. Personalizácia služieb koncového používateľa a riadenia umožňuje používateľov možnosť
riadiť si svoj osobný profil, samostatne, obstarávať sieťové služby, monitorovať používanie
a účtovanie, prispôsobovať svoje používateľské rozhranie, prezentácie a spôsoby svojej práce
svojich aplikácií a vytvárať  a poskytovať nové aplikácie.

6. Inteligentné riadenie informácií pomáha používateľom riadiť informáciu tým, že poskytuje
schopnosť vyhľadávania, triedenia, filtrovania obsahu, riadenia správ a dát na každom médiu.
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7. Výber kvality prenosu informácií –  je založená na rozdielnosti kvality prenosu informácií
(QOS), kde si užívateľ bude mať možnosť vybrať kvalitu prenosu svojej informácie.

8. Výber  spôsobu  prístupu  k  informáciám  –  Každý  užívateľ  si  bude  môcť  určiť  akým
spôsobom bude pristupovať k svojim informáciám, cez aké služby a pod.

4. Záver, návrh implementácie sieťových služieb NGN

V súčasnosti  je  snaha  vytvárať  nové  sieťové  služby  podľa  požiadaviek  zákazníka,
používateľa.  V  princípe  sa  predpokladá.  že  požiadavky na  klasické  základne  služby  zostanú,  ale
prosperovať bude ten poskytovateľ služieb, ktorý pridá hodnotu k týmto službám, tz. bude ponúkať
viac sofistikované služby, umožní prístup k informáciam kdekoľvek,  bude ponúkať viac služby, ktoré
umožnia používateľovi   spracovať,  alebo   získať požadovanú informáciu  a  pod.  Nová sieť,  NGN
prináša  používateľovi  tieto  možnosti  (nové  technológie,  nové  služby,  multimediálne  služby,
vysokorýchlostný prístup). Dnes ako už bolo spomínané mení sa prístup k používateľovi, zákazníkovi,
jeho záujmy sa stávajú prioritou. Z tohto dôvodu čoraz viac je pri implementácií akejkoľvek novej,
alebo zmeny existujúcej služby dôležité zosúladenie možností siete (NGN), jej technológií, tz. funkcií
siete s požiadavkami zákazníka. Takéto zosúladenie požiadaviek zákazníka a možností, funkcií  siete
si  vyžaduje  dobre  poznať  požiadavky  zákazníka  a  funkcie  siete.  Je  potrebné  hľadať  konkrétne
vyjadrenie tohto vzájomného vzťahu. Pri jeho hľadaní môžeme použiť metódy a metodiky z oblasti
manažmentu,  hlavne  hodnotového  manažmentu,  ktorý  vychádza  z  metódy  hodnotovej  analýzy.
Prostredníctvom tejto metódy a jej metodiky môžeme vyjadriť vzájomný vzťah požiadaviek zákazníka
a možností produktu, ktorý sa v tejto metóde vyjadrí tzv. funkciami objektu v našom prípade sieťovej
služby.  Pokiaľ  by  sa   táto  metóda  konkrétne  aplikovala  na  sieťové  služby,  tak  by  sme  hľadali
najoptimálnejšie vyjadrenie konkrétnych funkcií sieťovej služby, ktoré by konkretizovali požiadavky
zákazníka, koncového používateľa a zároveň by boli v súlade s možnosťami siete (napr. nastavením
parametrov siete,  služby a pod.).  So splnením požiadaviek zákazníka,  používateľa  služby vzrastie
hodnota sieťovej služby pre zákazníka a v súlade s možnosťami siete aj  celková hodnota sieťovej
služby. Hľadanie vyššej hodnoty(alebo value add – pridanej hodnoty) služby umožní poskytovateľovi
nových služieb eliminovať neefektívne riešenia a implementácie, služby, a tým aj redukovať náklady
na  konkrétnu  službu.  Z  tohto  dôvodu  použitie  hodnotových  manažérskych  metód  a  konkrétne
hodnotovej  analýzy  by  nemalo  byť  zanedbateľné,  ale  mali  by  sa  začať  aplikovať  do  metodiky
implementácie konkrétnych sieťových služieb. 
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Abstrakt 
Poslanie akademických knižníc spočíva v budovaní lokálnych informačných zdrojov a prepájaní na
externé informačné zdroje; v poskytovaní informácií, dokumentov a ďalších knižnično-informačných
služieb, resp. navigovaní na informačné zdroje pre výučbu a výskum; príprave a školení používateľov
v  oblasti  orientácie,  navigácie  a  prístupu  k  informačným  zdrojom  a  v  prezentovaní  výsledkov
vedeckovýskumnej  činnosti  vysokej  školy  alebo  univerzity  cez  bázy  dát  publikačnej  činnosti
vystavované na internete. Tvorba a prezentácia databáz o publikačnej činnosti pracovníkov vysokých
škôl sa rozoberá z dvoch základných hľadísk:1) z hľadiska ich významu na hodnotenie a prezentáciu
vysokej  školy  a  2)  z  hľadiska  role  akademickej  knižnice  v  procese  spracovania  a  prezentovania
databáz.

Abstract  
The  mission  of  academic  libraries  consists  in  creation  of  local  information  resources  and  their
interconnection  with  external  information  resources;  in  provision  of  information,  documents  and
other  library  services,  or  navigation  to  information  resources  for  education  and  research;  in
preparation and training of users in the field of  orientation, navigation and access to information
resources  and  in  presentation  of  university  scientific  and  research  activities  results  through
databases of publication activity displayed on internet. Creation and presentation of university staff
publication  databases  are  discussed  from  two  basic  points  of  view:  1)  from  the  position  its
importance to evaluation and presentation of university; 2) from the position of the role of academic
library in the processing and presentation of databases.

Kľúčové slová 
Publikačná činnosť, báza dát, prezentácia publikačnej činnosti, prieskum dostupnosti

Jedným  z mnohých  kritérií  hodnotenia  kvality  vysokých  škôl  je  publikačná  činnosť,  v ktorej  sú
prezentované  výsledky  vedeckého  výskumu  a odbornej  činnosti  pracovníkov  vysokých  škôl.
Dôležitosť publikačnej činnosti je zahrnutá aj do vzorca na výpočet dotácií vysokým školám, kde sú
na  mzdy prideľované  finančné  prostriedky  normatívnym spôsobom,  pričom v roku  2005  sa  85%
z prostriedkov vyčlenených na mzdy prideľuje na základe výkonu vysokej školy vo vzdelávaní a 15%
podľa kvality výskumnej činnosti verejnej vysokej školy. Tento pomer sa každý rok bude postupne
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zvyšovať v prospech výskumu až do výšky 30%. Nutnou podmienkou zohľadnenia publikácií vysokej
školy pri rozpise dotácií bude ich zverejnenie na internetovej stránke vysokej školy vo forme, ktorú
určí  ministerstvo  po dohode  s vysokými školami. Podobne  sa  postupuje  pri  rozpise  výdavkov na
tovary 
a ďalšie služby a kapitálových výdavkov na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj
(Metodika, 2005). Toto je pre vysoké školy závažný argument na to, aby sa zamysleli ako evidujú
a prezentujú svoju publikačnú činnosť.

Dôležitú rolu pri evidencii, spracovaní a prezentácii publikačnej činnosti majú akademické knižnice,
ktorým táto povinnosť vyplýva zo zákona o knižniciach (Zákon, 2000). Báza dát publikačnej činnosti
pracovníkov  vysokej  školy  pravidelne  doplňovaná  o ohlasy  na  evidované  publikácie  je  cenným
informačným zdrojom podávajúcim obraz o výkonoch jednotlivcov, pracovísk, fakúlt a celej vysokej
školy. Pridanou hodnotou takejto bázy dát môže byť prepojenie bibliografických záznamov na plné
texty  dokumentov  uložených  v elektronických  archívoch  vysokej  školy,  alebo  na  iných  miestach
dostupných cez internet (samozrejme pri zachovaní autorských práv a licenčných podmienok).

Akademické  knižnice  si  skôr  ako  vedenia  vysokých  škôl  uvedomili  a  pochopili,  že  evidencia
publikačnej činnosti nie je nutné zlo, ktoré si vymysleli nadriadené a kontrolné orgány, ale slúži  na
propagáciu  školy  a  prezentovanie  jej  odbornej  a  vedeckej  úrovne.  Zaujímavé  je,  že  význam
publikačnej činnosti pochopil už v roku 1927 Ján Kvačala, ktorý ako bádateľ – komeniológ navštívil
celý  rad  významných  európskych  knižníc  a  archívov.  Prejavoval  mimoriadne  pozorný  vzťah
k bibliografii,  osobitne  k autobibliografii.  Patril  k možným  otcom  koncepcie  súčasnej  evidencie
publikačnej  činnosti  na  vysokých  školách.  V stati  nazvanej  Autoreferát,  ktorú  publikoval
v Cirkevných  listoch  1927,  doslova  uviedol:  Vo vysokoškolských  almanachoch,  ročenkách,  alebo
nech  sa  už  menujú  akokoľvek,  sú  vážnym  oddielom  správy  o literárnej  činnosti  profesorov  a
docentov;  a to  menovite  z dvoch  príčin.  –  Predne:  poučujú  obecenstvo  o tom,  v akom  smere
a v akých  rozmeroch  pestujú  vedu  samostatne  jednotliví  údovia  zboru  učiteľského;  potom  však
i preto,  že každý z docentov zostaví  sám názvy svojich prác, a tým obľahčuje i zabezpečuje úlohu
budúceho bibliografa. Lebo aká vážna je bibliografia, svedčí pekný pomník Riznerov v trenčianskom
parku pri nádraží1. 

Akademické knižnice  na Slovensku na tomto poli  urobili  už pomerne veľa.  V rámci  projektu  Pro
Scientia  začali  s koordinovaným budovaním virtuálnej  bázy  publikačnej  činnosti,  pripravili  návrh
smernice  a pravidiel  na  evidenciu  publikačnej  činnosti  (Bibliografická,  2002)  a pripravujú  ďalšie
projekty. Problém je s prezentovaním týchto výsledkov navonok, kde narážajú často na nepochopenie
vedenia vysokých škôl.
Obraz  o prístupnosti  informácií  o publikačnej  činnosti  vysokých  škôl  dávajú  výsledky prieskumu,
ktorý som urobil  v začiatkom júla  2005.  Pokúšal  som sa  dostať  cez www stránky vysokých škôl
a akademických  knižníc  k výsledkom  publikačnej  činnosti.  Prístup  k databázam  a pohodlnosť  vo
vyhľadávaní som hodnotil podľa týchto kritérií:

1–  existencia  a  prístup  k výročnej  bibliografii  fakúlt  alebo  vysokej  školy,  aktuálnosť  a kvalita
výstupov. Súčet bodov za: priamy prístup z hlavnej stránky vysokej školy alebo fakulty (5), prístup
z hlavnej stránky cez rubriku akademickej knižnice a potom priamo (3), prístup z hlavnej stránky cez

1 Prednesené M. Kovačkom na Kvačalovskej jubilejnej konferenci v Bratislave 13.9.2004
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rubriku akademickej knižnice a potom cez ďalšie rubriky (1),  rok 2004 (2), 2003 (1), usporiadanie
bibliografie (1-5).

2 – prístup k evidencii publikačnej činnosti a aktuálnosť záznamov. Súčet bodov za: priamy prístup
z hlavnej stránky VŠ alebo fakulty (5), prístup z hlavnej stránky cez rubriku akademickej knižnice
a potom priamo (3), prístup cez viacej rubrík (1), kompletnosť fakúlt (1-5), kompletnosť databázy (1-
5). 

3 – možnosti vyhľadávania v báze dát publikačnej činnosti. Súčet bodov za jednotlivé položky: autor
(1), názov (1), rok vydania (1), pracovisko (1), kategória publikácie (2),  ohlasy (2), rok ohlasu (2). Za
kombináciu dvoch a viacerých kritérií + 2-3 body.

4 – možnosti triedenia vyhľadaných záznamov. Súčet bodov za jednotlivé položky: autor (1), názov
(1), kategória publikácie (2), rok vydania (1). Za kombináciu dvoch a viacerých kritérií + 2-3 body.

5  –  variety  zobrazenia  záznamov.  Súčet  bodov  za  jednotlivé  typy  záznamov:  úplný  záznam  na
hodnotenie  vrátane  ohlasov  (3);  záznam v štruktúre  MARC  (1);  skrátený  záznam s  ohlasmi  (1);
katalogizačný záznam (1); citačný záznam (1).

Výsledky  prieskumu  za  verejné  vysoké  školy  (štátne  a súkromné  vysoké  školy  evidenciu  zatiaľ
nemajú, resp. nezverejňujú) sú v tabuľke č.1. 

Vysoká škola 1 2 3 4 5 Σ Použitý
SW

Trenčianska univerzita v Trenčíne 9 10 11 0 4 34 DaWinci
Univerzita Komenského v Bratislave 0 13 11 5 5 34 Virtua
Prešovská univerzita v Prešove 9 13 6 0 5 33 Aleph
Technická univerzita vo Zvolene 7 11 11 0 4 33 ARL
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach 0 10 11 0 6 27 RL
Slovenská poľnohospodárska univerzita 0 13 6 0 5 24 ARL
Univerzita Mateja Bela v B. Bystrici 0 8 11 0 5 24 ARL
Technická univerzita v Košiciach 0 11 7 0 3 21 Aleph
Univerzita Konštantína filozofa v Nitre 0 8 3 0 1 12 Biblis
Slovenská technická univerzita 0 3 4 0 1 8 OLIB
Univerzita sv. Cyrila a     Metoda v Trnave  3 0 0 0 0 3 ?
Žilinská univerzita v Žiline 1 0 0 0 0 1 ?
Akadémia umení v Banskej Bystrici 0 0 0 0 0 0
Ekonomická univerzita v Bratislave 0 0 0 0 0 0
Katolícka univerzita v     Ružomberku  0 0 0 0 0 0
Trnavská univerzita v Trnave 0 0 0 0 0 0
Univerzita J. Selyeho v Komárne 0 0 0 0 0 0
Univerzita veterinárskeho lekárstva 0 0 0 0 0 0
Vysoká škola múzických umení 0 0 0 0 0 0
Vysoká škola výtvarných umení 0 0 0 0 0 0
Vysvetlivky k skratkám SW:  ARL – Advaced Rapid Library na serveri Cosmotron;  RL – Rapid Library;
? – neznámy systém

Tab. č. 1 – Výsledky prieskumu
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Vysoké  školy  sú  v nej  zoradené  podľa  počtu  získaných  bodov.  Ako  z tabuľky  vidieť
z dvadsiatich  verejných  vysokých  škôl  len  12  zverejňuje  výsledky  publikačnej  činnosti,
pričom nad 20 bodov získalo len 8 vysokých škôl.

Najväčšie problémy sa ukázali v     prístupe k databázam publikačnej činnosti, ktoré sú skryté  
v     rozličných  sekciách  a     pod  skratkami  (napr.  EPCA  hovorí  niečo  knihovníkom  
z     akademických knižníc, ale ťažko    bežným používateľom). Výročné bibliografie zverejňuje
len  5 vysokých škôl, pričom ich prehľadnosť a úplnosť je uspokojivá len v 3 prípadoch.

Pri  vyhľadávaní  v bázach  dát  často  absentuje  vyhľadávanie  podľa  pracovísk  alebo
vyhľadávanie záznamov,  na ktoré sú ohlasy (citácie,  recenzie). Toto hodnotenie môže byť
samozrejme  subjektívne,  ale  vychádza  z pohľadu  používateľa,  ktorý  sa  chce  dozvedieť
o publikačnej činnosti vysokých škôl i zo skúsenosti  tvorcu systému evidencie publikačnej
činnosti a preto dáva akýsi obraz o tom ako sú databázy publikačnej činnosti prístupné a ako
sa v nich dá vyhľadávať. 

Úlohy,  pred  ktorými  stoja  vysoké  školy  a ich  akademické  knižnice  nabádajú  k užšej
spolupráci vedení vysokých škôl s akademickými knižnicami na poli  organizácie evidencie
a spracovania publikačnej činnosti. Dôležitá je aj spolupráca s administrátormi www stránok
vysokých škôl,  ktorí  by mali  zabezpečiť  ľahký a rýchly prístup k dôležitým dokumentom
a informačným zdrojom. 

Nemenej dôležitú rolu má aj Ministerstvo školstva SR, ktoré ak chce hodnotiť vysoké školy
podľa výsledkov publikačnej činnosti, by malo čo najskôr „zlegalizovať“ používanú smernicu
o Bibliografickej  registrácii  publikačnej  činnosti  (Bibliografická,  2002)  a určiť  štruktúru
a obsah  povinného  zverejňovania  výročných  bibliografií  publikačnej  činnosti  na  www
stránkach vysokých škôl.
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Abstrakt
S rastúcim  počtom  rôznych  informačných  systémov  používaných  pre  riadenie  univerzít  včítane
využívania  LMS  systémov  vzniká  potreba  ich  integrácie  a  nutnosť  jednotného  systému  s jedným
prihlásením  pre  rôzne  činnosti  spojené  s úspešným  štúdiom  pre  študentov,  pedagogických  aj
nepedagogických pracovníkov univerzity a ostatných záujemcov o informácie. Tieto vlastnosti spĺňa
portál. Portál je integračnou platformou pre aplikované a novo vznikajúce informačné systémy. Je
založený  na  jednotnej  autentizácii  a  autorizácii,  ktorú  je  možné  modulárne  meniť  na
administrátorskej  úrovni.  Systém  je  založený  na  trojvrstvovej  architektúre,  ktorá  využíva  naplno
serverové  služby  a nezaťažuje  klientskú  stranu.  Jedná  sa  o  platformu,  ktorú  tvorí  skupina
integrovaných produktov umožňujúcich efektívnu spoluprácu používateľov nad pracovnými procesmi.
V príspevku sa zameriame na objasnenie úlohy návrhu architektury portálových riešení vhodných pre
univerzity.

Abstract
Increasing  number  of  different  information  systems  for  management  of  universities  including the
application of LMS systems result in the need integration as well as the need of an uniform system
with one login for any and all activities related to a successful study for students, pedagogical and
other  employees,  including other  persons  interested  in information.  Portal  meets  these  features.
Portal  represents  the  integration  platform  for  both  existing  and  newly  implemented  information
systems. It is established based on the uniform modular authorization, which may be changed at the
level of the administrator. System is established based on three layer architecture, which fully use the
server  services  without  putting  a  load  to  the  client  part.  Subject  matter  concerns  a  platform
represented by a group of integrated products, enabling effective user co-operation within the work
processes.  Present paper is focused to make clear the role and architecture for portal  solutions,
suitable for universities.

Kľúčové slová
Portál, portlet, WebSphere, LMS, integracia informačných systémov, WorkPlace, J2EE.

1. Portálové technológie univerzít
Potreby a požiadavky univerzít  na sprístupnenie  vlastných informácií  prostredníctvom portálov sú
v súčasnej dobe v rozpore s ponukou hotových portálových riešení. Väčšina ponúkaných portálových
produktov je  zameraná len  na  konkrétne  obchodné  problémy (business  case)  a  neriešia  rozdielne
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univerzitné prostredie. V obchodných spoločnostiach sa portálové riešenia sústreďujú len na jednu a
to hlavne obchodnú činnosť, kdežto v univerzitnom prostredí je potrebné riešiť väčšinu realizovaných
činností.

Hlavnými dôvodmi pre nasadenie portálu je:

• potreba personalizovaného informačného prostredia (podpora štúdia a spolupráce),

• konsolidácia webového prostredia univerzity (namiesto desiatok webov jeden portál),

• prechod  na  trojvrstvovú  softvérovú  architektúru  (neudržiteľnosť  veľkých  systémov
v PL/SQL),

• robustný a perspektívny aplikačný framework (J2EE - Java2 Platform Enterprise Edition),

• integračná platforma pre aplikácie,

• sprehľadnenie a zjednodušenie autorizácie,

• samoobslužné webové publikovanie.

Portálové  technológie  prinášajú  možnosť  podpory  viacerých  aplikačných  serverov,  jednoduchšiu
obsluhu,  zvýšenú  bezpečnosť  a  integrované  funkcie  vývoja,  nasadenia,  správy  a monitoringu,  čo
znižuje  celkové  náklady  ich  prevádzky.  Rozsiahle  schopnosti  portletov  dávajú  koncovým
používateľom prístup k informáciám, ktoré pre svoju prácu potrebujú, a to bez rozsiahlych zásahov do
informačných technológií.

Portálové  technológie  riešia  integráciu  informačných  systémov  a to  s využitím  následujúcich
princípov:

• jedna prístupová adresa pre používateľa,

• využitie jednotného prístupu – používateľ používa pri vstupe do portálu svoje prihlasovacie
meno i heslo z LDAP servera,

• autorizácia  prístupu –  prihlásený  používateľ  vidí  na  portále  len  to,  čo  vidieť  má a  nič
naviac,

• štandardizovaná  funkčnost  informačných  systémov –  všetky informačné  systémy majú
základné ovládacie funkcie rovnaké,

• zjednotenie designu informačných systémov – informačné systémy integrované do portálu
si udržujú jednotný design,

• rýchle reakcie na používatelské požiadavky  – spojením informačných systémov na jednu
platformu sa zvýšila flexibilita.

Portletom sa nazýva časť portálu, ktorá v sebe ukrýva balík informácií. Táto časť portálu môže byť
realizovaná rôznymi spôsobmi, nemusí sa jednať len o jednu striktnú implementáciu. 

Príkladom výhodného a komplexného riešenia je WebSphere Portal od firmy IBM, ktoré je postavené
na technológii J2EE, čo ponúka nesporné výhody a spoluprácu s produktami iných výrobcov napr. od
firmy Novell, Oracle a pomerne dobre ošetruje túto spoluprácu. Produkty WebSphere Portal delí IBM
do dvoch základných tried:

• WebSphere Portal for Multiplatforms.

• WebSphere Portal - Express for Multiplatforms.
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Prvý menovaný produkt predstavuje komplexné portálové riešenie pre oblasti  business-to-employee
(B2E), business-to-business (B2B) a business-to-customer (B2C). Druhý produkt je určený hlavne pre
malé a stredné podniky a sú z neho vypustené niektoré komponenty.

WebSphere  Portal  je  komplexný  softvér,  ktorého  jadrom  je  WebSphere  Portal  Engine,  ktorý
spolupracuje s ďalšími dôležitými komponentami ako je  HTTP Server, autentifikačný a autorizačný
modul,  portletový  a  J2EE  kontajner  a  databáza.  WebSphere  Portal  podporuje  rad  inštalačných
scénárov od inštalácie všetkých komponentov na jednom serveri až po ich distribúciu na rôzné uzly
v sieti včítane spájania do klusterov.

2. Integrácia aplikácií univerzity do portálu
Dôvodom, prečo je potrebné sa zaoberať integraciou aplikácií je, že univerzita skôr či neskôr dospeje
k potrebe medzi sebou prepojiť problematické aplikácie, ktoré už nie je možné ďalej prevádzkovať
ako „izolované  ostrovčeky údajov“.  Môže k tomu dôjsť  aj  cestou  cez  portál.  V zásade  je  možné
integráciu aplikácií rozdeliť do nasledujúcich troch úrovní:

1.  Integrácia  údajov –  je  najstarší  spôsob  integrácie  aplikácií.  Spravidla  je  realizovaný  ad-hoc
mechanizmami, napr.  pravidelný import/export  údajov na úrovni databázového systému alebo tzv.
údajovou pumpou. Súčasné databázové systémy už väčšinou podporujú rôzne typy replikácie.

2.  Integrácia  aplikácií –  je  zameraná  na  vzájomnú  konektivitu  aplikácií,  ktorej  je  dosiahnuté
využitím rôznych komunikačných subsystémov . Spravidla je použitý Message Oriented Middleware
(MOM),  akými sú  JMS,  IBM MQSeries,  Tibco Rendezvous,  BEA Tuxedo alebo  vzdialené  volanie
procedúr -  Remote Procedure Call (RPC), kde je možné napríklad využíť  Javu RMI, CORBA IIOP
alebo SOAP. J2EE prostredie ponúka celkom tri možnosti (technológie) pre integráciu aplikácií:

• JMS a Message-Driven Beans – podpora komunikácie EJB MOM,

• Java Web Services – podpora komunikácie EJB cez webové služby (napr. s Microsoft .NET),

• J2EE Connector Architecture – rámec pre tvorbu adaptérov alebo konektorov umožňujúcich
komunikáciu EJB a špecifického podnikového informačného systému.

3. Integrácia univerzitných procesov – už nezahŕňa len údaje, ale aj procesy a siaha až za hranice
samotnej univerzity. Príkladom môže byť spojenie informačných systémov univerzity so systémami
ich dodávateľov a odberateľov, kde priebeh objednávky a dodávky tovaru či služieb včítane zaplatenia
faktúry je riadený automaticky. Tento druh integrácie je možné rozdeliť na ďalšie dve vrstvy, kde
spodná  vrstva  predstavuje  implementáciu  procesov,  naproti  tomu  horná  vrstva  je  zodpovedná  za
vzájomnú koordináciu týchto procesov.

2.1. Možnosti prístupu k informačným systémom v portále
Riešenia, ktoré vyžadujú programovanie sú náročné na čas, ladenie a vyžadujú prácu programátora
oboznámeného  s  programovaním  v  prostredí  portálu.  Preto  je  vhodné  sa  zamerať  na  využitie
„neprogramátorských“ prostriedkov pre riešenie prístupu k informáciám v informačných systémoch.
Neprogramátorskými prostriedkami sú napr. v prostredí WebSphere Portal portlety, ktoré sa dokážu
napojiť  na  nejaký  databázový  zdroj  alebo  na  nejaké  natívne  rozhranie  informačného  systému
a zobraziť prípadne i modifikovať takto získané údaje. Ktoré údaje, odkiaľ a akým spôsobom sa majú
zobraziť, to by malo byť predmetom konfigurácie takýchto portletov, ktoré je možné získať medzi
volne použiteľnými portletami z katalógu WebSphere Portal a Lotus firmy IBM.
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2.2. Integrácia na databázovej vrstve
Priamy  prístup  k  databázi  má  svoje  výhody  ale  aj  nevýhody.  Výhodou  je  jednoduchosť
a štandardizácia prístupu, kedy sa využíva jednotné databázové rozhranie prostredia Java. Nevýhodou
je potom potreba omedziť sa vo väčšine prípadov len na čítanie údajov a zmeny ponechať procedúram
informačného  systému,  ktoré  zaisťujú  integritu  údajov.  Pre tento  prístup  je  tiež potrebná  znalosť
štruktúry databázy informačného systému. Priamu prácu s údajmi v databáze je možné v praxi často
použiť v prípadoch,  kedy uvedený informačný systém obsahuje  nejaký spôsob exportu  vybraných
informácií  do  tabuliek  v  inej  databáze  vonkašieho  prostredia  informačného  systému.  Takúto
funkčnosť v nejakej  podobe poskytuje väčšina IS. Postup je potom taký, že sa prostriedkami IS v
pravidelných intervaloch  vykonáva export  informácií  do externej  databázy (“pumpovanie”)  a tieto
informácie  sú  potom  “online”  zobrazované  v  prostredí  portálu.  Väčšinou  býva  veľký  okruh
informácií, ktoré sú určené len k prezeraniu a ktoré nie je potrebné mať k dispozícii skutočne on-line.
Pre prístup k databáze existuje  v prostredí  Java štandardizovaný postup  – JDBC API. JDBC API
poskytuje  základné  rozhranie  pre  unifikovaný prístup  k databázam.  Základom konceptu  JDBC je
využitie funkčnosti poskytované JDBC ovládačom, ktorý ich následne prekladá do natívnych volaní
danej databázy. Vďaka tomu je aplikačný programátor odtienemý od špecifickej API databázy a môže
sa  naučiť  jednotné  rozhranie  JDBC,  ktoré  potom použije  pre  prístup  do ľubovolnej  databázy,  čo
poskytuje  JDBC  ovládač.  V  súčasnej  dobe  prakticky  všetky  hlavné  systémy  a  ovládače  sú
optimalizované a vyvíjané samotnými výrobcami databázových serverov.

Aplikačný server WebSphere implementuje serverové prostredie podľa špecifikácie J2EE. Súčasťou
tohoto  prostredia  je  sada  služieb  -  medzi  nimi  JNDI  (Java  Naming  and  Directory  Interface)  a
kontajner pre EJB (Enterprise Java Beans) poskytujúci službu zdieľania zdrojov (resource pooling).
Toto prostredie umožňuje oddeliť konfiguráciu prístupov k databáze od vlastného výkonného kódu
a podporuje zdieľanie pripojenia. Odporučený postup pre prístup k databáze v aplikačných portletoch
je  využiť  konfiguráciu  údajového zdroja  v  aplikačnom serveri  WebSphere  a  tento  údajový zdroj
sprístupniť cez JNDI pre portlety; nie je teda žiadúce, aby v portlete bolo „zadrátované“ konkrétne
spojenie na databázu.

Pre integráciu  na  údajovej  vrstve  sú s  IBM WebSphere  Portal  štandardne dodávané dva portlety:
Zostavy dotazov (SQL portlet) a Tvorca podnikových objektov (JDBC portlet Builder). 

2.3. Integrácia cez natívne aplikačné rozhranie
Veľké informačné systémy väčšinou ponúkajú nejakú programovú možnosť prístupu k informáciám
alebo  aj  ich  modifikáciu.  Okrem  vlastného  používateľského  rozhrania  to  môže  byťt  konektor,
umožňujúci  programátorský  prístup  k  informáciám  v  aplikácii  vytvorený  na  základe  rôznych
programátorských technológií, napríklad:

• simulácia JDBC/ODBC ovládača,

• SOAP webová služba,

• sada COM objektov,

• assembly v prostredí .NET,

• knižnica prístupových objektov v prostredí JAVA.

Pre integráciu do prostredia portálu je najvhodnejšia webová služba alebo knižnica Java.
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2.4. Integrácia na prezentačnej vrstve
Integráciu na prezentačnej vrstve spravidla prestavuje využitie obsahu stávajúcich webových stránok
v portáli. Tu je možné použiť tzv. web-clipping, kde na strane serveru (portálu) je na určité miesto (do
portletu) vložený výstrižok špecifikovanej webovej stránky. Nevýhodou tohoto prístupu je, že zmena
obsahu originálu môže mať nežiadúci  vplyv na fragmenty portletu.  Iné riešenie, na strane klienta,
ponúka tzv.  iFrame,  kedy je  na  základe  HTML  značky <IFRAME> prehliadačom vložený obsah
špecifikovanej  webovej  stránky do inej.  Na tomto princípe je  založený  iFrame Portlet,  u  ktorého
v Edit  móde  sú  špecifikované  URL  webové  stránky,  ktoré  majú  byť  zobrazené  vo  View  móde.
Nevýhodou je však, že nie všetky webové prejliadače túto novú značku podporujú a je možné s jej
pomocou vložiť len celú stránku.

3. Potreba portálového riešenia pre LMS
Základnými požiadavkami, ktoré sa kladú na LMS (Learning Management System) z hľadiska potrieb
učiteľa je prezentovať učivo, riadiť výučbu, komunikovať so študentami, motivovať ich ku štúdiu,
sledovať  pokroky  študentov  a  hodnotiť  ich  [1],  [2].  Úzkym miestom  vlastného  výberu  LMS  je
zhodnotenie ako bude tento systém spolupracovať s informačnými systémami, ktoré sú už v inštitúcii
(univerzite)  zavedené.  Všetky  systémy  pracujú  s pomerne  veľkou  množinou  zdieľaných  údajov
a využívajú množstvo aplikačných funkcií, ktoré sú týmto systémom spoločné a je možné ich zdieľať.
Používanie  samostatných  údajových  báz  a  izolovaných  princípov  je  nevhodným  spôsobom
prinášajúcim neželanú a zbytočnú nekonzistenciu a redundantnosť údajov v rámci univerzity.

Pri  riešení  implementácie  e–learningového  systému  je  potrebné  vychádzať  tiež  z požiadaviek  na
integráciu či prípadne ďalšie vlastnosti výsledného riešenia. Vo väčšině prípadov sú dnešné 
e–learningové systémy postavené na princípoch webových informačných systémov. V prípade, že sa
hovorí  o  architektúre  takýchto  systémov,  potom sa  jedná  predovšetkým o  pohľad  na  jednotlivé
implementačné vrstvy – vrstvenú architektúru. Typickou pre webové aplikácie je potom trojvrstvová
architektúra, ktorá sa snaží dôsledne oddelovať údajovú, aplikačnú a prezentačnú vrstvu. Prezentačná
vrstva je však v tomto prostredí čiastočne degradovaná na vlastný prehliadač (tenký klient) a design
aplikácie. 

Ak  uvažujeme  od  začiatku  implementácie  e–learningového  systému  jeho  integráciu  s inými
informačnými  systémami,  je  potrebné  zabezpečiť  integráciu  všetkých  systémov  na  všetkých
úrovniach. Teda na údajovej, aplikačnej aj prezentačnej tak, aby zostali zachované súčasné vlastnosti
centrálneho systému, spôsob jeho používania a súčasne aby bolo možné využiť rôzne komponenty
daného informačného systému.

Integrácia teda viditeľne prebieha na všetkých troch vrstvách (neuvažujeme teraz možné delenie na
podvrstvy).  Miera  vlastnej  integrácie  je  daná  nielen  vlastnými  funkciami  LMS,  ale  tiež
charakteristikami  a  komponentami  systému,  s  ktorým je  integrovaný.  Týmto systémom sa  pritom
predpokladá určitý centrálny systém danej organizácie, ktorý je používaný rôznymi používateľskými
skupinami, typicky univerzitný systém pre podporu riešenia prevádzkových úloh. 
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Obr. 1 Trojvrstvová architektúra pri integrácii

Primárnym cieľom zavedenia portálového riešenia do LMS je začlenenie štúdijnej agendy do portálu
a vytvorenie  tzv.  elektronického  štúdia,  elektronickú  komunikáciu  v rámci  celej  výučby a  priame
náväznosti  na  študijnú  agendu.  Celé  riešenie  sa  priamo ponúka  pre  portálové  prostredie,  pretože
autentizácia  a  autorizácia  je  zároveň  nevyhnutnosťou  pre  ochranu  osobných  údajov  študentov,
zamestnancov a tiež hlavnou výhodou portálov.

Ako  sme  už  uviedli,  firma  IBM  prišla  s  portálovým  riešením  e-learningu  pod  názvom  Lotus
WorkPlace, ktorý je integrovaný spoločne s ďalšími aplikáciami používanými vo výučbe. Používateľ
môže využiť jednotné prihlasovanie (SSO) pre všetky aplikácie,  ktoré aktívne využíva bez potreby
nového prihlásenia.

Začlenením  do  Lotus  Workplace,  časti  Collaboration  a  Elearning  umožní  realizáciu  kompletnej
elektronickej výučby, ktorá môže byť využitá nielen k dištančnému vzdelávaniu, ale tiež ako podpora
prezenčného vzdelávania.  Celé  riešenie  je  založené  na myšlienke tímových priestorov,  najmenšou
stavebnou čiastočkou bude predmet, ktorý bude mať svoj priestor a naopak najväčším zjednotením
bude celok univerzity. Konkrétnym zapojením kvalitnej podpory dokument managementu sa docieli
dostupnosť  študijných  materiálov,  ďalej  tiež  spolupráca  v rámci  tímového  priestoru  pomocou
diskusných fór, chatov a zasielania krátkych správ. V neposlednom rade je možné realizovať spoločný
kalendár plnenia úloh. 

Priama náväznosť  na  študijnú  agendu spočívá  v spätnej  autorizovanej  väzbe  študijnej  agendy ku
študentovi. Študent pri akejkoľvek činnosti, ktorá sa týka jeho štúdia jednoducho pristúpi k portálu
a v jeho príslušnej časti uvidí personalizované údaje ku svojej osobe (známky, zápočty atď.), čím má
kontrolu  nad  činnosťou  pedagógov.  Rovnako  tu  študent  realizuje  zápisy  predmětov,  ktoré  chce
študovať a v návaznosti  na  tento  zápis  okamžite  získáva prístup  do tímového priestoru  zvoleného
predmetu.

Produkt  Lotus  WorkPlace  2.0  (ďalej  len  WP)  od  firmy  IBM  je  platforma  tvorená  skupinou
integrovaných produktov umožňujúcich efektívnu spoluprácu použivateľov nad pracovnými procesmi.
WP  ponúka  jednotné  pracovné  prostredie  pre  aplikácie  ako  sú  kalendáre,  plánovače,  instant

120



messaging,  webové  konferencie,  virtuálne  tímové  priestory,  managment  dokumentov  a  webového
obsahu a e-learning. Celá aplikácia WP je postavená na portále WebSphere, ktorý zaisťuje stabilný
chod  trojvrstvových  aplikácií  a  jeho  štruktúra  je  natoľko  mohutná,  že  dokáže  pokryť  veškeré
používateľské požiadavky. WP obsahuje 5 samostatných aplikácií, ktoré je možné používať nezávisle
na sebe.

Lotus WorkPlace Messaging 2.0 je komunikačný systém založený na obecných štandardoch, ktorý
umožňuje  jednoduché  zasielanie  správ  medzi  použivateľmi  v prostredí  webového  prehliadača,
rovnako  ako  serverom  riadené  zasielanie  z externých  klientov.  Disponuje  celým  radom  funkcií
z klasických desktopových poštových aplikácií  ako sú off-line režim, prehliadanie  príloh pomocou
asociovaných aplikácií, drag and drop funkcie, instant messaging klient, kalendár, plánovač a ďalšie.

Lotus WorkPlace Team Collaboration 2.0  kombinuje možnosti,  ktoré ponúka instant  messaging
a webové  konferencie  v konfigurovateľných  tímových  priestoroch  prostredia  Lotus  WorkPlace.
Princípom je snaha o elimináciu nadbytočných komunikačných procesov pomocou zaistenia prístupu
ku správnym osobám a materiálom s využitím informácií o geografických a organizačných atribútoch
členov tímu. 

Lotus WorkPlace Collaborative Learning (LWCL) pomáha organizovať a riadiť klasické aj 
e-learningové kurzy. Jedná sa o modulárny otvorený riadiaci systém, ktorý umožňuje prezentovať 
on-line kurzy, spravovať využitie učební, organizovať knižnice výučbových prvkov a riadiť výučbu. 

IBM  Lotus  WorkPlace  Web  Content  Management  2.0  slúži  k organizácii  webového  obsahu.
Umožňuje  tvorbu  kvalitného  obsahu  v jednoduchom  prostredí  a efektívnu  údržbu  vytvorených
prezentácií.

IBM  Lotus  WorkPlace  Documents  2.0  zaisťuje  managment  zdieľaných  dokumentov  pomocou
webových  či  externých  (rich)  klientov  a  umožňuje  kontrolu  nad  kompletným  životným cyklom
dokumentov, od konceptu cez tímovú tvorbu až po recenziu, schválenie a archiváciu. Dokumenty sú
ukladané na jednom mieste v centrálnom úložišti. Pri použití externých klientov je samozrejmosťou
off-line  režim  s možnosťou  uloženia  v kryptovanej  podobe  na  lokálnom  úložišti  a  následná
synchronizácia.

Používateľské  rozhranie  prirodzeným  spôsobom  integruje  všetky  vzdelávacie  aktivity  a  on-line
učebné materiály na pracovnú plochu počítača. Kurz autor vytvára v samostatnej aplikácii WorkPlace
Authoring Tool. Táto aplikácia umožňuje vytvárať text do vopred vytvorených šablón, ktoré spĺňajú
požiadavky na dištančnú podporu. Sú tu položky na vloženie cieľov, kľúčových slov, príkladov. Do
kurzu môžeme vložiť testy, ktoré nám zaručia spätnú väzbu zo študentom. Možnosti testu sú oveľa
väčšie ako u predchádzajúcej verzie LearningSpace. Okrem klasickej textovej otázky je možné vložiť
obrázok, audio  i  video.  Rovnako je  možné nastaviť aj  niekoľko alebo  žiadnu správnu odpoveď u
jednej otázky.

Ďalšou významnou prednosťou tohoto produktu je podpora off-line výučby. Túto podporu zaisťuje
aplikácia Offline Learning Client.  Po inštalácii dochádza k synchronizácii  so serverom WorkPlace,
kde sú umiestnené jednotlivé kurzy. Aby sme zmenšili prvotnú dobu synchronizácie, kedy sa ukladajú
veškeré matriály na lokálny disk, dostávajú študenti CD-ROM s dištančnými podporami v príslušnom
formáte.  Študenti  potom urobia import  údajov z CD-ROM, namiesto zdĺhavého načítania zo siete.
Ďalšia  synchronizácia  so  serverom  je  už  kratšia,  synchronizujú  sa  len  informácie  o  testoch
a preštudovaných častiach. Na základe týchto informácií  má tutor prehľad o priechode študenta  aj
skupiny dištančnou výučbou. Vytvárajú  sa tu najrôznejšie  štatistiky - doba strávená študentom při
štúdiu príslušnej lekcie, počet otvorení lekcie, výsledky testov, čas vykonania testov, atď.
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Ďalšie vlastnosti, ktoré študenti využívajú sú správa profilov, ktorá umožňuje definovať rôzny vzhľad
a  systémové  funkcie  pre  rôzne  skupiny  používateľov.  Používatelia  môžu  ďalej  využívať  vlastné
nastavenie vzhľadu prostredia, od jazyka, cez počet zobrazovaných záznamov až po jednotlivé farby.
Pre jednoduchú orientáciu v uložených kurzoch je pripravený dvojúrovňový katalóg kurzov, v ktorom
je možné podľa potreby vytvárať ľubovolnú hierarchiu zložiek.
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Abstrakt
Typickou informační infrastrukturu dnešní univerzity tvoří nezávisle existující databáze a nad nimi
vybudované  aplikační  systémy.  K udržení  rozvoje  takovéto  struktury  v mezích  provázaného  a
konzistentního celku je nezbytné přijmout a uplatnit řadu řídicích, organizačních a technologických
principů a pravidel. Tématem článku je diskuse o možnostech a omezeních, spojených s aplikováním
různých  dimenzí  systémové  integrace  na  rozvoj  univerzitní  informační  infrastruktury.  Diskuse
probíhá od řídicích a organizačních principů k principům ICT a bere v úvahu typickou strukturu
uživatelů a dodavatelů univerzitních informačních systémů.

Abstract
A  typical  information  infrastructure  of  nowadays  University  consists  of  independently  existing
databases and, built on top of them, application systems. To keep the development of such structure
within  the  limits  of  a  cross-linked  and  consistent  whole  needs  to  adopt  and  apply  various
management,  organizational  and technological  principles and rules.  The topic  of this  paper is to
discuss the possibilities and limits of applying various dimensions of systems integration to university
information infrastructure development. The discussion ranges from management and organization
principles to the ICT ones, and takes into account typical structures of university information systems
users and providers.

Klíčová slova
Univerzitní informační infrastruktura, taxonomie systémové integrace

1. Úvodem
Univerzitní  informační  infrastrukturu  (UII)  obecně  tvoří  celá  řada  informačních  systémů  (IS)
zpracovávajících  datové  oblasti  jak  celouniverzitního  (centrálně  řízeného)  rozsahu,  tak  rozsahu
lokálního. Klíčové celouniverzitní systémy (jako jsou studijní IS, IS pro podporu vědy a výzkumu,
ekonomický  IS,  personálně-mzdový IS  aj.)  je  nutno  propojovat  do konzistentního,  integrovaného
celku,  poskytujícího  kvalitní  informační  služby  celé  bohatě  strukturované  uživatelské  komunitě.
Integrovaný systém se typicky buduje ve spolupráci interních týmů tzv. metodiků a odborníků v ICT
s externími dodavateli  IS.  Tématem  tohoto  článku  je  diskuse  o dimenzích,  rozsahu  a  omezeních
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takové  spolupráce,  vycházející  ze zkušeností  autorky  s budováním  IRIS2 Masarykovy  univerzity
v Brně.

2. Čtyři dimenze UII
Jak již bylo naznačeno v úvodu, lze v rozmanitosti  UII identifikovat čtyři  základní dimenze, jež je
nutno při budování UII zohledňovat a udržovat ve vzájemné rovnováze: 1. aplikační oblasti, 2. ICT
oblasti, 3. uživatele a 4. dodavatele.

2.1. Aplikační a ICT oblasti UII
Za klíčové aplikační oblasti UII, vyžadující centrální řízení a správu a vysokou míru integrace3, jsou
považovány oblasti:

– studia & výuky,
– vědy, výzkumu & vývoje,
– ekonomiky & účetnictví,
– lidských zdrojů (tj. personalistiky a mezd),
– vnějších vztahů,
– knihovních, dokumentačních a právních služeb a
– technických & provozních služeb.

Výčet ICT oblastí UII vychází z taxonomie systémové integrace (SI), která jako základ zahrnuje:

– integraci dat, tedy řízení návrhu dat konzistentním (kooperativním) způsobem;
– integraci řízení (aplikací, funkcí), týkající se automatizované koordinace činností systému;
– integraci prezentace, tedy homogenní uživatelská rozhraní pro prezentování informací.

Různé  klasifikace  SI  uvádějí  další  aspekty  –  integraci  platforem (reprezentuje  služby  zajišťující
transparentnost  síťových  a  operačních  systémů),  integraci  procesů (týká  se  podpory  procesů  při
vývoji  systému)  nebo  integraci  komunikace (podporuje  týmovou  práci  při  vývoji  systému  a
v souvislosti  s ním).  S ohledem  na hlavní  požadavky  kladené  na moderní  IS,  jimiž  jsou  kvalitní
informační  obsah a  kvalitní  přístup  k informacím,  si  můžeme dovolit  (a  v tomto  textu  dovolíme)
ponechat stranou transparentnost platforem a procesů či  komunikací  při  vývoji  systému a namísto
toho  se  v části  soustředíme na datový  obsah (tj. integraci  dat)  a  přístup  k datům (tj. aplikační a
prezentační integraci, doplněnou o autentizační & autorizační integraci).

2.2. Uživatelé a dodavatelé UII
Při  koncipování,  analýze,  vývoji,  provozu  a  integraci  jednotlivých  IS  tvořících  UII  zodpovídá
uživatelská strana za sběr,  analýzu  a  specifikaci  uživatelských  požadavků,  a  také  za testování  a
schvalování funkcionality výsledných systémů. Na centrální univerzitní úrovni je uživatelská strana
seskupena do pěti základních úrovní podle rozsahu přístupových práv k datům a aplikacím:

– R … Rektorát, tj. vedoucí  pracovníci  nebo  odborní  uživatelé  (ze specializovaných  útvarů)
s celouniverzitními pravomocemi (přístupová práva na celou univerzitu);

2 Integrovaný řídící a informační systém
3 Tzv. pevné vzájemné vazby (tight links), na rozdíl od volných vazeb (loose links) u lokálních IS. 
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– F … Fakulty  a  další  pracoviště  s celouniverzitní  působností,  tj. vedoucí  pracovníci  a
specializovaní  uživatelé  s právy  na úrovni  jednotlivých  fakult  resp.  celouniverzitních
pracovišť;

– K … Katedry,  tj. vedoucí pracovníci,  sekretariáty a specializovaní uživatelé s přístupovými
právy na úrovni dílčích pracovišť;

– O … Osoby, tj. jednotliví zaměstnanci, studenti a externisté s přístupovými právy k interním
informacím omezenými na jejich osobní údaje resp. údaje s celouniverzitní viditelností;

– S … Svět, tj. veřejnost nemající žádný přístup k interním informacím.

Zodpovědnost dodavatelské  strany za budování  UII  pokrývá  a) analýzu  uživatelských  požadavků
(v potřebné  spolupráci  s uživatelskou  stranou),  b) analýzu  a  návrh  celkové  architektury  UII  a
c) analýzu, návrh, implementaci a integraci jednotlivých subsystémů. Protože prakticky není možné
zajistit vývoj UII výlučně interními kapacitami, je strana dodavatele reprezentována jak interními ICT
týmy, tak externími organizacemi/firmami.

Dělicí  čára mezi  domácím a  externím vývojem je neostrá.  Rozumným kritériem je najímat externí
dodavatele na dodávky těch částí UII, na něž se dlouhodobě úspěšně specializují na softwarovém trhu
(typicky: ekonomické IS nebo IS pro řízení lidských zdrojů), a to těžko-klientských aplikací určených
uživatelům úrovní R a F (omezeně K). Naopak interní kapacity je třeba soustřeďovat na:

– intenzivní vývoj aplikací, které jsou specificky univerzitní (pro všechny úrovně uživatelů) a
vyžadují  přizpůsobení  specifickým  požadavkům  univerzity.  Mohou  být  těžko-klientské
(orientované na uživatelské úrovně R a F) i webové (orientované na úrovně K, O a S);

– extenzivní  vývoj aplikací,  které doplňují  specializované, externě dodávané aplikace tím, že
jimi  zpracovávané  informace  doručují  dalším  úrovním  uživatelů  (tedy  K,  O a  S)
prostřednictvím univerzitního intranetu resp. veřejné prezentace, tedy webových aplikací.

2.3. Obecné principy řízení
Nutnou podmínkou úspěšného rozvoje UII jsou jasně určené a distribuované zodpovědnosti na straně
uživatelů (koordinace požadavků vázaných k aplikačním oblastem – studia,  VaV, …) i  dodavatelů
(koordinace realizace vázaná k oblastem ICT) a mezi nimi vzájemně.  Interní  koordinaci uživatelské
strany je nutno zajistit jak do hloubky (v rámci určité aplikační oblasti, přes specializované odborné
útvary  ke koncovým uživatelům),  tak  do šířky (napříč  souvisejícími  aplikačními  oblastmi).  Interní
koordinace dodavatelské strany musí být zajištěna podobně – do hloubky v rámci určité ICT oblasti a
do šířky  napříč  různými  oblastmi.  Externí koordinace  musí  probíhat  mezi  oběma  stranami
obousměrně.  Koordinátory  uživatelské  strany  v jednotlivých  oblastech  specializace  jsou
tzv. metodikové,  koordinátory  dodavatelské  strany  jsou  systémoví  správci resp.  ICT-koordinátoři.
Vzhledem  k integračním  potřebám  bývá  generálním  koordinátorem (systémovým  architektem)
vedoucí ICT-koordinátor4.

4 Při spolupráci s externími dodavateli by uvedené principy měly platit dvojnásob (role hlavních koordinátorů
na obou stranách, podobně role metodiků a systémových správců pro jednotlivé aplikační resp. ICT oblasti),
včetně potřebné míry zakotvení ve smlouvách. Požadavky na větší úpravy a rozšiřování dodávek externích IS by
měly být vždy potvrzovány systémovým architektem, zodpovědným za celkovou konzistenci a integraci UII.
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3. Technologické principy rozvoje UII
3.1. Integrace dat
Datovou vrstvu UII tvoří celouniverzitní a lokální datová úložiště, z nichž první podléhají centrální
správě.  Úkolem  centrálních  správců  je  navrhovat  a  implementovat  strukturu  a  vzájemné  vazby
celouniverzitních databází, k čemuž samozřejmě patří výběr vhodných technologií správy dat (relační
databáze, XML souborové systémy, …) a souvisejících nástrojů (relační databázové stroje).

Různé centrální datové zdroje (obecně autonomní a distribuované) se typicky svým datovým obsahem
překrývají (častým problémem jsou vícenásobná úložiště osobních dat). Pro údržbu konzistence dat
v takovýchto  případech  existuje  řada  známých metod  a  přístupů  – v [1]  jsou  identifikovány  čtyři
základní principy: 1. specifikace referenčních resp.  zrcadlených datových zdrojů pro překrývající se
datové oblasti; 2. definice datových standardů; 3. formální popis datových modelů a transformací a
4. definice pravidel, jimiž se řídí přijetí nebo odmítnutí změn dat v referenčních datových zdrojích.
Je-li referenční datový zdroj integrován se zrcadleným zdrojem, používá se jednosměrná replikace na
principu  master-slave5.  Jsou-li  integrovány dva  referenční  datové  zdroje,  používá  se  obousměrná
replikace na principu peer-to-peer, řízená centrálně stanovenými pravidly (s manuálním dočišťováním
datových nekonzistencí, pokud automatizovaný integrační proces selže).

Několik základních doporučení k řízení rozvoje datové vrstvy UII:

1. omezená škála používaných technologií, pokrývající  požadavky UII při co největší  specializaci
správců;

2. omezený počet datových úložišť, poskytující požadovaný výkon a zároveň zajišťující oddělení dat
podle míry privátnosti (interní-privátní vs. externí-veřejná data);

3. centrální  řízení  datových  úložišť: Distribuce  centrálních  databází  na jednotlivé  datové servery
vyžaduje centrální řízení, ideálně tak, aby data z určité oblasti byla uložena na jediném místě a
odtud poskytována různým aplikacím. Je-li nutno (z důvodu doby odezvy aplikací, bezpečnosti
uložení  dat  atp.)  data  replikovat,  pak  cestou  implementačně  a  administrativně  jednodušší
integrace  master-slave (ve vhodně  systematizovaném režimu a  s využitím datových  standardů,
kdekoli lze). Integrace peer-to-peer by měla být nasazena jen ve zcela nezbytných případech;

4. obecná rozhraní pro poskytování dat: Data uložená na jednom místě a používaná více aplikačními
systémy mají  být přístupná prostřednictvím vhodných (= otevřených a plně dokumentovaných)
API nahrazujících přímé čtení a zápisy z/do příslušného datového úložiště;

5. robustní řešení datových úložišť: Centrální datová úložiště by měla být chráněna před možnými
hardwarovými  pády,  přinejmenším  existencí  záložního  hardwaru,  na nějž  lze  při  výpadku
primárního hardware v krátkém čase přepnout provoz, ideálně klastrovou konfigurací hardwaru.

3.2. Aplikační a prezentační integrace
Aplikační a prezentační vrstva UII opět sestává z celouniverzitních aplikací  a aplikačních systémů
(poskytujících  přístup  k datům  v centrálních  úložištích)  a  lokálních  aplikací.  Úkolem  centrálních
správců je navrhovat a implementovat strukturu a vzájemné vazby celouniverzitních aplikací, včetně
výběru vhodných technologií  vývoje  (jako  jsou  Java  či  .NET)  a  souvisejících  nástrojů  (aplikační
servery a vývojová prostředí).

5 Princip master-slave znamená, že se veškeré modifikace dat provádějí primárně v referenčním zdroji a odtud se
předávají do zrcadlené databáze, a to i tehdy, pokud modifikace iniciují aplikace běžící nad zrcadleným datovým
zdrojem. O tom, zda je modifikace dovolena, vždy rozhoduje referenční zdroj.
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Kvalita přístupu k datům se měří v termínech kdykoli odkudkoli včas a rychlá a výkonná práce. Tato
vzájemně konfliktní měřítka je nutno je vyvažovat v závislosti na typu uživatele, tedy kombinovat dva
typy přístupů:  webovými klienty (kdykoli odkudkoli  včas)  a  specializovanými ne-webovými  klienty
(rychlost a výkon). Ne-webový klient (těžký nebo tenký javovský) je vždy interní, určený omezenému
počtu oprávněných uživatelů z vybraných pracovních stanic a poskytuje speciální, náročnější funkce a
operace  zpracování  dat  (zápis  a  komplexní  čtení).  Webový  přístup  je  možný z libovolné  stanice
připojené  k Internetu  a  může  být  jak  interní (univerzitní  intranety),  tak  externí (internetová
prezentace).  Webové  intranetové  systémy poskytují  chráněný  a  diferencovaný  přístup  k datům co
možná  všem lidem,  o nichž  data  vypovídají  nebo  kteří  je  potřebují  pro  svou  práci  (ideálně  celé
akademické obci), pro čtení  i zápis (zápis  pouze v jednodušších operacích).  Uživatelem  webových
internetových  systémů je  veřejnost,  takže  nejsou  potřebná  žádná  bezpečnostní  a  diferenciační
opatření, a přístup k informacím je  především pro čtení (zcela výjimečně zápis), v jednoduchých a
rychle zpracovatelných operacích.

V části   byly  identifikovány  základní  úrovně  uživatelů,  z nichž  každá  potřebuje  přístup  k datům
v rozsahu  a  za bezpečnostních  opatření  respektujících  privátnost  informací.  Jako  kompromisní
kombinace typu uživatelského přístupu s úrovní uživatele (viz také diskuse v ), se jeví:

R … ne-webový interní přístup (externí dodavatelé nebo vlastní vývoj),
F … ne-webový interní přístup (externí dodavatelé nebo vlastní vývoj),
K … webový interní přístup (vlastní vývoj),
O … webový interní přístup (vlastní vývoj),
S … webový externí přístup (vlastní vývoj).

Úkolem pro univerzitní  webové intranetové systémy je  tedy intenzivní i  extenzivní vývoj  aplikací
(viz ) a dále poskytování služeb automatizované správy dat (via různé kontrolní mechanismy běžící
nad centrálními úložišti).

V případech, kdy se funkcionality různých ne-webových a webových systémů překrývají  (podobně
jako  v případech  překrývajících  se  datových  úložišť,  viz  ),  existují  různé  ICT metody  a  principy
k zajištění  aplikační  konzistence  (webové služby atp.).  Pro meziaplikační  spolupráci  (provazování
softwarových komponent),  zvláště  jsou-li  v ní  zapojeni  externí  dodavatelé,  musí  být  nadefinována
API, poskytující potřebné příkazy, funkce, protokoly a nástroje bez nutnosti znát interní struktury dat
a  aplikací.  V případech,  že  se  překrývají  funkcionality  různých  webových  systémů,  lze  okrajově
využívat  vzájemné  hypertextové  odkazy,  nikoli  však  u podstatných  informací  –  tyto  je  třeba
poskytovat v prezentační logice mateřského systému.

Několik doporučení k řízení rozvoje aplikační a prezentační vrstvy UII:

1. omezená  škála  používaných  technologií,  ay  pokryla  požadavky  UII  při  co  možná  největší
specializaci (detailních znalostech) vývojových týmů;

2. webový vs. newebový klient ve smyslu diskuse v úvodu této části;
3. interní vs. externí dodavatel ve smyslu diskuse v části ;
4. omezený  počet  aplikačních  systémů,  aby  zachovával  potřebnou  nezávislost  distribuovaných

vývojových  týmů  (interních,  externích).  Aplikace  sloužící  specializovaným  uživatelům
ke každodenní práci se mohou vzájemně odlišovat a není třeba usilovat o jejich unifikaci. Naproti
tomu by univerzitní intranetový systém měl být jednotný, stejně jako internetová prezentace;

5. úplnost informační podpory:  Celouniverzitní databázové a aplikační systémy by měly existovat
pro všechny základní oblasti univerzitních aktivit (viz );
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6. obecná rozhraní pro poskytování funkcionality: Funkcionalita implementovaná v jedné aplikaci a
využívaná  jinými  aplikacemi  (ve formě  předzpracovaných  datových  výstupů)  by  měla  být
dostupná přes vhodná – otevřená a zdokumentovaná – rozhraní;

7. diferencující  vs.  sjednocující  prezentační  rozhraní: Webové  systémy  používající  rozdílnou
navigační  logiku by měly být dostatečně rozlišeny i  graficky. Podobně se v prezentační vrstvě
mají lišit i interní/externí systémy, aby bylo zřejmé, zda je poskytovaná informace chráněné nebo
veřejné povahy, resp. zda se jedná o chráněnou či veřejnou verzi téže informace;

8. centrální orientace – mapa webových aplikací.

3.3. Integrace autentizace a autorizace
Pro  autentizaci  je  výhodou, pokud všechny centrální  intranety používají  jednu společnou databázi
uživatelských loginů a hesel, vybudovanou nad centrální personální databází. Pro zvýšení bezpečnosti
existují různé metody poskytování autentizace v informačních systémech, viz například diskuse v [2].

Z pohledu  autorizace se  uživatelé  dělí  do skupin  podle  přístupových  práv  k datům  a  aplikacím.
V zásadě existují dva typy přístupových práv:

– implicitní,  vycházející  ze vztahu  osoby  k univerzitě,  typicky  student,  vedoucí  pracoviště,
vedoucí  akademický  pracovník apod.  Tato  práva  se  obvykle  vztahují  k pracovišti  určité
úrovně;

– explicitní, specificky delegovaná pro různé aplikačně specifické – a často časově omezené –
aktivity (vedoucí projektu apod.). Tato práva nemusí být vázána k pracovišti.

Podobně jako u autentizace  je výhodné,  je-li  autorizace řízena centrálně,  což není  problémem pro
implicitní přístupová práva (zpravidla odvozovaná z centrální personální databáze), avšak explicitní
práva  jsou  často  aplikačně  závislá,  takže  údržba  jejich  konzistence  v rámci  UII  opět  vyžaduje
integrační  mechanismy  založené  na API  (viz  také  diskuse  v ).  Jmenné  seznamy  explicitně
definovaných  skupin  (rolí)  uživatelů  je  vhodné  zpřístupňovat  v intranetovém  systému  a  platnost
explicitně přidělených práv je nutno řídit a automatizovaně kontrolovat vhodnými systémy pravidel6.

4. Poznámky na závěr
UII je velmi živý organismus, který ke svému úspěšnému rozvoji a správě vyžaduje trvalou kvalitní
práci a spolupráci celé řady specializovaných skupin lidí a samozřejmě kvalitní koordinaci. Článek
vychází  ze zkušeností  získávaných  při  budování  UII  na Masarykově  univerzitě  v Brně,  v níž  se
propojují  jak interně budované, tak externě dodávané informační  subsystémy. Uvedené principy a
přístupy  jsou  aplikovány  a  prověřovány  a  ukazují  cesty  k dalšímu  rozšiřování  a  zobecňování.
V současné době jsou výzvou pro potenciální externí dodavatele nového Informačního systému pro
řízení lidských zdrojů v rámci integrované UII.
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TESTOVACIE CENTRUM V PROGRAME NETOP SCHOOL

TEST CENTER IN  THE  PROGRAM NETOP SCHOOL

Ján Kolesár
JK servis

Abstrakt:
Okrem známych a osvedčených funkcií najnovšia verzia programu poskytuje mocné nástroje na
generovanie testov, vykonávanie skúšok, využitie web kamier pre nové formy dištančného vzdelávania
a videokonferencie.

Abstract:
Beside known and approved functions, latest version of the program presents powerful tolls for
creating tests, testing, and using web cameras in new forms of distant education and
videoconferences.

Kľúčové slová
NetOp, School, trieda, virtuálna trieda, príprava lekcií, testovacie centrum, test center, príprava
testov, testovanie, mediálne súbory, videokonferencie.

1. Úvod
Účastníci konferencií Uninfos sú pravidelne každý rok informovaní o vlastnostiach programu

NetOp School, o nových funkciách ktoré zvyšujú jeho úžitnú hodnotu ako aj o nadobudnutých
poznatkoch z jeho využívania.  Preto na úvod len stručná informácia pre nových záujemcov: 

Predpokladáme že ste učiteľ, inštruktor alebo máte dozor nad triedou. Vaši poslucháči,
študenti alebo kolegovia sa môžu fyzicky nachádzať v triede pred vami alebo niekde v knižnici, na
internátoch, v kanceláriách a rôznych oddeleniach, v tej istej budove alebo hocikde na zemeguli.

Program NetOp School dokáže prepojiť váš počítač s počítačmi vašich poslucháčov a vytvoriť
interaktívnu triedu v počítačovej sieti. Okrem toho máte k dispozícii množstvo efektívnych nástrojov
pre vzdelávanie, napr. zobrazovať vašu obrazovku celej triede, monitorovať obsah obrazoviek triedy,
pripravovať si lekcie a ďalšie nástroje ktoré vám pomôžu nadobudnúť prehľad a kontrolu nad triedou
a všetkými jej aktivitami.

Posledné štúdie odhaľujú, že učitelia a inštruktori strávia asi 25% počítačového času na

prípravu. Program NetOp School je aj efektívnym nástrojom na prípravu vzdelávacích lekcií.

Obsahuje možnosti plánovania pripravovanej lekcie tak, aby nedochádzalo k rozptyľovaniu študentov

zbytočnými prestávkami pri vyhľadávaní študijných materiálov (obrázkov, filmových šotov, audio

klipov, testov a pod.) počas vyučovania a umožnil učiteľovi dosahovať maximálnu efektivitu pri
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odovzdávaní vedomostí, vzájomnej komunikácii so študentmi a vyhodnocovaní dosiahnutých

výsledkov.

1.1  Plán lekcie

Vytvorenie plánu lekcie predstavuje jednoduchý postup od vloženia názvu lekcie, cez výber

požadovanej činnosti  (predvádzanie obsahu učiteľskej obrazovky počas výkladu učiva, prehrávanie

mediálneho súboru – napr. aj zo špecifikovanej adresy na Internete, opakovanie prehrávania

zaznamenaných častí výkladu učiva, rozdanie testu študentom až po vyhodnotenie testovania

študentov). Takto je možné vytvárať neobmedzené počty lekcií, opakovane ich používať, podľa

potrieb doplňovať alebo opravovať. 

Počas vyučovania potom stačí aktivovať požadovaný plán a podľa zváženia učiteľa vo

vhodných okamžikoch spúšťať pripravené činnosti.

1.2 Testovacie centrum 
Je najnovším nástrojom programu a hlavnou náplňou tohto príspevku. Program obsahuje

modul (Test Designer) k vytváraniu až desiatich rôznych typov testov. K vytváraniu testov slúži
pomocník (Wizard) ktorý vás povedie v troch krokoch pri zostavovaní testu. 

1.2.1 Editor testov
Vkladanie údajov začína vložením názvu budúceho testu a pokračuje využívaním editora pri pridávaní
a vytváraní otázok takto:
V editore sa zapíše nadpis (účel otázky) a prípadne nastaví čas trvania tejto otázky.
- Vloží sa predmet ako zdroj informácií pre túto otázku, napr. obrázky, texty, noty alebo filmový

šot.
- Nasleduje vloženie otázky alebo inštrukcie týkajúcej sa tejto otázky. Tu je tiež možné priradiť

aj známku (hodnotu) za správne zodpovedanie otázky.
- Podľa typu otázky sa teraz zobrazí jej predbežné zobrazenie na obrazovkách študentov.

Typy vytváraných testov:
a. Rozbaľovací zoznam. Študenti si budú vyberať správne slová z dodaného zoznamu

správnych a nesprávnych odpovedí. V napísanom (alebo nakopírovanom) texte stačí označiť
požadované slová v texte (správne odpovede – zobrazia sa tučne) a do zoznamu pridať možné
nesprávne odpovede. Študentom sa počas testovania označené slová nahradia políčkami do
ktorých môžu presúvať svoje odpovede z dodaného zoznamu. 
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b. Písomná práca (Esej). Písomnú prácu si napíšete (nakopírujete) v textovom editore.
K tomuto textu pripojíte zdroje informácií ktorými budú študenti inšpirovaní počas písania
svojich textov. 

c. Označenie obrázkov. Účelom testu je pomenovať rôzne časti tela, konštrukcie alebo
prístroja, miest na mape, planéty a pod. Test vytvoríte vložením obrázku do priestoru testu
a umiestnením štítkov na požadovaných miestach. 

d. Zhoda v obrázkoch. Vložte požadovaný počet obrázkov spolu s príslušnými textami. Na
študentských počítačoch sa pri obrázkoch objavia prázdne políčka pre vkladanie textov.
Účelom testu je vyhodnotiť schopnosť študentov pri kombinovaní obrázkov so slovami alebo
výrokmi (názormi, tvrdeniami a pod.).

e. Zhoda v textoch. Označte požadované slová v texte. V texte zobrazenom študentom tieto
slová zmiznú ale sú uvedené v náhodnom slede v priloženom zozname z ktorého ich študenti
prenesú na správne miesta v texte. Účelom testu je ohodnotiť schopnosť študentov pri
doplňovaní textu slovami zo zoznamu.

f. Správne odpovede. Úlohou testu je výber správnych odpovedí z alternatív v zozname. Pri
tvorbe testu vložte otázku a k nej zodpovedajúcu odpoveď alebo viac odpovedí. Správne
odpovede označte. Odpovede rôznym študentom je možné zobrazovať v odlišnom poradí.

g. Zoznamy. Účelom testu je ohodnotiť schopnosť študentov zostavovať zoznamy, napr. názov
mesiacov v cudzom jazyku, uvedenie výrazov v správnom slede a pod. Najprv je treba urobiť
zoznam prvkov ktoré treba usporiadať, prvky pridávajte podľa potreby. Tento zoznam sa
študentom predloží v neusporiadanom slede. 

h. Otázky a odpovede. Účelom testu je umožniť automatické hodnotenie odpovedí aj vo
voľnom texte. Pri tvorbe testu stačí napísať otázky alebo inštrukcie a pridať odpovede. 

Ak majú byť odpovede vyhodnotené ako správne,  musia byť úplne zhodné 
s výsledným zoznamom učiteľa.  Pre viac možných správnych odpovedí otázku treba doplniť
informáciou o počte správnych odpovedí.  Podľa priority odpovedí je možné nastaviť aj typ
hodnotenia. 

i. Doplňovanie textu. K hodnoteniu pravopisu u študentov. Pri tvorbe testu napíšete alebo
nakopírujete text do okna, potom označíte slová ktorí musia zapísať študenti. Označené slová
sa na študentských počítačoch zobrazia ako prázdne políčka. 

Ponechajte študentom dostatok času na doplnenie slova a prechod na ďalšie slovo. 

V editore otázok je tiež možné nastaviť časovanie (v sek.) pre každú otázku alebo pre úplný test, ako
aj hodnotenia prác študentov (pridelením bodov za všetky správne odpovede alebo za každú správnu
odpoveď, prípadne s nastavením prahovej úrovne prešiel/neprešiel, alebo obmedzením počtu bodov
pre jednotlivé otázky.

1.2.2 Výber vonkajšieho vzhľadu
Len k výberu vonkajšieho vzhľadu (štýlu) testu z väčšieho počtu štýlov. 
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1.2.3 Globálne nastavenia 
testu (dotazníka) k vloženiu mena autora, výberu z dvoch možných typov testov 

 s obmedzeniami, kedy študenti musia dodržať sled vypracovania otázok
a k predchádzajúcim sa nemôžu vracať, alebo 

 bez týchto obmedzení až do uplynutia času alebo odovzdania testu), 
k nastaveniu časových limitov, spusteniu testovania a k informovaniu študentov o dosiahnutých
výsledkoch po ukončení testu. 

1.3 Testovanie
Po spustení testovania učiteľ len monitoruje postup prác jednotlivých študentov. K dispozícii má
tento pohľad:

Testovací monitor priebežne porovnáva odpovede študentov so správnymi odpoveďami
a zobrazuje neprezreté, prezreté, spracovávané, správne a nesprávne odpovede jednotlivých
študentov. 

V závere aspoň stručná informácia o ďalšom nástroji, ktorý pribudol v poslednej verzii programu do
palety existujúcich nástrojov k širšiemu využitiu komunikácie medzi učiteľom a študentmi. Je ním 
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1.4 Videokonferencing

Ak sú učiteľ a študenti vybavení video
kamerami, je možné realizovať
a získavať skúsenosti s využívaním
video konferencií.
Kamery by mali pracovať s rozlíšením
160x120 pixelov (realizovať
v nastavení kamery, nie v programe
School). 
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MODELOVÁNÍ A MODELY PŘÍPADŮ UŽITÍ
V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH O VZDĚLÁVÁNÍ

SYSTEM MODELLING AND USE CASE MODELS IN
INFORMATION SYSTEMS ABOUT EDUCATION

Vladimír Krajčík
Vysoká škola podnikání, a.s. Ostrava

Vladimír.krajcik@vsp.cz

Abstrakt 
Cílem příspěvku je seznámit posluchače s principem modelování a objektově orientovaným přístupem
v procesu modelování informačních projektů ve vzdělávání. Kromě popisu Use Case modelu v obecné
podobě se autor zaměří na fázi proces zjišťování požadavku na systém a tento postup vysvětlí na
příkladu budování konkrétního IS RISA ( Regionální informační systém o uplatnění absolventů škol
na trhu práce).

Abstract   
The  objective  of  the  paper  is  to  inform  all  of  audience  concerning  a  modelling  principle  and
subjected orientation approach in modelling process of information projects in education. Except the
Use Case model in a general level,  the author concentrates on a phase of determination systems
requirements and the procedure is explained to an example of building up the real IS RISA System
(Regional Information System of labour market graduates placement).

Kľúčové slová 
Model,  modelování  informačních systémů, objektový přístup,  USE Case modely,  proces  zjišťování
požadavků na systém, metodika tvorby informačního systému.

1. Modelování a optimalizace  procesů v modelu
Žijeme v komplexní a dynamické realitě přírodních a společenských systémů. Většina těchto systémů
není v rovnováze, některé se postupně rozvíjí, jiné zanikají.  Aby bylo možné stav a vývoj této reality
popsat, je nutné ji  formálně zobrazit určitým modelem. Existující  model je [12]  myšlenkově nebo
prakticky vytvořená struktura,  která zobrazuje a reprodukuje určitou stránku nebo část  skutečnosti
v idealizované a názorné podobě.  Model by měl mít možnost odvodit chování modelovaného objektu.

Model reálného systému, který navrhujeme, je jakýmsi obrazem skutečnosti. Systémoví analytici se
zaměřují na důležité rysy a vlastnosti systému a snaží se je oddělit od méně podstatných. K popisu
návrhu systému lze použít několik typů modelovacích a grafických nástrojů. 
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2. Objektově orientovaný přístup v procesu modelování
informačních projektů

Myšlenka  objektově  orientovaných  systémů  vznikla  v  souvislosti  s  rostoucí  oblibou  objektově
orientovaného  programování  a  tedy  aplikacemi  objektově  orientovaných  programovacích  jazyků.
Jejich  podstatou je,  že data a postupy, které  s nimi manipulují,  jsou spojeny do jedné entity, tzv.
objektu. Objekt je tedy datovou strukturou spolu s popisem způsobu, jak s ním mohou být prováděny
manipulace. Manipulace dat probíhá pomocí posílání zpráv z jednoho objektu do druhého. Zpráva
obsahuje identifikaci požadované manipulace a objekt pak určuje, jaká operace s ním bude provedena
v závislosti  na  obsahu  zprávy.  Skutečný  mechanizmus  manipulace  je  vnitřní  věcí  objektu  a  pro
objednavatele zprávy "neviditelný".

Objekty  jsou  pojaty  jako  výskyty  určité  třídy  objektů.  Třídy  mohou  být  popsány  abstraktními
datovými typy, které vymezují třídu ve smyslu operací, které mohou být realizovány na datech, jež
reprezentují, spolu s vlastnostmi těchto operací. Třída je dále definována svým jménem, atributy (da-
tovou strukturou), metodami a rozhraním prezentovaným objektům jiných tříd. Každý atribut je určen
svým jménem a třídou. Základní vlastností  objektového prostředí je  existence struktur v programu
(kódu anebo v binárním tvaru) majících vlastnosti objektu. Pro pochopení rozdílu mezi strukturálním
programování a objektovým programováním  je třeba si uvědomit, že vlastnosti objektů jsou něčím
kvalitativně  novým a  diametrálně  odlišným od  vlastností  proměnných  a  funkcí  ve  strukturálním
programování.  Právě  pochopení  této  základní  odlišnosti  je  základem pro  pochopení  objektového
přístupu.

Prostředí respektive jazyk nebo technologie splňuje objektově orientovaný princip, pokud dovoluje
vytvářet struktury nazývající se objekty a tyto nové struktury mají následující vlastnosti. 

Objekt je definován jako v programu uzavřená struktura, která:

- obsahuje  vnitřní  paměť,  tj.  má vlastnost  si  něco pamatovat.  Tato  vnitřní paměť  se někdy
nazývá  atributy  objektu.  Důležité  je,  že  vnitřní  paměť  objektu  je  zvnějšku  objektu
nepřístupná. Je jeho soukromou záležitostí, co si objekt pamatuje a jak. 

- obsahuje metody objektu, což jsou procedury nebo funkce, resp. obecněji posloupnost kódu
programu,  které  vykonávají  nějakou  činnost  nad  vnitřní  pamětí  objektu  a  pouze  nad  ní.
Metody objektu jsou zvnějšku také neviditelné a nepřístupné. 

- je strukturou, která je nějakým mechanismem schopna přijmout a zpracovat zprávu zvnějšku.
V každém jazyce a použité technologii je tato schopnost zpracovat zprávu implementována
nějak jinak. Mechanismus zpracování zprávy je takový, že každý objekt v sobě obsahuje tzv.
protokol zpráv, což je přiřazení zprávy versus metoda objektu. 

Přijmout a zpracovat zprávu pro objekt znamená, že  objekt v protokolu zpráv nalezne odpovídající
zprávu, k ní nalezne odpovídající přiřazenou metodu a spustí ji se vstupními přijatými parametry. Po
vykonání metody vrátí zprávě výstupní parametry. Jedinou možností, jak spolupracovat s objektem, je
poslat  mu  zprávu.  Jinými  slovy  při  použití  objektu  jako  uživatel  zvně  se  nezajímáme  o  vnitřní
strukturu objektu, o uspořádání metod a atributy (které stejně nevidíme), ale o „reakce“ objektu na
zprávy. Každá zpráva může obsahovat (nést s sebou) tzv. vstupní a výstupní parametry, což mohou
být opět objekty. 

Pro vlastní  modelování  v aplikačním níže popsaném projektu  RISA byl  zvolen jazyk UML. UML
značí zkratku pro Unified Modeling Language, což by se dalo přeložit jako „Unifikovaný modelovací
jazyk“. Tento název již sám o sobě napovídá, že UML patří mezi jazyky, tedy má svou vlastní syntaxi.
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Jinak  řečeno  UML  lze  chápat  jak  jako  dohodu  nad  vyjadřovacími  prostředky  pro  objektové
modelování. 

V UML existuje několik základních  modelů (a tedy  typů diagramů jako jejich grafické vyjádření).
Jedná se o především onásledující :

1. Use  Case  diagram, překládán  jako  diagram užitných  případů,  diagram případů  užití  nebo
diagram užitných činností apod. Popisuje systém jako hierarchický seznam případů užití, resp.
užitných činností, neboli  Use Casů. Dokumenty Use Case diagramu se tvoří pouze v analýze
a to hned na jejím počátku.

2. Sequence  diagram,  sekvenční  diagram.  Diagram  popisuje  spolupráci  objektů  pomocí
znázornění sekvence zaslaných zpráv. Jedna sekvence zaslání zpráv se také nazývá scénář.
Vyskytuje se jak v analýze, tak v designu.

3. Class diagram, diagram tříd.  Diagram popisuje třídy v systému a jejich vztahy. Vyskytuje se
jak v analýze, tak v designu.

4. Activity diagram, diagram aktivit. Popisuje aktivity systému. Vyskytuje se jak v analýze, tak
v designu.

5. Component  diagram,  komponentní  nebo  komponentový  diagram.  Popisuje  komponenty  v
systému, jejich vztahy. Vyskytuje se pouze v designu.

V projektu informačního systému RISA byly z důvodu projektového řízení zpracovány především Use
Case diagram a Class diagram. 

3. Popis Use Case modelu ( modelu případu užití) 
Případem  užití  (use  case)  chápeme  specifikaci  posloupnosti  činností,  včetně  proměnných
posloupností, které systém může vykonávat prostřednictvím  interakce s vnějšími účastníky [15].

Případ  užití  je  něco,  co  účastník  od  systému  očekává.  Je  to  případ  užití  systému  specifickým
účastníkem. Případy užití jsou  vždy iniciovány účastníkem  a jsou vždy napsány z pohledu účastníka.

Každý model element typu Use Case má dvě podstatné vlastnosti: 

- Název Use Casu pro jeho identifikaci (mezi Use Casy jednoznačná).

- Popis Use Casu. 

Pozice důležitosti popisu u Use Case je však v tomto modelu o mnoho vyšší, než je pozice popisu u
jiných typů elementů v jiných modelech. Zatímco u jiných typů model elementů má popis (tj. Note -
poznámka) spíše význam vysvětlující, v Use Case modelu patří ke stěžejním. V Use Case je získání
popisu oproti tomu jedním z hlavních cílů ztvárnění Use Case. Tedy je to popis Use Case, který je
podstatnou vlastností  a na něj je zaměřena hlavní pozornost analytika. 

Při hledání  Use Case je vhodné si položit několik užitečných otázek. Jde například o otázky typu:

- Jaké funkce jednotliví účastníci od systému očekávají?

- Bude systém uchovávat a poskytovat informace?

- Jací účastníci budou upozorněni na změnu stavu systému?
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- Existují nějaké vnější události, které ovlivní systém?

4. Proces zjišťování požadavků na systém
Systémový požadavek je termín používaný k popisu aktivit zapojených do zjišťování, dokumentování
a  údržby  množiny  požadavků  na  informační  systém (softwarový  systém).   Zastupuje  odhalování
způsobu, jak a k čemu uživatelé daný systém potřebují.  Neúspěch procesu zjišťování systémových
požadavků je mnohdy příčinou neúspěchu celého projektu.  

Významným prvkem, který je zapojen do celého procesu nastavení systému je jeho konečný uživatel.
Uživatel  je  především klíčovým zdrojem požadavků.  Nejobecnější  metodou získávání  poznatků o
potřebách  konečných  uživatelů  je  rozhovor,  v rámci  kterého  se  znalostní  experti  dotazují  a
reprezentanti   jednotlivých  skupin  uživatelů  odpovídají.  Rozhovor  je  komunikace  oboustranná,
přičemž v jeho  průběhu  mohou  obě  strany  přijít  k novým poznatkům významným pro  konstrukcí
celého informačního systému. Mnohdy se odkryjí nové skutečnosti a potřeby cílových skupin, nové
navigační směry, které je nutné začlenit do systémového myšlení projektantů informačního systému.  

Cílený rozhovor má různé formy, musí být však ze strany znalostního experte dobře připraven.  Běžně
se skládá ze tří částí.  V první části je dotazovanému načrtnut cíl projektu, uvede se do zamyšleného
účelu a tazatel i dotazovaný se dohodnou na posloupnosti zadaných témat.  V druhé části se rozebírají
dohodnutá témata.  V této části  mluví především reprezentant dané cílové skupiny, tazatel naslouchá
a zaznamenává písemně základní nosné myšlenky. Případně tazatel doplňuje a rozvíjí  odpovědi na
určené téma.  V třetí,  závěrečné části,  se specialista ujistí,  že dobře a úplně pochopil vše, co bylo
řečeno. 

V rámci  diskuse  je  užitečné  použití  speciálních  formulářů,  které  mohou sloužit  jednak jako zápis
z diskuse,  jednak jako  přehled  diskutovaných  témat  a  hlavních  bodů diskuse.   Analýza  vlastního
zápisu se provádí po ukončení rozhovoru.

5. Požadavky a činnosti uživatelů informačního systému  RISA 

Při definování  základní strategie zpracování projektu RISA (Regionální informační systé o uplatnění
absolventů škol na trhu práce)  byly zpracovány metodiky, které zabezpečují navrhování modelu na
základě zjištění uživatelských rolí a činností požadovanými uživateli celého systému. Ve shodě s výše
popsanou  metodikou  zjišťování  uživatelských  požadavků  na  systém  byly  provedeny  diskuse
s potenciálními uživateli systému. Ke každému rozhovoru byl zpracován formulář, který identifikoval
reprezentanta  dané  skupiny,  obsah  a  popis  rozhovoru  s příslušnými  připojenými  dokumenty.
Terminologicky byly stanoveny uživatelské  činnosti,  které  odráží  požadavky, potřeby a očekávání
konečných  uživatelů  systému,  respektive  jednotlivých  uživatelských  skupin  stanovených  při
zpracování a zadání projektu.  

Metodika popisu činností byla rozdělena na následující kroky:

138



1. Krok

- Je stanoven seznam rolí, které s IS RISA pracují. Jednotlivé role byly známy již při
zadání kompletního projektu. 

- Provedeno stanovení zodpovědností za role – přidělen znalostní expert.

- Ke každé roli bude stanoven reprezentant výběrem z uživatelských skupin.

2. Krok

S reprezentantem  proveden pohovor, za jeho provedení je   zodpovědný znalostní expert,  vedoucí
příslušné aktivity  nebo poradce z týmu RISA. 

Výsledkem rozhovoru je 

- zmapování potřeb a požadavků  uživatele,

- nalezení informací, které uživatel hledá a očekává od systému,

- jak si uživatel představuje prací  se systémem RISA ( zjištění dostupnosti informací,
požadované struktury, aktualizace, formy atd.)

3. Krok

Každé role  provádí  s IS RISA nějaké  činnosti.  Po rozhovorech s reprezentanty vznikne kompletní
seznam činností zpracovaný do jednotlivých dokumentů v předem definované struktuře.

4. Krok

Ke každé činnosti bude analyzován a   zpracován formulář ČINNOST. Tento materiál bude výchozím
dokumentem pro začlenění uživatelského hlediska projektu informačního systému.

Jednotlivé zjištěné  a analyzované činnosti byly rozděleny do následujících skupin:

skupina název
S001 Vztah nabídky a poptávky na trhu práce
S002 Shoda-neshoda oboru vzdělávání a zaměstnání
S003 Požadavky zaměstnavatelů na kvalifikaci a připravenost absolventů
S004 Ohodnocení dané kvalifikace na trhu práce

S005
Fungování  a  potřeby  trhu  práce  (změny  struktur,  perspektivy  odvětví,  rozvoj
technologií)

S006 Nabídka volných pracovních míst
S007 Potřeby zaměstnavatelů v oblasti lidských zdrojů směrované k absolventů škol
S008 Nabídka vzdělávání
S009 Poptávka po vzdělávání
S010 Nezaměstnanost absolventů i celkem
S011 Vzdělanostní a oborová struktura absolventů  
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V jednotlivých  skupinách  byly  analyzovány  konkrétní  činnosti  a  těmto  činnostem  přiřazeni  dle
zodpovědnosti  vedoucí  jednotlivých  aktivit.  Jako  příklad  může  sloužit  následující  tabulka  pro
uživatelskou skupinu absolventi škol:

skupina číslo název

S001 1
regionální  vzdělávací  nabídka  zhodnocená  z  hlediska  uplatnitelnosti
absolventů jednotlivých skupin oborů

S001 2 skupiny oborů nejpočetněji zastoupené v evidenci úřadu práce

S001 3
obory,  eventuálně  skupiny  oborů  ohrožené  dlouhodobou
nezaměstnaností (trvající déle než 6 měsíců)

S001 4
nejžádanější  profese  a šance absolventů v této  poptávce  po pracovní
síle uspět

S001 5 příčiny nevyhovující vzdělávací struktury z pohledu úřadů práce

S001 6

aktivní politika zaměstnanosti - absolventi různých typů škol z hlediska
využívání  nástrojů  aktivní  politiky  zaměstnanosti  (rekvalifikace,
asistentská a praktikantská místa pro absolventy)

S001 7

příčiny  špatného  umísťování  absolventů  škol  (skupiny  oborů
nejpočetněji  zastoupené v evidenci  úřadů práce),  příčiny dlouhodobé
nezaměstnanosti  (obory,  eventuálně skupiny oborů,  jejichž absolventi
jsou dlouhodobě evidováni jako uchazeči o zaměstnání)

Nakonec v této analytické části byl pro každou cílovou skupinu zpracován dokument, který jasně
identifikuje jednotlivé tématické oblasti a skupiny činností. 
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ELEKTRONICKÁ VÝMENA ÚDAJOV V OBLASTI B2B
KOMUNIKÁCIE

 ELECTRONIC DATA INTERCHANGE IN B2B
COMMUNICATIONS

Kremeňová Iveta, Fabuš Juraj, Galovič Marián

Abstrakt 
This paper deals with opportunities of application EDI in the fields of the post. The experiences from
the Deutsche Post AG point out, that using EDIFACT in B2B communications is really important.
Application of EDI makes possible to define additions and so-called WIN-WIN-WIN corporation’s
situation.Data interchange, Automatic processing, Electronic document, Electronic business. 

Abstrakt  Článok  sa  zaoberá  možnosťami  využitia  EDI  (Electronic  Data  Interchange)
v podmienkach  organizácie.  Skúsenosti  z Nemeckej  pošty  poukazujú  na  dôležitosť  využívania
EDIFACTu (Elektronická výmena dokumentov pre správu, obchod a dopravu) pri B2B komunikácii.
Zavedením EDI je možné definovať prínosy a tzv. WIN-WIN-WIN situáciu podniku.  

1. Úvod
Celosvetovým  trendom  rozvoja  spoločnosti  je  rozvoj  internetu  a s ním  spojený  rozvoj

komunikácie  medzi  ľuďmi  a podnikmi.  V tejto  oblasti  pokrok  nasleduje  k  vývoju  nových
komunikačných technológií, protokolov a programovacích jazykov. V medzipodnikovej komunikácii
(môžeme hovoriť aj o Business-to-Business komunikácií) smeruje rozvoj k zvýšeniu efektivity práce
a zrýchľovaniu  podnikových  procesov.  K tomuto  prispel  aj  systém  výmeny  dokumentov  medzi
podnikmi, teda EDI. 

Nové formy medzipodnikovej  výmeny dokumentov,  ponúkajú  oproti  klasickej  komunikácii
viacero  výhod.  Ideológia  celého  systému  je  založená  na  štandardizovaní  správ  prostredníctvom
programovacieho  jazyka  XML,  kde  tieto  správy  dokáže  systém  rozpoznať  a nemusí  ich  už
spracovávať človek, ale sú spracovávané počítačovými aplikáciami, čím sa zvyšuje rýchlosť celého
spracovania informácií a predchádza sa tým aj určitým chybám spôsobeným ľudským faktorom. 

2. Definícia EDI a dátový štandard EDIFACT
EDI (Electronic Data Interchange) doslovne znamená elektronická výmena štruktúrovaných

štandardných správ medzi dvoma aplikáciami dvoch nezávislých subjektov. Štruktúrovaná štandardná
správa je správa, v ktorej sú logicky zoskupené preddefinované sady funkčne príbuzných dátových
prvkov, a to v závislosti  na type transakcie. Vzájomné usporiadanie sád, ich prítomnosť v správe,
pozície a formy dátových prvkov v sade a používané kódy (skratky) sú definované syntaktickými
pravidlami  štandardu  pre  komunikáciu  EDI.  Napríklad  v  rámci  štandardu  UN/EDIFACT  sú
definované  stovky  štandardných  správ  pre  štátnu  správu,  obchod,  dopravu,  zdravotníctvo,
stavebníctvo a podobne. 
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Výmena medzi dvoma aplikáciami znamená, že jedna aplikácia odovzdáva dáta inej aplikácii
automaticky bez zásahu človeka alebo len s jeho minimálnym zásahom. Aplikácia je softvérový balík,
ktorý pozostáva z aplikačného rozhrania, konvertora a komunikačného softvéru. Vysielajúca aplikácia
vyberá potrebné údaje z prostredia odosielateľa, transformuje ich do vhodnej formy a odosiela na
prenos  dohodnutým médiom.  Prijímajúca  aplikácia  vykoná  príjem  údajov  z  dohodnutého  média,
preloží  ich  do  tvaru  zrozumiteľného  pre  systémy príjemcu  a  odovzdá  údaje  systémom. Subjekty
v rámci  dodávateľsko-odberateľských  vzťahov  bývajú  nezávislé,  medzi  ktorými  právna  stránka  a
bezpečnosť hrá významnú úlohu. Dátové prepojenie nezávislých subjektov je možné riešiť na úrovni
EDI.

2. 1. História EDI
Vývoj  EDI začal  v sedemdesiatych rokoch zavedením bilaterálnych dohodnutých dátových

formátov medzi  obchodnými partnermi.  Prostredníctvom týchto  dohôd sa  mohli  dosahovať efekty
racionalizácie, keď začali partneri s vysokým príjmom príloh dáta automaticky spracovávať. Onedlho
sa avšak popritom prišlo na to, že rozdielni partneri podporovali aj rozdielne formáty. Tieto formáty
neboli  navzájom kompatibilné.  Záplava dátových formátov  už viac  nebola  pre  firmy ekonomicky
zvládnuteľná  v krátkom  čase.  To  muselo  zákonite  viesť  ku  štandardizácii  formátov.  Ako  prvé
organizácie  začali  jednotlivé odvetvové združenia pre svojich členov normovať obchodné udalosti
a formáty správ. Vznikli národné a odvetvové EDI-štandardy. Ako príklady môžeme uviesť štandardy
ARUA (v nemeckom obchode s náhradnými dielmi), DTA (v nemeckom bankovníctve),  SEDAS(v
nemeckom obchode so spotrebným tovarom) a VDA (v nemeckom automobilovom priemysle).  So
vzrastajúcim  poprepájaním  podnikov  bola  zreteľnejšia  aj  potreba  aj  medzinárodných  formátov
výmeny dát.  Z tohto  dôvodu boli  v osemdesiatych rokoch vyvinuté prvé medzinárodné odvetvové
EDI-štandardy.  Príkladom týchto  štandardov  sú  Odette  (v  európskom automobilovom  priemysle)
a S.W.I.F.T.  (v  bankovníctve).  Tieto  štandardy  boli  však  kompatibilné  len  v  rámci  jednotlivých
odvetví,  ale  nie  medzi  sebou.  Postupom času  tiež  viac  a viac  vlád  a medzinárodných  organizácií
usúdilo,  že  EDI-štandardy  predstavujú  dôležitý  faktor  pre  hospodársky  rozvoj.  Preto  sa  najskôr
v jednotlivých krajinách rozvíjali  národné, ale odvetvové EDI-štandardy. Dôležitým predstaviteľom
týchto štandardov bol ANSI X.12 ako štandard v USA. V roku 1985 sa americký a európsky štandard
spojili a vytvorili podklad pre OSN na vypracovanie jedného celosvetového a odvetvovo neutrálneho
štandardu  s integrovaným procesným zabezpečením pre  výmenu  dát  v  oblasti  správy,  obchodu  a
dopravy  UN/EDIFACT.  Tento  štandard  bol  celosvetovo  prijatý.  UN/EDIFACT  možno  používať
medzi rôznymi odvetviami a to v súkromnom i štátnom sektore. 
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2.2. EDI štandardy
UN/EDIFACT United Nation/ Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and

Transport
SEDAS Standardregelung  Einheilicher  Datenaustausch-Syntax  (nemecký  obchod  so

spotrebným tovarom)
VDA Verband der Automobilindustrie (nemecký automobilový priemysel)
ODETTE Organisation  for  Data  Exchange  by  Teletransmission  in  Europe  (európsky

automobilový priemysel)
RINET Reinsurance and Insurance Network (poisťovníctvo)
SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunication (bankovníctvo)
ANSI X.12 American National Standards Institut X.12, (rozšírené v USA)
TRADACOMS Trading Data Communications Standard. (štandard v maloobchode vo VB)
EANCOM podmnožina  normy  UN/EDIFACT-u  (oblasť  obchodu,  hlavne  so  spotrebným

tovarom).

2.3. Využitie a výhody  nasadenia EDI

EDI zaisťuje  výmenu obchodných  dokladov - ako sú objednávky, faktúry,  dodacie  listy - priamo
medzi informačnými systémami obchodných partnerov.
Najlepšie prácu EDI priblíži praktický príklad:

Objednanie tovaru tradičným spôsobom - bez využitia EDI
   1. Odberateľ vystaví objednávku vo svojom informačnom systéme (napr. Navision, SAP).
   2. Odberateľ objednávku zo systému vytlačí a odošle faxom, v lepšom prípade emailom.
   3. Dodávateľ príjme objednávku faxom alebo emailom (v tom prípade si ju obvykle vytlačí).
   4. Dodávateľ si objednávku z papierovej podoby prepíše do svojho informačného systému (napr.
Money, K2, Navision)
   5. Ďalej prebieha spracovanie objednávky, vyskladnenie, dodávka tovaru, fakturácia atd.

Obr. 1. Objednanie tovaru tradičným spôsobom

Objednanie tovaru s použitím EDI:
   1.  Odberateľ  vystaví  objednávku  vo  svojom  informačnom  systéme  (napr.  Navision,  SAP).
Vystavená objednávka odchádza cez EDI v elektronickej podobe dodávateľovi.
   2. Dodávateľ príjme EDI objednávku do svojho systému (napr. Money, K2, Navision).
   3. Ďalej prebieha spracovanie objednávky, vyskladnenie, dodávka tovaru, fakturácia atd. Výmena

144



všetkých ďalších dokladov (dodací list, príjemka, faktúra) môže prebiehať tiež cez EDI.

Obr. 2. Objednanie tovaru pomocou EDI

Elektronická výmena dokladov je nielen rýchlejšia, ale tiež o mnoho lacnejšia.
Cieľom EDI  je  teda  postupne  nahradiť  papierové  dokumenty  elektronickými,  znížiť  tak  náklady
spojené s ich výmenou a súčastne zvýšiť efektivitu a kvalitu vykonávaných procesov. EDI doklady
majú rovnakú právnu váhu ako dokumenty „papierové“.  Pomocou EDI môžu byť prepojené rôzne
informačné systémy mimo i vnútri spoločnosti.
Technológiu EDI využívajú desiatky tisíc firiem na celom svete. 

Výhody  EDI sú nasledovné:
- EDI šetrí  peniaze  tým, že  zefektívňuje  proces  výmeny dokumentov  a  odstraňuje  chybovosť pri
ručnom vstupe dát,
- umožňuje zníženie počtu zamestnancov, ktorí sa zaoberajú firemnou administratívou,
- výrazne znižuje náklady na poštovné, papier, tlač a evidenciu dokladov,
- zaručuje doručenie dokladov adresátovi v podstatne kratšom čase ako je čas doručenia papierového
dokladu. Adresát tak môže spracovať odpoveď podstatne skôr a odoslať a v EDI odoslať odpoveď,
- znižuje riziko chýb tým, že odstraňuje prepisovanie dokladov a vylučuje tak vznik bežných chýb,
ako sú preklepy, prehliadnutia, chýbajúce prípadne duplicitné údaje,
- znižuje prevádzkové náklady, zvyšuje pružnosť práce a pohotovosť.

3. Nasadenie  EDIFACT–u v EDI Competence Center (EDI
CC) Nemeckej pošty a.s. 

Nemecká pošta je veľký podnik, ktorý sa skladá z viacerých organizácií. Je rozdelená do niekoľkých
oblastí, a to na poštu listovú, balíkovú - expresnú, logistiku a finančné služby. Pre tieto služby má
DPAG aj svoje značky, pre listovú poštu je to Deutche Post,  pre expresné a logistické služby je to aj
expresná služba DHL. Taktiež ponúka finančné služby, ktoré zastrešuje značka Postbank.
Je preto pochopiteľné, že takáto veľká korporácia bude taktiež dbať v záujme zníženia nákladov na
zvýšení  efektivity  svojich  pracovných  činností  a efektivity  práce  svojich  pracovníkov.  Preto  bola
DPAG v Nemecku jedným z prvých veľkých podnikov využívajúcich novej technológie elektronickej
výmeny dokumentov. Vzhľadom na to, že v tejto spoločnosti sú poprepájané viaceré odvetvia, prináša
EDI pošte uľahčenia a urýchlenia procesov výmeny dokumentov medzi samotnou poštou a poštovou
bankou. Taktiež pokiaľ ide o expresné služby tak EDI ponúka rýchly a spoľahlivý prenos informácií
medzi  jednotlivými  zložkami  podniku,  pretože  spoločnosť  DHL  nemá  svoje  zastúpenie  len
v Nemecku,  ale  pobočky  tejto  značky  sa  nachádzajú  takmer  v každej  krajine  sveta.  Preto  je
nevyhnutné, aby sa dokumenty ako objednávka, dodací list a iné mohli rýchlo a spoľahlivo prenášať
medzi týmito pobočkami. Na to je ale tiež nevyhnutné zabezpečenie správ, ponúkané v EDI, ktoré
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umožňuje  okamžité  priradenie  dokumentu  k určitému  odosielateľovi  a zabraňuje  tak  zneužitiu
dokumentu.
DPAG má ale, ako každá spoločnosť v trhovom prostredí, taktiež svojich dodávateľov a odberateľov,
s ktorými sa chce dorozumievať rýchlo, spoľahlivo a bezpečne. Každý podnik, ktorý spolupracuje so
spoločnosťou  využívajúcim  elektronickú  výmenu  dokumentov  uvíta  okamžitý  a rýchly  prístup
k službám  tejto  spoločnosti,  kde  môže  okamžite  zo  svojej  kancelárie  prostredníctvom  internetu
objednať  určitú  službu,  čím sa  skracuje  aj  čas  potrebný na  jej  poskytnutie  a  vykonanie.  Taktiež
zaplatenie  tejto  služby bude  rýchlejšie,  keď  za  ňu  podnik  zaplatí  taktiež  elektronickou  výmenou
dokumentov  so  svojou  bankou,  ktorá  sa  následne,  spoločne  s bankou  partnerskej  banky  postará
o zaplatenie faktúry. Tým sa skracuje čas potrebný na uskutočnenie celej transakcie. 

EDI Competence Center
EDI-CC  (EDI  Competence  Center  Nemeckej  pošty)  od  svojho  vzniku  v roku  1997

uprednostňoval  prácu  so štandardom správ UN/EDIFACT.  Bolo  presne  popísaných  najmenej  270
celosvetových typov správ,  aby bola  umožnená  elektronická  výmena dokumentov pre  zákazníkov
DPAG (Deutche Post AG). Realizácia projektu ukázala, že štruktúra ako aj výmenné pole v správach
sú  si  podobné.  To  má  výhodu  pri  ďalšom  zostavovaní  ustanovovacích  predpisov,  napríklad
objednávacia  správa  ORDERS  sa  môže  správne,  jednoducho  a rýchlo  prispôsobiť  pre  podobné
projekty.  UV (Umsetzvorschrift teda premenný predpis alebo nazývaný aj Mapping) je zodpovedný
za priradenie rôznych foriem štruktúr (napríklad z EDIFACT ORDERS do SAP R/3 IDoc).

Obr.  3. Príklad modelu nasadenia  EDI v DPAG

Na  obrázku  je  znázornené  vzorová  výmena  správ  v podniku,  v tomto  prípade  Nemeckej  pošty.
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Obrázok  znázorňuje,  ako  podnik  komunikuje  so  svojimi  obchodnými  partnermi,  dodávateľmi
a odberateľmi, ako aj medzi bankou, colnicou, špedíciou. Pokiaľ títo využívajú možnosti EDIFACT–
u, je výmena veľmi jednoduchá. 

 S Bankou  komunikuje  podnik  podobným  spôsobom.  Vzhľadom  na  zabezpečenie  správ
(šifrovanie,  kľúče,  digitálny podpis)  je  možné odosielať správy typu Platba  (PAYMUL),  Zrušenie
platby  (FINCAN) a  iné.  Z banky môžu zasa  prichádzať  späť  správy ako  Ťarchopis  (DEBADV)–
oznámenie o účtovaní na ťarchu, alebo Dobropis (CREADV)–oznámenie o účtovaní v prospech a iné.
Tieto typy správ môžu samozrejme využívať aj obchodní partneri podniku.
Banky samotné využívajú tiež možnosti elektronickej komunikácie a je preto pre nich výhodné aby
využívali  podobné  štandardy  ako  ich  partneri.  Banky  však  pri  tom  používajú  svoj  vlastný
medzibankový formát, ktorý už bol praxou odskúšaný a je to jeden z podsystémov EDI – S.W.I.F.T. –
Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunication.

EDIFACT predstavuje komplexnú sústavu a jeho hlavnými prioritami sú:
− optimalizácia obchodných procesov cez jednu verejne prístupnú dátovú výmenu,
− na  vysokom  stupni  bezpečnosti  všeobecné  spracovanie  celkových  vyhodnotení

obchodných dát (dôležité pri veľkom objeme vymieňaných dát),
− EDIFACT  umožňuje  kvalitatívne  zlepšenie  obsahu  dát,  takže  v  každom  prípade  sú

zachované aj všetky pridateľné informácie v štruktúrovanej forme,
− zrýchlenie  celého  vykonania  požiadavky  dodávateľa  od  cenníka,  udelenia  zákazky

(ORDERS), nákupu, produkcie, predaja a logistiky dopravy až po vykonanie platby,
− Je  zaručené  kvalitatívne  ohodnotenie  obchodného  vzťahu  poprípade  zachovanie

obchodných vzťahov. Aj ECR (Efficient Consumer Responce),
− Integrácia  EDI- stratégií  riadenia  sa  tiež  označuje  ako  Efficient  Consumer  Response,

ktorá sa zameriava v prvom rade na optimalizáciu prúdov tovarov a informácií v systéme
distribúcie, ale aj v celom procesnom reťazci,

− cez ECR sa výrobca pri plánovaní objednávok a dodávok obchodu prejavuje na základe
aktuálnych  odbytových  dát.  Cieľom  je  znížiť  stav  zásob  cez  redukciu  množstva
objednávok pri súčasnom zvýšení frekvencie,

− Implementácia EDI realizuje ako strategické, tak aj operatívne výhody konkurencie.
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Abstrakt 
Rozvoj informačních a komunikačních technologií přináší do života vysokých škol rozsáhlé změny.
Některé  změny představují  zlepšení  služeb pro studenty.  Mnoho změn je  vyvoláno jinými  faktory.
Výrazným způsobem narůstá  výkaznictví  škol.  Zpřísňuje  se  evidence  dokumentů  i  majetku  školy.
V neposlední  řadě se mění  tok  finančních prostředků ke studentům. Všechny tyto  změny musí  být
zavedeny bezchybně a včas.

Abstract 
An information and communication technologies development bring the vast changes to the university
live. Some changes present the improvement of services for students. A lot of changes are caused by
another factors. The number of the reports increases in the considerable way. It makes the documents
and the university properties record stricter. Last but not least the low of finance to the students is
changing. All this changes have to be implemented perfectly and in time.

Klíčová slova
Informační systémy, integrace, služby, infrastruktura

1. Úvod
Současnost přináší moderní způsoby řízení a zpětnovazební kontroly na všech úrovních organizace.
K odpovědnému  a  správnému  rozhodnutí  jsou  potřebné  relevantní  informace.  Jejich  přesnost  a
zejména dostupnost v reálném čase hraje významnou roli. Tento trend se netýká poze podnikatelských
subjektů a obchodních organizací, ale je velmi významný i u vysokých škol.

Vzhledem k tomu, že i přes svoji relativní samostatnost jsou vysoké školy řízeny státem, stále vzrůstá
složitost a rozsah výkaznictví. To má sloužit k efektivnímu řízení škol ve státě. Problém je v neustále
se měnících pravidlech, kdy školy jen stěží zvládají dostatečne rychle reagovat na nové požadavky.

2. Pohled do historie
V minulosti  si  školy vytvářely,  nebo implementovali  informační  systémy mnoha různých výrobců.
Důvodem byla snaha o zlepšení řízení v jednotlivých oblastech. Systémy, až na vyjímky, nepodléhaly

148



žádným striktně  daným pravidlům.  Byly uzpůsobeny pro  optimální  použití  v různých izolovaných
oblatech dané školy a často pro stejnou oblast používaly různé součásti školy systémy od rozdílných
dodavatelů.  Mezi  vyjímky  můžeme  zahrnout  například  ekonomické  agendy  a  podobné  systémy.
V průběhu času si každá škola zavedla několik samostatných systémů, které neměly na sebe žádné
vazby. To ovšem přinášelo mnohé komplikace. Například údaje o osobách jsou vedeny v několika
systémech. Údržba těchto údajů je pracná a prakticky nejdou vyloučit chyby. Obdobná situace byla u
systémů souvisejících se vzděláváním a systémů evidence majetku, budov atd.

3. Integrace systémů
Jediným vhodným řešením je integrace jednotlivých systémů do Univerzitníhi Informačního Systému
(dále UIS). Základem pro integraci  systémů je analýza, které systémy je  nutné integrovat a jakým
způsobem.  Taková analýza  není  jednoduchá.  Nejde  jen  o  definici  jak  data  provázat,  ale  je  třeba
vyhodnotit veškeré dopady na celý finální systém.

3.1. Kritické aplikace
Všechny  alikace  je  možné  rozdělit  podle  důležitosti.  Existují  kritické  aplikace  jejíchž  výpadek
představuje  pro univerzitu  vážné komplikace.  Na druhou starnu jsou provozovány i  aplikace,  kdy
jejich  i  delší  nefunkčnost  (u  některých  i  několikadenní  nečinnost)  nemusí  vyvolat  výraznější
problémy. Kritické aplikace potřebují výrazně vyšší péči a zabezpečení. Zajištění bezproblémového
nepřetržitého chodu kritických aplikací je jedním z rozhodujících faktorů při rozhodování o integraci
jednotlivých systémů.

3.2. Časové hledisko
To,  jak potřebujeme mít  aktuální  data  k dispozici,  je  dalším rozhodujícím faktorem.  V některých
případech stačí synchronizace systémů jednou denně nebo i méně často. V jiných případech může být
několikaminutové zpoždění neakceptovatelné.

3.3. Společné číselníky
Problémem může způsobovat tvorba číselníku z více zdrojů. Typickým příkladem může být číselník
dodavatelů a odběratelů, kdy tato zdánlivě jednoduchá zaležitost se muže zkomplikovat např. tím, že
pro potřebu výplaty stipendii se mohou stát dodavateli všichni studenti a proto je třeba ekonomický
systém synchronizovat s udaji ve studijním systému.

Dalším takovým příkladem aktualizece  údajů  z více  zdrojů  je  údržba  osobních  údajů.  Do  tohoto
procesu vstupuje množství různých systémů. Jde zejména o personální systém pro vedení  údajů o
zaměstnancích.  Dalším  systémem  je  IS  pro  vedení  studijních  agend.  Zde  jsou  osobní  údaje  o
studentech. Ale jsou další systémy, které potřebují, ale také poskytují osobní údaje. Jde například o
ubytovací a stavovací systémy, knihovní systém, přístupové systémy a mnohé další. 

4. Nové aktivity
Mezi nové aktivity je možné zařadit řadu změn a úprav, které vycházejí z požadavků MŠMT nebo ze
změn platné  legislativy.  Typickým  příkladem,  který  můžeme  uvést,  je  nový  způsob  dotací  na
ubytování studentů.
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4.1. Ubytování studentů
V České  republice  se  změnil  způsob  dotací  na  ubytování  studentů.  Od  4.  čtvtvrtletí  tohoto  roku
nebudou Koleje a menzy dostávat dotace na lůžka ubytovací kapacity, ale tato dotace bude formou
speciálního stipendia směrována přímo ke studentů. To přináší mnohé problémy, protože školy mají
možnost upravit si pravidla pro přiznání tohoto stipendia podle vlastních podmínek. To vedlo k tomu,
že rozhodovací  procesy  mohou být,  a  také jsou,  velmi  složité  a  v současnosti  se  na  jednotlivých
školách výrazně liší.  Termín, kdy je nutné uvést nový způsob rozdělování a vyplácení stipendií se
rychle  blíží.  Přitom  některé  kroky  mohou  znamenat  výrazné  zásahy  do  stávajících  ubytovacích
informačních systémů. Jíž nýní je však jasné, že při takovémto způsobu financovaní bude klesat vliv
jednotlivých součástí univerzity na umísťování studentů do ubytovacích zařízení. Budou-li mít Koleje
a menzy rentabilně pracovat,  budou muset  začít  fungovat jako standardní  hotel.  Ubytovací systém
musí  být  upraven  tak,  aby  v případě  potřeby  (katastrofický  scénář,  kdy  kapacita  kolejí  nebude
obsazena studenty vlastní univerzity) umožňoval ubytování libovolných zákazníků, o kterých z jiných
informačních systémů školy nezíská žádné informace.

Konkurenční  výhodu  proti  dalším  ubytovacím  zařizením,  jako  jsou  soukrome  ubytovny  nebo
individuální  podnájmy,  budou  muset  koleje   získát  i  množstvím  nabízených  služeb.  Sem  patří
například  připojení  k internetu,  ale  i  možnost  studenta  zvolit  si  jestli  použije  kolejní  nebo  své
soukromé povlečení  a u koho si  je  nechá prát.  Všechny tyto změny ve službách, které dříve byly
součástí  standardního  kolejného  se  samozřejmě  musí  promítnout  do  ubytovacího  informačního
systému.

4.2. Kopírovací a tiskové služby služby
Pro své studium potřebují mít studenti velmi často možnost skenovat a digitalizovat studijní materiály
a řadu materiálů musí kopírovat nebo tisknout. Tuto potřebu velmi uspokojivě pokryla berdozorová
Copy centra  volně  přístupná na různých místech  kolejí  a  fakult.  Vzhledem k tomu, že se  jedná  o
bezobslužná centra bylo třeba klást velký důraz na zajištění potřebných podmínky pro bezproblémové
zpoplatnění  této  služby,  tak aby nemohlo dojít  k zneužití  a  neoprávněnému obohacení.  Toho bylo
dosaženo tím, že služba je dostupná teprve po autentizaci uživatele za použítí čipových karet.

Na  některých  školách  jako  na  VUT  to  nebyl  žádný  problém.  Čipové  karty  zde  jsou  všeobecně
rozšířeny, jako studentský průkaz a průkaz zaměstnance. Tyto průkazy jsou v informačním systému
menz již řadu let a používají se jako platební nástroj při odběru stravy v menzách a při platbách za
nákoupené  potraviny  ve školních  bufetech.  Takové  použití  karet  si  již  dávno vyžádalo  vytvoření
potřebné  infrastruktury  nabíjecích  a  reklamačních  míst  a  zavedení  potřebných  bezpečnostních  a
kontrolních mechanizmů. Zřízení nového Copy centra pak představovalo pouze vytvoření virtuálního
terminálu v stávajícím menzovním systému, na který probíhá účtování.

Na VFU takovéto zázemí chybí a s rozšiřujícím se použitím nově zaváděných čipových karet bude
muset být postupně budováno. 

Jisté komplikace na VUT by mohl způsobit přechod na karty s novým typem čipu. Předběžná analýza,
kterou si KaMB udělaly však ukazuje, že přechod by měl proběhnout bez vetších problémů.

4.3. Přístupové systémy
Výše popsaná  situace s financováním kolejí  vede ke snaze optimalizovat  provoz kolejí  a  snižovat
celkové náklady na jeho zajištění.  V některých případech to směřuje k redukci počtu vrátnic.  Toto
opatření  ovšem  nesmí  v žadném  případě  omezovat  ubytované  studenty,  ale  současně  musí  být
dostatečně ochráněn majetek školy. Proto jsou některé  vrátnice  nahrazeny přístupovým systémem.
Tak  například  na  VUT  byla  zrušena  vrátnice,  která  sloužila  především  pro  usnadnění  přístupu
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studentu do přilehlé menzy. Na spojovací dveře mezi kolejemi a menzou byla nainstalována čtečka
identifikačních  průkazu spojená s přístupovým systémem. Přístupový systém čerpá data  pro řízení
přístupu přímo z ubytovacího systému. Seznam ubytovaných je v přístupovém systému aktualizován
každých  15  minut.  Tímto  způsobem  je  zajištěno,  že  se  na  koleje  nemůže  volně  dostat  nikdo
nepovolaný, ale studenti ubytovaní na kolejích mají v době výdeje stavy povolen volný průchod.

4.4. E-Learning
Řada vysokých škol se v současnosti  zaměřila na využívání E-learningových technologií.  Na VFU
Brno umožnil rozběh těchto moderních výukových metod projekt Fondu rozvoje Cesnetu, ze kterého
se pořídily licence a vznikly první kurzy. V současnosti pomocí LMS Eden, který je na VFU Brno
implementován,  probíhá výuka nejen  studentů  brněnské univerzity,  ale  v současnosti  tento  systém
využívají i studenti Univerzity veterinárného lekárstva v Košicích a připravují se další mezinárodní
spolupráce zejména s italskými univerzitami. 

4.5. Spisová služba
Od 1.1.  2005 vstoupil  v platnost  zákon o  archivnictví.  Jeho  součástí  je  i  vedení  spisové  služby.
Platnost  zavedení  spisové  služby  byla  posunuta  na  1.7.2005.  Vysoké  školy  jsou  organizace,
vyjmenované zákonem, které musí vést spisovou službu. Doprovodnými vyhláškami a metodickým
pokynem  Národního  archivu  jsou  definovány  podmínky  pro  vedení  spisové  služby.  Pokud  má
organizace splnit tyto podmínky, je nutné implementovat vhodnou počítačovou podporu. Klasickými
prostředky, v papírové formě, se nedají tyto podmínky ani v  poměrně malé univerzitě jako je VFU
Brno  splnit.  V současnosti  probíhá  na  VFU  Brno  implementace  spisové  služby,  která  odpovídá
zákonu, vyhláškám i metodickému pokynu.

4.6. MIS
Vzhledem k zvyšujícím se nárokům vedení univerzitzit na managerské informace, zejména z oblasti
ekonomiky,  probíhá implementace  MIS.  Na  VFU  bylo  pro  letošní  rok  zajištěno  financování  a
rozbíhají  se  potřebné  práce.  Jde  zejména  o agregaci  dat  z ekonomického  systému,  personalistiky,
studijních agend, knihovního systému, klinických systémů atd. 

Pro šest  vysokých škol, které se sdružily při  výběru a implementaci  ekonomického systému SAP,
testuje využití MIS, který je součástí dodávky SAP, VŠB TU v Ostravě.

4.7. Knihovní systém
Součástí  UIS je  i  knihovní informační  systém. Velké brněnské vysoké školy (MU a VUT v Brně)
společně  s VŠE  Praha  zakoupily  knihovní  systém Aleph  500  od  izraelské  firmy  ExLibris.  Mezi
uživatele tohoto systému patří i řada knihoven s nimiž tyto VŠ úzce spolupracují. Jsou to Moravská
zemská knihovna v Brně, Národní knihovna ČR v Praze a Vědecká knihovna v Olomouci.

Pro menší  školy jako je  VFU je  tento  systém velice  nákladný.  Proto  zde byl po náročné analýze
vybrán jiný vhodný systém. Jeho první etapa implementace proběhne již v roce 2005. Další  etapy
budou  následovat.  Zejména  jeho  plné  zaintegrování  do  UIS a  vybudování  sítě  poboček  ústřední
knihovny. Nový knihovní systém nahradí starší, již nevyhovující systém.

4.8. Speciální informační ystémy
Specifika každe univerzity přinášejí  i potřebu integrace různých speciálních informačních systémů.
Na  Veterinární  a  farmaceutické  univerzitě  je  to  například  Klinický  informační  systém.  VFU má
několik  klinik pro  zvířata.  Tyto  kliniky se  postupně  modernizují  a  to jak ze stavebního  hlediska,
vybavení  zdravotní  technikou,  obměnou  výukového  procesu  tak  i  implementací  odpovídajícího
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informačního  systému.  Přitom funkcionalita  systému se  pro  jednotlivé  kliniky  výrazně  liší.  Najít
univerziálně použitelný systém je velmi složité.  V současnosti  je v provozu IS pro kliniku velkých
zvířat, ve stadiu příprav je systém pro kliniku malých zvířat.

5. Závěr
Integrace  různých  informačních  systémů  do  jediného  Univerzitního  informačního  systému  klade
vysoké nároky na všechny pracovníky, zejména pak na vsokou odbornou zdatnost pracovníků v IT
oblasti.  Další  nezbytnou  podmínkou  uspěchu  je  vybudování  kvalitní  síťové  a  počítačové
infrastruktury. Ovšem nejpodstatnější podmínkou vedle dobré analýzy a pečlivé přípravy je  zajištění
financí pro realizaci jednotlivých projektů případně některých jejich etap.
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METALIB – NÁSTROJ PRO INTEGRACI
ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ A

BUDOVÁNÍ KNIHOVNÍCH PORTÁLŮ

METALIB – A TOOL FOR INTEGRATION OF ELECTRONIC
INFORMATION RESOURCES AND LIBRARY PORTALS
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Martin Ledínský
Univerzita Karlova v Praze
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Abstrakt
Systém MetaLib představuje pokročilý nástroj pro integraci lokálních i vzdálených elektronických
informačních zdrojů v knihovnách.
MetaLib je vybaven pro různé účely třemi druhy rozhraní. Rozhraní WWW, určené pro koncové
uživatele (čtenáře, studenty, učitele), představuje jednotné pracovní prostředí, kde lze pomocí
jednoho dotazovacího jazyka využívat současně mnoho různorodých zdrojů a získávat z nich výsledky
v jednotné podobě. S vrácenými záznamy a dokumenty mohou uživatelé dále pracovat a využívat
navazující služby dalších systémů. Rozhraní Z39.50 slouží ke komunikaci s jinými systémy, zejména
pro účely vyhledávání a přebírání záznamů (využití rozsáhlého portfolia Z39.50 zdrojů
konfigurovaných v MetaLibu pro sekvenční vyhledávání). Třetím typem rozhraní, které MetaLib
nabízí, je univerzální API, pomocí něhož mohou jiné systémy využívat interních funkcí MetaLibu
nezávisle na WWW rozhraní. MetaLib tak může být integrován do již existujících portálů nebo dalších
produktů a služeb, například do portálu knihovny.
MetaLib je ideálním řešením jak pro samostatné instituce, tak pro konsorcia. Členové konsorcií
získávají plnou samostatnost v tom, jak budou jejich uživatelé přistupovat k elektronickým sbírkám. V
MetaLibu je začleněn link server SFX, který nabízí uživatelům odkazy na služby s ohledem na jejich
informační potřeby, jako je doručování plných textů dokumentů, zjišťování výpůjčních statusů,
nalezení recenzí, on-line dodání nebo nákup dokumentů atd.

Abstract 
MetaLib offers a comprehensive tool for integration of local and remote information resources in
libraries.
MetaLib offers three access points for various purposes of use. A WWW interface intended for end
users (library patrons etc.) presents a unified working environment where users can simultaneously
search  many  heterogeneous  resources  with  single  query  language  and get  the  results  in  unified
format.  Users  can process  the  result  sets  in  several  ways  and use  relevant  extended  services  in
different  information systems.  Z39.50 interface is designed for communication with  other systems
especially  for  retrieving  and  copy  cataloging  of  bibliographic  records  (with  utilization  of  wide
portfolio of Z39.50 resources configured in MetaLib for sequential search). The third interface is the
universal  API.  With  the  API,  various  information  systems  are  able  to  communicate  and  utilize
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MetaLib functionality independently of the native WWW interface. MetaLib can be integrated into
existing portals or products and services (e. g. library portals).

MetaLib  is  an  ideal  integrating  solution  both  for  separate  libraries  and  consortia.  Consortia
members  are  fully  independent  in  the  way  their  users  access  electronic  collections.  MetaLib  is
seamlessly integrated with SFX to allow onward navigation from records that MetaLib has retrieved.
SFX, the original OpenURL link server, provides users with context-sensitive services such as links to
the full text of articles, the OPAC (for local holdings), preferred document-delivery suppliers, web-
based resources, local information repositories, and more.

Kľúčové slová (použite štýl SIS)
elektronické  informační  zdroje,  integrace,  Z39.50,  přebírání  záznamů,  vyhledávání,  plné  texty,
bibliografické záznamy, katalogy knihoven, bibliografické databáze, plnotextové databáze, OpenURL,
SFX, OAI, knihovní portály, univerzitní portály

1. Představení MetaLibu
MetaLib je produktem izraelské společnosti Ex Libris, která je jednou z vedoucích společností na trhu
softwaru  pro  informační  instituce  a  knihovny.  Mezi  její  produkty  vedle  MetaLibu  patří  knihovní
systém Aleph 500, link server SFX, DigiTool pro pořádání digitálních sbírek a nejnověji také Verde
pro správu elektronických zdrojů. MetaLib v současné době využívá více než 600 institucí. 

MetaLib je univerzální vyhledávač a integrátor informačních zdrojů. Typickým uživatelem MetaLibu
je  například  univerzitní  knihovna.  Univerzitní  knihovny disponují  širokou nabídkou  informačních
zdrojů. Jejich uživatelé, studenti i akademičtí pracovníci, musí čelit různým výzvám – jak najít zdroje
relevantní  jejich  zájmu,  jak  k těmto  zdrojům  přistupovat,  jak  v nich  vyhledávat  a  jak  pracovat
s výsledky vyhledávání. Prostředí zdrojů bývá často velmi různorodé, dotazovací jazyk i vyhledávací
strategie odlišné, výsledky vyhledávání nesourodé a roztříštěné. Množství elektronických zdrojů se
navíc rychle zvyšuje a uživatel v nich záhy ztrácí přehled. Orientace a práce s elektronickými zdroji je
dnes obtížná i pro informačního specialistu. Pro běžného uživatele – studenta, téměř nemožná. Práce
s více  zdroji  v několika  oknech  prohlížeče,  opakované  zadávaní  dotazů  a  další  těžkosti  mnohé
uživatele odradí.

Univerzity se proto uživatelům snaží nabídnout prostředí, které jim vyhledávání informací nutných ke
studiu usnadní. Takové prostředí musí umožňovat vyhledávání v různorodých informačním zdrojích
na  jednom  místě  (jednotlivě  i  paralelně)  a  pomocí  jednoho  dotazovacího  jazyka,  musí  umožnit
jednotnou prezentaci výsledků vyhledávání a práci s vyhledanými záznamy. Toto všechno umožňuje
MetaLib.  MetaLib  je  navíc  dodáván  spolu  s link  serverem  SFX,  který  umožňuje  vyhledat  další
informace k vyhledaným záznamům, případně k nim poskytnout další relevantní služby.

2. Zdroje
Mezi zdroje, které je možné v MetaLibu integrovat, patří bibliografické databáze a knihovní katalogy,
článkové databáze, plnotextové databáze, search engines (např.  Google) a další.  Zdroje mohou být
připojeny  jako  odkazové  nebo  prohledatelné.  Odkazové  zdroje  buď  nelze  z technických  důvodů
připojit  jako  prohledatelný  zdroj  nebo  zdroj  není  natolik  významný,  aby  byl  jako  prohledatelný
zařazen.  Je  však významný natolik,  aby byl registrován – aby ho uživatel  v případě potřeby mohl
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jednoduše vyhledat a přejít do jeho nativního prostředí. MetaLib tak může sloužit i jako rozcestník.
Naopak v prohledatelných zdrojích lze plnohodnotně vyhledávat a zobrazovat výsledky vyhledávání
s možností s nimi dále manipulovat.

Zdroje  mohou být buď volné nebo placené.  Volné jsou  dostupné zcela  zdarma, pro placené však
instituce  provozující  MetaLib  musí  vlastnit  příslušné  licence.  MetaLib  pomocí  několika  způsobů
ošetřuje přístupnost licencovaných zdrojů těm uživatelům, kteří na ně mají nárok. Nejčastěji je přístup
ošetřen  pomocí  definování  rozsahů  IP adres.  Například  v rámci  jedné  univerzity  disponuje  každá
fakulta různými licencemi k placeným zdrojům. Pak studenti lékařské fakulty mají přístup ke zdroji
PubMed, ve kterém mohou v MetaLibu vyhledávat, kdežto studentům právnické fakulty nebude tento
zdroj ani zobrazen.

Jelikož vyhledávací možnosti jednotlivých zdrojů v jejich nativním prostředí jsou velmi různorodé,
nelze některé zdroje  v prostředí  MetaLibu integrovat  stoprocentně.  Například počet  vyhledávacích
polí  u  některých  zdrojů  je  výrazně  odlišný  od  jiných,  avšak  při  integraci  zdrojů  je  nezbytné
poskytnout jednotné vyhledávací prostředí se stejnými možnostmi. Nicméně zapojení prohledatelných
zdrojů  v MetaLibu  je  řešeno  tak,  aby  bylo  v maximální  možné  míře  v souladu  s možnostmi
vyhledávání  v nativním rozhraní  zdroje.  To je  důležité  pro  určení  hlavní  cílové  skupiny uživatelů
MetaLibu, kterou jsou běžní uživatelé – studenti, čtenáři knihoven... MetaLib není nástroj primárně
určený pro profesionální rešeršéry a informační specialisty. Pro ně bude MetaLib vhodnou pracovní
pomůckou, ne však hlavním a jediným vyhledávacím prostředím.

Zdroje mohou být k MetaLibu připojeny různými způsoby - Z39.50, HTTP, XML gatewaye. MetaLib
dokáže  využívat  OAI-PMH  ke  sklízení  OAI  repozitářů,  které  je  pak  možno  prohledávat  přímo
v MetaLibu  (pomocí  doplňkového  modulu  MetaIndex)  na  základě  uložení  do  vlastní  databáze  a
vytvoření vlastních indexů.

3. MetaLib nabízí tři různá vyhledávací rozhraní:

1. Standardní  webové  rozhraní  –  pro  práci  s MetaLibem  je  třeba  jen  webový  prohlížeč  a
připojení k internetu. Webové rozhraní je základním rozraním MetaLibu a bude mu věnována
kapitola 4.

2. Z39.50 rozhraní pro přebírání bibliografických, či autoritních záznamů – tuto funkcionalitu
ocení katalogizátoři instituce, která provozuje MetaLib, případně další participující instituce.
Modul Z39.50 umožňuje přímo do prostředí automatizovaných knihovních systémů přebírat
záznamy  ze  všech  zdrojů,  které  jsou  do  MetaLibu  připojeny  pomocí  protokolu  Z39.50.
Bibliografické databáze knihoven obsahují záznamy v různých formátech – např. UNIMARC,
MARC  21,  SUTRS,  MAB.  Pomocí  MetaLibu  je  možné  provádět  základní  konverze  do
požadovaného  formátu.  Pokročilé  konverze  jsou  možné  pomocí  speciálního  konvertoru
MarcMan, který lze do MetaLibu pohodlně integrovat. MetaLib řeší i problematiku konverzí
znakových  sad.  V České  republice  je  modul  pro  přebírání  záznamů  s možností  konverzí
úspěšně využíván v Jednotné informační bráně (www.jib.cz), záznamy ze zdrojů zapojených
v JIB přebírá přibližně 60 knihoven.

3. MetaLib disponuje také API (Application Programming Interface) rozhraním. To je vhodné
pro  ty,  kteří  chtějí  integrovat  funkcionalitu  MetaLibu  např.  do  univerzitního  portálu,  ale
nespokojí  se  s klasickým webovým rozhraním MetaLibu – přejí  si  vytvořit  nové rozhraní,
které  bude  přesně  ušito  na  míru  přímo  pro  jejich  uživatele.  Mohou  vytvořit  pokročilé
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vyhledávací  prostředí,  kde  bude  integrována  většina  funkcí  MetaLibu  v jiném  grafickém
kabátu  a  v jiném  uspořádání,  či  uživatelům  nabídnou  základní  funkce  (např.  inspirace
vyhledávačem Google)  v jednoduchém  prostředí  pro  maximální  zjednodušení  orientace  a
práce s MetaLibem.

4. Práce s MetaLibem – webové rozhraní
Uživatel přistupuje k MetaLibu pomocí webového prohlížeče. Přistupuje nejprve jako neautorizovaný
– host – pokud vyžaduje personalizované služby, přihlásí se pod svým uživatelským jménem a heslem
(případně  může být  přihlášen  automaticky  na  základě  rozpoznání  IP adresy).  Jako  host  má však
k dispozici plnohodnotné vyhledávací možnosti.

Uživateli je nabídnuto nejprve tzv. rychlé vyhledávání – sady předvolených vyhledávacích skupin pro
maximální ulehčení práce uživatele s výběrem zdrojů. Do této skupiny nebo skupin správce MetaLibu
začlení pokud možno nejrelevantnější  zdroje pro konkrétního uživatele (např. pro studenta lékařské
fakulty zdroje z medicíny). Od uživatele se zde neočekává, že bude „ztrácet čas“ výběrem zdrojů. Ač
se to knihovníkům a informačním pracovníkům nemusí líbit, většina uživatelů požaduje při hledání
informací co nejrychlejší  běh od startu k cíli  – univerzální vyhledávání podobné např. vyhledávači
Google. U rychlého vyhledávání může uživatel zadávat dotaz v jednoduchém i pokročilém prostředí
(možnost kombinace různých vyhledávacích podmínek).

Pro uživatele, kterým nepostačuje nabídka zdrojů v rychlém vyhledávání, je zde tzv. profi vyhledávání
–  pokročilé  vyhledávání.  To  umožňuje  podrobný  výběr  zdrojů  podle  různých  možností  –  podle
kategorií  (např.  kategorií  konspektu  –  výběr  pomocí  pull  down menu),  případně  vyhledání  podle
informací,  které uživatel  o zdroji  má – např.  část  jména (i  počáteční písmeno) zdroje,  dodavatele
zdroje nebo typu zdroje. U všech vyhledaných zdrojů je možné zobrazit podrobné informace, aby se
uživatel dozvěděl, jaké záznamy v něm může nalézt.  Pokud uživatel usoudí, že vyhledaný zdroj bude
v budoucnu dále používat, jednoduchým způsobem zdroj přidá do vlastního seznamu zdrojů, aby ho
příště  nemusel  znovu  vyhledávat.  Uživatel  má  samozřejmě  možnost  prohledávat  několik  zdrojů
najednou. Vyhledávací možnosti jsou stejně jako u rychlého vyhledávání jednoduché nebo pokročilé.
U pokročilých je možno specifikovat dotaz v těchto polích: autor, název, předmět, rok, ISBN, ISSN.
Dotaz  je  možno v těchto  polích  kombinovat  pomocí  boolovských operátorů  AND, OR,  NOT.  Po
odeslání  dotazu  je  uživateli  zobrazena  množina  vyhledaných  záznamů,  ve  které  je  automaticky
provedeno sloučení a deduplikace, aby stejné záznamy nalezené v různých zdrojích nebyly zobrazeny
vícekrát a byla tak usnadněna orientace. Záznamy jsou automaticky řazeny podle relevance. Pokud je
výsledek vyhledávání  nevyhovující  – příliš  mnoho nebo málo záznamů, lze  dotaz dále  upravovat.
Vyhledané záznamy je možno uložit na disk nebo odeslat elektronickou poštou, případně je uložit do
elektronické  schránky  MetaLibu,  pro  pozdější  použití  (učitel  zde  např.  může  pro  své  studenty
připravit  seznam literatury k určitému předmětu).  Uživatelé  mají  k dispozici  i  historii  vyhledávání
aktuální relace, dotazy mohou ukládat pro budoucí vyhledávání. Z takto uložených dotazů lze vytvářet
tzv. avíza (služba alert),  která fungují  na principu SDI – umožňují  definovat dotaz,  který bude na
vybrané databáze pravidelně (např. jednou denně nebo týdně) spouštěn a o výsledku vyhledávání bude
uživatel  informován  elektronickou  poštou.  Dostane  tak  např.  informaci,  zda  je  knižní  novinka
dostupná  v knihovně,  kterou  uživatel  navštěvuje.  U všech  vyhledaných  záznamů je  možné  využít
přidaných služeb SFX – klepnutím na tlačítko SFX je uživateli zobrazena nabídka přidaných služeb
k vyhledanému  záznamu  –  např.  elektronické  dodání  dokumentu,  nákup  knižního  titulu
v elektronickém  knihkupectví  nebo  vyhledání  informací  o  autorovi  v elektronické  encyklopedii,
zjištění výpůjčního statusu dokumentu v blízké knihovně atp.
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5. Znalostní báze
Síla  MetaLibu  spočívá  také  v rozsáhlé  znalostní  bázi  předkonfigurovaných  informačních  zdrojů.
Jedná se o zdroje odkazové i prohledatelné (většina), volné i placené. V současné době nabídka čítá
více než 500 zdrojů z celého světa. Znalostní báze je pravidelně aktualizována – doplňována o nové
zdroje  spolu  s aktualizací  údajů a  nastavení.  Zdroje  jsou  podrobně  popsány,  aby bylo uživatelům
usnadněno jejich vyhledání. 

6. Rekapitulace klíčových vlastností
• Snadná organizace elektronických zdrojů pomocí abecedního seznamu, předmětových

kategorií, klíčových slov atd.

• Jednoduché i pokročilé možnosti vyhledávání.

• Funkce snadného vyhledávání pomocí předdefinovaných vyhledávacích skupin, které
umožňují začátečníkům vyhledávat zdroje podobným způsobem, jako u webových
vyhledávačů.

• Jednotné zobrazení výsledků, hodnocení podle relevance, slučování duplicitních záznamů.

• Několik možností ukládání výsledků vyhledávání.

• Vedle vyhledávání pomocí MetaLibu zachován i přímý přístup k nativnímu rozhraní zdroje.

• Personalizované podpůrné nástroje pro uchování vlastních seznamů zdrojů a výsledků
vyhledávání, avíza a historie vyhledávání.

• Otevřená architektura a podpora standardů, jako jsou MARC, Unicode, OpenURL, Z39.50 a
HTTP/XML.

• Pravidelně aktualizovaná znalostní báze zdrojů s nástroji pro úpravu stávajících a konfiguraci
nových zdrojů.

• Vestavěná podpora pro různé vyhledávací syntaxe, znakové sady, schémata záznamů (např.
MARC, Dublin Core a MAB), formáty záznamů (např. XML a HTML) a protokoly (např.
Z39.50 a HTTP).

• Pružný přístup k autentikaci uživatele s možností integrace s existujícími autentikačními
systémy (např. LDAP).

• Tvorba statistik a zpráv.

• Plná podpora pro konsorcia s centralizovanou správou při zachování samostatnosti členů dle
potřeby.

• Vícejazyčné rozhraní s plnou podporou Unicode.

• Volitelná součást MetaIndex, místní repozitář umožňující knihovnám nabízet zdroje
podporující OAI jako prohledatelné zdroje MetaLibu.

• Nezávislý produkt, který může být integrován v existujících prostředích, která zahrnují
knihovní systémy, univerzitní portály a vzdělávací systémy
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7. Technické požadavky a správa MetaLibu
MetaLib je dostupný pro platformu Linux, konkrétně Linux Red Hat Enterprise AS/ES verze 2.1 a 3
(pro Intel x86) a Sun 5.8 a 5.9 (64 bit). Konkrétní hardwarová konfigurace závisí na předpokládané
zátěži. Minimem je 25 GB diskového prostoru a 1 GB RAM. Doporučuje se, aby byl pro MetaLib
vyhrazen samostatný server.

Od verze 3 MetaLibu (současná verze je 3.13) je značná část konfigurace přístupná pomocí webového
prohlížeče.  Některé  parametry  je  třeba  nastavovat  v prostředí  operačního  systému.  MetaLib  je  do
značné  míry  parametrizovatelný  a  jeho  chování  je  možno  upravit  aktuálním  potřebám.  Vzhled
MetaLibu je možné jednoduše upravovat pomocí kaskádových stylů.

8. Zákazníci MetaLibu a jejich projekty
MetaLib dnes provozuje více než 600 institucí po celém světě – z těch nejprestižnějších například The
British  Library,  MIT  (Massachusetts  Institute  of  Technology),  Harvard  University,  Nationale
bibliotheek van Nederland ad.

Instituce,  provozující  MetaLib,  se  pravidelně schází  na  uživatelských setkáních,  kde se  seznamují
s novinkami v MetaLibu a SFX a sdílí své zkušenosti s ostatními. V Evropě se každým rokem koná
setkání SMUG (SFX/MetaLib User Group), v září 2005 se koná v Londýně. Vedle toho se uživatelé
sdružují v lokálních nebo regionálních uživatelských skupinách. Jednou za dva roky je pro zákazníky
Ex Libris pořádán Systémový seminář (tento rok se konal na ostrově Kos v Řecku), kde byl připraven
bohatý prezentační program – představení pokročilé konfigurace MetaLibu a SFX a množství dalších
prezentací o technologických novinkách v informačním průmyslu.

8.1.1. Tipy pro vyzkoušení MetaLibu:

• Česká republika – Národní knihovna v Praze - Jednotná informační brána
<http://www.jib.cz/> (od srpna 2005 MetaLib verze 3.12).

• Finsko – Univerzita Helsinki – Nelli Portal <http://www.nelliportaali.fi/> (MetaLib verze
3.12).

• Německo - Gateway Bayern <http://gateway-bayern.bib-bvb.de/> (MetaLib verze 2.16)

9.  Distributor MetaLibu
Pro Slovensko a Českou republiku je výhradním distributorem MetaLibu Univerzita Karlova v Praze,
Ústav výpočetní techniky. UK ÚVT rovněž zajišťuje uživatelskou podporu.

Kontaktní informace:
Univerzita Karlova v Praze
Ústav výpočetní techniky
Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1
Ing. Dana Šimková
email: dana.simkova@ruk.cuni.cz
tel.: +420 2 244 91 238, fax: +420 2 244 91 588 
WWW: http://metalib.cuni.cz 
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E-LEARNING PORTÁL A PROGRAM NETOP SCHOOL A
JEHO VYUŽITIE V EDUKÁCII 

E-LEARNING PORTAL AND PROGRAM NETOP SCHOOL
AND ITS UTILIZATION IN EDUCATION 

Štefan Ligas
UMB Banská Bystrica

Pedagogická fakulta, Katedra vlastivedy a prírodovedy, stefan.ligas@umb.sk

Abstrakt 
Príspevok obsahuje všeobecné poznatky o elektronickom vzdelávaní. Stručne charakterizuje súčasný
stav  elektronické  vzdelávania  na  Univerzite  Mateja  Bela.  Zaoberá  sa  efektívnosťou  e-learningu
predovšetkým  v dištančnom  vzdelávaní.  Stručne  charakterizuje  program  Learning  Management
Systém „Enterprise Knowledge Platform – Silver“ a jeho možnosti a využívanie na UMB.
Program NetOp  School  dánskej  firmy  Danware  Data  AS je  nástroj  založený  na  využívaní  PC v
procese  vzdelávania.  S týmto  nástrojom  môže  učiteľ  ľahko  monitorovať  všetky  počítače  v triede
a ovládať ich využívanie. NetOp School bol vyvinutý učiteľmi pre používanie v prostredí klasických
tried. 

Abstract 
The paper deals with general knowledge of  e-Learning.  There is  short  characterisation of actual
stage of e-Learning at Matej Bel University and dealing with effectiveness of e-Learning in distance
education. There is  a characterisation of program of  Learning Management  System "Enterprise
Knowledge Platform - Silver" and its opportunity and exploitation at Matej Bel University.
Program NetOp School from the Danish firm Danware Data AS is such a tool. With this tool the
teacher can easily monitor all PC’s in the class and control how they are used. NetOp School was
designed by teachers to be used by teachers in physical classrooms.

Kľúčové slová 
Elektronické  dištančné  vzdelávanie,  nástroje  pre  tvorbu  kurzov,  E-learning,  virtuálne  učebne,
Macromedia  –  Captivate  Win  EVLP  (Education  Volume  Licensing  Programme),  Learning
Management Systems (LMS – systémy pre riadenie vyučovania), e-learning portál EKP (Enterprise
Knowledge Platform – Silver 4) na UMB 

1. Úvod
V novej  modernej  škole  21.  storočia  informačné  a komunikačné  technológie  nemajú  byť  cieľom
vzdelávania, ale prostriedkom na realizáciu nových dimenzií vzdelávania ako pre žiakov, študentov,
tak aj pre učiteľov.

Nestačí školy vybaviť multimediálnymi počítačmi a pripojiť ich na Internet. Dôležitou súčasťou sa
musí  stať  príprava  učiteľov  na  prácu  s informačnými  a  komunikačnými  technológiami  a  ich
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didakticky správne aplikovanie vo vyučovacom procese.  Súčasne to predpokladá aj nové metódy a
formy práce podporujúce aktívnu a tvorivú prácu študentov.

Nové  technológie  vzdelávania  odbremenia  učiteľa  od  často  stereotypnej,  mechanickej  práce  a
vytvárajú  predpoklady pre  jeho  kreatívnu  a  žiakov motivujúcu  a aktivizujúcu  činnosť.  Z pohľadu
pôsobenia na žiaka vidíme nové technológie ako akúsi “hnaciu silu”, ktorá posúva latku náročnosti na
seba,  na  vlastný  kognitívny  vývin  prostredníctvom možností,  ktoré  nové  technológie  vzdelávania
poskytujú:  názornosť,  jednoduchý  prístup  k aktuálnym  informáciám,  možnosť  ich  spracovania,
aplikácie, prispôsobenie tempa práce mentálnym schopnostiam žiaka atď.

Z hľadiska účinnosti  a efektivity je  pre edukačný proces najvhodnejšia  klasická výučba v triedach,
musí byť však dostatočne kvalitná a v neposlednom rade výrazne interaktívna. Interaktívnosť však
nespočíva len v rovine verbálnej a v získavaní spätnej väzby len od žiaka k učiteľovi a opačne, ale aj
od informácie k žiakovi a učiteľovi. V primeranej miere musí byť zastúpená spätná väzba vonkajšia aj
vnútorná.  Dôležitým  determinantom  je  tiež  okamžitá  spätná  väzba,  ktorá  výrazne  ovplyvňuje
produkčné operácie človeka, konkrétne vo sfére formujúcich operácií mechanického zapamätávania
a tiež v oblasti  modelovo orientovaných operácií  – divergentné myslenie a logického vyvodzovania
ďalších  pojmov.  V minulosti  túto  funkciu  plnili  rôzne  jednoduché  zariadenia  (spätnoväzbové
komunikátory, repetítory, tutoriály a pod.), dnes je to osobný počítač s multimediálnym programom,
ktorého súčasťou je tvorivý prístup pri získavaní a overovaní si vedomostí.

2. E-learning a jeho programové vybavenie na UMB
Koniec  roku 2002  sa  stal  pre  UMB prelomovým obdobím –  počas  4.  kvartálu  sme nainštalovali
program NetOp School do počítačových učební fakúlt Univerzity Mateja Bela. Zanedlho po inštalácii
sme zaregistrovali, že niektorí učitelia si všimli výhody tohto programu v porovnaní so štandardnými
metódami vyučovania. Zlepšilo sa využitie existujúceho technického vybavenia (počítačov, sietí) bez
ďalších  nárokov na  investície  do  technického  vybavenia.  Výsledkom používania  programu došlo
nielen k zvýšeniu efektivity vo vyučovacom procese, ale študenti sú pri vyučovaní aktívnejší a ľahšie
zvládajú  učivo.  Učiteľ  si  v rámci  prípravy  na  vyučovanie  pripravuje  svoje  materiály  prevažne
v podobe  produktov  kancelárskeho  balíka  MS  Office  (Word,  Excel,  PowerPoint  a iné),  ktoré
predkladá  počas  výkladu  novej  učebnej  látky.  Tento  cyklus  vzdelávania  je  uzavretý  a do  kurzov
nemôže študent vstupovať mimo prostredia virtuálnej triedy.

V roku  2003  na  základe  odporúčania  výberovej  komisie  bol  zakúpený  program  od  fy  Dupres
Consulting,  spol.  s r.o.  Dubnica  nad Váhom  Enterprise  Knowledge  Platform –Silver  (ďalej  len
EKP)  pre  dištančné  vzdelávanie  študentov.  Softvér  EKP  Silver  bol  dodaný  v dvoch  jazykových
verziách – slovenskej a anglickej. Ide o časovo neobmedzenú licenciu softvéru EKP vo verzii Silver
pre  1000  (slovom  tisíc)  aktívnych  používateľov.  Pod  pojmom  aktívny  používateľ  sa  rozumie
používateľ, ktorý sa v danom časovom okamihu môže prihlásiť do systému. Paralelne boli zakúpené
hardvérové súčasti nevyhnutné pre bezporuchový chod programového vybavenia. Po výbere a dodaní
programu EKP  Silver  –  bola  realizovaná  inštalácia  vzdelávacieho  systému  na samostatný  server:
„http://elearn.umb.sk“

2.1. NetOp School
Program NetOp  School  dánskej  firmy  Danware  Data  AS je  nástroj  založený na  využívaní  PC v
procese  vzdelávania.  S týmto  nástrojom  môže  učiteľ  ľahko  monitorovať  všetky  počítače  v triede
a ovládať ich využívanie. NetOp School bol vyvinutý učiteľmi pre používanie v prostredí klasických
tried.  Tento  program  sa  dá  používať  aj  v nastavení  virtuálnych  tried,  kde  sú  študenti  a učitelia
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vzájomne prepojení cez fyzické komunikačné prostredie, akými sú LAN a WAN siete, Intranet alebo
Internet.

NetOp School vychádza z technológie medzinárodne uznávaného programu NetOp Remote Control.
Prvá verzia programu NetOp School bola zavedená v roku 1997 a v súčasnosti sa aplikuje vo viac ako
 80  štátoch  sveta.  NetOp  School  prevzal  typické  charakteristiky  technológie  NetOp,  akými  je
rýchlosť, bezpečnosť a stabilita aj v usporiadaniach s obmedzenou šírkou pásma, výborné zvládnutie
algoritmu obnovenia obsahu obrazovky, ľahká inštalácia a ovládanie.

NetOp School obsahuje kombináciu pätnástich výkonných nástrojov určených na používanie v triede.
Pre učiteľa sú najdôležitejšie tieto:

 Prosím  pozor!  Na vymazanie  obsahu  obrazoviek  a uzamknutie  klávesníc  pri  študentských
počítačoch. Táto funkcia vráti študenta k sledovaniu učiteľovho výkladu.

 Prednášanie  nového  učiva.  Na šírenie  obsahu  alebo  multimediálnych  súborov  z  učiteľskej
obrazovky do všetkých študentských počítačov. 

 Monitorovanie študentských obrazoviek na poskytnutie rýchlej pomoci študentom.

 Ľahký  prenos  učebných  materiálov  a súborov  metódou  „ťahaj  a pusť“  medzi  učiteľom
a študentmi.

 Podpora spolupráce usporiadaním triedy do menších pracovných skupín.

 Konferencie  v reálnom  čase.  Vytváranie  monitorovaných  diskusných  skupín  s využitím
textovej alebo hlasovej komunikácie.

Najdôležitejšie nástroje z pohľadu študentov:
 Požiadanie učiteľa o pomoc klepnutím na jednu ikonu.
 Používanie  hlasovej  alebo  textovej  komunikácie  s ostatnými študentmi počas  laboratórnych

cvičení alebo pri práci v skupinách.
 Ľahký prenos súborov cez „ťahaj a pusť“. 
 Prezentácia hotových prác ostatným študentom.

Aj  administrátori,  ktorí  chcú  mať  dohľad  nad  prevádzkou  alebo učitelia  rôznych  kurzov,  môžu
používať  NetOp  School.  Používanie  funkcie  Give  demo  (prednáška)  s využitím  multimediálnych
produktov  v reálnom  čase  umožňuje  učiteľovi  centrálne  ovládať  prehrávanie  dynamických  scén
podporovaných zvukom s využitím Windows Media  Player.  Tieto  multimediálne  súbory je  možné
prehrávať z lokálneho, zdieľaného disku alebo z Internetu. Všetko sa odohráva pred očami študentov
na  ich  monitoroch.  Aj  vzdialení  študenti  teraz  môžu  sledovať  inštruktážne  video  sprevádzané
výkladom  inštruktora.  Na  prenos  zvuku  sa  teraz  používa  dátová  komunikácia  (VoIP)  namiesto
predtým používaného telefónu. 

Zhrnutie možnosti programu NetOp School
 Zlepšenie pracovných výsledkov pri vyučovaní. 
 Ľahké zvládnutie práce s programom aj bez počítačovej gramotnosti. 
 Rozšírenie možností využitia existujúcej siete.
 Monitorovanie aktivity študentov bez toho, aby o tom vedeli a bez opustenia miesta učiteľom. 
 Len investícia do programu, netreba ďalší HW. 
 Netreba zatemňovať miestnosť, ani veľký televízor, alebo drahé projektory. 
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 Odpadajú akékoľvek serverové inštalácie. 
 Nízke zaťaženie siete, prenáša sa len video a klávesnicové povely. 
 Windows Xp / 2000 / Me / NT / 98 / 95. 
 Možnosť práce v zmiešanom prostredí (Sieťové protokoly TCP/IP, IPX a NetBIOS). 
 Možnosť prepínania medzi rôznymi triedami a protokolmi. 
 Hard Disk-menej ako 5 MB. 
 Požiadavky na operačnú  pamäť: menej ako 2 MB RAM. 
 Veľkosť triedy: do 50 študentov. 

Výborná spolupráca s terminálovým serverom.
Program  NetOp  School  môžeme  zaradiť  do  nástrojov  dištančného  vzdelávania  so  synchrónnou
formou distribúcie pomocou elektronického vzdelávania,   veľmi vhodne môže dopĺňať asynchrónne
formy a tiež systémy pre riadenie výučby (Learning Management Systém-LMS). Synchrónna forma
umožňuje  účastníkom  vzdelávania  komunikáciu  v  rovnakom  čase  (rovnaké  miesto  nie  je
podmienkou). Interakcia pedagóga prebieha formou multimediálnych a iných interaktívnych aplikácií.

Firma  Danware  Data,  sa  snaží  o neustále  vylepšovanie  programu  a jeho  doplňovanie  novými
funkciami. Aby si firma otvorila cestu k najmodernejším systémom e-learningu na svete, získala pre
svoje  zámery inú  poprednú dánsku firmu Etiro  ktorá  sa  stala  súčasťou  Danware  a výsledok tejto
spolupráce  nedal  na  seba  dlho  čakať  v podobe  novej  funkčnosti  programu  NetOp  School.  Od
zakúpenia programu pre potreby UMB v Banskej Bystrici (verzia 2.5 v závere roku 2002, dnes verzia
4.0) došlo okrem menej podstatných vzhľadových zmien (ikony, tlačítka) k týmto zmenám:

 Nastavenie  prístupu  (alebo  zákazu)  študentov  k niektorým  aplikáciám,  súborom  alebo
stránkam na webe.

 Pribudli nové možnosti záznamu a prehrávania lekcií alebo aktivít z obrazoviek ľubovoľného
študenta.

 Dynamické  plánovanie  pripravovanej  lekcie  (usporiadanie  príspevkov,  súborov,
multimediálnych ukážok, poznámok k výkladu).

 Využitie možností viac-monitorového usporiadania. 
 Zvýšenie  kvality  hlasovej  komunikácie  medzi  učiteľom a študentmi  (16  bit,  plný  duplex)

a podpora komunikácie o vizuálny vnem pomocou web kamier.
 Inštalácia učiteľského modulu na vymeniteľné médiá (napr. USB kľúč).
 Nové rozhranie na distribúciu súborov medzi učiteľov a študentmi.
 Nový komunikačný profil pre bezdrôtové pripojovanie študentských laptopov k triedam.
 Zlepšenie prenosu obsahu obrazoviek a zvýšenie záznamovej rýchlosti.
 Pribudol modul manažmentu triedy (s automatickým pripojením podľa informácií o kurzoch,

účastníkoch a lekciách v centrálnej databáze).
 Pribudlo testovacie centrum s nástrojmi na generovanie, vykonávanie a vyhodnotenie testov.

Je  možné  využívať  rôzne  zdroje  informácií  (externé  súbory,  linky  na  web)  ku  kladeným
otázkam,  vytvárať  rôzne  typy  dotazníkov  podľa  otázok,  nastavovať  časové  limity
k jednotlivým otázkam alebo pre úplný test, získavať informácie o postupe pri vypracovávaní
testu,  prezerať  výsledky  testu  za  celú  triedu  alebo  od  každého  študenta,  automaticky
vyhodnotiť test s možnosťou okamžitého informovania študentov. NetOp School Test Center
používa otvorené štandardy (XML, XSL,  HTML) aby existovala  súčinnosť medzi rôznymi
podobnými systémami podľa odporúčaní IMS.

Program sa na Slovensku doposiaľ používa temer výhradne len na podporu vyučovania v triedach
s počítačmi. Je však ideálny aj na scenáre virtuálneho vzdelávania, kedy učiteľ pracuje len s menším
počtom študentov v skutočnej triede a možno väčšiu časť tvoria študenti pripojení z rôznych miest (zo
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študentského domova, z domu, z nemocnice a pod. a majú „rovnaký výhľad“ i komunikačné možnosti
ako študenti sediaci v prvých laviciach). Rozvoj komunikačnej infraštruktúry aj u nás už dáva náznak
že sa situácia výrazne zlepšuje a školy budú hľadať všetky možnosti ako čo najlepšie využiť svojich
najproduktívnejších  lektorov  aby  mohli  zapojiť  do  vzdelávacieho  procesu  čo  najväčší  počet
záujemcov o štúdium.

2.2. Learning Management System „Enterprise Knowledge Platform–Silver“ 
EKP je výkonný systém pre riadenie vyučovania – Learning Management System (LMS) vytvorený
tak,  aby  spĺňal  požiadavky  na  elektronické  vzdelávanie  ako  lokálnych  a  regionálnych,  tak  aj
globálnych organizácií. EKP riadi celý vzdelávací proces – od prihlasovania študentov a sledovania
ich študijného procesu cez doručenie a absolvovanie testov študentom až po dôkladné reportovanie
nákladov na vzdelávanie.  Keďže ide  o riešenie  postavené čisto  na webových technológiách,  EKP
dokáže  bezpečne  komunikovať  teoreticky  v  akomkoľvek  jazyku,  ktorý  je  možný  reprezentovať
použitím Unicode  štandardu.  Vďaka  tomu,  že  študujúci,  lektori  a  manažéri  pristupujú  k systému
prostredníctvom klasického internetového prehliadača, systém je jednoduchý na použitie a môžeme
ho rýchlo a bezproblémovo zaviesť do reálnej prevádzky.

EKP začleňuje e-learning do bežného života. Podporuje technológie virtuálnych učební, elektronické
kurzy od všetkých hlavných dodávateľov a umožňuje tvorbu jednoduchých modulov kurzov priamo
v programe.  Okrem toho  dáva  manažérom a administrátorom nebývalú  kontrolu  nad  vzdelávacím
procesom.  Napríklad  vlastnosť  mapovania  organizačnej  štruktúry  umožňuje  administrátorom
zaraďovať používateľov do skupín podľa zvolených kritérií ako pozícia, miesto, špeciálne záujmy atď.
Táto vlastnosť skombinovaná s možnosťou vytvárania neobmedzeného počtu používateľských rolí,
dáva  manažérom  neporovnateľne  vyššiu  flexibilitu  pri  dosahovaní  vzdelávacích  cieľov  ako
jednotlivcov, tak aj celých skupín používateľov. 

Ďalším prelomovým dátumom bol 21. august 2004. V tento deň sa začal riadny prevádzkový
režim  e–learning  portálu  „elearn.umb.sk“  na  UMB  v Banskej  Bystrici.  Počas  skušobnej
prevádzky sme v spolupráci s dodávateľom spravili rôzne úpravy a vylepšenia prihlasovacej stránky a
následnej  stránky.  Prihlasovacia  stránka  bola  doplnená  farebnou  fotografiou  panorámy  Banskej
Bystrice,  do  ktorej  je  vsadené  logo  univerzity  a obsahuje  hypertextový  odkaz  na  všetky  fakulty
a rektorát UMB. V ponuke bola doplnená funkcia registrácie tak, že každý kto má záujem študovať,
prípadne spolupracovať, sa bez problémov zaregistruje na http://elearn.umb.sk .

Ďalšou  etapou  pre  úspešný  prechod  na  e-vzdelávanie,  ktoré  bude  tvoriť  hlavnú  časť  edukačného
procesu študentov externého štúdia v novom akademickom roku, bude na UMB spracovanie nových
poznatkov  formou  multimediálných  výučbových  programov  (kurzov),  ktoré  v  sebe  spájajú  text,
obrazovú  informáciu  a  zvuk.  Tieto  informácie  môžu  byť  distribuované  na  CD,  prostredníctvom
počítačových  sietí  alebo  kombinovaným  spôsobom.  V neposlednom  rade  je  aktuálny  rozvoj
technológii  virtuálnych  učební.  Pre  prevádzkovanie  takýchto  "Virtuálnych  učební"  je  potrebné
zakúpiť k LMS EKP príslušný softvér a pre naplnenie učební bude potrebné zhotoviť digitálne video
nahrávky prednášok význačných osobností a spracovať ich na profesionálnej úrovni. Tiež sa javí ako
nevyhnutnosť prepis analógových hodnotných video záznamov do digitálnej formy a sprístupniť ich
cez virtuálne učebne LMS EKP akademickej obci.

Vytváranie  študijných  materiálov  pre  e-learning  nie  je  jednoduchá  činnosť.  Nemožno  ju   zadať
tvorcom modulov bez špecifickej odbornej prípravy a poznania prostredia LMS. Vyžaduje si znalosti
technológií  a  metodologicko  --  didaktického  spracovania  obsahu  vzdelávania,  ale  aj  znalosť
autorských nástrojov pre tvorbu kurzov. Vývoj a optimalizácia študijných materiálov pre e-learning je
zvyčajne neporovnateľne náročnejší proces, ako vývoj učebných materiálov analogických klasických
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vzdelávacích kurzov. Kladie tiež vyššie nároky na tímovú spoluprácu. Tvorba kurzov pre e-learning je
náročná aj na finančné a ľudské zdroje.

Kvalitné multimediálne kurzy musia mať:
 Jednoduché ovládanie a orientáciu v prostredí - navigačné prvky.
 Úplný obsah a logickú postupnosť.
 Efektívne výkladové a učiace prostredie (adekvátny pomer textovej časti, grafickej, animačnej,

videosekvencií, sprievodné slovo, doplnky, atď.).
 Motivujúci a interaktívny charakter.
 Možnosť okamžitého návratu a posunu k ľubovoľnej časti obsahu kurzu.
 Možnosť overenia si získaných vedomostí – autotesty a záverečný test.
 Možnosť bez väčších  finančných nákladov upravovať a aktualizovať obsah a multimediálne

doplnky.
 Časť pre poznámky fregventantov.
 Nástroje pre online komunikáciu (LMS).
 Možnosť uloženia čiastkových výsledkov a záverečného testu.

Dôležitou podmienkou (vlastnosťou) nástrojov pre vytváranie kurzov je: 
 Jednoduchá obsluha programu s možnosťou vložiť text, doplnkové materiály – obraz statický a

dynamický, zvuk, animáciu, testy a pod.
 Musí komunikovať so systémom riadenia výučby (LMS).
 Nesmie byť obmedzená použiteľnosť vytvoreného kurzu pre tvorbu ďalších kurzov.

Verifikovanie programu EKP Silver a jeho úspešné uvedenie do edukačného procesu v akademickom
roku  2004/2005  na  niektorých  pracoviskách  UMB  (14 administrátorov  štúdia,  8  manažérov,  44
školiteľov, 556 študentov, 63 kurzov, 1 video, 1 elektronická kniha, 32 testov) a záujem ďalších fakúlt
o prácu v EKP si vyžaduje od realizačného tímu zvýšené nároky na kvalitnú spoluprácu. Vytvorenie
takejto  lídrovskej  skupiny, ktorá  spolu s expertmi  fy Dupres  Consulting,  spol.  s r.o.  bude zárukou
uskutočňovania poradenskej činnosti (HelpDesk EKP) a zároveň aj aktualizácií programu LMS EKP
a  ďalších  doškoľovaní  v tomto  prostredí.  Zodpovednosť  nad  touto  činnosťou  musia  mať  okrem
zodpovedných  riešiteľov,  garanta  pre  tvorbu  metodiky  aj  prodekani  pre  pedagogickú  činnosť
a prodekani pre rozvoj na jednotlivých fakultách.

2.2.1. Nástroje pre tvorbu kurzov a interaktívnych simulácii
V závere spomeniem niektoré nástroje, ktoré sú použiteľné pre EKP. V prvom rade je to vývojový
nástroj Tool Book II Instructor. Je relatívne jednoduchý na pochopenie a dokáže v ňom jednoduchý
kurz vytvoriť aj učiteľ neinformatik. Pre túto skupinu tvorcov je veľmi vhodný nástroj Hunterstone
THESIS Professional. Úspešnosť vytvorenia kurzu je závislá len od kreativity a fantázie autora a od
úrovne  ovládania  niektorej  z  aplikácií  pre  tvorbu  obsahu,  ako  napr.  Microsoft  Word  alebo
PowerPoint. Ďalšími overenými nástrojmi  sú Macromedia  Authorware  7,  Macromedia  eLearning  Suite  7

(balík  pozostávajúci  z nástrojov  Macromedia  Authorware  7,  Macromedia  Flash MX, Macromedia
Dreamweaver MX).

Pre  doplnenie  modulov  kurzov,  hlavne  kurzov,  ktorých  obsahom  sú  rôzne  postupy,  poprípade
manuály programov vyžadujúce niekoľkonásobnú postupnosť, je vhodný program od Macromedia –
Captivate  Win  EVLP. Pomocou  tohto  programu  jednoduchým spôsobom vytvoríme  interaktívnu
simuláciu a softwarovú demonštráciu.
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Abstract: The aim of  our paper  is  to  discuss  different  possibilities  of using data warehouses  in
university  information  systems.  After  a  brief  introduction  we  first  describe  the  role  of  a  data
warehouse as a means of integration of data from different  departments in a large decentralized
university, such as the University of Ljubljana. In the second part we present the logical design of a
data warehouse that can be built gradually as a sequence of individual data marts in order to analyze
the educational process as a value chain. Finally, we explore the idea of building a data webhouse
containing data about the use of our Web based student records system.

1. Introduction
In the early nineties, Bill Inmon [5] introduced the concept of a data warehouse as a subject oriented,
integrated,  nonvolatile,  time  variant  collection  of  data  in  support  of  management's  decisions.  To
create  a data  warehouse,  data  are  extracted  from different  source  systems,  and then  transformed,
integrated, and loaded to an appropriate data store. Since then, data warehousing has grown to become
one of the most important strategic initiatives in the information systems field [3]. The benefits of
data warehousing are plentiful and some organizations are receiving significant returns [15, 16].

This trend can also be noticed in the university environment. At the EUNIS 2001 Conference, two
French initiatives were presented: J-F. Desnos described a comprehensive data warehousing project
for  French  universities  [2],  while  Flory et  al.  presented the design and implementation of a  data
warehouse for research administration [4]. Additionally, the importance of data quality was described
in order to ensure successful data warehouse implementation [11]. At EUNIS 2003 a data warehouse
based decision support system for academic information at Instituto Superior Technico in Lisboa was
presented [1], at EUNIS 2004 a data warehouse for multidimensional analysis of administrative data
in eLearning systems was proposed [12], and at EUNIS 2005 a data mart approach to analyzing exam
data was described [13]. Additionally, Lopes and David presented the design of a data webhouse that
can be used for monitoring the use of a Web based higher education information system [9].

In autumn 2003, a project was started at the University of Ljubljana with the aim of building a data
warehouse that  would provide a unified and integrated source of  data  for  various analyses of the
educational process. Considering our specific situation (i.e., limited budget and the need for tangible
results as soon as possible) as well as positive experience reported in the literature [14] we decided to
build  our data warehouse stepwise,  using the bottom-up approach proposed by Kimball  in [6,  7].
Using  this  approach,  individual  data  marts  are  developed  first  and  later  interconnected  through
conformed dimensions into a comprehensive data warehouse. In such a way, usable data are provided
faster,  at  a  lower  cost,  and  with  less  financial  risk.  However,  in  the  long  term this  approach  is
successful  only  if  all  connections  between  individual  data  marts  are  well  planned  in  advance.
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Therefore, special attention was devoted to the definition of the conformed dimensions that connect
the data marts together and allow meaningful queries to be made across different subject areas.

The University of Ljubljana is the largest  university in Slovenia: it has about 55.000 students and
consists of 26 member institutions (viz. faculties, colleges, and academies). Each member institution
has  substantial  autonomy  and  runs  its  own  information  system.  Having  this  in  mind,  the  most
important goal of the data warehouse (at least in the first phase of our project) was the integration of
data from all member institutions. In this phase two individual data marts were built: the enrolment
data mart and graduation records data mart that are described in Section 2. Although these two data
marts  are  useful  by  themselves  and  provide  university  management  with  full  insight  into  the
enrolment and graduation records of all member institutions, their full potential could be exploited in
connection with the enrolment applications data mart and examination records data mart. Therefore,
in Section 3 we describe the idea of building a data warehouse consisting of a chain of data marts in
order to analyze how far a subset of students has moved from the enrolment application to their final
degree.   Finally,  in  Section  4  we  describe  how data  warehousing  techniques  could  be  used  for
analyzing Web data that are collected during the operation of our student records information system.
A logical design of the so called data webhouse is proposed that makes it  possible to analyze the
usage of the student records information system and suggest appropriate improvements.

2. Integration of data from different member institutions

The first  and most  obvious goal  of  the  introduction of data warehousing in a large decentralized
university is usually the integration of data from different member institutions. Before we started our
data  warehouse  project  there  were  no  common  integrated  data  available  at  the  university  level.
Therefore,  there  was  a  clearly  defined  business  requirement  that  we  should  provide  university
management a full insight into the enrolment and graduation records data of all member institutions.
Considering Kimball's recommendation that the project should initially focus only on one business
process,  supported  by a  relatively  stable  source  of  data,  and  delivering  the  highest  value  to  the
business, the enrolment data mart was developed first. A few months later the graduation records data
mart was completed. 

The overview of our data warehouse architecture is represented in Figure 1. Data are extracted from
student  records  information  systems  at  individual  member  institutions  and  then  transformed,
integrated, and loaded into the corresponding data mart. Beside the enrolment and graduation records
data marts, the enrolment applications data mart and examination records data mart are also shown in
order to represent the final goal of our project, i.e., to build a chain of data marts as described in
Section 3.
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Figure 1: Overview of our data warehouse architecture

Enrolment data mart
The enrolment data mart is represented by a star schema data model that is made up of a fact table in
the centre and several dimension tables as the points of the star (Figure 2). The enrolment of each
student is modeled as an event at the intersection of 11 dimensions, of which two are degenerated:
student, time (i.e., academic year), department (i.e., member institution), study program, year of study,
study mode, type of enrolment, food and lodging, enrolment group, and degree level.

The fact table
The  fact  table  represents  a  robust  set  of  many-to-many  relationships  among the  aforementioned
dimensions; however it has only two measurable facts: the fee paid for the studies and the date the fee
was paid. This means that applications perform mostly the counting of records. 
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Figure 2: Star schema data model representing the logical design of the enrolment data mart

Although the fact table contains only few measurable facts (fact tables representing events are usually
factless), it can be queried to answer any number of interesting questions, such as:

• How many students enrolled at each department or study program?
• What is the structure of enrolled students (with regard to secondary school, profession, secondary

school grade, study mode, and/or type of enrolment)?
• Is the number of students (in a particular department or study program) increasing or decreasing?
• What is the progress rate of a particular generation of students? 
• What is the geographic origin of students?
• Where do the students live during their studies (e.g., in student dormitories, private housing, with

their parents etc.)?

The student dimension
The student dimension table contains data on students that are enrolled at the University of Ljubljana.
Each  row  corresponds  to  one  student  and  contains  his  or  her  personal  data.  Secondary  school,
secondary  school  grade  and  profession  attributes  enable  the  construction  of  correlation  between
student's  progress  and  secondary  school,  secondary  school  grades  and  secondary  school  student
profiles. On the other hand, zip, country and region attributes represent a geographic hierarchy that is
useful in performing analyses of freshmen students.

The time dimension
Considering the enrolment data mart alone, an explicit time dimension table is not necessary because
it is enough to keep the academic year of each enrolment as a degenerate dimension within the fact
table.

169



The submodule dimension
At the University of Ljubljana study programs usually consist of several elective modules which can
be further divided into submodules (e.g., in the final year of studies). Therefore, the study program
dimension  in  fact  describes  individual  submodules  and  defines  a  useful  study  program-module-
submodule hierarchy that enables the generation of reports with different levels of detail (viz. drill-up
and drill-down queries).

The department dimension
The department  dimension  table  describes  each  member institution.  At  present,  the  University  of
Ljubljana consists of 26 member institutions.

The year of study dimension
This is a degenerate dimension since the year of study attribute in the fact table is the only attribute of
this dimension. It can be used as a grouping key for bringing together all students that enrolled in a
given year.

The study mode dimension
The study mode dimension describes every possible type of study (e.g. full-time, part-time, etc.).

The type of enrolment dimension
The type  of  enrolment  dimension  describes  all  possible  types  of  enrolment  (e.g.  first  enrolment,
repeated enrolment, etc.).

The degree level dimension
This dimension describes all possible types of degree, a student gets, when he finishes the particular
study program.

The enrolment group dimension
The  enrolment  group  dimension  represents  a  means  for  a  more  detailed  description  of  different
student groups, who enroll in the same program. Groups can be defined using different criteria, e.g.,
according  to  the  place  of  study  (in  Ljubljana  or  different  geographically  dispersed  departments),
according to the type of study (full-time, part-time), etc. 

The food dimension
The food dimension describes different catering facilities available to students during their study at
the university (e.g., self-provisioning, parents, relatives, student restaurants, etc.).

The lodging dimension
The lodging dimension describes different lodging possibilities that are available to students during
their studies.

Graduation records data mart

The logical design of the graduation data mart is shown in Figure 3. It consists of the fact table and 9
dimensions.   The  grain  of  the  fact  table  represents  the  graduation  record  of  one  student  and  is
modeled as an event at the intersection of 9 dimensions. The fact table contains the following facts:
graduation thesis number, graduation thesis presentation date, graduation thesis grade, average exam
grade,  year  of  first  enrolment,  etc.  Star  schema  consists  of  the  following  dimensions:  student,
department,  study  program,  study  mode,  degree  level,  profession,  employment  type,  intended
employment, and family status.
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Figure 3: Star schema data model representing the logical design of the graduation records data mart

Such a data warehouse enables us to look for answers to different questions, e.g.:

• How many students have graduated from individual member institutions?
• What is the number of graduates in institutions according to age?
• What is the number of graduates according to study programs, modules, and submodules?
• What is the average duration of study?
• What  is  the  average  grade  of  students  in  different  member  institutions,  study  programs  and

modules?
• Where do graduates intend to find employment?
• What is the financial status of graduates?

Some dimension tables are common to both data marts. These tables are: the student dimension, the
submodule dimension, the study mode, department and degree level dimension.  These dimensions
connect both data marts together and enable drill-across technique.

The graduation data mart has four new dimensions: intended employment, profession, employment
type, and family status dimension.

The intended employment dimension
This dimension discloses where the student will find employment. It enables the analyses of
students' intentions with regard to future employment. 

The profession dimension
A graduate will find a job or is already employed. It contains information on all types of jobs. 

The employment type dimension
This dimension describes the graduate's employment type (e.g., employed in a company, unemployed,
free profession, etc.).

The family status dimension
The family status dimension contains information on the graduate's family status (married, single,
lives with parents, with spouse, etc).
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3. Analyzing the educational process as a value chain

Data  warehouses  (in  general)  play  an  important  role  in  understanding  value  chains,  e.g.,  by
connecting trading partners along the demand or supply chain. For this reason, we designed our data
warehouse with the aim of representing the educational process as a value chain consisting of the
following steps:

• enrolment application,
• first enrolment,
• examination,
• next enrolment,
• examination,
• ... (several enrolment and examination steps repeat here)
• graduation.

In our design, the aforementioned chain is modeled as a sequence of four data marts as shown in
Figure  1.  The  first  data  mart  corresponds  to  enrolment  applications,  the  second  one  contains
enrolment  data,  the  third  one  corresponds  to  examination  records,  and  the  last  one  deals  with
graduation records.

In spring 2005 a  prototype  implementation  of  the  examination  records  data  mart  was completed,
containing  the  data  of  only  one  member  institution,  viz.  Faculty  of  Computer  and  Information
Science. The prototype has shown that the idea of analyzing study process as a value chain is feasible
at the member institution level, but requires a substantial effort to be implemented at the university
level.  This  is  a  consequence  of  the  fact  that  different  member  institutions  use  different  ways to
represent data of their courses, teaching staff, and exams passed, thus making the integration at the
university level more difficult. Nevertheless, the idea of analyzing the educational process as a value
chain seems so attractive that is worth further investigation. 

In the rest of this section we describe in detail the logical design of the examination records data mart
and the connection of individual data marts through conformed dimensions. 

Examination records data mart

The star schema data model representing the logical design of the examination records data mart is
shown in Figure 4. 

The fact table
Each record of the fact table in Figure 4 corresponds to one examination (viz. the grain of the fact
table) and is uniquely defined by a compound key consisting of keys of all dimension tables. There
are  two  measurable  facts  that  can  be  taken  at  the  intersection  of  all  the  dimensions:  grade  and
sequential number of examination attempt. 

Dimension tables

172



Logical design of the examination records data mart comprises six dimension tables through which
the data in the fact table can be analyzed: the student dimension, the course dimension, the teacher
dimension, the department dimension, the time dimension, and the study program dimension.

The student dimension is the same as in the enrolment data mart. Secondary school, secondary school
grade,  and  profession  attributes  can  again  be  used  in  the  construction  of  correlations  between
examination results and secondary school, secondary school grades, and secondary school profile of
students.

Figure 4:  Star schema data model representing the logical design of the examination records data mart

Given the fact that the key of the time dimension is simply a date, the time dimension table could be
omitted, but we found it useful because additional attributes (such as semester, academic year, and
day number  overall)  enable  to slice  data by semesters  and academic years,  as well  as  to perform
simple arithmetic between days across year and month boundaries (e.g., to compute time elapsed from
first enrolment till graduation). 

The course dimension describes every course, and the teacher dimension describes every teacher. The
department dimension and the study program dimension are the same as in the enrolment data mart.

Using the examination records data mart various analyses of examination results are possible, e.g.:
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• What is the average grade of a specified subset of students?7

• How many students  passed an exam in a given time period at  each department  (viz.  member
institution) or study program?

• What is the average grade and number of examination attempts at given course and/or teacher?
• How do average grades compare between different study programs and/or departments?

Etc.

Connecting  data  marts  through  conformed  dimensions  and  drill-across
applications

Some  dimension  tables  (e.g.,  the  student  dimension,  the  study  program  dimension,  the  time
dimension, etc.) are common to all data marts in our data warehouse. These tables can act as “glue”
that  connects  the  data  marts  together  and allows meaningful  queries  to be made across  different
subject  areas  (viz.  enrolment  applications,  enrolment  records,  examination  records,  and  degree
records). Using data warehousing terminology, these queries are often called drill-across applications.

In  order  to  support  drill-across  applications,  all  common  dimensions  must  be  conformed,  i.e.,
constraints on dimension attributes must evaluate to exactly the same set of dimensional entities from
one data mart in the value chain to the next data mart in the value chain. For example, a constraint on
student dimension at any point in the value chain must mean exactly the same subset of students at all
points  in  the  chain.  The  easiest  way  to  achieve  this  requirement  is  to  physically  implement  all
common dimension tables only once as shown in Figure 4.8

Therefore, it is extremely important to plan the structure of common dimension tables in advance not
only to satisfy the needs of individual data marts, but also to provide the necessary connections for
drill-across applications. Given the fact that the University of Ljubljana is extremely decentralized
and each member institution maintains its own data about teachers, courses, and student examinations
substantial effort will be necessary to integrate and cleanse these data in order to build conformed
dimension tables.

7  The  subset  of  students  can  be  specified  using  attributes  in  the  student  dimension  table  as  a  source  of
constraints.

8  Beside dimension tables that have already been described in the previous section, there are two additional
dimensions shown in Figure 4:
• The candidate  dimension table  corresponds  to  all  candidates  for  enrolment.  The  accepted  candidates

become part of the student dimension after first enrolment.
• The secondary school dimension describes every secondary school in Slovenia.
•
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Figure 5: The chain of data marts connected through conformed dimension tables that are physically
implemented only once.

Using such a data warehouse we can imagine that students "move" sequentially through the value
chain, and a drill-across report can show a snapshot or a slice of the entire value chain that shows how
far a subset of students has moved from the enrolment application to their final degree. For example,
using the enrolment applications data mart a subset of candidates that applied for enrolment in a given
academic year can be defined. In combination with the enrolment data mart, only those candidates
that  actually  enrolled  (viz.  became  students)  can  be  isolated.  For  this  subset  of  students,  their
examination records can be analyzed using the examination records  data  mart  and the number  of
students who finished their studies can be determined from degree records data mart.

4. Building a data webhouse in order to monitor the use of the
Web based student records system

The appearance  of  Web  and  Web based  information  systems opened  a  new perspective  on data
warehousing. Besides collecting data from "classical" OLTP-based systems, data warehouses can be
used to store and analyze clickstream data that are recorded in the form of Web server logs. Such a
data warehouse – called data webhouse [8] – provides an opportunity to analyze almost every gesture
made by the users of the Web medium.
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At the University of Ljubljana a data webhouse is planned to be built containing clickstream data
about the use of its new student records information system [10]. The new system is completely Web
based and is now used by the majority of member institutions. It is expected that the webhouse will
provide valuable analyses of user behavior that will help us to remove bottlenecks and optimize the
most frequently executed operations as well as to detect possible security deficiencies and attempts to
abuse the system. 

In the rest  of our paper we describe the tentative design of the proposed data webhouse that was
adapted from [8] and [9]. The corresponding star schema data model is shown in Figure 6.

Figure 6:  Star schema data model representing the logical design of the clickstream data mart

4.1. The fact table
The grain of the fact table is an individual page event in each user session. For each page event, we
record:
• page_seconds:  the  number  of  seconds  that  elapse  before  the  next  page  event  (i.e.,  the  time

between two successive http html requests);
• download_time:  the  number  of  seconds  required  to  process  the  initial  and  all  auxiliary

downloads;
• dwell_time: the number of seconds that a specific Web page was actively displayed on the  user's

screen;  
• bytes_transferred: the sum of the bytes loaded for all the resources related to this page;
• page_sequential_number: sequential number of this page within the session.

4.2. Dimension tables
There are two separate time dimensions in our model: the calendar date dimension and the time of day
dimension. The calendar date dimension has one record for each day on the calendar and contains
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special  calendar attributes,  e.g.,  day of week, day number in week, day number in month, month,
month  number  in  year,  academic  year,  semester,  examination  period,  etc.  The  time  of  the  day
dimension  lets  us  refer  to  named spans  of  time  during the  day.  It  has  one row for  each second,
yielding 86,400 rows in the dimension.

User dimension contains data about the users of our student records information system. There are
five types of users: students, administrative staff, teachers, proxies9, and maintainers. In order to use
the  system  each  user  must  log  in  using  either  a  digital  certificate  or  username  and  password.
Consequently, our webhouse only deals with known users, thus avoiding the problem of identifying
anonymous Web site visitors that is typical for shopping in an E-Store. 

The page dimension describes each page of the student records system. We assume that there is a
well-defined function that characterizes the page, and we use it to describe the page.

The event dimension describes what happened on a particular page at a particular point in time. The
main interesting events are open page, refresh page, click link, and enter data.

The  session  dimension  provides  the  means  for  grouping  several  consecutive  page  requests  into
predefined session types. For each session type the local and overall session context are described.
For  example,  the  local  context  of  the  session  might  be  requesting  information  about  available
examination dates, but the overall session context might be applying for examination.

The http status code dimension serves to describe the status of the page request using standard http
status codes.

The  user  machine  dimension  describes  the  characteristics  of  the  user's  machine,  viz.  platform,
operating system, browser etc.

The location dimension contains geographical  information that  makes it  possible to determine the
location of user's  computer.  It contains  two hierarchies  describing the  physical  location (country,
domain, user machine) and Web location (top level domain, domain, user machine).

The department dimension contains one record for each member institution. It makes it possible to
analyze the use of the system at individual member institutions.

5. Conclusions

We presented three examples of the use of data warehousing in university information systems. In the
first  example we concentrated on building individual  data  marts  that integrate  data from different
member institutions. Then we showed how individual data marts should be interconnected through
conformed dimensions into a comprehensive data warehouse representing the educational process as a
value chain. Finally, we described the idea of building a data webhouse that can serve for monitoring
the use of the Web based student records system. Each example was accompanied with corresponding
star schema data models describing the logical design of individual data marts. We believe that the
examples shown represent a sensible approach for the stepwise introduction of data warehousing in a
university information system. Each step is small enough to be manageable and provides immediate
tangible results.

9 A proxy is a person authorized by a teacher to use the system on his behalf.
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Abstrakt 
Softvérové  riešenie  bi-Cube  je  určené  pre  efektívnu  správu  celého  životného  cyklu  užívateľských
účtov  v  akademickom  prostredí,  ako  aj  centralizovanú  správu  prístupov  a  vzťahov  pre
automatizovaný  prístup  a autentifikáciu užívateľov  v  rámci  softvéru,  sieťových zdrojov,  hardvéru,
aplikačných serverov, portálov a web služieb.

Abstract 
Software  solution  bi-Cube  is  designated  for  effective  administration  of  whole  life  cycle  of  user
accounts in academic environment, also for centralized administration of accesses and relationships
for automatic access and authentification of users in term of software, network resources, hardware,
application servers, portals and web services.

Kľúčové slová 
Identity Management, Provisioning, PIM (Provisioning and Identity Management),  Single Point of
Administration,  Single  Sign-On,  biometria,  identifikácia,  autentifikácia,  autorizácia,  správa
užívateľských účtov

1. Úvod
Pre  technologické  riešenia,  ktoré  podliehajú  búrlivému  vývoju,  je  typická  nejasnosť  v definícii
pojmov ako i marketingová „deformácia“ definícií, ktoré sú už roky jednoznačne definované. Preto
nasleduje objasnenie niekoľkých pojmov z tejto oblasti:

1.1. Základné pojmy
Identifikácia
Priradenia jednoznačného mena, čísla alebo inej charakteristiky (napr. biometrickej charakteristiky)
ku konkrétnemu subjektu (osoba, program...), ktorá tento subjekt jednoznačne identifikuje.

Autentifikácia
Overovanie, či subjekt je skutočne tým čo o sebe tvrdí.

Autorizácia
Priradenie práv subjektu, ktoré ho oprávňujú vykonávať určité operácie s konkrétnym objektom.

Tieto tri pojmy sa navzájom významovo prekrývajú aj vďaka rozmachu tejto problematiky. Význam
termínu  Identity Management objasňuje obrázok č 1, pričom Identity Management sa vzťahuje na
fázu identifikácie.

179



Podobne  je  tomu s  nasledujúcim technologickým módnym slovom  Provisioning,  ktoré  obsahovo
zodpovedá známemu procesu autorizácie.

Obrázok č. 1 Vymedzenie pojmov Identity Management a Provisioning

Pri identifikácii  je užívateľovi priradený jednoznačný príznak. Tento by mal byť bez semantických
spojitostí (z pohľadu organizácie) a spojený navždy s konkrétnym užívateľom.

Nie všetci  uživatelia  sú personifikovaný,  v systéme Provisioning a Identity Management (PIM) sa
vyskytujú  rôzne  výnimky  (testuser,  anonymous...).  Okrem  toho  platia  rôzne  pravidlá  pre  zápis
užívateľov  a pre  ich  vystúpenie  –  odchod  z organizácie  ako  aj  pre  zmeny  príslušnosti  v rámci
organizácie. Z pohľadu PIM je zmena iba vystúpením a znovu zapísaním užívateľa. Z pohľadu IT ale
zostavá užívateľ tým istým užívateľom. Preto je pre Identity systém (IS) dôležitá kontrola duplicít
a ich rozlišovanie. Zvláštna situácia nastáva v prípade ak je jeden užívateľ evidovaný v dvoch rôznych
súčastiach (fakultách) organizácie. Potom sa jedná o skutočnú duplicitu, ktorá sa musí ošetriť iným
spôsobom.

Podobne  je  hodnotená dlhodobá neprítomnosť (napr.  z dôvodu tehotenstva,  vojenskej  služby) ako
neprerušený „pracovný pomer“. Z pohľadu správy oprávnení užívateľov sa jedná o ukončenie vzťahu,
ktoré je nutné adekvátne riešiť. Musí existovať nejaké pravidlo, z ktorého je pre Provisiong systém
(PS) jasné, že tento užívateľ nie je voľne k dispozícii (neaktívny).

Ďalší z problémov, ktoré rieši IS je clearing proces. Takmer v každej väčšej organizácii sa vyskytujú
frekventované mená ako „Peter Kováč“. Ak nastane takáto situácia, ako administrátor rozozná dve
osoby s úplne rovnakými menami? 

Týchto  niekoľko  príkladov  ukazuje  aké  základné  a pritom  primitívne  funkcie  musí  spĺňať  IS
organizácie.
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Počiatočné budovanie IS často vyžaduje zlúčenie údajov z rôznych zdrojov, aby sa určila samotná
identita užívateľa. Spravidla zostane aj niekoľko užívateľov, ktorých identitu je nutné zistiť ručne.

Ak sa ešte  dostane  k slovu ochrana osobných údajov,  lebo spracovateľ  systému požaduje  dátumy
narodenia pre kontrolu duplicít,  je  zrejmé aké problémy „nultej“ úrovne je nutné riešiť pri návrhu
IPM systému.

2. Metódy
2.1. Biometria a Identity Management

Už niekoľko rokov je téma biometrie aktuálnou v spoločnostiach, kde je bezpečnosť dát a miestností
ako serverovňa každodennou súčasťou procesov v organizácii. Práve biometria je metóda, ktorá slúži
k jednoznačnej identifikácii užívateľa. 

Neznalosť tejto metódy dáva priestor pre neoprávnené obavy v zmysle zneužitia uloženého odtlačku
prsta, ktoré vyplýva z využitia tohoto identifikačného znaku v kriminalistike. Je nutné zdôrazniť, že
pre  potreby IT nie  je  uložený skutočný odtlačok prsta  ale  iba  jeho  abstrahované  charakteristiky,
z ktorých nie je možné spätne zrekonštruovať obraz odtlačku prsta.

Vďaka biometrickej identifikácii je možné na základe dostupných technológii jednoducho, bezpečne a
za priaznivú cenu uskutočniť autentifikáciu užívateľa. Ak sa k biometrii  poskytne aj SSO riešenie,
súčasné heslá sa stanú zbytočnosťou. Pri centrálnej  správe biometrických dát je ich možné využiť
napríklad k riešeniu prístupu do zabezpečených priestorov. 

2.2. Single Sign-on v integrácii s Identity managementom
Nutnosť  zaoberať  sa  témou  Single  Sign-on  (SSO)  vyplýva  jednak  z aspektu  bezpečnostných
požiadaviek  a použiteľnosti rôznych systémov a aplikácií s vlastnou správou oprávnení. Pri takejto
rozmanitosti  systémov  si  užívateľ  musí  pamätať  množstvo  prihlasovacích  mien  a  hesiel.  Pre
zjednodušenie  uživatelia  používajú  heslá,  ktoré  sa  priečia  bezpečnostným  nariadeniam  prijatých
v tomto smere.

Ďalším  negatívnym  aspektom  používania  hesiel  je  zvýšený  výskyt  požiadaviek  na  zmenu  hesla
v UHD (User-Help-Desk)  po  dlhšej  neprítomnosti  na  pracovisku  (dovolenka,  choroba,  predĺženy
víkend)

2.3. Architektúra
Modulárny IPM systém pozostáva z niekoľkých modulov, ktoré  sa dajú vybrať podľa požiadaviek
a kombinovať sa so základným systémom. 

Ďalšie  aspekty systémovej  architektúry sú typy databáz pre uloženie údajov (LDAP alebo relačná
databáza).  Z dôvodu otvorenosti  a flexibility je  uprednostnená relačná databáza,  čo ale  nevylučuje
integráciu LDAP serverov.

Ďalším technickým aspektom je  výber  komunikácie  systémov a komponentov  navzájom.  V tomto
smere bol výber z EAI (Enterprise application integration) oblasti, konkrétne asynchrónny Messaging
a v systéme bi-Cube bol rozšírený o logický procesor, ktorý toto riešenie posúva ešte ďalej.
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Obrázok č. 2 Systémová architektúra

3. Výsledky
Nasadením  spomenutého  riešenia  dochádza  k zjednoteniu  IT  administrácie  čím  dáva  príležitosť
racionalizácii  týchto  procesov.  Použitím  IPM je  dosiahnutý  tzv.  Single  Point  of  Administration,
ktorým sa dá dosiahnuť 50-70% redukcia administrátorských činností. 

Tento  princíp  umožňuje  prideliť  zamestnancom,  partnerom  a  študentom  dynamický  na  roliach
založený prístup v závislosti od ich zodpovedností. Je možné zoskupovať používateľov a priraďovať
týmto skupinám oprávnenia, čo zjednodušuje administráciu riadenia prístupu k početným aplikáciám
a zdrojom.

Hlavné charakteristiky: 

• Unifikovaná autentifikácia a autorizácia

• Podpora jediného prihlasovania (Single Sign-On – SSO) operačné systémy, aplikácie a pre
web

• Úspora  nákladov  na  vývoj,  rozmiestňovanie  a  manažment  aplikácií  prostredníctvom
unifikovaného identifikačného a bezpečnostného manažmentu
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4. Diskusia
Nasadením IPM s automatizovanými procesmi v organizáciach s 5000-30000 užívateľmi je možné
dosiahnuť nasledujúce výsledky:

• Značná redukcia administrátorskej náročnosti

• Zníženie počtu zamestnancov na UHD (35%)

• Značné zníženie opportunity costs (zriadenie účtu s aplikáciami 1/14 dní)

• Úspora na licenčných poplatkoch za SW

• Jednoduchá  a  „plochá“  štruktúra  AD so  zníženou  spotrebou  času  pri  zmenách  (zníženie
náročnosti o 70%)

• Zníženie nákladov na migráciu ADS/win2000 (60%)

• ROI pod 2 roky

Obrázok č. 3 Moduly produktu bi-Cube 
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EKONOMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM UŽ BEŽÍ
CENTRÁLNE.

 JE VÝHODNÉ CENTRALIZOVAŤ A VYUŽÍVAŤ
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Bohuslav Martiško
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Abstrakt
Článok  stručne  opisuje  históriu  boja  o centrálne  zabezpečenie  prevádzky  ekonomického
informačného systému. Dnes je to už realita, bežia dva pilotné projekty (UK Bratislava a Žilinská
univerzita),  ďalšie  školy  sa  pripravujú  na  implementáciu  centrálneho  systému.  V príspevku   sa
rozoberajú  otázky  za  a proti  centrálnemu   spracovaniu  (prípadne  outsourcingu)  ekonomického
systému, ako aj ďalších informačných systémov (akademický systém, mailový systém, prevádzka web
stránok, atď....).

Abstract 
This contribution deals with a history of development which is closely related assurance of operation
concerned  to  economic  information  system.  At  present,  the  type  of  economic  information  system
operation is considered to be reality and two pilot projects are being implemented and operated. The
first of them is operated within University of Komenský in Bratislava and the second one is running
within University  of  Žilina.  However, the other universities are preparing an implementation and
operation  of  such  information  systems,  as  well.  This  contribution  deals  with  advantages  and
disadvantages concerned to the central operation or outsourcing concerned to economic information
systems and also further systems, e.g. academic information system, mail system, operation of WEB
sites, etc.

Kľúčové slová 
Business  Process,  Core  Business,  FIS  (Finančný  Informačný  Systém),  Outsourcing,  Akademický
Informačný Systém, WEB stránka, poštový server.

1. Úvod
Na Slovensku je podľa [1] 20 verejných, 6 súkromných a tri štátne vysoké školy. Teda celkovo 29
vysokoškolských  vzdelávacích  inštitúcií.  Je  predpoklad,  že  súkromné  vysoké  školy  budú  ešte
pribúdať. Dúfajme, že štátne a verejné  vysoké školy už zostanú na tomto počte. Okrem toho ešte
slovenskí študenti  študujú v zahraničí,  najviac v Českej  republike. Konkurencia sa pomaly ale isto
začína objavovať aj v tomto odvetví. Je ešte umocnená poklesom demografickej krivky, a to nielen na
Slovensku, ale aj v iných okolitých štátoch. V krátkej budúcnosti sa dá očakávať  podstatné zvýšenie
konkurencie na trhu vzdelávania.

Činnosť  verejných a štátnych vysokých škôl je  financovaná zo štátneho rozpočtu,  súkromné školy
zatiaľ nemajú dotácie na študenta.  Súčasný systém financovania núti verejné vysoké školy prijímať
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z roka  na  rok  väčší  počet  študentov.  Kvantita  sa  presadzuje  na  úkor  kvality,  tak  je  nastavené
financovanie  pomocou dotácie  na počty študentov.  Zatiaľ  si  záujemcovia o štúdium (a hlavne ich
rodičia) tento fakt neuvedomujú. Veľa študentov ešte stále študuje preto,  aby získalo diplom. Čím
ľahšie  ho  získajú,  tým je  to  „zatiaľ“  z ich  pohľadu  lepšie.  A podľa  toho  si  vyberajú  aj  školy.
Predpokladám, že tento trend bude čoskoro minulosťou.

U budúcich  zamestnávateľov sa presadia  hlavne tie  vzdelávacie  inštitúcie,  ktoré  budú produkovať
kvalitných absolventov, uplatňujúcich sa vo svojom odbore. Kvalitný výrobok (produkt) vznikne len
z kvalitnej suroviny, ktorá sa zušľachtí kvalitným výrobným procesom. Podobne univerzita bude mať
kvalitné  produkty  (absolventov)  len  vtedy,  keď si  svojich  študentov  zodpovedne  vyberie  na  trhu
uchádzačov  o štúdium  a svojim  študentom   poskytne   kvalitné  vzdelanie.  Vzdelanie  je  teda  nie
produktom,  je  len  súborom činností,  ktoré  formujú  koncové  produkty  vysokých  škôl,  kvalitných
absolventov vo svojom odbore. 

V prípade,  že  univerzity  majú  vsadiť  na  kvalitu  absolventov,  musia  sa  zaoberať  predovšetkým
procesmi,  ktoré sú ich hlavným predmetom činnosti   (core  businessom).  Všetky ostatné  podporné
procesy  (činnosti)  musia  od  seba  odhodiť  a nakupovať  ich  ako  službu  od  špecializovaných
organizácií.  Nie  je  to  ani  tak  dôležité  z hľadiska  nákladového,  ako  predovšetkým  z dôvodu
manažérskeho  a hľadiska  kvality  zabezpečovaných  procesov.  Znížením  počtu  zabezpečovaných
činností  na vlastnej  univerzite bude mať totiž manažment školy väčší  priestor  pre zabezpečovanie
hlavných procesov.

Dodávateľov podporných činností by si zase univerzita mala vyberať nielen podľa ceny, ale hlavne
podľa kvality. Tieto zásady sú všeobecné, platia pre všetky organizácie, inštitúcie a podniky. Platia
teda aj pre všetky  vysoké školy - verejné, štátne a súkromné. 

2. Identifikácia a kategorizácia procesov na vysokej škole
Najprv,  ako začneme nasadzovať informačný systém v organizácii,  by sme mali  urobiť  poriadok
s procesmi. Toto je zvlášť dôležité pri veľkých inštitúciách, ktoré už fungovali v minulosti, keď platili
iné ekonomické podmienky. A naše veľké univerzity určite  patria  do tejto  kategórie.  Odporúčame
dodržať nasledovný postup:

identifikácia business procesov v organizácii a ich kategorizácia

analýza procesov, ich simulácia a optimalizácia

vytvorenie procesného modelu a procesnej mapy organizácie

zavedenie optimalizovaných procesov v organizácii (BPR-Business  Process Reengineering) 

nasadenie IS v danej oblasti (napr. ekonomika)

udržiavanie a zdokonaľovanie procesov a informačných systémov v organizácii 

Procesná teória a procesný prístup pri riešení problémov vo fungovaní organizácie sú pre nás pomerne
nové pojmy. Veľká väčšina organizácií,  najmä menších sa s nimi ešte nestretla a v praxi ich vôbec
neuplatňuje. Procesy však zohrávajú veľmi dôležitú úlohu vo fungovaní organizácie. Procesný prístup
vyžadujú aj normy kvality radu ISO, ktoré sú dôležité pre získanie certifikátu kvality. Hlavne z tohto
dôvodu sa v organizáciách robí identifikácia procesov, ich kategorizácia, analýza a vypracovávajú sa
procesné mapy. Tieto práce sa doporučuje dať urobiť externej špecializovanej firme. Teória procesnej
analýzy je veľmi rozsiahla, používajú sa tu rôzne metodiky, ktoré sú zapracované do špecializovaných
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softvérových riešení.  Napr.  v  [2]  je  charakterizovaná metodika ARIS.  Alebo v [3]  je  vysvetlená
metóda BORM (Business Object Relation Modeling). Softvérový nástroj  na modelovanie business
procesov Craft.CASE,  založený na metóde BORM, využíva  kombináciu  objektovo orientovaného
prístupu a procesného modelovania. Tento nástroj je bližšie popísaný v [4]. Craft.CASE využíva pre
analýzu  procesov  v zložitejšom  prostredí  2  sady  modelov,  citujem  [4]:  „  AS  IS model,  který
zobrazuje  stávající  stav  a po  jeho  dokončení  následuje  TO  BE model,  který  zobrazuje  novou
strukturu objektu a procesu po implementaci systému.“ Pre výuku na českých a slovenských vysokých
školách je nástroj Craft.CASE poskytovaný bezplatne. 

Po identifikácii procesov je nutné urobiť ich kategorizáciu. Tu je nutné zvoliť kritériá kategorizácie,
ktoré samozrejme môžu byť rôzne. Zvoľme si kritérium „vzťah k hlavnej činnosti organizácie (Core
Business)“. Pri univerzite je to samozrejme vzdelávanie. Potom dostaneme 3 skupiny procesov:

hlavné, tvoria Core Business 

podporné (pomocné)

manažérske

CORE BUSINESS univerzity  je vzdelávanie
Pre univerzitu je hlavným predmetom činnosti vzdelávanie, publikovanie, vedecká práca a výskum.
Takto by sme mohli všeobecne stanoviť jej hlavné poslanie.   Najväčší dôraz sa kladie samozrejme na
vzdelávanie. S tým však priamo súvisia aj procesy ako: marketingové pôsobenie na verejnosť, výber
uchádzačov a prijímacie konanie. Tu je veľmi dôležité, aby sa vybrali kvalitní študenti, lebo potom je
oveľa väčší predpoklad, že z nich budú po absolvovaní univerzity kvalitní absolventi. Z tohto dôvodu
je pre univerzitu netaktické, keď by umožnila štúdium každému (bez prijímačiek), kto má maturitu.
Vieme, že úroveň maturít je, a ešte dlho bude na rôznych stredných školách rozdielna. Ďalšou otázkou
však je,  ako sú zamerané prijímacie skúšky. Pokiaľ budeme na prijímacích skúškach zisťovať len
vedomosti uchádzačov a nie ich schopnosti, prípadne inteligenciu, tak potom vo vyšších ročníkoch
môžeme byť nepríjemne prekvapený. Zvlášť vtedy, keď tesne pred prijímacími skúškami uchádzači
absolvujú platené kurzy „prípravy na prijímačky“, kde sa im fakticky vysvetlia otázky. Možno by bolo
vhodné na prijímacie pohovory zaradiť aj inteligenčné testy, pomocou ktorých by sme objektívnejšie
vedeli  zistiť  schopnosti  študentov. V tejto  fáze vývoja mladého človeka sú totiž schopnosti  oveľa
dôležitejšie ako existujúce vedomosti.

Ďalším faktorom znižovania kvality absolventov je ich veľký počet  na univerzite,  fakulte a tým aj
v študijnej skupine. Pri počtoch okolo tisíc v ročníku je jeden študent len zrnko v mori piesku, ktorý je
na púšti. Individuálny prístup je absolútne vylúčený. To má za následok podstatné zníženie kvality
vzdelávania a tým aj kvality absolventov. V týchto prípadoch sa ponúka určité náhradné (doplnkové)
riešenie práce so študentmi mimo povinnú výučbu v menšej  skupine,  v špecializovaných kluboch .
Napr. SAPCLUB takto ponúka možnosť spoznania SAP aplikácií a prácu s ostrým systémom [5].  Sú
vítaní hlavne tí študenti, ktorí „chcú“ na sebe pracovať. Tí, ktorí „nechcú, tak nemusia“.

Procesy  kategórie  Core  Business,  ktoré  som  aspoň  čiastočne  načrtol,   by  mal  zabezpečovať
(spravovať,  riadiť)  akademický  informačný  systém  (AIS).  Jeho  hlavným ťažiskom by  však  bolo
predovšetkým  riadenie  priebehu  štúdia,  celého  pedagogického  procesu  vnímaného  z pohľadu
študentov, učiteľov a pohľadu manažmentu univerzity. AIS by mal zabezpečovať komplexne všetky
procesy,  súvisiace  s prijímacím  konaním,  štúdiom  (výber  predmetov,  hodnotenie,  zoznamy
študentov,....), a záverečnými povinnosťami (štátne skúšky, diplomové práce,...) až po promóciu. Ja si
však myslím, že promóciou by univerzita nemala prerušovať kontakt s bývalými   študentmi, ale ešte
by ich mala,  pokiaľ by to  bolo  možné,  monitorovať aj  v praxi.  Je  dôležité,  aby udržiavala  podľa
možnosti  aj  kontakty  s ich  zamestnávateľmi.  Takéto  ambície  bude  mať  projekt  ROUT  (Riadený
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outplacement absolventov univerzít), ktorý je bližšie charakterizovaný  v  [6]. Ak informačný systém,
napr. AIS má skutočne všetkým pomáhať a nemá byť príťažou v ich práci, tak by sa procesy nemali
zabezpečovať  duplicitne  klasickou  papierovou  cestou   a následne  sa  vkladať  do  akademického
systému. Vzniká tým veľa práce navyše, zákonite sa objavia nezrovnalosti, nepresnosti a niekedy sa
objavia komické situácie. Takýto informačný systém potom niekoho poriadne nazlostí, pre tie veselšie
povahy je  zasa na smiech.  A pre  učiteľov, ktorí  sa IS zaoberajú  profesionálne,  to  má výhodu,  že
študentom môžu uvádzať „ONLINE“ príklady, ako to „nemá vyzerať“. No nevýhodou zase je, že pre
príklady, ako to „má vyzerať“ musia chodiť niekedy veľmi ďaleko, aj mimo Slovenska. 

Riadiace procesy – manažment  univerzity
S postupným  zvyšovaním konkurenčného boja na trhu vzdelávania už aj na Slovensku bude musieť
manažment univerzity riešiť také otázky, ktoré sa zatiaľ vyskytovali len v podnikateľskom prostredí.
Keďže aj  univerzity budú za krátku dobu „podnikmi“, lebo budú musieť „podnikať“.  Aby získali
finančné zdroje pre svoju činnosť, budú musieť zmeniť svoje správanie v ekonomickej oblasti.  Od
prerozdeľovania dotácií získaných od štátu na jednotlivé fakulty a iné organizačné zložky, čo bolo ich
doterajšou hlavnou činnosťou,  sa budú musieť postarať o získanie financií aj z iných zdrojov (granty,
poplatky za štúdium, realizované výstupy z výskumu, ...), aby prežili.  Podľa vyjadrenia generálneho
riaditeľa sekcie vysokých škôl MŠ Petra Mederlyho  [7],  je ročný rozpočet pre vysoké školy 10,5
miliardy  korún.  Z toho  je  približne  2,7  miliardy  podľa  kvalitatívnych  ukazovateľov,  čiastka  5,6
miliardy  v závislosti  od  počtu  študentov  a zvyšok je  rozdelený  na  sociálne  služby,  rekonštrukcie
a rozostavané budovy. Získanie financií z iných, ako štátnych zdrojov je oveľa ťažšie. V budúcnosti
bude  nevyhnutné  podrobnejšie  sledovať  náklady  na  všetky  činnosti.   Manažérske  funkcie  na
univerzite budú musieť byť preto obsadzované profesionálnymi manažérmi, ktorí budú musieť mať
k dispozícii  aj  profesionálne  manažérske  softvérové  nástroje.  Tu  bude  veľmi  dôležitý  základný
ekonomický systém a jeho manažérska nadstavba. Ako príklad môžeme uviesť rozhodnutie Vysokej
školy banskej Ostrava zaviesť po základnom systéme SAP R/3 manažérsky informačný systém SAP
BIW.   Samozrejme  svoju  úlohu  tu  budú  mať  aj  informačné  systémy  podporujúce  marketingové
aktivity, web stránky univerzity, mailová komunikácia, a iné. 

Manažment  univerzity  sa  predovšetkým  musí  starať  o to,  aby  udržal  kvalitných  učiteľov,  získal
dobrých, inteligentných študentov a vychoval vzdelaných absolventov. Tých, podobne ako výrobná
firma  svoje   „produkty“,  bude  ponúkať  zákazníkom,  budúcim zamestnávateľom.  A ak  budú  tieto
produkty kvalitné, môže od nich žiadať podnikové granty. Predávať ľudí (absolventov), je však oveľa
ťažšie, ako predávať „iné výrobky“. Už totiž nežijeme v otrokárskej dobe. Procesy, ktoré to dokážu
zabezpečiť sú však veľmi sofistikované a zložité. Aby manažment univerzity mal časový priestor na
zabezpečovanie takýchto procesov, musí si uvoľniť ruky od iných činností, ktoré patria do skupiny
podporných  (alebo  pomocných).  Pre  túto  skupinu  procesov  sa  preto  doporučuje  uplatňovať
outsourcing. 

Podporné (pomocné procesy)
Podporné alebo aj pomocné procesy majú za úlohu vytvárať priaznivé prostredie pre nerušený priebeh
hlavných procesov.  Na univerzite  určite  do  tejto  skupiny patria  činnosti,  ktoré  zabezpečujú  napr.
upratovanie,  údržbu budov,  stráženie  priestorov.  Tieto  procesy však zamestnávajú  manažment  len
okrajovo,  sú  totiž  veľmi  jednoduché,  ich  riadenie  si  nevyžaduje  vysokú  kvalifikáciu.  Svojim
charakterom sú však vhodné na outsourcing. Tento inštitút sa však na vysokých školách využíva len
veľmi málo. 
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Do skupiny podporných procesov patria  aj  oveľa sofistikovanejšie  a zložitejšie  činnosti,  súvisiace
s vývojom  informačných  systémov,  ich  výberom  a  kúpou,  so  zabezpečovaním  ich  hardvérovej
a softvérovej  prevádzky, ako aj  s rozvojom týchto  systémov.  V súčasnosti  sa  už  žiadna univerzita
nezaobíde  bez  využívania  informačných  systémov vo  všetkých  oblastiach,  v hospodárskej  správe,
personalistike,  riadení štúdia,  manažérskom rozhodovaní. To však neznamená, že univerzita takéto
informačné systémy musí sama vyvinúť alebo ich kúpiť, zaradiť do majetku a starať sa o ne. Nemusí
ich totiž vlastniť, ale musí využívať ich služby. A práve o tom je outsourcing. Na univerzitách sme
však na to nie zvyknutí.  Myslím si,  že je  to aj  vďaka tomu, že na čele týchto organizácií  nestoja
profesionálni  manažéri.  Príklady, ako by to malo vyzerať, ale  už dnes  môžeme uviesť.  Prišli  sme
k nim  po  dlhej  ceste.  V nasledujúcej  časti  veľmi  stručne  popíšeme  cestu  k centrálnemu
ekonomickému systému a charakterizujeme jeho prevádzku, výhody a nevýhody.

3. FIS  (Finančný  informačný  systém)  -  vlastná  prevádzka
alebo centrálny  systém  s využitím  niektorých  prvkov
outsourcingu

Už  niekoľko  rokov  rezonuje  na  konferenciách  UNINFOS  otázka  centrálneho  kvalitného
ekonomického systému. Na začiatku týchto úvah, asi pred piatimi rokmi, sa skoro všetci prikláňali
k vlastnému ekonomickému systému, niektoré univerzity si ho dokonca aj sami vyvíjali. Pracovníci
ÚVT  (Ústav  výpočtovej  techniky)  veľmi  obhajovali  buď  vlastné  riešenie  včítane  vývoja
ekonomických systémov, alebo kúpu systému, ale s vlastnou prevádzkou. O inom riešení v tej  dobe
nikto  ani  nechcel  počuť.  Novými myšlienkami sa však nainfikovali  hlavne „ľudia  na ministerstve
školstva“, čo dalo do riešenia tejto problematiky inú dimenziu. V súčasnosti je už rozbehnutý projekt
Sofia, ktorý zabezpečuje prevádzku centrálneho ekonomického systému SAP R/3. Tento systém budú
môcť využívať všetky štátne a verejné vysoké školy. Škoda, že sa toto riešenie nepresadilo skôr, boli
by sa  tak  ušetrili  nemalé  finančné  prostriedky,  ktoré  sa  museli  vydať na  plátanie  dier  pri  zmene
účtovných  systémov  vysokých  škôl  (prechod  na  verejné  inštitúcie).  Pilotné  implementácie  tohto
riešenia bežia na Univerzite Komenského a Žilinskej univerzite od februára 2005. Od septembra 2005
do konca roku by sa systém mal overiť na skúšobnej prevádzke. Súčasne od septembra 2005 sa systém
doplní  o modul ľudské zdroje  (HR- Human Resources),  ktorého pilotný projekt  by mal na týchto
dvoch univerzitách  skončiť v mesiaci apríl 2006. Od januára 2006 sa systém FIS včítane modulu HR
začne implementovať na 4 ďalších univerzitách, na dvoch v Nitre (SPU, UKF) a na 2 v Košiciach
(TUKE, UPJŠ). Predpokladaný koniec je júl 2006. Po 1.7. 2006 vznikne priestor na implementáciu
systému v ďalšej skupine, koľko vysokých škôl bude v nej zaradených, to je otázka peňazí v rozpočte
MŠ  SR.  Peniaze  by  sa  mali  nájsť,  lebo  toto  riešenie  okrem  iných  prínosov  (napr.  kontrola
hospodárenia),  má  predovšetkým  šetriť  financie,  vynakladané  na  vlastné  riešenia  jednotlivých
univerzít. Centrálne riešenie je určite z globálneho pohľadu lacnejšie, ako zabezpečovanie prevádzky
samostatne v každom subjekte. Musíme sa na to však dívať komplexne z pohľadu ministerstva, nie
z úzkeho  pohľadu  jednotlivých  univerzít.  Stretol  som  sa  dokonca  s porovnaním,  keď  jedna
nemenovaná  univerzita  prevádzkovala  malý  lokálny  ekonomický  systém.  Porovnávali  náklady  na
prevádzku  tohto  systému s nákladmi  na  centrálny  systém FIS,  ktoré  by  pripadli  tejto  univerzite.
Porovnávalo sa však neporovnateľné, mercedes s trabantom. Vždy môžeme do úvahy brať náklady na
nejakú činnosť len pri porovnateľnej kvalite. Ďalšou chybou je, že jednotlivé univerzity v podstate ani
presne nedokážu vyčísliť, koľko ich stojí prevádzka, údržba a rozvoj vlastného systému. Nemajú tak
podrobne  vedené  účtovníctvo  (analytika  na  jednotlivé  dielčie  činnosti,  využívanie  metódy  ABC-
Activity Based Costing) hlavne z toho dôvodu, že im to ich „jednoduchý“ systém neumožňuje. Potom
presne  počítajú  s nepresnými  číslami  a výsledok  je  zavádzajúci.  Tie  univerzity,  ktoré  vstúpili  do
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projektu Sofia, by však mali znížiť stav o tých prevádzkových, alebo vývojových pracovníkov, ktorí
zabezpečovali  vývoj  alebo  prevádzku  vlastného  systému.  Prípadne  ich  poveriť  ďalšími  úlohami.
Využívanie  centrálneho  ekonomického  systému  v projekte  Sofia  je  výhodné  nielen  z pohľadu
nákladovosti. Manažmenty univerzít by tu mali predovšetkým zohľadniť fakt, že im podstatne ubudne
starostí. Zabudnú na to, ako je ťažké nájsť peniaze na neplánovanú poruchu, zabezpečiť financie na
prevádzku,  údržbu  a rozvoj  systému.  Môžu  sa  venovať  len  riadeniu  tých  činností,  ktoré  sú  pre
univerzitu životne dôležité, mám na mysli predovšetkým vzdelávací proces.

Keď by sme mali zhrnúť výhody, tak sa jedná predovšetkým o:

• odľahčenie  manažmentu  o riadenie  procesov,  súvisiacich  so  zabezpečením  chodu
ekonomického informačného systému

• ľahšie finančné plánovanie, môžeme vylúčiť nepredvídaťeľné náklady na IS

• šetrenie celkových nákladov na prevádzku systému (pri porovnateľnej kvalite)

• zlepšenie kvality informácií pre manažment univerzity

• zabezpečenie transparentných informácií pre MŠ SR

• iné

Každé  riešenie  má však  okrem výhod,  aj  nevýhody.  Pri  centrálnom systéme  FIS  by  sme  mohli
vyšpecifikovať nasledovné:

• vlastné dáta sa zveria externému subjektu - možné úniky informácií

• vyššia transparentnosť, ministerstvo bude vidieť „do kuchyne“ - nevýhoda pre univerzitu

• pocit, že univerzita nebude  „ovládať „ ekonomický systém

• obavy z väčšej byrokracie, neriešenie špecifických požiadaviek jednotlivých univerzít

• zaistenie centrálneho systému – ak vypadne, tak vypadnú všetci

• komunikačné linky – SANET musí byť záruka  kvality a bezpečnosti

• iné

Dá sa predpokladať, že centrálny systém FIS bude v priebehu niekoľkých rokov využívať väčší počet
univerzít.  Len po ukončení  druhej  etapy rozšírenia  v júli  2006 to bude 6 univerzít.  Vzhľadom na
charakter  riešenia,  špecifické  postavenie  univerzít  v rámci  iných  právnych  subjektov,  a hlavne
predpoklad  ďalšieho  rozširovania  samotného  systému  (napr.  o  manažérske  aplikácie)
a spracovávaných  subjektov  (k  centrálnemu  projektu  sa  budú  pripájať  ďalšie  univerzity)   bude
výhodné vytvoriť podľa vzoru veľkých firiem kompetenčné centrum (CC – Competence Center).

Tu sa automaticky vynárajú nasledovné otázky:

• aké funkcie by malo plniť 

• ako bude financované – zdroje, finančný model

• bude mať vlastných zamestnancov (alebo bude len virtuálne?)

• kde bude sídlo

• ako budú odmeňovaní pracovníci
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• ďalšie otázky

Čo sa týka funkcie, CC by malo plniť predovšetkým úlohu „lekára prvého kontaktu“.  Malo by sa
snažiť  vyriešiť   jednoduché  problémy,  bolo  by  nárazníkovým „buffrom“  medzi  dodávateľskými
firmami (SBS a Varias) a „združením používateľov - univerzitami“. Nemuseli by to byť len funkcie
technologické, spojené s prevádzkou ICT. Postupom času by to mali byť aj funkcie metodické v tých
oblastiach, ktoré by aplikačne pokrývalo. Napr. v oblasti účtovníctva, personalistiky. 

Vo svete sa však stále viac rozširuje outsourcing, kde podobné služby si organizácie objednávajú od
outsourcingových  firiem.  V prípade,  že  takéto  stredisko  vznikne,  bude  musieť  veľmi  úzko
spolupracovať  s dodávateľskými  firmami  (SBS a Varias).  V CC sa  len  veľmi  ťažko udržia  „SAP
špecialisti“, hrozí mu nebezpečenstvo, že by sa stalo len školiacim strediskom mladých začínajúcich
absolventov.  Hlavný dôvod tohto  stavu by určite  bolo ich platové ohodnotenie.  Aj  napriek týmto
nebezpečenstvám, je pre začiatok projektu Sofia  kompetenčné centrum dobré riešenie.  Veď práve
v tejto  fáze  by  bolo  účelné  koordinovať  požiadavky  zo  strany  univerzít,  a odpovedať  na  veľké
množstvo jednoduchých otázok. Ušetrilo by sa tak veľa zbytočnej  práce na obidvoch stranách, na
univerzitách a v dodávateľských firmách (SBS a Varias).  Verím, že o niekoľko rokov bude už aj na
Slovensku outsourcing bežne používaný.  Potom by sa z kompetenčného centra mohol stať samostatný
podnikateľský subjekt, ktorý by zabezpečoval prevádzku FIS ale aj ďalších systémov pre univerzity.
Alebo  by  sa  dal  uplatniť  aj  model,  keď  by  funkcie  CC  prevzala  etablovaná  outsourcingová
organizácia, tak ako je to vo svete obvyklé. Ako príklad môžeme uviesť firmu HP, ktorá v Bratislave
vybudovala   pre oblasť  EMEA „Application  Management   Center“.  V danom stredisku poskytujú
podporu pre svetových SAP zákazníkov.

Na univerzitách sú však potrebné okrem riadenia ekonomiky aj ďalšie  softvérové aplikácie, ktoré sú
tiež veľmi dôležité. Ich stručnou charakteristikou sa zaoberá nasledujúca kapitola.

4. Ako zabezpečovať prevádzku ďalších IS
Akademický systém

Z nich  na  prvom  mieste  je  nutné  spomenúť  informačný  systém,  ktorý  je  a  bude  pre  univerzitu
kľúčový.  To,  čo  pre  podnik  znamená  kvalitný   výrobný  systém,  to  pre  univerzitu     znamená
akademický systém. Na univerzite  riadi  procesy,  ktoré  patria  do skupiny hlavných činností.  Je  to
predovšetkým pedagogický proces. Viesť v súčasnosti papierové karty študentov je už archaizmus, je
to  veľmi  prácne,  neprehľadné  a pre  kreditový systém nevyhovujúce.  Ale  aj  napriek  tomu to  ešte
väčšina univerzít robí. Hlavnou funkciou akademického systému je riadiť procesy, ktoré prebiehajú
medzi študentmi a ich učiteľmi. Veľmi dôležitá je možnosť vzdialenej komunikácie študent - škola
cez  internet.  Napr.  nemal  by  byť  problém  prihlasovania  na  výberové  predmety   cez  internet,
zabezpečiť komunikáciu študent – učiteľ aj na diaľku, prihlasovanie študentov na predmety, robenie
výpisov študentov na základe filtra ovládaného používateľom systému, atď...

Akademický informačný systém je  skrátka  pre  univerzitu  rozhodujúci,  tak ako pre  výrobnú firmu
„výrobný“ systém. Preto musí byť aj na veľmi dobrej technologickej úrovni, je nutné zabezpečiť jeho
profesionálnu  údržbu  a prevádzku.  V súčasnosti  je  veľmi  dôležité  udržiavať  dostupnosť  systému
s dobrou  internetovou  konektivitou  v modeli  24x7,  teda  nepretržite  deň  –  noc,  sobotu  –  nedeľu.
Ochrana systému pred zneužitím a vírmi sa tiež stáva čím ďalej tým zložitejšia, nakoľko hlavne na
univerzite  sa  rodia  kvalitní  hackeri.  Pokiaľ  sa  študijné  agendy  budú  výhradne  zabezpečovať  len
v akademickom systémy, teda klasické papierové karty a zoznamy zaniknú, tak systém musí spĺňať
veľmi náročné bezpečnostné kritériá. V systéme budú aj osobné dáta študentov. Táto oblasť je tiež
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legislatívne  sledovaná.  Akademický  systém  by  mal  teda  bezpodmienečne  spĺňať  kritériá  noriem
kvality. 

Integrácia akademického systému s inými systémami na univerzite by mala byť zabezpečená  na báze
kolaboratívnych procesov, teda nie pomocou klasického prenosu dát (export a import). Táto integrácia
je  dôležitá  najmä s rôznymi systémami e-learning,  bez ktorých sa  univerzita  v budúcnosti  nebude
môcť  zaobísť.  Tu  sa  dajú  napríklad  vyšpecifikovať  kolaboratívne  procesy,  ktoré  by  priamo
zabezpečili prenos hodnotenia z e-learningového systému do elektronických kariet študenta.

Outsourcing  akademického  systému  je  z technologického  hľadiska  možný,  je  však  potrebné
zabezpečiť pre veľký počet  používateľov kvalitnú konektivitu.  Môže sa jednať rádovo o viac  ako
desaťtisíc používateľov, pri združení veľkých univerzít by to už bolo oveľa väčšie číslo, dá sa povedať
kritické.  Toto  zatiaľ  hovorí  v neprospech  centralizácie,  ale  komunikačné  technológie  sa  vyvíjajú
takým tempom, že za chvíľu to nebude problém.

Požiadavky, ktoré sa kladú na takýto systém, môže splniť len profesionálne riešenie. Myslím si, že tie
systémy,  ktoré  si  univerzity  robia  sami  doma  vlastnými  silami,  alebo  ich  vývoj  zveria  malým,
nestabilným,  kapitálovo  slabým  softvérovým  firmám,  nemajú  perspektívu.  Som  presvedčený,  že
budúcnosť dokáže pravdivosť týchto slov. Doba, keď sme si všetko vyvíjali sami doma v presvedčení
že je to lacnejšie, už skončila. Keď by sme preskúmali aktivity jednotlivých univerzít v tejto oblasti
len za posledných päť rokov, tak by sme dospeli k zaujímavým číslam. Teraz môžeme povedať, že to
boli vyhodené peniaze.  Tieto investície môžeme podľa všetkých kritérií označiť ako rizikové. Toto by
mal manažment univerzít ale vedieť. 

Webové stránky - portál univerzity

Pre  univerzitu  je  to  tiež  veľmi  dôležitá  aplikácia.  V tejto  oblasti  sa  robia  tiež  klasické  chyby,
jednotlivé  fakulty  majú  samostatné  stránky,  v mnohých prípadoch  ich  robia  študenti,  alebo  mladí
zamestnanci.  Keď  na  univerzite  získajú  prax,  obyčajne  odchádzajú  na  lepšie  platené  miesta,
samozrejme za predpokladu, že sú dobrí. Tí horší zostávajú na univerzite za podstatne slabší plat. To
je však na úkor kvality stránok. 

V tejto oblasti  preto vidím tiež možnosť profesionalizácie a centralizácie. Je možné využiť metódy
outsourcingu,  hlavne  v oblasti  technologického  zabezpečenia,  údržby,  rozvoja  a rutinnej  non  stop
prevádzky  .  Samozrejme  obsah  svojich  stránok  by  si  každá  univerzita  musela  udržiavať  sama.
Návštevník webovej stránky hneď zistí, či stránka žije a podľa toho potom hodnotí celú organizáciu.
Je to súčasť marketingu a preto je to veľmi dôležité.

Poštový server

Bez  mailov  by  si  už  väčšina  učiteľov  ani  nevedela  predstaviť  svoje  pôsobenie  vo  vyučovacom
procese. Je to vynikajúce poslať napr. článok na konferenciu priamo z kancelárie na poslednú chvíľu
do uzávierky, veď príde na miesto určenia za pár sekúnd. Mailové serveri si univerzita zabezpečuje
väčšinou centrálne, ale poznám aj fakulty, ktoré si to robia vlastnými silami. Maily sa však vo veľkom
prípade aj preceňujú, veľakrát administratíva nimi nahrádza procesy, ktoré by mali zabezpečovať iné
systémy, napr. ekonomický alebo akademický. Ako problém vidím znovu profesionálne zabezpečenie
mailového servera na fakultnej,  ale aj  univerzitnej  úrovni. Jedná sa hlavne o dostupnosť mailovej
schránky cez internet zvonka, použitie PDA zariadení, antivírová a antispamová kontrola, archivácia
a ochrana dát. V tejto oblasti tiež vidím priestor pre outsourcing danej aplikácie.

Na univerzitách existujú ešte ďalšie softvérové aplikácie, ktoré sú dôležité pre administratívu alebo
pedagogickú činnosť.  V budúcnosti  by mala  byť univerzita  čo najviac  komputerizovaná.  Klasické
procesy,  zabezpečované obehom papierových dokladov   by sa  mali  nahradiť  elektronickými.  Pri

192



zavádzaní  takéhoto režimu  je  ale  nutné  postupovať  premyslene a koordinovane.  Napríklad  nemá
význam, keď len jedna organizačná jednotka ako fakulta zavedie administratívny softvérový systém
a univerzita  ako  celok  bude  používať  klasický  papierový  systém.  V mnohých  prípadoch  sú  pri
takýchto postupoch administratívne procesy zabezpečované duplicitne vo viacerých aplikáciách. Preto
treba začať vždy identifikáciou a analýzou všetkých procesov,  potom ich optimalizáciou,  niektoré
procesy  zabezpečovať  outsourcingom  a len  tie,  ktoré  zostanú  v  organizácii,  optimalizovať  a
zabezpečiť automatizovane. Ale o tom sme už písali na začiatku článku.
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MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS - SPRÁVA FINANCIÍ
V NAVISION

Microsoft Slovakia, spol. s r.o.

Abstrakt
Poslaním MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS na Slovensku je pomáhať stredne veľkým
spoločnostiam na trhu v zabezpečení ich rozvoja a rastu. Prostredníctvom našich partnerov
dodávame moderné softvérové riešenia, ktoré zjednodušujú a zefektívňujú chod spoločností a tým
prispievajú k zvýšeniu konkurencieschopnosti a dosiahnutiu dlhodobej prosperity spoločností na
Slovensku.
Microsoft Business Solutions ponúka širokú škálu podnikových aplikácií, ktorých poslaním je
pomáhať stredne veľkým a veľkým spoločnostiam v nadväzovaní a udržovaní kontaktov so svojimi
zákazníkmi, zamestnancami, partnermi a dodávateľmi. Riešenia Microsoft Business Solutions
automatizujú podnikové procesy ako sú financie, distribúcia, riadenie dodávateľských reťazcov,
riadenie predajných aktivít, vedenie projektov, výroba, eCommerce, ľudské zdroje, mzdy alebo
zákaznícky servis a podpora.

Správa financií v Navision
Microsoft Navision pre finančné riadenie vás oslobodí, aby ste sa mohli zamerať na vašu firmu.

Hlavné prínosy

 Môžete prispôsobiť váš softvér vašim špecifickým potrebám.

 Uvidíte príležitosti, o ktorých ste ani nevedeli, že existujú. 

 Budete motivovaní robiť viac aj vedieť viac.

Bez zdržujúcej práce naviac sa vám Navision prispôsobia a vyvinú tak, že budú presne zodpovedať
spôsobu, akým podnikáte. Pomôže vám odhaliť nové príležitosti a motivovať používateľa k ďalšej
práci a ďalšiemu vzdelávaniu.

Navision vám ponúka oveľa viac než obyčajné účtovné nástroje. Pomôže vám porozumieť tomu, čo
jednotlivé čísla predstavujú a uľahčí vám lepšie vidieť aktivity, z ktorých tieto čísla pochádzajú.
Navision povzbudí vašu jedinečnosť a vaša práca pre vás bude oveľa viac inšpirujúca.
Ponoríte sa hlbšie do vašej práce, pretože potrebné informácie máte stále k dispozícii a prístup k nim
je jednoduchý ako nikdy predtým. Informácie môžete prechádzať rýchle a s možnosťou jednoduchého
nastavenia filtrov. To vás povzbudí k tomu, aby ste sa dívali ďalej než na zostatky účtov.
Účtovná schéma vám umožní používať dáta vo vašej hlavnej knihe tak, aby vám pomohla riadiť vašu
firmu. Môžete použiť širokú škálu preddefinovaných zostáv, prípadne si pre vaše potreby môžete
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jednoducho vytvoriť svoje vlastné. Finančné informácie, ktoré touto cestou vytvoríte, potom môžete
prezentovať na webových stránkach alebo rozoslať e-mailom, takže vedúci pracovníci, zamestnanci aj
partneri a investori môžu byť stále informovaní o aktivitách vašej spoločnosti.

Ak je vo vašej organizácii potrebná zmena, Navision uľahčí prechod. Prispôsobí sa a rozvinie tak, aby
sa hodil ku spôsobu, ako podnikáte. Počas niekoľkých minút môžete prispôsobiť dizajn zmenou
vzhľadu formulárov, pridaním ďalších polí a tabuliek a vytvorením používateľských ponúk.
Môžete automatizovať rad vašich finančných postupov a procedúr presne podľa vašich potrieb.
Definujete požadovanú úroveň kontroly nastavením podnikových pravidiel. Môžete napríklad
špecifikovať platobné podmienky a zľavy pre jednotlivých zákazníkov a dodávateľov.
Ďalej môžete zvládnuť celý rad legislatívnych požiadaviek a menových otázok súvisiacich s
medzinárodným obchodom, vrátane euro. Môžete pracovať a vykazovať nadriadeným v akejkoľvek
mene, ktorú si zvolíte.Bez obmedzenia objavovať

Navision vám uľahčí prístup k finančným informáciám, ktoré potrebujete na rozoznanie trendov a tiež
na to, aby ste prenikli do vašich podnikových aktivít. Odhalením príležitostí, ktoré by inak zostali
skryté, zarobíte na vašej znalosti firmy a jej procesov.
Rýchle a jednoducho sa dostanete k jednotlivým transakciám aj k informáciám o zvláštnych
udalostiach. Pôvod konkrétnej čiastky jednoducho zistíte jej preskúmaním alebo môžete použiť
vysoko špecifické kritéria filtrov, aby ste našli presne tie informácie, ktoré potrebujete.

Dimenzie vám umožnia vidieť informácie mnohými sofistikovanejšími spôsobmi. Položky hlavnej
knihy aj rozpočtov môžete priradiť do jednotlivých dimenzií špecifických pre vašu organizáciu a tie
vám pomôžu získať z vašich dát viac informácií. Dimenzie môžete použiť napríklad na:

 Sledovanie výkonu 

 Hodnotenie vzťahov 

 Využitie trendov 

Dimenzie vám pomôžu získať z vašich informácií maximum. Možnosti nie sú nijako obmedzené,
pretože môžete jednoducho pridať nové dimenzie, ktorých počet nemá žiadny limit.
Navision tiež odstráni komplikácie pri obchodovaní so zahraničnými partnermi a otvorí vám oči, aby
ste mohli využiť príležitosti, ktoré sa objavujú na nových trhoch.
Každý zákazník alebo dodávateľ dostane takú úroveň služieb, akú mu chcete ponúknuť. Môžete
prijímať a odosielať platby v akejkoľvek mene (bez ohľadu na to, akú menu bežne s daným
zákazníkom alebo dodávateľom používate).
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MICROSOFT CLASS SERVER

Microsoft Slovakia, spol. s r.o.

Class  Server  predstavuje  výkonnú  platformu  pre  správu  vzdelávacieho  procesu  umožňujúcu

sprístupňovať  vyučovanie  a  hodnotenie  cez  web.  Dovoľuje  tak  školám  a  učiteľom  sledovať  a

zlepšovať výsledky študentov s ohľadom na miestne štandardizované osnovy. 

Tým,  že  Microsoft®  Class  Server  poskytuje  dáta  o  študijných  výsledkoch  jednotlivých  žiakov

v reálnom  čase  a  na  základe  štandardizovaných  výukových  materiálov,  zlepšuje  obzvlášť

rozhodovacie schopnosti každej školy a študijné výsledky jej žiakov.

Vlastnosti / možnosti Class Serveru :

• Portál plne prispôsobiteľný (upraviteľný) potrebám škôl a učiteľom,

- webové stránky celej školy, s možnosťou ďalšieho členenia,

- každá skupina, trieda môže mať svoje domovské stránky.

• Možnosť vytvárať automaticky hodnotené testy prístupné cez web,

- sprievodca Vás prevedie už preddefinovanými šablónami,

- dosiahnuté hodnoty v testoch je možné následne spracovať a exportovať (napr. MS Excel).

• Možnosť hodnotenia práce študentov vzhľadom k miestnym štandardizovaným osnovám,

- napríklad jednotné celonárodné maturity.

• Kompatibilitu s otvorenými štandardami Instructional Management Standards (IMS) a Sharable

Content Object Reference Model (SCORM) pre obsah.

• Kompatibilitu  s otvorenými  štandardami  Schools  Interoperability  Framework  (SIF)  pre

integráciu aplikácii (Enterprise Application Integration),

- možná spolupráca s rôznymi aplikáciami pre evidenciu študentov atď.
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• Klient pre učiteľov - navrhnutý s ohľadom na špecifickú prácu učiteľov,

- Ponúka dve užívateľské rozhrania – jednoduchšie a rozšírené,

- umožňuje  vytvárať,  upravovať,  priraďovať,  zbierať,  hodnotiť  a  známkovať  výukové

materiály,

- vytvárať  vlastné  kurzy  –  napríklad  importovaním  už  hotových  dokumentov  –  z MS

PowerPoint, MS Word, html.,

- obsahuje  jednoduchý  editačný  nástroj  výukových  materiálov,  ktorý  umožňuje  priamo

vytvárať a editovať kurzy, či použiť MS FrontPage ako nadstavbu,

- umožňuje pracovať i v režime off-line, teda bez pripojenia ku škole.

• Možnosť prístupu rodičov k výukovým materiálom,

- sledovanie práce svojich detí - ich testov, domácich úloh ...

• Možnosť zvolenia jazykovej mutácie (česká, anglická a ďalšie svetové jazyky, slovenská verzia

v príprave).

• Možnosť využiť adresárové služby MS Active Directory pre overovanie užívateľov.

• Možnosť hromadného vkladania užívateľov (vo formáte CSV).

• Možnosť pravidelného zálohovania.

• Možnosť vyhľadávania a zdieľania už vytvorených kurzov medzi ostatnými školami.

• Možnosť využitia pokročilého zabezpečenia prenosu dát – SSL.

• Ďalšie informácie na http://www.microsoft.com/slovakia/education/classserver/.
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INFORMAČNÝ SYSTÉM UNIVERZITY A PODPORA ON-
LINE VZDELÁVANIA.

Ing. Jozef Mužík, Ing. Milan Tabak

Abstrakt:
E-vzdelávanie je v súčasnej dobe veľmi často spomínaná a presadzovaná aplikácia informačných
a komunikačných technológií v procese vzdelávania. E-vzdelávanie prináša do procesu výučby novú
dimenziu a to na jednej strane v metodike výučby a na strane druhej v riešení softverovej
a hardverovej infraštruktúry. Článok popisuje  rámcové východiská pre implementáciu e-vzdelávania
do akademického informačného systému, popis architektúry, funkčných modulov, služieb a prevádzku
systému.

Kľúčové slová: e-vzdelávanie, e-learning, IKT, ICT,  blended learning, ECTS

Niekoľko slov na úvod.

Veda  a  výskum,  vedecké  poznávanie,  získavanie  a  distribúcia  znalostí  je  dôležitým impulzom a
zdrojom  rozvoja  informačnej   spoločnosti.  Implementácia  nových  poznatkov  do  technických,
technologických,  ekonomických  a  vzdelávacích  procesov  zvyšuje   schopnosť   presadiť  sa
v konkurenčnom boji.  Otázkou zostáva ako  efektívne dokážeme využívať dostupné technológie a
adekvátne  reagovať  na  podnety,  ktoré  v  tomto  ohľade  prichádzajú  z  technicky  a  technologicky
vyspelých krajín.  V súvislosti  s aktuálnymi trendmi sa stále viac dostáva do popredia problematika
znalostnej ekonomiky. Jedným z podstatných faktorov ovplyvňujúcich budúcnosť  školy, je schopnosť
využívať  informačné  a komunikačné  technológie  vo  vzdelávaní.  Cieľom  je  sprístupniť  výučbu
a získavanie  poznatkov  čo  najširšiemu  spektru  záujemcov  a to  ako  v rámci  denného  tak
i celoživotného a dištančného štúdia. Spoločnosť postavená na poznatkoch vyžaduje aby škola bola
otvorená. Otvorenosť sa prejavuje nie len v oblasti zvyšovania počtu študentov, vytváraním nových
študijných odborov ale aj  vo využívaní IKT vo výučbe.
Účelom  článku  je  podať  technickú   informáciu  o implementácii  IKT  pre  podporu  vzdelávacích
procesov na Žilinskej univerzite. 

1. Východiská pre definovanie architektúry e-vzdelávania na
ŽU.

Výučba  je  založená na riadenom štúdiu  s podporou informačných a komunikačných technológií.
IKT dodávajú vzdelávaniu časové, finančné, organizačné, konkurenčné (je možné osloviť väčší počet
študentov,  v krátkej  dobe,  s nižšími  nákladmi)  a mnohé  ďalšie  prednosti  oproti  klasickej,  len
prezenčnej  výučbe, ktorá sa sústreďuje na odovzdanie istého množstva informácií študentom počas
prednášok a cvičení.  Prezenčná výučba je  v celom rozsahu usmerňovaná vyučujúcim a  študent  je
„kŕmený“ informáciami  a pri skúške sa zisťuje, čo všetko dokázal do seba dostať a zapamätať si.
Cieľom je   vytvoriť priestor  pre aktivity,  rozhodnutia  a zodpovednosť samotného študenta.  Učiteľ
(cvičiaci)  definuje problémy a určuje  ciele, usmerňuje študenta pri  štúdiu, riešení úloh a priebežne
overuje  jeho  znalosti.  Nové  technológie  prichádzajú  s novými  metódami  vzájomnej  spolupráce
učiteľa  a študenta  ako  aj  študentov  resp.  učiteľov  navzájom.  Účelom  e-vzdelávania   je  zlepšiť
efektívnosť výučby.
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E-vzdelávanie je systémové riešenie, ktoré je tvoria:
- informačné a komunikačné technológie 
- metodické postupy (WBT, CBT, samostatné e-kurzy,  kombinovaná výučba ...)
- forma, štruktúra a obsah študijných materiálov (objektov)
- riadenie a organizácia štúdia  

E-vzdelávanie využíva informačné a komunikačné technológie, ale ťažisko je  stále v aplikácii.
Informačné a komunikačné technológie vnášajú do procesu štúdia nové možnosti  - prístup
k študijným materiálom a komunikáciu s učiteľom (tútorom) nezávisle na mieste a čase, nové formy
prezentácie poznatkov, vyhľadávanie a získavanie informácií mimo univerzitný informačný priestor,
zapojenie do diskusných skupín, atď.
E-vzdelávanie  vytvára predpoklady  pre ECTS štúdium – podpora individuálnych študijných plánov –
adresné štúdium. Učenie môže byť prispôsobené každému jednotlivému študentovi. Štúdium je
usmerňované podľa odborného zamerania (profilu) študenta, absolvovaných skúšok, predchádzajúcej
výučby, osobných učebných cieľov. 
IKT vytvárajú predpoklady pre  riadenie kvality ako vlastnej výučby, tak i organizačného
zabezpečenia.
Jednoduchá správa znalostí, pravidelná údržba a aktualizácia – „systému znalostí“ v elektronickej
forme.
Rozvoj celého systému je plánovitý (SW a HW upgrade) s dôsledným  uplatňovaním štandardov,
s fakultami  pripravenými  na zavedenie  e- vzdelávania a optimálnym pomerom – učiteľ / študenti. 

1.1. Efektívnosť e-vzdelávania.
Ako využiť IKT tak, aby e-vzdelávanie bolo skutočne efektívne? Základné prístupy k efektívnemu e-
vzdelávaniu:

• Zmiešaný („blended“) prístup – nevytvárať jeden dlhý súvislý kurz. Výučbu rozdeliť do
segmentov  prezentačnej výučby skombinovanej s časťami postavenými na IKT – „učebné
objekty“. Učebné objekty sú navrhnuté tak, aby podporovali individuálne potreby študentov,
dali sa samostatne vyhľadávať a používať podľa potreby (ich správa a používanie je súčasťou
riadenia znalostí „knowledge managementu“) 

• Učenie  prispôsobiť jednotlivcom. Študenti môžu byť nasmerovaní na konkrétne študijné
objekty podľa profilu študenta, absolvovaných testov, kurzov, zamerania ... študenti majú
k dispozícii nástroje ako sú záložky, poznámky, prepojenia na iné kurzy, zdroje informácií...
Tieto vlastnosti poskytujú e-books v pdf formáte pri použití e-book čítača. 

• Podpora spolupráce pri učení a to ako  študentov  medzi sebou, tak medzi učiteľom
a študentmi nezávisle na mieste a čase. Diskusné skupiny viazané na konkrétne problémy
v kurze umožňujú zachytávať skúsenosti, vytvárať zoznamy FAQ atď. Absolvovanie kurzu
neznamená ukončenie prístupu k študijným materiálom. Študent môže opakovať už prebranú
problematiku a zároveň získavať nové vedomosti. Aktivity študentov spojené s procesom
štúdia  je možné charakterizovať ako:

- asynchrónne  - samostatné štúdium – prístup k študijným materiálom, vyhľadávanie ďalších
zdrojov informácií ...riadi si študent . 

      Zabezpečuje  komunikačný podsystém, sieť informačných serverov, vyhľadávacie 
      stroje (search engines), web bot – oznamovanie o nových vzdelávacích materiáloch,      
      metainformačná nadstavba, správa znalostí, diskusné skupiny, telefón, audio-grafické 
      konferencie, VoIP, VoD,... 
- synchrónne  - sú založené na súčasnom spojení jedného prípadne viac študentov s  tútorom -

kontrola úloh, hodnotenie samostatných prác, tímová práca (spoločné riešenie problému –
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zdielanie dát, „obrazovky“), konzultácie, ... sú organizované a moderované tútorom. Podporné
nástroje -   napr. chats, videokonferencie, ...

• Systematické zaznamenávanie znalostí, ich uchovávanie, vyhľadávanie a šírenie. Rozhranie
medzi len e-vzdelávaním a riadením znalostí „knowing management“ sa postupne stiera. Ako
IKT umožňujú ponúkať e-vzdelávanie v malých objektoch, ktoré sú dostupné v okamihu
potreby, môžu byť tieto objekty zhromažďované, ukladané, vyhľadávané a distribuované. Pri
spolupráci študentov, konzultantov, pedagógov pri štúdiu týchto „učebných objektov“
vznikajú nové informácie a objavujú sa nové fakty, ktoré je možné zachytiť a zdieľať
s ostatnými. Napr. študent môže behom kurzu položiť otázku lektorovi. Jeho znalosti
a skúsenosti, ktoré do tejto doby neboli vyslovené  sú sformulovaná, keď odpovie. Táto
informácia môže byť ihneď integrovaná do kurzu a použitá v budúcnosti  aj v iných kurzoch.
Týmto spôsobom je možné postupne zaznamenať vedomosti a skúsenosti, ktoré pozná
(poznala) len úzka skupinka  ľudí, alebo boli v hlavách jednotlivcov. Nový obsah kurzu takto
môže byť modifikovaný v pomerne krátkej dobe.

1.2. Požiadavky e-vzdelávania na infraštruktúru. 
E-vzdelávanie  je  súčasťou  komplexného   informačného  systému  univerzity.  Využíva  databázy
existujúcich IS, podporné systémy a väzby na externé informačné subsystémy, ako sú:

- správa, riadenie a organizácia štúdia (register študentov, evidencia priebehu štúdia, skúšky,
rozvrhy, pasport učební)

- jednotná správa užívateľských účtov a profilov s prepojením na univerzitný help-desk
- správa a riadenie prístupu k študijným a vzdelávacím materiálom. Vystavovanie študijných

materiálov, sprístupnenie prostredníctvom www portálov, definovanie formátov údajov a
štruktúr databáz, prepojenie s knižničným informačným systémom, metainformačný systém
(spojenie s katalógom univerzitnej knižnice).

- nástroje pre vytváranie študijných a vzdelávacích materiálov 
- publikačný a redakčný systém univerzitného intranetu (za vkladanie a aktualizáciu

primárnych údajov a informácií zodpovedajú konkrétne pracoviská univerzity)
- knižničný informačný systém, metainformačný a vyhľadávací systém pre informačné

databázy (fulltext, kľúčové slová, upload a aktualizácia informačných a študijných
materiálov...)

- akademický informačný systém (personálna databáza zamestnancov, úväzky učiteľov, správa
čipových kariet, ubytovanie študentov ...)

- správa služieb a a funkcií e-vzdelávania – riadenie a kontrola štúdia s podprou e-vzdelávania.
Riadenie štúdia, spolupráca učiteľa so študentom - diskusné skupiny,  hodnotenie výsledkov
štúdia, prepojenie na akademický informačný systém  študijné plány, nárokovanie predmetov.
Správa účtov pre dištančné on-line kurzy, prístup k vzdelávacím programom ...

- E-vzdelávanie využíva v plnej miere služby konvergovanej počítačovej siete univerzity
(univerzitná metropolitná sieť) ako sú centrálna správa siete, VLAN, VoIP, VoD, multicast,
QoS. Sieť je doplnená WiFi access pointami a umožňuje pripojenie mobilných počítačov
študentov a učiteľov. Komunikačná infraštruktúra je doplnená o internátne siete (dátové
prípojky na izbách študentov). Prístup k vybraným funkciám e-vzdelávania je umožnený aj z
extranetu (t.j. z priestoru mimo doménu univerzity)

- technické vybavenie je tvorené učebňami a laboratóriami s VT. Časť učební vybavených VT
nie je zaradená do rozvrhu  a je využívaná študentmi v rámci ich individuálnych rozvrhov.
Prevádzka systému je zabezpečovaná centrálne v skonsolidovanom dátovom centre
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s nepretržitou prevádzkou a zabezpečeným zálohovaním a archiváciou dát. Požaduje sa
doplňujúce technické vybavenie na strane študenta a učiteľa - IP telefón, videokamera (PC).
Vybavenie prednáškových sál a učební – dátová prípojka, dataprojektor, interaktívna biela
tabuľa, vizualizér, tlačiareň. Učebne dopĺňa  videokonferenčný systém.

- podpora používateľov – help-desk pracovisko

1.3. Schéma e-learning architektúry.

1.4. Dlhodobá  koncepcia  a organizačné  opatrenia  pre  zavedenie  výučby
s podporou e-learningu  (formy nasdenia e-learningu): 

V prvej etape implementácie zameranie na podporu (doplnenie)  prezenčnej výučby o  kombinovaný
(blended) prístup.  V ďalšej  etape rozvoja rozšírenie o tematicky zamerané elektronické (dištančné)
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on-line  kurzy.  Využitie  v  individuálnych  študijných  plánoch,  voliteľné  rozvrhy,  medzifakultné
štúdium (ECTS štúdium). 
Určenie kompetencií:
Systémové opatrenia – vedenie univerzity / fakúlt: definuje ciele, zabezpečuje organizáciu a internú
legislatívu  (autorské  práva,  edičný plán,  akreditácie,  motivácia,  financovanie,  interné  školenia  pre
vyučujúcich ...)
Definovanie vzdelávacieho obsahu (štruktúra údajov) -  fakulty, vedecké rady, Ústav celoživotného
vzdelávania – definovanie študijných programov, odborného zamerania a obsahu výučby s podporou
e-vzdelávania,  definovanie  systému hodnotenia  študijných  výsledkov,  individuálne  študijné  plány,
a uplatňovanie štandardov pre e-vzdelávanie....
Nasadenie   IKT  -  informatici  -   komunikačný  podsystém  (vlastnosti),  systémové  a aplikačné
programové  vybavenie,  technické  vybavenie,  publikačný  systém,  štruktúra  informačných
a znalostných databáz, metodické pokyny, systémová integrácia.

2. Implementácia e-vzdelávania do prostredia univerzity.

Štruktúra komunikačného podsystému a serverov  z pohľadu implementácie a
podpory e-   vzdelávania na ŽU.
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MAN-ŽU  spája  pomocou  optických  rozvodov  jednotlivé  lokality  univerzity  a  vytvára
vysokorýchlostnú  chrbticovú  sieť  využívajúcu  technológiu  prepínaného  gigabitového   ethernetu.
Aktívne prvky MAN-ŽU sú rozdelené do dvoch základných skupín. Jednu skupinu tvoria chrbticové
prepínače zabezpečujúce spojenie medzi jednotlivými lokalitami metropolitnej siete, druhú skupinu
aktívnych  prvkov  tvoria  prepínače  umožňujúce  pripojenie  lokálnych  prístupových  sietí  a ich
začlenenie  do  VLAN  podľa  logickej  štruktúry,  nezávisle  na  fyzickej  dislokácii,  čo  umožňuje
garantovať koncovému užívateľovi prenosové pásmo 10/100Mbps. 

Bezdrôtová WiFi sieť v súlade s normou Ethernet 802.b umožňuje pripojenie  mobilných zariadení
prenosovou rýchlosťou  11Mbps. Je budovaná v etapách. Cieľom je  vytvoriť komplex prístupových
bodov bezdrôtovej siete tvoriacich jednu virtuálnu sieť s pokrytím celého univerzitného areálu.   

Základná charakteristika siete:
• TCP/IP
• Podpora QoS
• Multicast
• VLAN
• Centrálna správa siete
• VoIP
• IP TV
• Konvergovaná IP sieť

Aplikačný server – pre e-vzdelávanie
Vybudovaný na HW platforme dvojprocesorového servera  IBM  BladeCenter HS20 - 88329TX  pod
operačným systémom Microsoft 2003 Server. Zabezpečuje prevádzku aplikácií e- vzdelávania:

• Akademický informačný systém 
• LMS MOODLE

Streaming server
Sllúži na broadcastovú distribúciu audiovizuálnych študijných materiálov v univerzitnej sieti. Zároveň
umožňuje realizovať priame video  prenosy v reálnom čase z konferencií, mítingov atď.
Technologicky je postavený na báze SW Microsoft Windows Media Server 9.
Knižničný server – virtuálna knižnica
Zabezpečuje prístup k elektronickým publikáciám a knižničnému informačnému systému DAWINCI.
Využíva databázu MS SQL.
Informačný systém pre podporu e-vzdelávania Žilinskej univerzity 
Súčasná štruktúra systému je nasledovná:
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Užívatelia:
• študenti,
• učitelia,
• vedenie fakúlt //univerzity
• študijné oddelenia fakúlt / univerzity
• správa systému, podpora používateľov

Funkcie a možnosti:
• Študenti: Nárokovanie predmetov a po zápise prístup cez heslo k zapísaným predmetom

v príslušnom ročníku. Majú prístup k svojim výsledkom,  možnosť prihlasovania na
skúšky, vstup do LMS a Evaluácie-hodnotenia predmetu.
Priečinok je súčasťou organizácie vyučovania príslušného predmetu.

• Učitelia: Podľa vytvoreného vzoru má učiteľ prístup cez heslo do vlastného priečinku. Vedúci
katedry určí garanta predmetu. Garant kompletizuje Informačný list predmetu. Po
skompletizovaní ILP je možný vstup vyučujúcich do LMS. Učitelia v ňom umiestňujú
informácie pre študentov. Spôsob umiestňovania elektronicky spracovaných informácií je
jednoduchým prekopírovaním z vlastných počítačov. Prístup do LMS, skúšacieho systému a
prihlasovacieho systému podľa spracovaných návodov, prípadne školení. Učiteli vypisujú
skúšobné termíny a zadávajú výsledky.
Majú prístup do Evaluácie-hodnotenia predmetu študentami

      Spolupráca učiteľov  so správcom systému je popísaná v dohodnutých pravidlách. 
• Vedenie: Vedúci pracovníci majú možnosť získania informácií o využívaní systému e-

vzdelávania. Vstup do jednotlivých predmetov je podľa zodpovednosti za daný predmet. 
• Študijné oddelenia: Udržiavajú evidenciu osobných údajov, študijných programov, majú

možnosť zadávať a opravovať študijné výsledky, realizujú zápis do vyššieho ročníka... 
• Prevádzka systému a podpora používateľov: Zabezpečuje funkčnosť systémov. Používatelia

majú možnosť automaticky poslať e-mailovú informáciu v prípade poruchy a nefunkčnosti
systému. Spolupracujú s používateľmi,  posielajú informácie o termínoch naplnenia systému
informáciami, o zmenách v systéme a pod. 

Užívateľský prístup:
• Cez univerzitný porrtál. Tenký klient má povolený prístup aj z extranetu. Hrubý klient len

v rámci univerzitného intranetu.
Systém unožňuje komplexné používanie všetkých dostupných služieb systému pre podporu e-
vzdelávania, alebo len vybraných funkcií.  Napr. vyučujúci si organizuje  výučbu klasickým
(prezenčným) spôsobom a využiva sa len subsystém pre prihlasovanie na skúšky. 

Všeobecná charakteristika systému e-vzdelávania
Systém pre podporu e-vzdelávania je súčasťou integrovaného informačného systému univerzity.
Jednotlivé subsystémy sú navzájom integrované prostredníctvom univerzitného portálu (intranetu).
Systém je centralizovaný, využíva jednotné číselníky a spoločné databázy údajov.
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Databázy sú konsolidované a za ich napĺňanie a aktualizáciu zodpovedajú pracoviská, kde primárne
údaje prichádzajú alebo vznikajú – sú to pracoviská rektorátu, fakulty (vedecké rady, študijné
oddelenia, katedry, vyučujúci), oddelenia personálne, rozvrhové ... Špecifiká fakúlt (katedry, kreditný
systém,..) sú definované prostredníctvom parametrov.
Systém pre e-vzdelávanie využíva nasledovné údajové štruktúry:

• Univerzitné číselníky
• Databáza uchádzačov
• Register študentov

Personálna databáza
Informačné listy predmetov (študijné plány)
Systém využíva ďalšie funkcie informačného systému univerzity:
Jednotná správa užívateľských účtov (autentizácia, autorizácia)
Správa čipových kariet
Redakčný systém univerzitného intranetu
Funkcie systému sú riadené dátami. Zmena údajov v databáze vyvolá zmenu chovania systému.
Systém je možné  modifikovať prostredníctvom konfiguračných parametrov (počet fakúlt, názvy,
číselníky, skratky, kreditný systém,...)
Architektúra je trojvrstvová a je tvorená:
klient tenký (napr. študent), hrubý. (napr. študijná referentka). Hrubý klient zadáva a modifikuje
primárne údaje.
server (servery)
databázy

Systém tvoria dva logicky samostatné okruhy, ktoré spoločne využívajú spoločnú údajovú základňu. 
Prvý okruh –  obsahuje komplexné údaje o študentovi, funkcie na ich aktualizáciu, údržbu, tlač
zostáv, štatistiky...
Druhý okruh -  obsahuje údaje a funkcie pre podporu e-vzdelávania – vstup do LMS (MOODLE) a
ďalšie doplňujúce funkcie – vypisovanie termínov a prihlasovanie na skúšky, hodnotenie predmetov,
zadávanie študijných výsledkov, atď.
Pri práci so systémom sú jednotlivým užívateľom automaticky sprístupnené len tie údaje a funkcie
ktoré sú bezprostredne nutné pre danú činnosť. (Napr. študent má prístup len k tým predmetom, ktoré
má zapísané, učiteľ len k tým predmetom ktoré zabezpečuje a k tým študentom, ktorí si jeho predmet
zapísali).
Logická štruktúra funkcií systému je odvodená od  procesov spojených so zabezpečovaním výučby na
univerzite. Systém obsahuje prostriedky pre riadenie kvality.
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Model funkcií systému pre podporu e-vzdelávania na ŽU

Schválenie študijných programov

Študijné oddelenie (hrubý klient)

Rozvrhové oddelenie (hrubý klient) 

Katedry/garanti predmetov (hrubý klient)

Učitelia (tenký klient) Študenti (tenký klient))

206
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1. Vedecká rada fakulty



Parametrizácia a nastavenie systému. Systém pracuje s centrálnou databázou. Údaje pre
jednotlivé fakulty sú  logicky oddelené. Špecifiká fakulty a rozdielne študijné podmienky (napr.
kreditný systém, názvy a skratky,...) je možné dodefinovať prostredníctvom parametrov. Parametre je
možné nastavovať na úrovni správcu systému ale i študijnej referentky.  Prístup prostredníctvom
hrubého klienta.

Spracovanie študijných programov. Komplexné spracovanie informačného listu
predmetu. Údaje z informačného listu sú využívané študentmi pri nárokovaní predmetov
a subsystémom pre podporu e-vzdelávania. Zabezpečujú katedry, alebo študijné oddelenia fakúlt.
Prístup prostredníctvom hrubého klienta. Ako vstup je využívaný  formulár informačného listu
predmetu

Evidencia a aktualizácia osobných údajov o študentovi. Evidencia je riešená komplexne od prvého
kontaktu uchádzača až po úspešné ukončenie štúdia. Zabezpečujú študijné oddelenia fakúlt. Prístup
prostredníctvom hrubého klienta. Výstup do registra študentov a na správu  čipové kariet.
Aktualizácia vybraných personálnych údajov prostredníctvom univerzitného terminálu.

Priebeh štúdia. Zápis prijatých do prvého ročníka. Pridelenie osobného čísla. Zápis do vyšších
ročníkov, evidencia študijných výsledkov, kontrola štúdia, kreditný systém, definovanie študijných
stavov študenta, štatistiky a prehľady. Výstup do registra študentov a na správu čipových kariet..
Zzabezpečujú študijné oddelenia fakúlt. Prístup prostredníctvom hrubého klienta.

Štipendiá. Komplexné spracovanie štipendií a pôžičiek študentov. Zabezpečujú študijné oddelenia.
Prístup prostredníctvom hrubého klienta.

Úväzky učiteľov a tvorba rozvrhu. Zabezpečuje študijné oddelenie rektorátu. Prístup
prostredníctvom hrubého klienta. Väzba na personalistiku.

Podpora e-vzdelávania -  funkcie pre učiteľa. Prístup prostredníctvom tenkého
klienta. 

1. Predmety zabezpečované učiteľom / katedrou
2. Informačné listy predmetov
3. Prihlasovanie na skúšku – vypísanie termínov,  času skúšky, miestnosť,definovanie kritérií

pre prihlasovanie (napr. max. počet prihlásených,... ) 
4. Zápis výsledkov / známok. Spracovanie skúšobných správ.
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1. Výučba katedry
2. Informačné listy
3. Prístup do LMS (MOODLE)
4. Skúšobné termíny
5. Zápis študijných výsledkov
6. Evaluácia – spracovanie

pripomienok

1. Nárokovanie predmetov 
2. Prístup do LMS (MOODLE)
3. Prihlasovanie na skúšku
4. Prezeranie štud. výsledkov
5. Evaluácia



5. Evaulácia – štatistiky a hodnotenie pripomienok študentov k prednáškam a cvičeniam
predmetu.

6. Vstup do LMS MOODLE

Podpora e-vzdelávnia – funkcie pre študenta. Prístup prostredníctvom tenkého klienta.
1. Nárokovanie predmetov  (predzápis predmetov)
2. Vstup do LMS (MOODLE)
3. Prihlasovanie na skúšku
4. Sledovanie študijných výsledkov
5. Evaulácia – hodnotenie výuky predmetu (prednášky, cvičenia)

Riešenie podpory vzdelávania je sprevádzané jeho integráciou do akademického informačného
systému a previazaním na ďalšie externé subsystémy ako je ubytovanie, stravovanie, export údajov
pre poisťovne atď. Priama väzba na systém jednotnej správa užívateľských účtov s využitím LDAP
servera zabezpečuje študentovi pridelenie univerzitného loginu a prístupových práv k zdrojom e-
vzdelávania podľa jeho študijného programu. Po zápise do prvého ročníka je študentovi vydaný
preukaz na čipovej karte. Pri zápise do vyššieho ročníka je študentovi preukaz prolongovaný vizuálne
i elektronicky. Preukaz študenta plní zároveň funkciu čitateľského preukazu i preukazu stravníka. Pri
ukončení alebo prerušení štúdia sú všetky funkcie študentského preukazu zablokované. Celý proces
inicializuje študijná referentka.
Okrem funkcií evidenčného systému a funkcií LMS je celý akademický systém postupne dopĺňaný
funkciami pre vzájomnú komunikáciu medzi učiteľom a študentmi. V súčasnosti hlasová komunikácia
medzi jednotlivými časťami univerzity využíva IP telefóniu a vo fáze overovania je „ad hoc“
videokonferenčná komunikácia. Súčasťou  videokonferenčnej komunikácie na univerzite je aj „room“
videokonferenčný systém POLYCOM.
Systém pre svoju prevádzku vyžaduje MS SQL databázu a aplikačné servery na  báze
LINUX/Apache/PHP.

Niekoľko slov na záver.
Popisovaný systém je na Žilinskej univerzite v prevádzke 2. rok. V akademickom roku 2003/2004 bol
využívaný v rámci pilotnej prevádzky. V akademickom roku 2004/2005  už v rutinnej prevádzke.
Systém je otvorený a postupne je dopĺňaný o ďalšie funkcie. Bol vytvorený riadiaci vývojový tím,
ktorý zhromažďuje a vyhodnocuje pripomienky a požiadavky užívateľov a navrhuje ich
implementáciu. Niekoľko štatistických údajov o využití e-vzdelávania v zimnom semestri 2004/2005 -
počet predmetov: 213, počet študentov: 2178, počet učiteľov: 143 - svedčí o tom, že o využívanie IKT
vo výučbe je záujem, ako na strane študentov tak i učiteľov. Aktívne využívanie systému  vyžaduje
kvalitnú a nepretržitú prevádzku systému, čo si vyžaduje odpovedajúce spoľahlivé servery,
zálohovanie databáz a rýchlu obnovu funkčnosti pri výpadku. Na druhej strane systém vyžaduje
kvalitnú prácu  a dodržiavanie  časového harmonogramu od všetkých účastníkov podieľajúcich sa na
prevádzke systému, hlavne na úrovniach na ktorých sú do systému zadávané prvotné údaje – študijné
referáty,  vyučujúci, ... 
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Abstrakt slovenský
Akademický informačný systém (AIS) je  komplexný informačný systém, ktorý pokrýva celý životný
cyklus trojstupňového štúdia na vysokej škole. Od roku 2005 je vývoj AIS podporovaný Ministerstvom
školstva SR v rámci  rozvojových IT projektov. Jedným z cieľov projektu je implementácia  AIS na
ôsmich slovenských univerzitách.

Abstract English 
Academic information system (briefly AIS) is a complex information system that covers whole life
cycle of the student’s study at the university.  From 2005 the development of AIS is supported by
Ministry  of  education  of  Slovak  republic  in  the  framework  of  central  development  IT  projects.
According to the project AIS is implemented at eight Slovak universities.

Kľúčové slová 
Akademický informačný systém, centrálny rozvojový projekt

1. Stručná história AIS 
O integrovanom automatizovanom systéme štúdia sa na Prírodovedeckej  fakulte UPJŠ v Košiciach
(ďalej len PF UPJŠ) začalo uvažovať v roku 1997 v súvislosti s úmyslom fakulty zmeniť zaužívaný
systém štúdia na kreditový s rešpektovaním ECTS štandardov (European Credit Transfer System). V
roku 1998 získali Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave,
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Fakulta  matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave a Prírodovedecká fakulta  UKF v Nitre
spoločný  projekt  TEMPUS,  ktorého  cieľom  bol  prechod  na  nový  systém  štúdia  na  báze  ECTS
štandardov.  Prírodovedecká  fakulta  UK  a  PF  UPJŠ  získali  i  ďalší  TEMPUS  projekt,  ktorý  bol
zameraný  na  budovanie  moderných  informačných  projektov.  PF  UPJŠ  v  rámci  týchto  TEMPUS
projektov, ako jedna z prvých na Slovensku, prešla na kreditový systém štúdia, pričom súčasne riešila
aj problém implementácie informačného systému na podporu riadenia novej formy štúdia. Pretože na
Slovensku ale ani v zahraničí nebol známy produkt, ktorý by cenovo a funkčne vyhovoval potrebám
slovenských vysokých škôl, UPJŠ postupne vybudovala Akademický Informačný Systém (ďalej len
AIS), ktorý neskôr implementovala na celej univerzite.

Jednotlivé časti informačného systému boli uvádzané do rutinnej prevádzky etapovite od septembra
1998.  AIS  mal  pôvodne  podporiť  zavedenie  kreditového  systému  štúdia,  rešpektujúceho  ECTS
(Európsky systém prenosu kreditov) štandardy na PF UPJŠ. Prioritne boli preto riešené subsystémy na
zabezpečenie  prijímacieho  konania,  evidenciu  študentov a výsledkov ich  štúdia,  tvorbu  študijných
programov  a rozvrhu.  Keďže  zámerom bolo  vytvoriť  systém  komplexný  a integrovaný,  postupne
pribúdali i ďalšie podporné a doplnkové subsystémy. Tieto subsystémy sú už siedmy rok v rutinnej
prevádzke na UPJŠ (od začiatku sa systém používa na PF UPJŠ, postupne ho začali používať aj ďalšie
fakulty  univerzity).   V súčasnosti  AIS poskytuje  takmer kompletnú  podporu  pre riadenie  prvého,
druhého a tretieho stupňa vzdelávania. 

Aj  keď riadenie  štúdia  je  primárnou úlohou AIS,  nemôžeme ho chápať  ako  izolovaný systém na
riadenie štúdia,  ale  ako zárodok komplexného informačného systému univerzity.  Na zabezpečenie
prevádzky  systému  slúžia  podporné  subsystémy  ako  správa  používateľov,  správa  číselníkov
a parametrov systému,  správa ľudských zdrojov. Na základe možností využitia nahromadených dát
a k lepším  možnostiam  využívania  AIS,  vznikli  aj  doplnkové  subsystémy  prezentácia  na  www,
administratívny  systém,  ubytovanie  ako  doplnok  k riadeniu  štúdia  a subsystém  na  evidenciu
publikačnej činnosti. Viac informácií o jednotlivých fázach vývoja AIS je možné nájsť v prácach [2],
[4], [5], [6], [7] , [8] a [9]. Technologická platforma doterajšej verzie AIS je popísaná v [1] a [3].

Analýza a tvorba AIS bola robená tak, aby zodpovedala čo najvšeobecnejším podmienkam a nie iba
požiadavkám  jednej  univerzity.  AIS  je  implementovaný  a reálne  využívaný  i na  štyroch  ďalších
univerzitách: od roku 2001 prebieha rutinná prevádzka systému na UMB v Banskej Bystrici, v roku
2002 bol  systém uvedený  do  plnej  prevádzky  na   UKF  v Nitre a  PU Prešov  a v roku  2005  na
Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach. Záujem o jeho implementáciu už opakovane prejavili
i  ďalšie  univerzity a fakulty.  Od roku 2003 začala  v rámci vzájomnej  spolupráce využívať viaceré
subsystémy AIS i EkF TU Košice. V období marec - máj 2004 AIS s veľmi dobrými skúsenosťami
využívala  aj Teologická  fakulta  Katolíckej  univerzity  v Ružomberku.   V  auguste  2005   začínajú
inštalácie AIS na Univerzite Cyrila a Metóda v Trnave, Univerzite J. Selyeho v Komárne, Akadémií
umení v Banskej Bystrici a na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

2. Centrálny projekt
2.1. V roku 2005 bol MŠ SR akceptovaný a podporený centálny rozvojový IT projekt Akademický

informačný  systém,  ktorý  predložilo  združenie  ôsmich  slovenských  univerzít:  AU  Banská
Bystrica, UJS Komárno, UPJŠ Košice, UVL Košice, PU Prešov, UKF Nitra, TNAD Trenčín.
UCM  Trnava.  Jeho  cieľom  je  implementácia  AIS  na  ďalších  univerzitách,  stabilizácia
vývojového  tímu  na  UPJŠ  a tímov  zabezpečujúcich  prevádzku  na  jednotlivých  vysokých
školách ako aj vývoj druhej verzie AIS.

210



2.2. Podpora zo strany MŠ SR
2.3. MŠ SR podporilo projekt v prvom roku riešenia fixnou dotáciou 500 tis. Sk na infraštruktúru

pre každú zapojenú univerzitu. MŠ SR ďalej  v závislosti  od počtu študentov prispelo každej
univerzite na infraštruktúru AIS sumou 150 Sk na študenta a na prevádzku AIS sumou 200 Sk
na študenta. Špeciálnu položku tvoria fixné náklady na vývoj novej verzie AIS a implementáciu
AIS na všetkých zapojených školách. Celková dotácia projektu v prvom roku riešenia je 26 943
tis. Sk.

2.4. Projekt  je  otvorený  a v priebehu  jeho  riešenia  môžu  k nemu za  ekvivalentných  podmienok
pristúpiť i ďalšie slovenské univerzity.

2.5. Dôvody na vytvorenie novej verzie
Napriek  stabilnej  prevádzke  AIS na  čoraz  väčšom počte  univerzít  existuje  niekoľko dôvodov na
vytvorenie  druhej  verzie  AIS.  Predovšetkým v technologickej  oblasti  sa  za  posledné  roky  udialo
viacero zmien, ktoré je potrebné zohľadniť v novej verzii. Zapracovať treba i skúsenosti UPJŠ resp.
českých univerzít z hromadnej prevádzky.

AIS  v súčasnosti  podporuje  tri  databázové  platformy,  čo  so  sebou  prináša  nie  málo  problémov
a rôznorodých netriviálnych riešení, ktoré sa prenášajú do nákladov a väčšej réžie na správu systému.
Vďaka projektu je možné zjednotiť platformu a tým efektívnejšie využívať možnosti databázového
systému. 

Počas vývoja sa menila legislatíva, predovšetkým vysokoškolský zákon a predpisy  o doktorandskom
štúdiu, došlo k zmene spôsobu akreditácie študijných programov, menili sa pojmy a mnohé prvotné
analýzy  sa  stali  zastaralé  a niekedy  až  nepoužiteľné.  Počas  nasadzovania  systému  na  ďalších
univerzitách, sme sa stretli aj s inými spôsobmi štúdia, s rôznymi kombináciami a postupmi, ktoré sú
špecifické len pre niektoré univerzity, prípadne fakulty, a preto bol systém postupne parametrizovaný,
menený a prispôsobovaný viac ako bol pôvodne plánovaný. Spomenuté situácie sa museli  riešiť na
existujúcich dátach pri nepretržitej prevádzke v časovej a kapacitnej tiesni, a preto mnohokrát vznikli
dočasné riešenia alebo nie celkom optimálne postupy 

V rámci životného cyklus informačných systémov sa dostal AIS do etapy, kedy je nevyhnutné prejsť
na novú verziu s aktuálnou analýzou, s novými modernými technológiami. 

2.6. Ciele projektu
Hlavným cieľom projektu je vytvoriť podmienky a prostredie pre ešte intenzívnejšie využívanie AIS
na  všetkých  zúčastnených  univerzitách,  zlepšenie  podpory  používateľov  AIS,  aktualizáciu
používaných  technológií,  ako  aj  vytvorenie  podmienok  pre  nasadenie  AIS  u všetkých  ďalších
záujemcov z radov slovenských vysokých škôl.

Konkrétne ciele projektu môžem zhrnúť do niekoľkých bodov:

1. Dopracovať AIS v spolupráci UPJŠ s ďalšími zúčastnenými univerzitami do takej podoby, aby
vyhovoval všetkým jeho používateľom a takto im uľahčiť riadenie systému štúdia na báze ECTS
štandardov.

2. Vytvoriť  podmienky  pre  implementáciu  Akademického  informačného  systému  na  viacerých
vysokých školách na Slovensku, zabezpečiť podmienky na jeho pravidelnú údržbu a aktualizáciu.
Vzhľadom na heterogénnosť a veľkosť zúčastnených univerzít má AIS predpoklady na uplatnenie
i  na iných vysokých školách  a môže sa  stať  základom integrovaného  informačného systému
ľubovoľnej univerzity.
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3. Dopĺňať  AIS  o ďalšie  funkcie  vyplývajúce  z rastúcich  požiadaviek  a skúsenosti  používateľov
a manažmentu univerzít, aktualizovať AIS v prípade zmien legislatívneho prostredia.

4. Integrovať AIS s už existujúcimi  informačnými systémami ako sú napr.  knižničné informačné
systémy, ekonomické informačné systémy, vytvoriť jednoznačnú identifikáciu študenta v rámci
všetkých časti integrovaného informačného systému. 

5. Neustále pracovať na zvyšovaní bezpečnosti AIS, reagovať na zmeny dostupných technológií a
rastúci počet používateľov systému ako aj ich požiadavky na funkčnosť systému.

6. Vytvoriť hotline linku pre podporu implementácie a prevádzky AIS.
7. Rozvinúť použitú  filozofiu  a technológie  do takej  úrovne,  aby mohli  byť použité   ako základ

integrovaného  informačného  systému  rezortu,  či  už  pre  prístup  k  distribuovaným údajom na
jednotlivých univerzitách alebo celoslovenskej databáze/dátovému skladu.

2.7. Spôsob vývoja, realizácie projektu
Na splnenie cieľov projektu je potrebné vytvoriť také prostredie, ktoré by podporovalo ďalší rozvoj
AIS na základe podnetov a spolupráce zapojených vysokých škôl. Prostriedkom na dosiahnutie tohto
cieľa spočíva v  stabilizácií riešiteľského kolektívu, využití skúsenosti a produktov z komerčnej sféry
a vo vytvorení realizačných kolektívov na všetkých zapojených VŠ.

Zástupcovia  univerzít  a ostatných  zainteresovaných  partnerov  tvoria  Riadiacu  radu  projektu  AIS,
ktorej hlavnou úlohou je rozhodovať o globálnom harmonograme a  strategických otázkach vo vzťahu
k ďalšiemu rozvoju AIS. Aktuálne problémy vývoja AIS rieši Implementačná rada projektu AIS, ktorá
je  zostavená  zo  zástupcov  jednotlivých  univerzít  a prípadne  ďalších  zúčastnených  partnerov  na
základe odporúčania riadiacej rady. 

Pre  plynulý  a  nepretržitý  vývoj  AIS  sú  vytvorné  tzv.  pracovné  skupiny,  ktoré  delia  AIS  podľa
cieľových  skupín  používateľov  a  logicky  súvisiacich  celkov.  Pracovné  skupiny  sme  rozdeli  do
nasledujúcich oblastí:

• pre riadenie štúdia – prijímacie konanie, študijné programy, rozvrh, evidencia štúdia, celoživotné
vzdelávanie, ubytovanie študentov, ...

• pre  manažérske  pohľady  –  prístupové  práva  pre  manažérov,  funkcie  na  podporu  riadenia,
organizačná štruktúra, ...

• pre  systémovú  podporu  –  bezpečnosť,  správa  používateľov,  elektronický  podpis,  archivácia,
reinštalácie, výkonnosť, väzby na externé systémy, identifikácia osôb, ... .

Cieľom každej skupiny je podieľať sa na koordinácii vývoja danej oblasti, konzultácií, navrhovania
a oponovania nverhovaného riešenia, tvorby analýzy.

2.8. Podpora komerčných firiem
UPJŠ dlhodobo spolupracuje s technologickou softvérovou firmou VSL Software s.r.o. Košice, ktorá
sa podieľala už na vývoji technológie pre prvú verziu AIS. Pri spolupráci dochádza k skĺbeniu výhod
akademického  prostredia,  skúseností  a znalostí  z riadenia  univerzity  a profesionálnych  postupov  a
 produktov  využívané  v komerčnom  prostredí.  To  by  malo  pomôcť  vytvoriť  stabilné  a cenovo
dostupné prostredie pre ďalší vývoj a prevádzkovanie AIS a jeho nasadzovanie aj na iných vysokých
školách. 
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Po dohode medzi partnermi zúčastnenými na projekte bola vybratá jednotná databázová platforma –
ORACLE.  Prispela  k tomu  i ústretovosť  spoločnosti  ORACLE,  ktorá  zúčastneným  univerzitám
ponúkla špeciálnu projektovú licenciu  na databázový systém a aplikačný server pre AIS.

V oblasti implementácie elektronického podpisu do AIS nadviazala UPJŠ spoluprácu so spoločnosťou
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s., čo by malo vyústiť do rozšírenia AIS o elektronické podpisovanie
prihlášok na štúdium, hodnotení študentov ako aj ďlších dôležitých dokumentov a informácií
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NOVÁ MULTIMEDIÁLNA TVÁR UČEBNÍC A
VZDELÁVACÍCH PRODUKTOV NA SKVALINENIE

VZDELÁVANIA

Anna Ondrejková

1. Úvod

Naša  súčasnosť  je  charakteristická  prudkým nárastom nových  informácií.  Ich dostupnosť,
spracovanie  a  následné  efektívne  využitie  si  vyžaduje  moderné  infokomunikačné  technológie,
schopné v krátkom čase poskytnúť veľké množstvo informácií s príslušným komfortom a tiež žiadúcu
selekciu,  v danom  čase  potrebných  informácií.  Tento  trend  sa  prejavuje  aj  v  oblasti  výchovy  a
vzdelávania  vyústením  do  inovovania  obsahu  vzdelávania,  hľadania  nových  metód,  foriem  a
materiálnych  prostriedkov.  Jednou  z  foriem  vstupujúcich  do  oblasti  vzdelávania  je  e-learning,
elektronické vzdelávanie.

Študent, ktorý si chce osvojiť určitú problematiku, už nemusí tradične absolvovať kurz a byť
fyzicky prítomný v konkrétnej vzdelávacej inštitúcii, ale sa môže v pohodlí domova prostredníctvom
infokomunikačných technológií venovať výučbe. Predpokladom je dostupnosť internetu a výpočtovej
techniky.

E-learning  (elektronické  vzdelávanie)  využíva  moderné  infokomunikačné  technológie  na
sprístupňovanie informácií, vzdelávanie na rôznych typoch škôl, od univerzít po zakladné školstvo,
ale  aj  celoživotné  vzdelávanie  a  odborné  aj  rekvalifikačné  kurzy.  Poskytuje  nové  nástroje,  ktoré
pridávajú  hodnotu  tradičným  vyučovacím  metódam.  Štúdium  prostredníctvom  multimediálnych
učebníc na CD-ROM, DVD-ROM alebo prostredníctvom on-line kurzov na internete prináša vysokú
atraktivitu,  pozdvihuje  vzdelávanie  na  hierarchicky  vyššiu  úroveň.  E-learning  zahŕňa  celú  škálu
aplikácií a procesov na distribuciu vzdelávania prostredníctvom infokomunikačných technológií.

Pre pegagógov je mimoriadne potrebné oboznámiť sa s inovatívnymi metódami vo vzdelávaní
a naštartovať  prípravu  nových  vzdelávacích  produktov  na  báze  infokomunikačných  technológií.
Propagované  budovanie  spoločnosti  založenej  na  vedomostiach  sa  nezaobíde  bez  kvalitného
vzdelávania.

2. Charakteristka elektronického vzdelávania
V súčasnosti  je  rozhodujúce  kontinuálne  nadobúdanie  vedomostí  i pre  rozvoj  ekonomiky.

Budovanie  spoločnosti  založenej  na  znalostiach  vyžaduje  aplikovanie  nových foriem vzdelávania,
rozšírenie  elektronického  vzdelávania.  Viacerí  autori  definujú  nový  termín  e-learning  s určitými
odlišnosťami.Všimnime si nasledovné definície.

E-learning je podľa [1] elektronické vzdelávanie, ktoré využíva počítačovú sieť na realizáciu,
interakciu alebo podporu výučby. Počítačovou sieťou sa pritom rozumie lokálna sieť LAN, rozľahlá
sieť WAN alebo celosvetová sieť internet.

Podľa  [2]  je  e-learning  on-line  sprístupňovanie  informácií,  komunikácia,  vzdelávanie  a
tréning. Poskytuje nové nástroje,  ktoré pridávajú hodnotu všetkým tradičným výukovým metódam,
štúdiu prostredníctvom učebníc, CD-ROM, DVD-ROM a počítačovo podporovaným formám výučby.
E-learning  nenahradzuje  klasické  triedy,  ale  ich  pozdvihuje  na  vyššiu  úroveň,  využijúc  výhody
nového obsahu a distribučných technológií na sprístupnenie vzdelávania.
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Podľa [3] je e-learning charakterizovaný ako systém riadenia toku vzdelávania/vedomostí vo
firme aj mimo nej umožňujúci nielen odovzdávať vedomosti, ale zároveň ich aj zdieľať a sledovať ich
rozvoj  a získať  spätnú  informáciu  o ich  efektívnosti.  Ide  o proces  formálneho  a neformálneho
vzdelávania  a výcvikových  aktivít,  procesov,  komunít  a udalostí  zabezpečovaný  prostredníctvom
elektronických kanálov  a  médií  napríklad  internet,  intranet,  CD-ROM,  DVD-ROM,  video  kaziet,
televízie, telefónov, osobných počítačov a pod.

Zavedenie e-learningu, vzdelávania vo virtuálnych prostrediach, nie je jednoduché. E-learning
je podľa [4] nákladný a vyžaduje najmä na začiatku značné úsilie a čas od pedagógov, tvorcov e-
learningových produktov či  kurzov. Ak nám ide o kvalitné  e-learningové produkty, ktoré  chceme
dobre využívať, je potrené investovať veľa energie a úsilia.

E-learning  môže  byť  rentabilný  aj  ako  forma  celoživotného  vzdelávania.  Je  potrebné
vyšpecifikovať pre ktoré pedagogické účely, v ktorých predmetoch by bolo optimálne využiť moderné
technológie vo vyučovaní a študentom uľahčiť porozumenie a osvojenie si študijnej problematiky. Na
podporu  vyučovacieho  procesu  využívať  rôzne  multimediálne  komponenty  predovšetkým grafiku,
animácie, audio a video. Kvalitné e-learningové riešenia obvykle vyžadujú prácu v tíme, spoluprácu
profesionálnych pedagógov, dizajnérov, grafikov, technikov ako aj programátorov.

E-learning je veľmi mladý. Prvé kurzy sa podľa [4] na internete objavili v roku 1996. Je teda
prirodzené, že ani odborná verejnosť a ani študenti nie sú dostatočne oboznámení s jeho potenciálom.
Mnohí študenti, predovšetkým vysokoškoláci, už chápu e-learning ako užitočný nástroj, ale nechcú,
aby nahradil priamy kontakt s profesorom, tradičný sociálny aspekt štúdia na univerzite. Ale mnoho
ľudí chce študovať popri práci a väčšina z nich bude preferovať e-learning pred povinnosťou ísť do
školského zariadenia.

Prechod  ku  spoločnosti  založenej  na  vedomostiach  si  vyžaduje  veľkú  individuálnu
zodpovednosť v učení  a v celoživotnom vzdelávaní a neustálu potrebu využívať nové vedomosti  v
praxi, a tým aj potrebu odlišného spôsobu vyučovania. Je potrebné zodpovedať na otázky: Aké oblasti
sú najlepšie pre e-learning? Akú technickú a vzdelanostnú podporu budú profesori potrebovať? a pod.
V  súčasnosti  u  nás  sa  o  e-learning  zaujímajú  predovšetkým  individuálni  nadšenci  moderných
technológií na jednotlivých univerzitách, ktorí pracujú a experimentujú väčšinou izolovane.

Kľúčovou oblasťou  pre  úspešnú  realizáciu  elektronického vzdelávania  je  voľba vhodných
foriem spracovania obsahu vzdelávacích programov. Nejde však iba o mechanický prevod textov do
podoby webových stránok a ich prípadná grafická úprava. Efektívne vzdelávanie touto formou totiž
vyžaduje  dôsledný  výber  oblastí  a  tém  vhodných  pre  e-learning  a  ďalšie  špeciálne  didaktické
spracovanie elektronických vzdelávacích programov dištančného charakteru. E-learning je jedným z
prostriedkov pre získavanie vedomostí a má svoje výhody a nevýhody.

K hlavným výhodám elektronického vzdelávania z pohľadu študenta možno zaradiť možnosť
ľubovoľného času pre štúdium, ľubovoľného miesta,  odstránenie nutnosti  cestovať do vzdelávacej
inštitúcie, možnosť študovať popri zamestnaní, možnosti štúdia aj pre telesne postihnutých a pod.

Ako  nevýhody  treba  uviesť  chýbajúci  priamy  kontakt  s lektorom  a kolegami,  niekedy
bezradnosť pri niektorých častiach učiva a tiež náročné a zodpovedné zadelenie času na štúdium.

3. Inovácia a skvalitňovania vzdelávania
Dnes teda môžeme pri vzdelávacom procese naraz využívať množstvo pútavo farebne, štýlovo

a veľkostne  upravených  textov,  kvalitných  kreslených  obrázkov,  animácií,  fotografií,  diagramov,
videoklipov, filmov, zvukov a popritom aplikovať i hovorené slovo, skúsenosti konkrétneho učiteľa a
jeho komentáre a názory k prezentovaným zdrojom, a to buď priamo naživo pri učiteľom, lektorom
vedenej prezentácii alebo aj nahrať komentáre lektora priamo do multimediálnej prezentácie, ktorú si
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môže  prezerať  a prostredníctvom e-learningu sa  samovzdelávať  i na  diaľku  sám študent.  Príprava
kvalitného multimediálmeho kurzu nie je však jednoduchou a krátkodobou záležitosťou.

Príprava multimediálnej  prezentácie  a či  multimediálneho kurzu kladie  určité nároky aj  na
počítačovú  gramotnosť  učiteľa.  Počítačová  gramotnosť  je  schopnosť  človeka  zvládnuť  základné
pravidlá  práce  s  počítačom,  obsluhu  počítača  a  periférií,  princípy  ovládania  základných  druhov
programov. Počítačová gramotnosť spočíva v určitom hlbšom porozumení počítaču a programom a je
nutná pre každého, kto chce na počítači vykonávať samostatnejšie a komplexnejšie úlohy. Dnešný
učiteľ na všetkých stupňoch škôl bude stále viac potrebovať počítačovú gramotnosť a vymoženosti
nových  IKT  používať  na  skvalitnenie  pedagogického  procesu,  pokiaľ  sú  vytvorené  i  ďalšie
technologické  predpoklady,  kvalitné  hardvérové  vybavenie  i  periférne  zariadenia  pre  prezenáciu
(dataprojektor, videoprojektor, premietacie plátno, ozvučenie, diaľkové ovládanie projektora a pod.).

Tieto predpoklady nebudú hneď a všade ideálne, ale predvídavý pedagóg začne seba učiť už
dnes  alebo  dopĺňať  si  a  aktualizovať  svoje  doterajšie  vedomosti  a  zručnosti.  Učiteľ  môže použiť
multimediálnu prezentáciu v prednáškovej učebni na akademickej pôde, či na pôde gymnázií a iných
stredných  škôl  alebo  výberových  základných  škôl.  Okrem  toho  sa  rozbieha  už  spomínaný  typ
moderného vzdelávania - e-learning, vzdelávnie na diaľku s využitím IKT, kde si záujemci osvojujú
vybranú  problematiku  samoštúdiom.  Tu  sa  otvára  veľké  pole  pôsobnosti,  možností  pre  vznik
publikácií nového charakteru, atraktívnej podoby prezentovania vybranej problematiky. Je tu možnosť
viacnásobne si zopakovať prezentovanú problematiku, ak je multimediálny kurz šírený na vhodnom
pamäťovom médiu,  dnes  najmä  CD disk.  Je  to  vhodné  predovšetkým pre  študentov,  ktorí  majú
predovšetkým potrebu  vizualizácie  poznatkov.  Pozornosť  študenta  udržuje  i častá  zmena  vzhľadu
jednotlivých obrazoviek, farba, animácie, fotografie a pod.
Z hľadiska  vzdelávacieho  procesu  je  zaujímavé  poznať  princípy  ukladania  informácií  v ľudskom
mozgu,  ktoré  si  môžeme  ozrejmiť  podľa  [5].  Je  treba  rozoznávať  tri  rozdielne  princípy
zapamätávavania: senzorická pamäť, krátkodobá pamäť a dlhodobá pamäť.
Dlhodobá  pamäť  dokáže  dlhodobo  ukladať  veľmi  rozsiahle  informácie.  Behom života  si  človek
zapamätuje množstvo slov, podrobnosti z rôznych odborných oblastí, detailov z vlastného života, na
ktoré si dokáže spomenúť i po mnoho rokov.
Pri získavaní informácií dospeje spravidla iba malá časť vstupnej informácie z krátkodobej pamäti až
do pamäti dlhodobej. Ponúka sa uvažovať nad otázkou, ako by bolo možné zvýšiť podiel informácií
zachytených do dlhodobej pamäti. Aktívne spracovanie informácie ako tvorba asociácií a obrazových
predstáv je popisované ako vhodná forma na vyučovanie. Psychológovia sa mnohými pozorovaniami
a testami utvrdzujú v presvedčení, že optické predstavy sú jednou z veľmi dôležitých a pôsobivých
foriem zapamätania.

4. Multimediálne vzdelávacie produkty

V  oblasti  elektronického  spracovania  dát  sa  pojem  multimédiá  stal  heslom  90.  rokov  minulého
storočia. Predstavy o tom, čo sa pod týmto pojmom skrýva, sa rôznia, ako uvádza [5]. Najčastejšie sa
za  multimédiá  považuje  používanie  rôznych  médií  k efektívnemu  sprostredkovaniu  informácií
pomocou počítača. Nosičom informácie tu nie je už iba text a grafika, ale tiež audio (zvuk), video
(pohyblivý  obraz)  a animačné  komponenty.  (Animácia  je  definovaná  ako  sekvencia  počítačom
generovaných obrázkov.)
Tým je  možné  osloviť  podstatne  širšie  spektrum používateľov.  Vďaka  voľnej  kombinovateľnosti
rôznych médií možno informácie cielene vyvolávať a odovzdávať optimálne vo vzťahu k ich obsahu.
Rozlišujeme dva základné druhy nosičov multimediálnej informácie, a to:
médiá statické - časovo nezávislé (napríklad text, grafika, nepohyblivé obrázky),
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médiá dynamické - meniace sa s časom (napríklad pohyblivý obraz - video, počítačové animácie –
pohybujúce sa obrázky a zvuky-audio.
Multimédiá sú počítačom integrované časovo závislé alebo časovo nezávislé médiá, ktoré môžu byť
intraktívne, to znamená individuálne a selektívne vyvolávané a/alebo spracovávané.  Niektorí  autori
považujú  za skutočne  multimediálne  systémy len  tie,  ktoré  majú možnosť  komunikácie  na  veľké
vzdialenosti pomocou sietí.
Pri  výuke  novej  právnej  disciplíny  Počítačoveho  práva  na  Fakulte  hospodárskej  informatiky
Ekonomickej  univerzity  som  od školského  roku  2002/2003  opakovane  využívala  vlastné
multimediálne prezentácie, vytvorené v produkte PowerPoint 2000, využívajúce rôzne zdroje, čo sa
týka  obrázkov  z galérie  klipov,  z galérie  zvukových  súborov  a priliehavý  fotografický  materiál
vyhľadaný napr.  prostedníctvom www.google.com, a tiež videoklipy napr.  z rôznych propagačných
materiálov firiem zaoberajúcich  sa  ochranou informačných systémov,  texty a obrázky z webových
stránok,  ktoré  sa  venujú  príbuznej  problematike  a pod.  Môžem  konštatovať,  že  určite  zaujali
i nahrávky vlastného hovoreného slova, ktoré ponúka PowerPoint alebo Príslušenstvo v operačnom
systéme Windows.  Nutným predpokladam však  je  modernejší  počítač  vybavený zvukovou kartou
a mikrofónom pre vstup zvukového signálu a reproduktormi pre výstup zvukovej nahrávky. Okrem
hardvérových a softvérových predpokladov je potrebný aj tvorivý elán a nadšenie pre prípravu týchto
vzdelávacích produktov.
Ak chceme vytvoriť učebnú pomôcku väčšieho rozsahu, nielen nejaký tucet snímok, je potrebné i tu
postupne nabrať skúsenosti, mať trpezlivosť a entuziazmus pri zbere údajov na prezentáciu, vhodne
a výstižne formulovať texty, zaujať vybranými obrázkami, spestriť prezentáciu zvukmi a videoklipmi.
Aby vznikla kvalitná učebná pomôcka, ktorá upúta a poučí, je potrebné sa venovať tejto práci takmer
ako  koníčku,  nepozerajúc  sa  na  hodinky  ukazujúce  koniec  pracovnej  doby  alebo  dať  vytvoriť
pomôcku profesionálnej firme, čo sa využíva predovšetkým v oblasti reklamy tovarov a služieb a nie
až tak v školskej praxi. Firiem, ktoré sa venujú webdesignu a multimediálnym prezentáciám nájdeme
na  internete  už  stovky.  Z toho  môžeme  usudzovať,  že  výrobné  a obchodné  firmy  už  pochopili
obrovský  význam  svojej  kvalitnej  prezentácie  na  internete  a dávajú  jej  spracovanie  do  rúk
kvalifikovaným odborníkom. 
Je  potrebné  budovať  digitálne  knižnice  a napĺňať  ich  kvalitnými  vzdelávacími  produktami  pre
komfortný  prístup  k informačným zdrojom a samovzdelávanie  postupne  širších  vrstiev  počítačovo
gramotnej populácie rôzneho veku, rôzneho profesného zamerania i pre aktivity na voľný čas, a to
prostredníctvom  internetu  aj  v ľubovoľnom  čase  a z ľubovoľného  pracoviska  alebo  domácnosti
s prístupom k internetu alebo aj na cestách pri využití mobilných technológií.

5. Súťaže tvorcov produktov oblasti e-learning

Na rôznych medzinárodných konferenciách, ktoré organizujú naše univerzity na Slovensku, pribúdajú
v ostatných  rokoch  sprievodné  aktivity  v podobe  rôznych  súťaží.  Cieľom  súťaží  je  podporiť
zmysluplné  využívanie  nových technológií  v praxi  s dôrazom na  zvyšovanie  dostupnosti  a kvality
poskytovaného vzdelávania, podporiť tvorbu študijných materiálov podľa medzinárodných štandardov
a napomôcť tak rozvoju  konkurencieschopnosti  slovenských tvorcov v medzinárodných meradlách.
Snahou je tiež vyzdvihnúť kvalitné  riešenia, ukázať cestu ďalším záujemcom a podporiť vzájomnú
komunikáciu,  výmenu skúsenosti  medzi  tvorcami,  vzdelávacími inštitúciami  a verejnosťou.  Týmto
spôsobom možno priniesť nové trendy do vzdelávania.
Prestížnou  súťažou  na  Slovensku  je  súťaž  SLOVAKPRIX  MultiMedia,  prvá  slovenská  súťaž  o
najlepšiu multimediálnu internetovú stránku a CD/DVD ROM. Jednou zo súťažných kategórií je aj e-
learning. Vyhodnotenie 3. ročníka súťaže sa uskutočnilo v júni 2005 v Bratislave.
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SlovakPrix Multimedia podľa [6] je národná asociácia, ktorá je súčasťou európskej siete národných
asociácií  podporujúcich  rozvoj  multimédií  a  je  partnerom  EuroPrix  Multimedia  Art.  Cieľom
združenia, ktoré je otvorené pre fyzické a právnické osoby a riadi sa stanovami je podpora multimédií
na Slovensku. Jedným z cieľov je usporiadanie sútaže SlovakPrix Multimedia.
SlovakPrix  MultiMedia  predstavuje  prvú  slovenskú  sútaž  o  najlepšie  multimediálne  produkty  na
Slovensku. Vychádza z myšlienok a koncepcie vrcholovej európskej sútaže EuroPrix MultiMediaArt,
ktorá  sa  zrodila  za  intenzívnej  podpory  Európskej  komisie  v  roku  1998.  Organizovaním  sútaže
SlovakPrix  sa  kladie  za  cieľ  vytvorenie  platformy  pre  slovenských  tvorcov  a  prevádzkovateľov
multimédií  umožňujúcu  vzájomnú  konfrontáciu  tvorby,  výmenu  skúseností  i  vstup  do  širšieho
európskeho povedomia. Sútaží sa v rôznych kategóriách, sútaž sa riadi pravidlami, vyhlasuje sa každý
rok a prihlásené tituly hodnotí porota zložená z odborníkov v oblasti multimédií. Mimoriadny dôraz
sa  kladie  na  obsahovú  stránku  jednotlivých  produktov  a  ich  prínos  pre  používateľa.  Hlavnými
kritériami  sú  pridaná  hodnota  multimediálneho  spracovania  obsahu  v  porovnaní  s  klasickými
formami, oslovenie cieľovej skupiny používateľov podľa kategórií súťaže, funkcionalita, inovatívne,
konzistentné a zrozumiteľné používateľské rozhranie a navigácia,  nápaditosť, estetické a atraktívne
spracovanie.
V Košiciach v dňoch 13. -15. septembra 2005 sa bude konať 4. ročník medzinárodnej  konferencie
ICETA  2005,  Emerging  e-learning  Technologies  and  Applications  s  podnázvom  "Informačné  a
komunikačné technológie vo vzdelávaní".
Cieľom konferencie  podľa [7]  je  vytvorenie  multidisciplinárnej  platformy pre  diskusiu  a  výmenu
informácií nielen vo výskume a vývoji multimediálnych a hypermediálnych aplikácií, ale aj v oblasti
komplexnej počítačovej (elektronickej) podpore e-vzdelávania (e-learning) a nových komunikačných
služieb,  aktívnej  širokej  bázy  budúcich  zákazníkov  a  používateľov  uvedených  služieb,  podpora
rôznych  foriem  spolupráce  medzi  používateľmi  a  dodávateľmi  e-vzdelávacích  riešení  a  výmena
informácií o stave e-vzdelávacích aktivít v medzinárodnom meradle.
Popri konferencii je vyhlásená aj súťaž pod názvom "E-learning v praxi“. Ide o 3. ročník tejto súťaže.
Súťaž je vyhlásená v troch kategóriách: on-line kurzy , podporný materiál pre on-line vzdelávanie,
komplexný on-line vzdelávací systém. V rámci konferencie budú vyhlásené výsledky v jednotlivých
kategóriách, najúspešnejšie  e-learningové  riešenia  budú  ocenené  a  bude  udelená  aj  cena  ministra
školstva SR.
Na 6. medzinárodnej konferencii Virtuálna univerzita VU´05, ktorá sa bude konať 15.-16. decembra
2005 v Bratislave  je  podľa  [8]  sprievodnou  aktivitou  súťaž  „O najlepšie  pripravenú  lekciu/kurz“.
Organizátormi  sú  STU  Bratislava,  Fakulta  elektrotechniky  a informatiky,  TU  Košice,  Fakulta
elektrotechniky a informatiky, University of Applied Sciences St. Polten,  European Association of
telematics Applications a Slovenská e-akadémia, n. o.

6. Záver
Záverom teda nezabúdajme na počítačovú gramotnosť, ktorá je podmienkou fungovania informačnej
spoločnosti a snažme sa aplikovať moderné technológie i do procesu vzdelávania. Aj keď moderné
formy by nemali úplne nahradiť výuku klasickú, ale veľmi vhodne zvýrazňujú základnú osnovu učiva,
dôležité  body pre  zapamätanie.  Umožňujú  atraktívne podať problematiku..  Prehľadne,  jednoducho
a výrazne predložené informácie si poslucháči ľahšie vryjú do pamäti.
Pre úspešnosť  krajiny je  nevyhnutné  venovať náležitú  pozornosť kvalite  vzdelávania.  Nielen  noví
absolventi  škôl,  ale  aj  dospelá  populácia  potrebuje  kvalitné  vzdelávanie  pre  získanie
konkurencieschopnosti  na  širokom  európskom  trhu  práce.  Vzdelávanie  potrebuje  inovatívnosť
a flexibilitu,  aby  spĺňalo  aktuálne  potreby  spoločnosti.  Celoživotné  vzdelávanie  v súčasnosti
nadobúda  veľký  význam,  pretože  sa  prudko  menia  pomery  na  trhu  práce  a rýchlym  tempom
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prichádzajú  do  života  nové  technológie.  Tieto  okolnosti  si  vyžadujú  neustále  skvalitňovanie
vzdelávania a celého školského systému.
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BUDOVANIE INTEGROVANÉHO INFORMAČNÉHO
SYSTÉMU PU

THE ESTABLISHING OF INTEGRATED INFORMATION
SYSTEM AT PU.
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Abstrakt 
Príspevok  sa  zaoberá  prierezovým  pohľadom  na  základné  aspekty  5-ročného  budovania
integrovaného  informačného  systému  Prešovskej  univerzity  a  jeho  konkrétnych  subsystémov  -
Akademický informačný systém, Ekonomický informačný systém, Informačný systém pre univerzitný
manažment a Identifikačný informačný systém.

Abstract
The contribution deals with the basic aspects of the establishing of integrated information system at
the  Prešov  University  and  its  concrete  subsystems  –  Academic  information  system,  Economic
information  system,  Information  system  for  the  University  management  and  the  Identification
information system during  five years.  

Kľúčové slová
implementácia,  integrovaný  informačný  systém,  ekonomický  informačný  systém,  akademický
informačný systém, informačný systém pre univerzitný manažment, identifikačný informačný systém

1. Úvod
Budovanie  centrálneho integrovaného informačného systému Prešovskej  univerzity  v Prešove (IIS
PU)  je  kontinuálny  proces,  ktorý  prebieha  od  vzniku  univerzity  v  roku  1997.  Postupne
definovaná základná koncepcia sa premietla do projektov rozvoja informačného systému PU na roky
1998-2005.  Na  základe  rámcových  koncepcií  bola  postupne  implementovaná  nová  komunikačná
infraštruktúra,  prebiehala  výmena  zastaraných  systémov  a  zavádzali  sa  úplne  nové  informačné
systémy. Vznikajúci  centrálny integrovaný informačný systém PU tvoria  doleuvedené  subsystémy
budované výhradne na architektúre klient/server:

1/ Základná komunikačná infraštruktúra PU (výstavba v rokoch 1997-2001)

2/ Knižničný informačný systém PU (Aleph, od roku 1999)

3/ Informačný systém pre univerzitný manažment PU (Lotus Notes, od roku 2001)

4/ Akademický informačný systém PU (AIS z UPJŠ Košice, od roku 2002)

5/ Ekonomický informačný systém PU (LCS Noris, od roku 2003)
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6/ Identifikačný informačný systém PU (od roku 2004)

7/ Informačný systém pre správu ľudských zdrojov PU (plánované od roku 2006)

2. Všeobecné požiadavky na IIS PU
Budovanie centrálneho integrovaného informačného systému a jeho subsystémov by malo spĺňať isté
vopred  definované  všeobecné  požiadavky  s  prihliadnutím  na  dlhodobé  vývojové  trendy  IT,
integrovateľnosť a v neposlednom rade mnohé špecifické východiská a  požiadavky univerzity.  Pri
budovaní takéhoto systému sa na PU rešpektovali tieto základné rámce:

• Zavádzané  informačné  systémy  musia  byť  dlhodobejšie  overené  na  už  realizovaných
implementáciách minimálne v rámci Slovenska. 

• Nasadenie informačného systému musí byť v súlade s obdobnými progresívnymi riešeniami
nasadenými vo vysokom školstve (pokiaľ existujú, respektíve sú dostupné).

• Bola  jednoznačne  preferovaná  dodávateľská  forma  vývoja  a  implementácie  jednotlivých
systémov.  Údržba  a  servis  systémov  je  realizovaná  vlastnými  kapacitami,  v niektorých
prípadoch kombinovaných v menšej miere s dodávateľskou formou servisu.

• Zavádzané  systémy  musia  splniť  špecifické  požiadavky univerzity  v oblasti  procesných  a
organizačných modelov, pričom cieľom nie je len mechanicky kopírovať dlhodobo zavedené
modely. Pred zavádzaním, prípadne počas zavádzania sa realizuje audit  procesov s cieľom
upraviť, zefektívniť a optimalizovať procesy.

• Informačné systémy musia byť obstarávané na základe kritérií maximálnej  hospodárnosti  a
efektívneho vynaloženia  prostriedkov. Musí  byť jednoznačne  definovaná zodpovednosť za
optimalizáciu jednotlivých etáp zavádzania a využitia investícií.

• Systémy musia podporovať požadované dátové prepojenie na rôzne externé organizácie (MŠ,
ÚIPŠ, Štátna pokladnica, bankové inštitúcie, zdravotné a sociálne poisťovne atď.).

• Rozhrania  a  moduly  systémov  musia  byť  otvorené  a  flexibilné,  aby  ich  bolo  možné
modifikovať  a  prispôsobiť  aj  pri  zmene niektorých  komponentov  informačných  systémov
vysokej školy a externých organizácií.

• Informačný systém musí byť budovaný výhradne na trojvrstvovej architektúre klient/server
(databázová, aplikačná a prezentačná vrstva). 

• Databáza musí spĺňať požiadavky na relačný koncept a transakčné spracovanie, robustnosť,
stabilitu,  podporu  paralelného  spracovania  a  ochrany  dát,  zabezpečenie  kontinuity
spracovania  pri  kritických  operáciách,  podporu  integrácie  s inými  systémami,  existenciu
rozhraní na iné databázové systémy atď. 

• Systém by mal v rámci možností umožňovať pripojenie klientskych pracovísk aj s použitím
tenkého klienta.  

• Prepojenie  jednotlivých  subsystémov  musí  byť  automatizované  a  musí  byť  zaručená
spoľahlivosť automatizovaných procedúr.

• Systémy musia spĺňať požiadavku na diaľkovú správu.
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3. Zavádzanie IIS PU
Budovanie centrálneho integrovaného informačného systému PU prebiehalo v dlhšom období, pričom
jeho etapizácia bola daná aj obmedzenými investičnými a ľudskými zdrojmi. Tento koncept je bežný
na  väčšine  univerzít  na  Slovensku  a  vychádza  zo  súčasných reálnych  možností.  Rozhodnutie  o
konkrétnom  harmonograme  a  postupnosti  implem  entácie  jednotlivých  subsystémov
(špecializovaných  informačných  systémov)  determinoval  aj  momentálny  stav  ponuky trhu  a  stav
nasadenia obdobných systémov na iných vysokých školách. Charakteristika jednotlivých zavedených
subsystémov je uvedená ďalej.

3.1. Základná komunikačná infraštruktúra PU
Pozornosť v prvej fáze budovania Integrovaného informačného systému PU (od vzniku univerzity v
roku 1997) bola venovaná najmä základnej komunikačnej  infraštruktúre, nakoľko univerzita v čase
vzniku  mala  počítačové  siete  vybudované  len  vo  veľmi obmedzenom rozsahu  a to  len  v jednom
objekte.  V  súčasnosti  je  na  univerzitnú  sieť  pripojených  celkovo  14  objektov  univerzity  a sú
kompletne  vybudované  lokálne  siete  vo  všetkých  objektoch.  Paralelne  prebiehalo  aj  prvotné
vybavovanie  fakúlt  a  pracovísk  univerzity  výpočtovou  technikou.  Bez  systematického  budovania
a zdokonaľovania  počítačových  sietí  a pripojenia  všetkých  objektov  univerzity  by  nebolo  možné
budovať žiadny moderný sieťový integrovaný informačný systém. 

3.2. Knižničný informačný systém PU
Knižničný  informačný  systém  bol  prvým  celouniverzitným  informačným  systémom  na  PU
budovaným  na  moderných  technológiách.   Od  roku  1999  Univerzitná  knižnica  využíva  pre
poskytovanie  svojich  služieb  automatizovaný  knižničný  systém  ALEPH  500,  ktorý  získala
prostredníctvom  grantového  projektu  KOLIN  (KOšice  Library  and  Information  Network),
financovaného  Mellonovou  nadáciou  (USA).  Implementácia  tohto  systému  posunula  knižnicu  na
novú,  kvalitatívne  vyššiu  úroveň,  čo  sa  prejavilo  najmä  v efektivite  poskytovania  služieb  a
produktivite práce.

3.3. Informačný systém pre univerzitný manažment PU
Z hľadiska riadenia a výmeny informácií bolo potrebné na PU vybudovať celouniverzitný informačný
systém,  ktorý  by  podporil  a  zefektívnil  všetky  oblasti  činnosti  univerzity.  Preto  v roku 1999 bol
podaný  a  následne  aj  schválený  projekt  TEMPUS  PHARE Contract  No:  UM_JEP-14342-1999  –
Interný  informačný  systém  pre  univerzitný  manažment.  Základnými  cieľmi  bolo  implementovať
systém, ktorý by umožňoval:

• vytvorenie  centrálnej  databázy  v zmysle  organizačnej  štruktúry  univerzity  a  spracovanie
personálnych údajov,

• systematické  spracovanie  písomností  (úradné  listy,  zápisnice,  interné  písomné informácie,
doklady a pod.), ich automatizovanú evidenciu a archiváciu,

• riadenie prístupu k písomnostiam na základe organizačnej štruktúry,

• riadenie organizačných zmien a ich väzieb na organizačný systém,

• riadenie prístupu k procesom a tokom dát,

• automatizáciu typizovaných administratívnych procesov,

• automatizované vyhľadávanie dokumentov podľa rôznych kritérií,
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• zabezpečenie autorizovanej a bezpečnej internej elektronickej pošty.

Na základe výsledku verejnej súťaže zavedenie takéhoto systému realizovala v roku 2001 spoločnosť
PosAm Bratislava. Základ informačného systému tvorí technológia typu klient/server postavená na
LOTUS Notes/Domino R5.  Zavedený systém pozostáva z týchto modulov:

Organizačná  štruktúra  –  obsahuje  hierarchiu  organizačných  jednotiek,  klasifikáciu  funkcií  a
pracovných pozícií. 

Správa  registratúry  (spisová  služba)  –  realizuje  sa  automatizácia  prác  súvisiacich  so  správou
registratúry v rámci registratúrneho poriadku, systematická a automatizovaná evidencia písomností a
archivácia  (podací  denník  pošty  a  podací  denník  spisov,  jednoznačná  evidencia,  vzory
preddefinovaných dokumentov atď.).

Korešpondencia organizácie – realizuje sa automatizácia prác súvisiacich so systematickou tvorbou
dokumentov  podľa  jednotných  vzorov,  ukladanie  do  predpísaných  databáz  vrátane  efektívneho
vyhľadávania dokumentov. 

Adresár – umožňuje evidenciu a spracovanie adries inštitúcií, firiem a osôb.

Úlohy a porady –  súčasťou tohto modulu je sledovanie úloh (zabezpečuje prehľad o individuálnych
ako  aj  skupinových  úlohách,  každá  úloha  môže  byť  evidovaná  aj  s príslušnou  dokumentáciou
potrebnou  pre  jej  plnenie),  delegovanie  úloh   (je  zabezpečené  v nadväznosti  na  organizačnú
štruktúru),  zmenové konania  (slúžia  pre  koordináciu  úloh pri  zmenách,  umožňujú  automatizované
sledovanie termínov a archiváciu úloh podľa stavu), realizácia porád (je podporovaná systémom pre
kompletný  kolobeh  dokumentácie  od  prípravy,  pozvania  až  po  zápisnice)  a  rôzne  prehľady  nad
databázou úloh.

Zavedením tohto systému sa podarilo zjednotiť postupy v rámci celouniverizitnej i mimouniverzitnej
korešpondencie, ale najmä výrazné rozšíriť a zrýchliť prístup k informáciám.

3.4. Akademický informačný systém PU
Potreba zavedenia moderného a perspektívneho centrálneho Akademického informačného systému sa
stala na PU svojho času akútnou, nakoľko len s podporou takého informačného systému je  možné
zriadiť  centrálny  register  študentov,  zaviesť  kreditový  systému štúdia,  ako  aj  efektívne  podporiť
kompletný životný cyklus štúdia  na vysokej  škole.  Takýto systém tak mal zabezpečiť  nevyhnutné
technologické prostredie pre aplikáciu vysokoškolského zákona.

Jednou  z prvých  úloh  bola  hľadanie  vhodného  technologického  riešenia  pre  nasadenie  AIS.  Na
základe toho sa podrobne skúmali možnosti a systémy používané na iných slovenských univerzitách.
Záverom  tohto  procesu  bolo  rozhodnutie  zaviesť  Akademický  informačný  systém  (AIS)
vyvíjaný Prírodovedeckou fakultou UPJŠ Košice. Implementácia systému prebehla v roku 2002.

Zavedenie Akademického informačného systému umožnilo vytvoriť technickú podporu pre realizáciu
viacerých činností. Hlavné subsystémy AIS sú:

• Prijímacie  konanie  (Prihlášky  na  štúdium,  príprava  prijímacieho  konania,  vyhodnotenie
prijímacieho konania, výsledky, štatistické prehľady atď.).

• Evidencia  štúdia (Administrácia  študentov,  zápis  do  vyššieho  ročníka,  zápočty  a  skúšky,
zaraďovanie študentov na rozvrh, diplomové práce atď.). 

• Študijné  programy  (Správa  a  tvorba  študijných  programov,  tvorba  katedrových  ponúk
predmetov atď.). 
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• Rozvrh (Tvorba a tlač katedrových podkladov, individuálne zaradzovanie rozvrhových akcií,
kontrola prekrývania, výstupy rozvrhov atď.).

• Prezentácia na WWW (Oficiálna prezentácia pracovísk a zamestnancov podľa organizačnej
štruktúry).

• Administratívny systém (Zápisnice, oznamy atď.).

• Ubytovanie (Evidencia platieb bytného, plán izieb, rozdelenie študentov do izieb atď.).

Ďalší  výrazný  technologický  a  funkčný  rozvoj  AIS  je  zabezpečený  pre  najbližšie  roky  vďaka
schválenému centrálnemu rozvojovému projektu  MŠ SR na  rok  2005  –  Akademický informačný
systém, na základe ktorého konzorcium 8 univerzít získalo dotáciu takmer 27 mil. Sk na rozvoj tohto
systému pre prvý rok projektu.

3.5. Ekonomický informačný systém PU
Prvé úvahy o zavedení nového ekonomického informačného systému univerzity vznikli v roku 1998.
Už v tomto období  bolo  zrejmé,  že prevádzka hospodársko – ekonomických útvarov univerzity si
bude  v blízkej  budúcnosti  vyžadovať podporu  nového automatizovaného  informačného  systému a
postupnú  náhradu viacerých  samostatných a  neprepojených  aplikácií  na  zastaranej  technologickej
báze.  Urýchlené  zavedenie  nového  ekonomického  systému  v istej  miere  akcelerovalo  aj  nové
legislatívne a ekonomické prostredie v súvislosti s transformáciou vysokého školstva. 

Konkrétnejšie kontúry tento zámer dostal začiatkom roku 2003, kedy na základe verejnej súťaže bolo
rozhodnuté o implementácii ekonomického informačného systému LCS NORIS, ktorý je produktom
firmy LCS International, a.s. Praha. 

Na  Prešovskej  univerzite  boli  zavedené  nasledujúce  moduly  systému  LCS  NORIS:  Účtovníctvo,
Rozpočet, Fakturácia prijatá a vydaná, Pokladňa, Banka, Majetok, Skladové hospodárstvo, Zmluvy,
Manažérske vyhodnocovanie, Organizácie a ďalšie podporné moduly. 

V oblasti  ekonomického  informačného  systému  sa  na  Prešovskej  univerzite  podarilo  uskutočniť
výrazný  kvalitatívny  skok  nahradením  zastaranej  (takmer  10  rokov  starej)  technológie  s  už
nevyhovujúcimi postupmi spracovania ekonomických údajov.

3.6. Identifikačný informačný systém PU
Identifikačný informačný systém PU sa začal zavádzať v roku 2004 a pozostáva z dodávky:

• elektronických preukazov pre študentov a zamestnancov,

• stravovacieho informačného systému,

• snímačov čipových kariet v Univerzitnej knižnici PU,

• univerzitného terminálu,

• prístupového systému v objektoch,

• parkovacieho a kamerového systému.

Elektronické  preukazy  pre  študentov  a  zamestnancov  PU –  základom systému sa  stala  jednotná
elektronická bezkontaktná čipová karta MIFARE (podľa Usmernenia o štruktúre údajov a technickom
vyhotovení preukazu študenta z MŠ SR). Karta PU umožňuje využívať okrem interných funkcionalít
aj vďaka ďalším integrovaným prvkom veľa externých funkcionalít –  preukaz ITIC/ISIC, dopravné
aplikácie (v súčasnosti podniky SAD a DP) a bankové aplikácie VÚB.
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Stravovací  informačný  systém  PU –  sa  implementoval  v rokoch  2004  –  2005  a dodávateľom je
spoločnosť ANeT-Advanced Network Technology Brno. Systém umožňuje objednávanie a rezerváciu
stravy na viac dní vopred. Súčasťou je objednanie jedla, zrušenie objednávky a zistenie stavu účtu.
V prípade potreby je možné vykonať objednanie stravy aj pre skupinu stravníkov. Objednané jedlo je
stravníkom vydané po priložení karty ku snímaču na výdajnom mieste v jedálni. Systém je prepojený
s elektronickou pokladňou pre výdaj jedál, doplnkového sortimentu alebo plnohodnotného sortimentu.
Umožnené  sú  aj  kombinované  platby  v hotovosti,  alebo  prostredníctvom  čipovej  karty.  Pre
zamestnancov  sa  vyčerpaná  mesačná  čiastka  zúčtováva  zrážkou  zo  mzdy,  pre  študentov  formou
odratúvania z vopred zaplateného kreditu v jedálni.

Snímače  čipových  kariet  v  UK  PU  –  umožnia  od  začiatku  budúceho  roka  náhradu  doterajších
papierových čitateľských preukazov. 

Univerzitný terminál – umožňuje elektronický zápis a aktualizácia údajov v univerzitných kartách (aj
pre externé aplikácie). Dodávateľom je spoločnosť EMtest.

Prístupový systém v objektoch – pozostáva z elektronických prístupových zámkov umiestnených na
vstupoch do vybraných priestorov a pracovísk univerzity. V prvej fáze bolo inštalovaných 20 kusov
týchto zámkov.

Parkovací a kamerový systém – účelom inštalácie bolo zamedziť využívanie vnútorných  parkovísk
univerzity cudzími vozidlami a zabezpečiť tým dostatočný parkovací priestor pre zamestnancov PU.
Systém  pozostáva  z  mechanickej  závory  s  čítačkou  elektronických  preukazov  a  z  viacerých
exteriérových kamier. 

3.7. Informačný systém pre správu ľudských zdrojov PU
Zavedenie  nového  informačného  systému  pre  správu  ľudských  zdrojov  okrem  spracovania
personalistiky  a miezd  bude  riešiť  aj  ich  integráciu  s ostatnými  subsystémami  IIS,  ktoré  pracujú
s personálnymi údajmi. V súčasnosti používané aplikácie sú už technologický zastarané, nepoužívajú
architektúru  klient/server  a neumožňujú  plnohodnotnú  integráciu.  Výber  tohto  systému  sa
predpokladá na budúci rok.

4. Záver
Budovanie Integrovaného informačného systému PU predstavuje veľmi rozsiahly a náročný projekt,
ktorý  si  vyžiadal  značné  množstvo  práce  všetkých  súčastí  univerzity  a  nemálo  finančných
prostriedkov. Takýto projekt  by sa nikdy nepodarilo realizovať bez jednoznačnej podpory riadiacich
zložiek univerzity a bez finančného prispenia univerzity a MŠ SR cez oblasť rozvojových projektov.
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Abstrakt
Tento  článok  sa  zaoberá  so súčasnými  možnosťami  pre  kolaboratívne vzdelávanie  vo virtuálnom
prostredí  vytvorenom  pomocou  systému  na  riadenie  vyučby.  Výsledky  naznačujú,  že  obzvlášť
v malých  skupinách  je  veľmi  dôležité  vytvoriť  osobné  a sociálne  kontakty  medzi  členmi  skupiny
zahrnutými v takomto vzdelávaní. Môžu byť nápomocné nielen pri deľbe práce v rámci tímu podľa
konkrétneho  talentu resp. záujmu, ale aj pri formovaní vedenia tímového projektu. V tomto článku by
som  sa  chcel  podeliť  s Vami  o niektoré  zo  svojich  skúseností  týkajúcich  sa  kolaboratívneho
vzdelávania, ktoré som získal počas posledných piatich rokov, keď som vyučoval online aplikovanú
informatiku v dištančnom vzdelávaní pre University of Maryland University College10 .

Abstract 
This paper explores existing possibilities for collaborative learning in the virtual environment, which
is set up and supported via a learning management system. Results indicate, that especially in the
small groups it is very important to establish and maintain personal and social relationships among
the team members involved in this kind of learning. They can help not only to subdivide successfully
the workload according to individual interests and talents, but also to provide means necessary in
forming effective leadership of collaborative projects. In this article I would like to share with you a
couple of experiences related to collaborative learning that I gained during the last five years when I
was  teaching  online  computer  and  information  science  courses  at  the  University  of  Maryland
University College.

Key Words:
Learning management system, synchronous and asynchronous communication, study groups, virtual
team environment, group moderation, collaborative learning.

1. Introduction
Presentation of facts in the virtual classroom via interactive hypertext and multimedia study materials
is not always effective and successful. To make such learning not wasteful, more active learning is
considered  necessary  including  a  variety  of  online  activities  such  as  problem solving,  answering
questions, online discussions, collaborative group projects, etc. In a definite way this new manner of
learning differs noticeably from the instructor centered methods of education used in traditional face-
10 University of Maryland University College, European Division, Im Bosseldorn 30, D-69126 Heidelberg,
Germany 
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to-face classes, since it requires more active effort on the side of the student. During the last decade
new information and communication technologies became more and more incorporated into our lives.
People are learning not only to communicate online together, but also to study and work together
using similar web-based tools. Co-workers communicate with each other via e-mail. Some job teams
carry out  their  duties as a virtual  staff,  instead of living and working face-to-face,  and of course,
various kinds of conferences take often place in the cyberspace to make possible information sharing.
In this paper I would restrict myself to virtual collaboration among online students studying jointly to
learn a subject via a web-based technology such as an LMS system (see [10]). They typically rely on
mediated by the teacher rather than on a face-to-face communication in order to get understanding of
the concepts and knowledge contained in the given subject. Focus will  be primarily on interactive
collaborations in near real time in an asynchronous mode accomplished via online discussion forums.

2. Virtual Collaboration
Virtual collaborations are cooperations in which the people working together are interdependent in
their tasks, share responsibility for product, are often geographically dispersed, and rely on mediated,
rather  than  face-to-face  communication  to  produce  an  outcome,  such  as  a  shared  understanding,
evaluation, strategy, recommendation, decision, action plan, or some other result. In our case the aim
of collaborative learning is to create an active group of students. In order to form that there is an
urgent need to provide students‘ e-mail addresses and phone numbers to all group members within the
virtual classroom the way it is depicted on the figure 1. Each student  has  in it a  short  biography
with 
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Figure 1. Screen Shot: Portfolio, biographies and e-mail addresses of students in WebTycho

all essential information. At this place I would like to stress out that the group e-mail messages must
be supported directly in it. That way they can contact one another in a synchronous or asynchronous
way according to their choice and taste. Also usage of chat facility directly integrated into an LMS
system could prove advantageous. Sooner or later a virtual community associated with given online
class ought to be formed. Two kinds of virtual collaboration are needed here. One of them between
the teacher and student and the other among a group of students. Either of them is equally important,
since otherwise the teacher could become a bottleneck of online communication and the rest of online
class would be frustrated. Of course, one single teacher can not provide speedy feedback to a group of
twenty  ot  more  students  contacting  him/her  simultanously.  Collaboration  teacher/student  may be
organized in the form of web-based conferences (see fig. 2). In it the teacher poses a question to each
student and within certain deadline students have to respond to it (see [12]). After that time students
can see and discuss their respective solutions to the given task in the conference area or the teacher
may  present  a  sample  solution  provided  it  is  necessary.  On  the  other  hand  student/student
collaboration could be conducted in study groups organized within discussion forums.

Figure 2. Screen Shot: Task given to students in the class “UNIX Programming” taught in WebTycho
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In addition to that a rigid time schedule for all active conferences and discussion groups is needed.
After a short time they should be closed for writing and a new set  of them would be reopened to
guarantee smooth transistion from one topic to another. Too many open conferences and/or study
groups may cause a danger that students will skip them due to shortage of time. It is very helpful to
combine collaborative discussions and tasks along with group assessments, group projects, etc. Basic
idea behind this organization of virtual collaboration is quite obvious. Only very few students are able
to comprehend given subject directly from electronic study materials (see [11]). Most of them need
some feedback from within the virtual learning community. It is very important to maintain certain
order in it. Otherwise there is a danger that there will be a big chaos in the virtual classroom. To make
all this functioning there is a need for active student participation without which it would boil down to
self-study. As an example for study group projects I would mention here a programming assignment
consisting of three short subprograms contained in files prog1.c, prog2.c and prog3.c whose precise
specification is given in the assignment. Each of them could be assigned to a different student and the
fourth  student  would  have  the  task  to  integrate  them  together  into  one  single  program  via  a
collaborative document for everybody to see the final product. Of course the fifth student should be
the team leader responsible for quality assurance of the common project and the overall management
of it. That way responsibilities of all group members are clearly specified and as a consequence of it
students may also be accordingly marked. Exact division of labor is very important especially for a
newly formed group of students. Evaluation of the written work of students done as a part of virtual
collaboration within discussion forums is for sure a challenge for every online teacher. Though, it
requires some experience, most definitely it may be done. There is no need to mark every little piece
of student’s work. Verbal evaluation may suffice in most cases like that. It should provide motivation
in the further student’s work. Plagiarism poses a certain danger for real learning over the Internet, and
therefore it should be uprooted from the very beginning.

3. Group Moderation

In the  virtual  collaboration  over  the  Internet  within  an  online  group of  students,  group members
perform not only activities in parallel, but also they should try to coordinate them with one another at
the same time. Collaboration of this kind is often rather difficult and quite complex. It is the properly
chosen online interaction along with the mutual feedback among group members that stipulates the
outcome of any particular collaborative work of students over the Internet. 

With  a  big  number  of  the  group  members  corresponding  group  relative  interactivity  is  rapidly
declining and at some point  in time the efficiency of such collaboration may be increased only by
selecting someone from the group members to guide the group communication and/or to manage the
group project. The multi-directionality of performed online communication among numerous group
members  reduces  and  moreover  from some point  on  a  one-way communication  starts  prevailing.
Psychology  of  the  group  behavior  corresponding  to  face-to-face  communication  relating  to  this
problem can be found in [3].For example, suppose that two students are studying face-to-face the
same task. They are sitting opposite to each other and discussing the subject. For simplicity let us
assume that the used communication is bi-directional and mutually equivalent. When the third student
joins  this  particular  group,  communication  triangle  is  formed and  the  work continues  with  three
people pretty much the same way as before. It holds also for four, five, six, and even seven poeple.
Quite naturally there are increasing problems associated with such multi-directional communication.
For more details on them see [3, 5]. Exploding complexity of such communication is illustrated in
Figure 2.
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Figure 2. Illustration of a Multi-Directional Communication Flow

However, for eight or more persons in a non-moderated group (i.e. all members are mutually equal
and have the same rank within the group), the efficiency of communication is drastically decreasing.
Consequently  there  must  be   at  least  one  communication  moderator  for  any  larger  group  of
participants. At least one of them must guide and manage the group undertaking. In addition to that
one-way communication will  dominate such group communication, in which one person talks and
others mostly listen to and perform appropriate coordinated activities helping to solve the project. It
becomes the moderator’s decision who will speak next and what is going to be discussed, solved or
done. A communication model with a moderator is shown in Figure 3.

Figure 3. Illustration of Moderated Communication with a Moderator

For non-virtual moderated collaboration environment when all persons are present at the same place,
the  efficiency  of  communication  relies  on  all  listening  people  being  silent  and  not  disturbing.
Conversely, online collaboration in a virtual group of people connected via Internet or some other
network  has  one  big  advantage  over  the  face-to-face  communication.  At  any  point  in  time  the
moderator  could enforce her/his decision to cut  off unessential  data  flow or group work from all
group members with exception of the one who was given the highest priority and whose concerns
and/or problems must be processed first. This might be necessary to prevent a major chaos in the
group communication and to prop up efficiency of the group work.

For larger virtual groups of students I advice to use moderated online communication with one or
more moderators. With present day web-based technology of LMS systems it makes sense to create
moderated online groups of five students with one (or two) of them delegated as the team leader. It is
a good idea to have a substitute for the chief team leader who overtakes the group coordination when
needed.
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4. Conclusions
In this paper I dealt with existing possibilities for virtual collaboration in a web-based environment
created by an LMS system. Most of this can be implemented by means of properly chosen discussion
forums and moderated communication.  They should be an indispensible part  of every meaningful
distance learning over the Internet above all as a complement to self-study. It supports not only better
understanding of new concepts, but also creativity and writing skills of students. Moreover students
involved in it  may feel  to be part  of a virtual  learning community.  Of  course,  that  could help to
overcome the  feeling  of isolation,  that  most  of  online  students  suffer  from.  Computer  literacy is
needed  for  most  of  virtual  collaboration  over  the  Internet  to  function  smoothly.  It  includes  full
mastery of essential features in a plain text editor such as cut-and-paste technique, work with text
files, rich text files and html files. Any file documents that could port computer viruses should be
avoided for safety reasons. Teachers could offer an option to „download to a local PC“ as many of
their electronic study materials as possible. We should keep in mind, that most of the course work
completed by students is often made off-line on a piece of paper. The majority of online students are
very  good at  using  text  editors.  Simple  text  files  are  easy  to  manipulate  and  fast  to  display  or
download.  We  have  to  remember  that  students  might  have  some  problems  with  being  online
everywhere and always. Furthermore a printed version of web-based documents is  often awkward
when compared to a corresponding printout from a standard text editor.
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Abstrakt
Článok sa zaoberá hybridným informačným systémom katedry, ako doplnkovou časťou globálneho
informačného systému univerzity. Prezentujú sa tu základné funkcie systému poskytujúce informácie
pre potreby vyučovacieho procesu v dennej a externej forme štúdia a pre poskytovanie všeobecných
informácií.  Základnou  vlastnosťou  predkladaného  systému  je  jeho  škálovateľnosť  na  základe
vznikajúcich  potrieb katedry  a používateľov.  Štruktúra  systému pozostáva  z: redakčného systému,
systému  riadenia  vyučovania,  knižničného  informačného  systému,  diskusného  fóra,  virtuálneho
laboratória,  virtuálnej  nástenky  a  iných  častí.  Tieto  časti  systému  sú  postavené  čiastočne  na
operačných systémoch Unix a Linux a webovskom serveri Apache, databázových serveroch MySQL a
PostgreSQL v spolupráci s aplikáciami s licenciou GNU GPL: RSphp, Moodle, Koha, phpBB atď.
Rôznorodosť  navzájom  kooperujúcich  aplikácii  je  dôvodom  na  to,  aby  sme  systém  nazývali
hybridným. Záver príspevku obsahuje zhodnotenie skúseností s prevádzkou hybridného informačného
systému.

Abstract
In this paper a hybrid information system of department is described. The system is a supplementary
part of a global information system of a university. Essential functions of the system, which provide
general information, are presented. The scalability upon occurred requirements of the department is
a basic feature of the presented system. The structure of the system consists of an editorial system, an
e-learning system, a library information system, a forum, a virtual laboratory, a virtual billboard and
other parts. The parts of system are built on operating systems UNIX and Linux, web server Apache,
database  servers  MySQL and PostgreSQL in  collaboration  with  GNU GPL applications:  RSphp,
Moodle, Koha, phpBB etc. The heterogeneousness of the inter-cooperating applications is reason to
term the system as a hybrid.  In the conclusion of  this paper experiences  with the running of the
hybrid information system are reviewed.

Kľúčové slová
hybridný informačný systém, e-learning, open source, knižnica

1. Úvod
V období  rozvinutých  informačných  a komunikačných  technológií  (IKT)  sa  komunikácia  medzi
katedrou a študentmi, medzi katedrou a verejnosťou posúva do priestoru elektronickej komunikácie.
Výhodou pri rozširovaní komunikácie o novú dimenziu je aj to, že katedra informatiky má na FPV
UMB  k novým  IKT  zo  svojej  podstaty  najbližšie.  V širšom  slova  zmysle  prvým  informačným
systémom katedry  spojeným s internetom  bola  webovská  stránka.  Webovská  stránka  predstavuje
komunikačnú líniu v smere od katedry k verejnosti. Na druhej strane vytvorenie prvých programov na

235



agendové spracovanie životne dôležitých dát katedry a neskôr databázových aplikácií na tie isté účely,
nezvratne posunula život katedry do sveta elektronickej komunikácie.

Informatizácia  komunikácie  sa  neobmedzuje  len  na  vlastnenie  kvalitného  webovského  portálu
a databázového  systému  pokrývajúceho  agendu  katedry,  ale  preniká  do  všetkých  oblastí  života
katedry: agenda, vzdelávanie, diskusie, public relatio atď. Kopíruje tradičný komunikačný stereotyp
katedry  a dodáva  mu  nové  dimenzie.  Komunikačné  bariéry11,  o ktorých  sa  hovorilo  v posledných
desaťročiach  minulého  storočia,  boli  odstránené.  Použitím  pohľadu  filozofa  Pierra  Theilharda  de
Chardina možno prenesene hovoriť o vytváraní „noosféry“ katedry.

Projekt  Európskej  únie  zameraný  na  skvalitnenie  vzdelávania  budúcich  učiteľov  a na
implementovanie IKT do vzdelávania nám umožnil budovať informačný systém katedry (ISK), nesúci
pracovné  meno Virtuálna  katedra.12 Začiatok  jeho  budovania  spadá  do  obdobia,  keď sa  vo svete
objavovali  prvé systémy riadenia vyučovania a ťažisko problematiky sa pohybovalo v oblasti teórií
a keď  sa  ešte  len  uvažovalo  o elektronickej  evidencii  štúdia  na  fakulte.  Preto  bolo  potrebné  na
začiatku vytvoriť základnú víziu nového informačného systému a urobiť rozhodnutia, ktoré ovplyvnili
charakter ISK až do súčasnosti. Prvým krokom bolo stanovenie kritérií pre výber operačného systému
a následne programových aplikácií. Kritéria možno rozdeliť do troch skupín: ekonomické (náklady na
obstaranie,  náklady  na  údržbu,  náklady  na  aktualizáciu),  štrukturálne (informácie,  e-learning,
knižnica, diskusie, laboratória, nástenky),  inštalačné a servisné (dostupnosť aplikácií, náročnosť na
používanie  a správu,  vytváranie  vlastných  aplikácií).  Črtali  sa  dve  možnosti:  prvá  možnosť  bola
navrhovaná projektovými partnermi z Leeds Metropolitan University, ktorí svoj informačný systém
stavali  na LotusNotes. Za túto možnosť hovoril  jej  komfort.  Problémom bola zaobstarávacia  cena,
náklady  na  udržiavanie  a náročnosť  na  hardvér.  Druhá  možnosť  bola  ponúkaná partnermi  z Oulu
Polytechnic,  ktorí  navrhovali  postaviť  systém  na  báze  aplikácií  s GNU  licenciou,  kde  ISK  by
predstavoval dáždnik zastrešujúci skupinu nehomogénnych aplikácií. Za túto možnosť hovorili nízke
náklady na vytvorenie, údržbu celého systému a nízka náročnosť na hardvér. Argumenty proti  boli
najmä možné problémy pri inštalácii, prepojení jednotlivých aplikácií a náročnosť na správu celého
systému.13 Rozhodli sme sa pre druhú možnosť.

Súčasná štruktúra ISK pozostáva z: redakčného systému, systému riadenia vyučovania, knižničného
informačného systému, diskusného fóra,  virtuálneho laboratória,  virtuálnej  nástenky a iných častí.
Tieto  časti  systému  sú  postavené  na  operačnom  systéme  Linux  a  webovskom  serveri  Apache,
databázových  serveroch  MySQL a PostgreSQL,  v spolupráci  s aplikáciami  s licenciou  GNU GPL:
RSphp, Moodle, Koha, phpBB… Rôznorodosť navzájom kooperujúcich aplikácii je dôvodom na to,
aby sme systém nazývali hybridným. Treba tiež poznamenať, že ISK sa nachádza na troch serveroch.

2. Štruktúra systému
Na obr. 1 je znázornený diagram nasadenia ISK. Ako je z obrázka vidieť, systém sa nachádza na troch
serveroch s odlišnými operačnými systémami. Každá z aplikácií  má svoju vlastnú administrátorskú
stránku. Výnimku tvoria Virtuálna nástenka a Virtuálne laboratórium, do ktorých je umožnený prístup
vez informačný portál katedry (obr. 2 – vľavo dole).

2.1. Informačný portál
Od  spustenia  Apache  servera  na  internetovom  serveri  fakulty  po  súčasnosť,  bolo  vytvorených
niekoľko verzií  webovských stránok. Vzhľad a funkčnosť webovských stránok katedry majú  svoju
11 pozri KOLENIČKA, J.: Počítač cez lievik prejde. In: Informatika v škole, č. 10, 1994, s. 16–18
12 pozri SILÁDI et al: Virtuálna katedra
13 por. SILÁDI, V. et al.: Implementácia virtuálnej katedry
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genézu. Z časového hľadiska možno vývoj stránok rozdeliť do troch fáz. V prvej fáze to boli stránky
na  báze  jednoduchých,  vzájomne  poprepájaných  HTML  dokumentov.  Ich  nevýhodou  bol  len
jednosmerný  tok  informácií  od  katedry  k verejnosti.  Komunikácia  sa  odohrávala  formou výmeny
elektronických správ medzi používateľmi a administrátorom. Aby stránky mali formu informačného
systému, bolo potrebné prepojiť stránky katedry s databázou katedry. Spomínané nevýhody vyústili
v druhej  fáze k vytvoreniu stránok, ktoré  v sebe obsahovali  prvky kódu napísaného v jazyku php.
Tento  prístup  umožnil  dodať  stránkam  dynamiku  a spojiť  stránky  s databázovými  tabuľkami
spravovanými v jazyku MySQL. Časť nevýhod tým bola odstránená, ale  naďalej  zostával  problém
jednotnosti  stránok,  jednoduchosti  vykonania  zmien  v dizajne  a obsahu  stránok  bez  narušenia
jednotnej  koncepcie.  Ukázalo sa,  že výhodné bude upraviť voľne ponúkané redakčné systémy pre
potreby informačného portálu katedry.

Obr. 1 Diagram nasadenia ISK
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Začalo  sa  experimentovať  s možnosťami  redakčného  systému  Nuke,  ktorý  bol  neskôr  nahradený
redakčným systémom RSphp.14 V tejto fáze vznikli webovské stránky, ktoré odstránili predchádzajúce
nedostatky  a  obohatili  portál  o ľahké publikovanie  ankiet,  noviniek,  odkazov čitateľov,  evidenciu
návštevnosti stránok a iné (obr. 2). Súčasťou informačného systému sa stali  aj  stránky konferencie
DidInfo15,  ktoré  sú  vybudované  podobne  na  báze  redakčného  systému  a tvoria  autonómnu  časť
lokalizovanú na serveri katedry.

Počas  budovania  portálu,  na  základe  vznikajúcich  potrieb  katedry  a používateľov,  pribúdali
k informačnému portálu  nové aplikácie,  s rýchlim prístupom k informačným zdrojom ISK,  čím sa
začalo budovanie ISK v pravom slova zmysle.

 Obr. 2 Informačný portál katedry Obr. 3 Portál Virtuálnej katedry

2.2. E-learning
Podstatnou úlohou katedry je vzdelávanie študentov. Jedným z cieľov už vyššie spomínaného projektu
TEMPUS  METEA16 bolo  vytvorenie  e-learningového  prostredia  s pracovným  názvom  Virtuálna
katedra.  Jeho  vznik  si  vyžiadal  najmä  nárast  počtu  študentov  dištančného  štúdia  a kopírovanie
svetových  trendov,  s ktorými  sme  sa  mohli  zoznámiť  už  v projekte  TEMPUS  FLACE.  Projekt
Virtuálnej katedry je neoddeliteľnou súčasťou ISK. Keďže išlo o nový prvok, ktorý sa v tom čase na
UMB  nenachádzal,  museli  sme  najprv  urobiť  analýzu  špecifík  a  potrieb  Virtuálnej  katedry.
Výsledkom  analýzy  a diskusií  s kolegami  v Oulu  Polytechnic  bolo  rozhodnutie  vytvoriť  vlastnú
aplikáciu s pracovným názvom VUNI (Virtuálna univerzita) využijúc prostredie ZOPE17 a existujúci
MySQL server. Prostredie ZOPE sa ukázalo ako nestabilné a preto bola aplikácia preprogramovaná
v jazyku Java.  V tomto prípade sa prešlo na používanie databázového servera PostgreSQL pretože
poskytoval  možnosti  transakčného  spracovania  údajov,  čo  bolo  potrebné,  keďže  do  systému
pristupovalo  naraz  viacero  študentov  a učiteľov,  manipulujúcich  s tými  istými  dátami.  VUNI
bola využívaná katedrou pre potreby študentov dištančnej aj dennej formy štúdia a z časti ju testovali
aj kolegovia vo Fínsku. Ak použijeme ako porovnávacie kritérium na hodnotenie VUNI e-learningové
prostredia, ktoré sa v súčasnosti  používajú vo svete, môžeme ju charakterizovať ako ich oklieštenú

14 pozri www.fpv.umb.sk/kat/ki
15 pozri http://virtual.fpv.umb.sk/didinfo/index.php
16 pozri SUCHÝ, J. et al: TEMPUS-PHARE Project METEA – Modern Education of Teachers, AC JEP-13411-
98, Banská Bystrica: KI FPV UMB, 1999
17 pozri www.zope.org
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verziu,  ktorá  obsahovala  kvalitne  manažované  úložisko  dát,  evidenciu  študentov,  zatrieďovanie
študentov do logických celkov, evidenciu študijných výsledkov a jednoduchú komunikáciu formou e-
mailov. V súčasnosti katedra prešla na používanie systému Moodle18 pre potreby e-learningu a nesie
názov  ViKI  (Virtuálna  Katedra  Informatiky).  V strategickom zámere  UMB  je  prioritou  využívať
prostredie EKP (e-learn). Katedra pripravuje prechod na tento nový systém pre dištančné vzdelávanie
a na FPV je lídrom týchto aktivít.  Pre denných študentov plánujeme zostať zatiaľ na báze Moodle,
pretože tento druh štúdia si vyžaduje niektoré flexibilnejšie úpravy a e-learningové prostredie je len
jednou  z podporných  alternatív  vo  výučbe  (najmä  chránené  poskytovanie  študijných  textov,
multimediálnych tutoriálov, riadených diskusií k cvičeniam a prednáškam a pod.)

Ďalšou  myšlienkou  bolo  vytvorenie  virtuálneho  laboratória.  Experimentálne  bolo  vytvorené
laboratórium  Desktop  Publishingu.  Aplikácia  je  napísaná  v jazykoch  php  a flash  a spolupracuje
s databázou  študentov  pre  VUNI,  tým je  možné  databázu  spravovať  z oboch  aplikácií.  Súčasťou
laboratória je možnosť zasielania elektronických správ skupinám študentov a virtuálna nástenka, na
ktorej  môžu vyučujúci  umiestňovať  oznamy pre  študentov.  Prístup  k publikovaniu  na  nástenke  a
úpravám laboratória majú všetci vyučujúci, čo je zaznamenané v databáze VUNI. Tým sa odbremenil
administrátor od zbytočného spravovania nástenky.

Vhodným  doplnkom  e-learningového  prostredia  je  aj  multimediálny  portál,  kde  sú  postupne
umiestňované rôzne, väčšinou študentské práce (semestrálne diplomové, bakalárske a pod.), v ktorých
sú za pomoci multimédií vytvorené rôzne vzdelávacie aplikácie.

2.3. Služby a komunikácia
Keďže  knižnica  UMB  v tom  čase  neposkytovala  informácie  o diplomových,  bakalárskych
a záverečných prácach umiestených na katedre  a katedra  vlastnila  podrobnú  databázu s hľadanými
informáciami, rozhodli  sme sa obohatiť ISK o novú aplikáciu  databázu diplomových  prác. Tým sa
vyhovelo požiadavkám študentov na získanie základných informácií o obhájených prácach. Aplikácia
je napísaná v jazyku php a využíva databázu umiestnenú v tabuľkách databázového servera MySQL.
Záujemcom umožňuje vyhľadávať záznamy o prácach podľa rôznych kritérií, rezervovať si prácu na
požičanie,  zároveň  referuje  o dostupnosti  práce,  poskytuje  anotácie  prác,  a po  prekročení  doby
určenej na požičanie automaticky vyzýva elektronickou správou čitateľa k vráteniu požičanej práce,
po vrátení práce automaticky generuje elektronickú výzvu k prevzatiu práce.

Podľa nového usmernenia Univerzitnej  knižnice UMB (UK UMB) katedra, ktorá vlastní  katedrovú
príručnú knižnicu, má poskytovať informácie o knižnom fonde UK UMB dočasne sa nachádzajúcom
v príručnej  knižnici  katedry  buď  formou  kartotéky  alebo  jednoduchého  programu  pre  agendové
spracovanie  alebo  interentovou  aplikáciou.  Katedra  informatiky  vlastní  program doc.  Klimeša  na
evidenciu  kníh  v knižnici  napísaný v jazyku PASCAL. V záujme katedry je  sprístupniť  knižničný
fond aj cez ISK, preto od roku 2005 je na serveri katedry nainštalovaná aplikácia  KOHA OPAC19,
ktorá sa vyrovná svojimi kvalitami profesionálnym aplikáciám. Jej výhodou je, že má GNU licenciu.
Nevýhoda je v pomerne zložitom inštalovaní. Databáza systému ešte nie je kompletne naplnená, lebo
tabuľky z pôvodného evidenčného programu nie sú kompatibilné so žiadnou normou, ktorú podporuje
systém  KOHA  a preto  je  nutné  naplniť  databázu  ručne.  Systém  KOHA  umožňuje  jednoduchú
konverziu  dát  do  iných  komerčne  šírených  knižničných  systémov.  Celá  aplikácia  je  napísaná
v jazykoch php a perl a pracuje s databázovým systémom MySQL. V budúcnosti plánujeme do tohoto
systému  previesť  existujúcu  databázu  diplomových  prác  a využívať  pri  požičiavaní  a evidencii
knižného fondu čiarové kódy.

18 pozri www.moodle.com
19 pozri www.koha.org
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Pri škálovaní systému bola vzatá do úvahy požiadavka na umožnenie moderovaných diskusií cez ISK.
Systém Moodle  síce  ponúka  možnosť  diskusných  fór,  ale  chceli  sme vytvoriť  ešte  jedno  fórum
neviažuce sa  na e-learningový portál.  Preto  bola  do ISK pridaná ďalšia  aplikácia  diskusné fórum
nazvané  Forum  informaticum   pracujúce  na  báze  aplikácie  phpBB.  Aplikácia  využíva  ten  istý
databázový MySQL server ako predchádzajúce aplikácie.

Poslednou službou ISK je služba na distribúciu elektronickej pošty študentom. Využívajú ju najmä
študenti  dištančnej  formy  vzdelávania,  ktorí  pomocou  nej  získavajú  informácie  od  vyučujúcich
a taktiež  si  vymieňajú  správy medzi  sebou.  Podstatou  služby je  aplikácia  Majordomo,  v ktorej  sú
vytvorené zoznamy elektronických adries študentov. Pre každý ročník je  vytvorená jedna skupina,
ktorá sa vytvára pri zápise a je naplnená adresami, ktoré uvedú študenti.

3. Záver
Výhodou  systému  sú  nízke  náklady  na  jeho  vytvorenie,  otvorenosť  pre  škálovanie,  možnosť
experimentovania,  pomerne  jednoduchá  údržba  aplikácií.  Nevýhody  systému  vyplývajú  najmä
z hybridnosti systému. Administrátor a aj používatelia musia používať množstvo rôznych kont, musia
sa prihlasovať cez odlišné stránky pre každú aplikáciu. Priamym dôsledkom je potom redundancia
a nekonformita údajov.

Aj  keď  v počiatkoch  práce  na  ISK  sme  hovorili  len  o experimente,  v súčasnosti  sa  systém  stal
neoddeliteľnou  súčasťou  života  katedry.  Študenti  a pracovníci  katedry  si  natoľko  zvykli  na  nové
spôsoby  komunikácie,  že  ho  považujú  za  samozrejmú  súčasť  ich  štúdia  a práce.  Nastupujúci
univerzitný informačný systém spolu s univerzitným e-learningový prostredím prekryjú náš ISK. Na
druhej strane sa ukazuje, že existencia malého hybridného systému má svoje opodstatnenie najmä pre
svoju  pružnosť  pre  vznikajúce  dočasne  požiadavky  používateľov,  pre  experimentovanie
s informačným  systémom  a pre  štúdium  problematiky  spravovania  rôznych  druhov  sieťových
aplikácií.

Napriek  niekoľkoročným  skúsenostiam  v oblasti  elektronického  vzdelávania  a oblasti  vytvárania
hybridného  informačného  systému,  je  naše  úsilie  len  na  začiatku.  Sme si  vedomí,  že  vytvorenie
úplného ISK spolu  s úplným e-learningovým prostredím si  bude vyžadovať ešte  množstvo aktivít,
času a nadšenia.  Aj keď sme opísali  stav týkajúci  sa katedry informatiky, nemôžeme tvrdiť,  že sa
katedry  s odlišným  zameraním,  nemôžu  pokúsiť  o podobné  aktivity.20 Naopak,  pri  dostatočnom
nadšení, dostupnosť prostriedkov priam ponúka vyskúšať si to.
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Abstrakt
Programovanie  a  príbuzné  predmety  obsahujú  špecifiká,  ktoré  výrazne  komplikujú  možnosti
parametrického  zadávania  úloh i  automatickej  kontroly  správnosti  získaných  výsledkov.  V článku
predstavujeme  prostriedky  a  alternatívy,  ktoré  posúvajú  automatizáciu  zadávania  i  kontroly
výsledkov vpred a po primárnom nápore na vyučujúcich ich odbremeňujú od monotónnych činností,
ako sú zadávanie a kontrola správnosti úloh naprogramovaných študentami.

Abstract 
Programming  and  its  related  subjects  have  some  specific  features  that  markedly  complicate
possibilities of parametric setting of tasks and automatic control of correctness of obtained results.
We present  alternatives,  ways and means that  improve  automatic  setting  of  tasks  and control  of
results. After primary nerve-strain presented problem solutions unload the teachers from monotonous
activities. We mainly concern with setting and control of correctness of tasks that have been created
by students.   

Kľúčové slová 
programovanie,  vyučovanie  programovania,  automatizácia  overovania  vedomostí,  e-learning,
generovanie úloh

1. E-learning
Súčasná  doba  a  osobitne  oblasť  informačných technológií  sú  natoľko presýtené  informáciami,  že
akákoľvek snaha o širší a súčasne detailný záber, je vopred odsúdená na neúspech. Pritom hlavným
trendom súčasnosti  a  primárnou  požiadavkou  kladenou  na  vzdelávacie  inštitúcie  je  poskytnúť  čo
najnovšie poznatky v čo najkratšom čase a čo najširšiemu okruhu záujemcov. Hrubá ľudská sila už v
mnohých prípadoch z časových, kapacitných i ďalších objektívno-subjektívnych dôvodov nepostačuje
a je nevyhnutné nájsť a realizovať iné vhodné alternatívy. Jedným zo všeobecne známych a dnes už
viac-menej  využívaných riešení  je  nesporne e-learning v spojení  s dištančnými či  kombinovanými
(prezenčno-dištančnými) formami vzdelávania.

Pojem e-learningu  síce  v  sebe  zahŕňa  mnohé  pokrokové  a  priekopnícke  myšlienky,  no  realita  a
využívanie  v praxi  je  často  obmedzené  na elektronickú  prezentáciu  učebných materiálov  obvykle
preklopených z klasickej  textovej  podoby do viac či menej grafickej,  prípadne navyše animovanej
podoby.

Programovanie  (a  predmety  na  ňom založené)  patrí  medzi  oblasti,  ktoré  sú  často  spracúvané  do
podoby e-learningových kurzov a množstvo z nich možno nájsť aj  v prostredí  Internetu.  Obvykle,

242



bohužiaľ, ide o pomerne úzke zameranie kurzu alebo didakticky nie príliš vhodne spracované témy,
no nájdu sa aj kurzy veľmi dobre pripravené a detailne prepracované, napr. [1]. 

Voľne šíriteľným a v prostredí webu publikovaným kurzom však chýba jeden z rozmerov, ktoré sú v
riadenom vyučovacom procese  nevyhnutnosťou  –  spätná  väzba  a  kontrola  vedomostí  absolventa
kurzu.  Pokiaľ  je  kurz  uverejnený  na  voľne  prístupnom serveri  a  môže ho  absolvovať ľubovoľný
používateľ siete, je, samozrejme, táto požiadavka nezmyslom, no pokiaľ ho realizujeme v prostredí
vzdelávacej inštitúcie, je možné časť práce vyučujúceho orientovať práve týmto smerom.

Vhodne navrhnutá štruktúra navyše dokáže poskytnúť celému procesu vyučovania programovania aj
určitú  automatizáciu,  parametrizáciu  a  odľahčenie  pedagóga  od  monotónnych  a  neustále  sa
opakujúcich činností. Samozrejmosťou je odbúravanie brzdiacich efektov vo vyučovaní, poskytovanie
možnosti výberu a vlastného tempa edukantom.

2. Systém generovania úloh
Katedra  informatiky  UKF  v Nitre  podobne  ako  zrejme  všetky  ostatné  katedry  informatiky  na
Slovensku prežíva v ostatnom čase značný nápor záujemcov o štúdium. Pred niekoľkými rokmi bolo
možné  na  základe  práce  na  seminároch,  výsledkoch  z čiastkových  testov  a napokon  zo  samotnej
skúšky  objektívne  ohodnotiť  každého  študenta,  no  v súčasnosti,  keď  množstvo  študentov  počas
semestra  prekračuje  hranicu  zapamätateľnosti,  môže  byť  hodnotenie  veľmi  subjektívne  a často
nezodpovedá skutočným vedomostiam absolventa tohto predmetu.

Študent, ktorého vedomosti boli (často vďaka podvádzaniu) ohodnotené ako postačujúce, potom vo
vyšších ročníkoch predstavuje ako pre svojich kolegov tak i pre vyučujúceho problém a spomaľuje
celkový proces vyučovania (nehovoriac o ďalších pokusoch o podvádzanie).

Tento fakt bol jedným z prvých, ktoré v nás v roku 2002 vyprovokovali myšlienku testovať študentov
prostredníctvom  výberu  náhodnej  sady  úloh.  Jedným  z najdôležitejších  zistení  experimentu  bolo
zistenie,  že  pripravenosť  študentov  je  zlá  a  navyše  majú  aj  veľmi  slabé  praktické  zručnosti  pri
vytváraní aplikácií. Evidentne šlo o dôsledok práce na seminároch, kde činnosť študentov zvyčajne
pozostávala  z  pasívneho  odpisovania  zdrojových  kódov  vzorových  úloh  riešených  vyučujúcim  a
kopírovania vyriešených prác od spolužiakov. Získané „zručnosti“ potom jednak vedomostne a jednak
časovo nepostačovali na úspešné zvládnutie požiadaviek predmetu.

2.1. Systém generujúci sady úloh
Dôsledkom tohto zistenia bola neskôr priama implementácia myšlienky samostatného riešenia úloh už
i vo fáze expozično-fixačnej,  pričom zadania pre jednotlivých edukantov mali  byť (aspoň na prvý
pohľad) rôzne.

Od  zimného  semestra  školského  roku  2003/2004  sme  navyše  študentom  okrem  elektronických
materiálov  z prednášky poskytli  aj  elektronické  riešenia  preberanej  problematiky,  pričom nešlo  o
kompletné  zdrojové  kódy,  skôr  len  o  návody  a  upozornenia.  Semináre  mohli  byť  tým  pádom
orientované na samostatné riešenie úloh rôznej obtiažnosti spadajúcich do prednášanej problematiky
a vyučujúci mohol začať plniť úlohu poradcu a konzultanta študentom, ktorým elektronické materiály
nepostačovali.

Značnú  podporu  samostatnosti  poskytoval  aj  systém  generujúci  pre  každú  vyučovaciu  jednotku
(kapitolu)  náhodné sady úloh, pričom bola študentovi navyše poskytnutá ďalšia možnosť výberu –
systém vždy vygeneroval dve sady a študent si mohol zvoliť práve jednu z nich. Úlohy boli bodované
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podľa obtiažnosti (do jednej sady sa vošlo toľko úloh, aby súčet ich bodov dosahoval minimálne 15),
v prípade neštandardných alebo  zaujímavých riešení  bolo  možné získať prémiové body. Hlavným
motivačným činiteľom bola potreba zisku vopred stanoveného počtu bodov.

Počas realizácie sme zistili, že pri návrhu bodového hodnotenia je nutné použiť určité obmedzenia a
zaviesť pravidlá  tak,  aby študent  nemohol (len vo výnimočných prípadoch) získať potrebný počet
bodov skôr, ako sa preberie obsahová náplň predmetu, t.j., aby si skutočne precvičil všetko potrebné.

Oproti  zaužívanej  forme výučby,  kde sa  odovzdáva maximálne  jedna  práca  za semester,  je  takto
edukant nútený k sústavnej aktivite, čo pozitívne vplýva jednak na rozvoj jeho schopností a zručností
a  jednak na variabilitu  a  pokrytie  väčšieho  spektra  potenciálnych  problémov,  s  ktorými sa  môže
stretnúť  neskôr  pri  riešení  diplomovej  práce  alebo  v praxi.  Nevýhodou  koncepcie  je,  že  oproti
klasickému  spôsobu  výučby  je  na  vyučujúceho  kladená  oveľa  vyššia  náročnosť,  pretože  okrem
usmerňovania pri riešení úloh, je nútený prakticky neustále hodnotiť odovzdávané práce. Stále i keď v
menšej  miere  pretrváva  problém,  či  študent  riešil  prezentovanú  úlohu  samostatne,  no  na  základe
skúseností môžeme prehlásiť, že miera samostatnosti sa výrazne zvýšila.

2.2. Výber z kompletnej ponuky úloh
V ďalších semestroch sme používali  drobné modifikácie  predchádzajúceho systému, priebežne sme
ho ladili  a  dopĺňali  novými úlohami.  V zimnom semestri  2004/2005 sme zrealizovali  experiment,
ktorého primárnou myšlienkou bolo sledovať správanie a činnosť edukantov v prípade, keď dostanú
k dispozícii  celú  bázu úloh určených pre  konkrétnu kapitolu  a z nej  si  vyberajú  podľa schopností
a momentálnych  dispozícií.  Po  vypracovaní  určitého  počtu  úloh  alebo  dosiahnutí  bodového zisku
budú potom presunutí do ďalšej kapitoly.

Myšlienka  tvorcov  systému  spočívala  v tom,  že  študent  si  úlohu  vyberie  (čím  sa  mu  ostatné
zneviditeľnia),  vypracuje  ju,  odovzdá  na kontrolu  vyučujúcemu a ten  úlohu  oboduje.  Po  zapísaní
bodov sa opäť študentovi zobrazí kompletný zoznam úloh okrem tej, ktorú už vyriešil. Zároveň sme
takýmto spôsobom chceli získať kontrolu nad činnosťou študentov, ktorí by si pri uplatnení takejto
metodiky mohli vziať „na domov“ jedinú (práve rozpracovanú úlohu) a všetko ostatné by riešili pod
dohľadom vyučujúceho na seminári.

Bohužiaľ, nedostatky tejto myšlienky sa ukázali v priebehu niekoľkých týždňov, keď si študenti začali
pripravovať úlohy v domácom prostredí  na vyučovaní  ich už len vyberali.  Navyše zakrátko začali
medzi  nimi  kolovať  zoznamy kompletne  vypracovaných úloh.  Simultánnym a neustálym výberom
úloh (a tým pádom aj ich neustálou kontrolou) vysoko stúpol nápor na vyučujúceho, ktorý bol nútený
v časovom strese kontrolovať prakticky desiatky úloh za hodinu.

Experiment  bol  v takýchto  podmienkach  realizovaný  až  do  konca  semestra.  Napriek  tomu,  že
predstavoval slepú vetvu, výrazne ovplyvnil ďalšiu realizáciu vyučovania programovania a predmetov
s ním súvisiach.

2.3. Výber z úrovní
Autori  si  v prvom rade uvedomili,  že nie  je  možné počas vyučovacej  hodiny skĺbiť kontrolu úloh
a zároveň plnohodnotne konzultovať vzniknuvšie problémy, preto bola kontrola úloh presunutá mimo
vyučovacie  jednotky,  pričom  študenti  riešenia  zasielali  buď  prostredníctvom  e-mailu  alebo
uploadovaním na server.
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Existencia  riešených  príkladov  medzi  študentami  (ktorú  sme,  samozrejme,  zaznamenali  aj  počas
nasledujúceho  semestra,  a s ktorou  musíme  počítať)  predpokladá  použitie  ďalších  prostriedkov
určených na objektívne hodnotenie. Najvhodnejším sa javí klasické testovanie, pričom každý edukant
má k dispozícii  iné zadanie obtiažnosťou korešpondujúce s menej  náročnými príkladmi.  Navyše je
žiaduce,  aby  preukázal  svoje  skutočné  zručnosti,  preto  je  podľa  nás  vhodné  vypracúvať  test
v časovom strese  (eliminuje  možnosti  podvádzania,  opisovania  a pokiaľ  študent  nemá k dispozícii
dostatočné  zručnosti,  svedčí  to  o nízkej  miere  samostatnosti  pri  riešení  zadaných  úloh  počas
semestra).

V ďalšom semestri sme študentom nedali k dispozícii kompletné bázy úloh pre jednotlivé kapitoly, ale
úlohy sme v každej kapitole rozdelili do troch úrovní (easy, medium, hard). Úlohy sa opäť generovali
náhodne  (v  našom prípade  po  trojiciach),  študent  si  v ľubovoľnej  kapitole  vybral  úroveň,  ktorú
predpokladal,  že  zvládne,  prípadne  mohol  kapitolu  aj  vynechať.  Najnižšia  úroveň  obsahovala
jednoduché úlohy predstavujúce aplikáciu  vedomostí  z prednášky,  stredná úroveň vyžadovala viac
práce  s tými  istými  vedomosťami  a napokon  najvyššia  očakávala  od  riešiteľov  aj  samostatné
a kreatívne myslenie. Úlohy bolo potrebné odovzdať do konkrétneho termínu,  po ňom sa strhávali
body za omeškanie.

Výsledkom experimentu boli významne lepšie výsledky (známky) oproti predchádzajúcim semestrom,
pričom  výsledky  samostatnej  práce  (bodový  zisk)  obvykle  korešpondovali  s výsledkami  testov.
V následnej  ankete  sa  cca  80%  respondentov  vyslovilo  za  preferenciu  použitej  metodiky  oproti
metodike ponúkajúcej  kompletnú bázu úloh. Napriek tomu, že sme očakávali  negatívne vyjadrenia
ohľadom časovej náročnosti, vyskytli sa len ojedinele.

Hlavným problémom však zostáva časová záťaž vyučujúcich, ktorí museli zodpovedne skontrolovať 9
kapitol,  v každej  obvykle  3  príklady pre  cca  80  študentov,  čo predstavuje  viac  ako 2000 riešení.
Navyše (čo však už nie je koncentrované do jediného semestra) bolo potrebné zadania príkladov aj
vymyslieť.

2.4. Ako ďalej...
V súčasnosti  sa  zaoberáme  myšlienkou  zastrešenia  komplexu  pod  LMS  Moodle,  ktorý  okrem
vhodného prostredia,  kam bude  náš  systém implementovaný,  poskytuje  silné  nástroje  týkajúce  sa
ďalších aktivít edukanta. Za zmienku stojí  možnosť viesť diskusie ohľadom kapitol alebo dokonca
konkrétnych  úloh,  možnosť  hodnotenia  príspevkov  edukantov  do  diskusie,  prepojenie  učebných
materiálov a systému na generovanie úloh, testovanie a pod.

3. Automatizácia kontroly
Práve  kontrola  riešení  edukantov  je  momentálne  jedným  z časovo  najnáročnejších  prvkov  celej
metodiky. Pokiaľ sa nám ju podarí aspoň čiastočne odbúrať, prinesie úľavu najmä vyučujúcemu, no
vďaka tomu, že dokáže poskytovať okamžitú spätnú väzbu aj edukantovi, bude tento môcť vďaka nej
okamžite pracovať na oprave riešenia.

Prvotnou myšlienkou kontroly správnosti algoritmu je kontrola jeho zápisu v programovacom jazyku.
Na základe čoho však usúdime, či je správny? Syntaktickú a lexikálnu analýzu vykoná pri kompilácii
samotné  prostredie  a okrem triviálnych  algoritmov  správnosť  zápisu  v reálnom čase  skontrolovať
nedokážeme.  Určitý  návod nám však poskytuje  samotná  definícia  algoritmu,  ktorá  o.i.  hovorí,  že
algoritmus dáva pre rovnaké vstupné hodnoty vždy rovnaké výsledky. Zaujímavou sa tým pádom javí
myšlienka nie kontroly algoritmu, ale kontroly výstupných hodnôt získaných na základe vstupov. 
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Predpokladom tohto  riešenia  je  potom jednak  správny algoritmus  vracajúci  výsledky,  ktoré  bude
možné  porovnať  s výsledkami  kontrolovaného  algoritmu  (programu)  a jednak  dostatočná  báza
vstupných hodnôt, na základe ktorých správnosť algoritmu otestujeme. V praxi to znamená, že pre
každé zadanie, ktoré bude vygenerované edukantovi, musí existovať hotové (a správne) riešenie, ktoré
porovná svoje výsledky s výsledkami edukantovej aplikácie.

Údaje musia do oboch aplikácií vstupovať i vystupovať. Čítať dátové toky priamo z operačnej pamäte
je síce možné, no predstavuje to veľmi náročnú (a nezmyslenú) úlohu, preto ako jednu zo základných
požiadaviek postavíme načítavanie vstupných hodnôt zo vstupného súboru a zápis výstupov do súboru
výstupného. Pre kontrolu správnosti potom postačí výstupné hodnoty porovnať. 

Práci  so súbormi musia svoje  programovanie podriadiť i edukanti,  ktorých vlastné algoritmy budú
pozostávať  z načítania  hodnôt,  realizácie  algoritmu  a vypísania  výsledkov  do  výstupného  súboru.
Transformovať  do  tejto  podoby  možno  značnú  časť  úloh,  výnimku  tvoria  úlohy  orientované  na
interaktívnu  komunikáciu  s používateľom,  úlohy  orientované  na  návrh  objektov,  kde  je  potrebné
skontrolovať  návrh  objektu  a nie  výsledky  algoritmu  a samozrejme  úlohy  určené  začínajúcim
edukantom,  ktorí  so  súbormi  pracovať  nedokážu  a musia  najprv  zvládnuť  základné  algoritmické
konštrukcie, prípadne polia.

Hardvérovo  je  podľa  nás  potrebné  riešiť  systém  použitím  osobitného  servera  pracujúceho  na
platforme  Windows,  ktorý  bude  z bezpečnostných  dôvodov  komunikovať  s jediným  serverom
(pracujúcim na platforme Unix). Na Win32 serveri bude možné zaslanú aplikáciu spustiť, a prečítať
výsledok. V prípade, že spustená aplikácia v nastavenom čase neskončí, ukončiť ju násilne. Výsledok
spracuje Unix server, ktorý zároveň pošle vyhodnotenie edukantovi.

Kvôli kontrole samostatnosti edukantov je možné porovnávať niektoré parametre získaných riešení
a v prípade zhody (CRC, dátumy, prípadne dizajn)  upozorniť vyučujúceho na potenciálny podvod.
Automatizácia však nie je všeliekom a ani správny výsledok stopercentne nezaručí správnosť a najmä
efektivitu  použitého algoritmu, preto je  potrebné,  aby minimálne testy (2-3 razy za semester)  boli
kontrolované človekom, ktorý edukantov na tieto nedostatky upozorní.

4. Záver 
Predchádzajúce  riadky  nie  sú  zďaleka  vyčerpaním  všetkých  nápadov,  pomocou  ktorých  možno
výučbu programovania zjednodušiť, spestriť alebo zľahčiť. Zadané úlohy možno ďalej parametrizovať
tak,  že ich  triedy  sa  budú odlišovať  len  v maličkostiach  (v jednej  úlohe  bude  požiadavkou nájsť
minimum, v inej maximum a pod.), prípadne je možné v určitých prípadoch (a určitých typoch úloh –
napr. databázy) automatizovať aj celé zadávanie. Báza úloh tým pádom nebude statická, ale budú sa
na základe určitých pravidiel „vymýšľať“. Výsledok dokážu, samozrejme, skontrolovať.

Okrem  štandardného  programovania  aplikácií  je  možné  na  doplnenie  od  edukantov  požadovať
hľadanie chyby v algoritme, „vhodných“ vstupných hodnôt, zistiť pre zadané vstupy výsledok a pod.
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Abstrakt
Na  UKF  v  Nitre  bol  vytvorený  databázovo-informačný  systém  určený  primárne  na  evidovanie
publikačnej  a  projektovej  činnosti  jednotlivých  katedier.  Systém  bol  vytvorený  tak,  aby  dokázal
eliminovať chyby  používateľov,  jednoducho  spracúvať  údaje  o  spoluautorstve  a obsiahnuté  údaje
poskytoval ako autorizovaným, tak i anonymným používateľom. Okrem samotnej evidenčnej činnosti
je  dôraz kladený na sumárne výstupy využívané ako na úrovni  jednotlivcov tak i  na manažérskej
úrovni fakulty a univerzity.

Abstract 
The database information system has been  created  at  the  University  of  Constantine  Philosopher,
Nitra. The system is primary designed to register publication and project activity of the university’s
departments. The system has been created to eliminate user’s errors and treat the data about shared
responsibility. It is able to afford contained data to authorized and unauthorized users. Apart from
the evidence of publication activity the information system lays stress on gross reports for each role
of users – from individual employers to the management of the faculties or university.  

Kľúčové slová 
publikačná činnosť, projektová činnosť, projekty, webová aplikácia, databáza

1. Evidencia publikačnej činnosti
V roku 2004 bol na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre realizovaný rozvojový projekt Ministerstva
školstva  „ENServer  –  fakultný   databázový  a  komunikačný  systém  evidencie  projektovej  a
publikačnej  činnosti“,  ktorého  cieľom  bolo  vytvorenie  a sprevádzkovanie  systému  evidencie
publikačnej  a projektovej  činnosti  pracovníkov fakulty. Dôvodom jeho realizácie  bol  fakt,  že obe
popísané oblasti predstavujú jedno z najdôležitejších kvalitatívnych kritérií hodnotenia činnosti fakúlt
a univerzít  ako  na  úrovni  financovania,  tak  i na  úrovni  akreditácií  a univerzita  ako  celok  (a ani
jednotlivé  fakulty)  nemala  k dispozícii  pružný  informačný  systém  pokrývajúci  požiadavky  tejto
oblasti.

Systémy sú realizované prostredníctvom webového rozhrania, a umiestnené na osobitných adresách.
(www.libsys.ukf.sk a www.projekty.ukf.sk). 
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V článku  sa  zaoberáme  predstavení  systému  na  evidovanie  publikačnej  činnosti,  pričom  systém
projektov je postavený na rovnakých základoch a využíva rovnaké princípy i používateľské rozhranie.
Systém na evidovanie publikačnej činnosti zastrešuje spracúvanie údajov týkajúcich sa publikovania
monografií,  učebníc  a učebných  textov,  článkov  v karentovaných  a nekarentovaných  časopisoch
i zborníkoch. Na kategorizáciu je použitý [1]. 

Obr. 1 Úvodná stránka systému

Filozofia  systému  je  založená  na  rozdelení  kompetencií  medzi  používateľov  niekoľkých  úrovní.
V prípade púheho prezerania údajov nie  je  vyžadovaná autorizácia,  no pokiaľ chce používateľ do
údajov akýmkoľvek spôsobom zasahovať, či získavať spracované štatistické údaje, potrebuje sa do
systému prihlásiť.

1.1. Anonymný prístup
Po zobrazení  rozhrania  môže návštevník  systému okamžite  pristúpiť  k vyhľadávaniu.  Toto  možno
v prvom  rade  orientovať  na  konkrétneho  zamestnanca  či  publikácie  obsahujúce  zadaný  textový
reťazec.  Zadaním  minimálne  troch  znakov  a spustením  vyhľadávania  systém  zobrazí  vyhovujúce
údaje  z databázy.  Druhou okamžite  prístupnou  možnosťou je  zobrazenie  publikácií  pre  konkrétne
pracovisko  (katedru)  –  výberom  z rozbaľovacieho  tlačidla  sa  zobrazia  publikácie  zamestnancov
zvoleného pracoviska. Obe položky možno aj kombinovať.

Silnejší nástroj predstavuje funkcia rozšíreného vyhľadávania, kde okrem požiadaviek štandardného
vyhľadávania (textový reťazec a katedra) možno špecifikovať obdobie, z ktorého výstup požadujeme
(všetky roky, konkrétny rok alebo obdobie rokov od-do) a spôsob usporiadania získaných výsledkov –
podľa  abecedy,  kategórií alebo  rokov vydania.  Výsledok sa  zobrazí  do okna, z ktorého ho možno
transformovať do inej aplikácie, v štandardizovanom formáte.
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1.2. Autorizovaný prístup
Po zadaní používateľského mena (obvykle pozostávajúceho zo začiatočného písmena mena a celého
priezviska  bez  diakritiky)  a prístupového  (minimálne  šesťznakového)  hesla  je  používateľovi
umožnený autorizovaný vstup do systému.

1.1.1. Filozofia systému
Filozofia  zadávania  publikácií  je  postavená  na  vkladaní  publikácií  samotnými  autormi.  Po  zadaní
publikácie však táto nie je automaticky zobrazovaná v sekcii vyhľadávania. Na to, aby sa stala „verejnou“,
potrebuje odsúhlasenie údajov zodpovednou osobou v rámci pracoviska – nazvime túto osobu vedúcim
katedry i keď nemusí ísť práve o neho, ale len o osobu touto činnosťou poverenú.

Na zobrazovanie každej publikácie vo verejne prístupnej sekcii je teda potrebný súhlas vedúceho katedry.
Pokiaľ publikácia  nie je odsúhlasená,  môže ju jej autor (zadávateľ) upravovať,  po odsúhlasení už k jej
editácii prístup nemá. Vzhľadom na to, že na chyby sa môže prísť aj po zverejnení údajov (i keď by sa
malo  povoliť  len  zverejnenie  korektných  údajov),  je  k dispozícii  funkcia,  ktorá  vykoná  spätnú
transformáciu  –  zverejnenú  publikáciu  „odverejní“  a tým  ju  jednak  skryje  pred  očami  anonymného
používateľa a jednak dá jej autorovi priestor na nápravu chyby. Funkcie na manipuláciu s údajmi na tejto
úrovni sú zobrazené len pre používateľa s právami vedúceho katedry.

Používateľov ako takých delíme podľa poskytovaných právomocí do niekoľkých kategórií:

- bežný používateľ - môže vkladať publikácie a evidovať tie, ktoré vložil,

- vedúci pracoviska - má k dispozícii rovnaké funkcie ako bežný používateľ a a navyše môže
povoliť alebo zrušiť verejné publikovanie, môže pridávať alebo meniť publikácie všetkých
členov svojej katedry a pridávať (či meniť) údaje o svojich zamestnancoch,

- fakultný administrátor má právo neobmedzenej manipulácie ako s údajmi o publikáciách tak i
s údajmi o zamestnancoch

- fakultný referent  má na starosti kontrolu a štatistické vyhodnocovanie publikačnej činnosti.
Pokiaľ v rámci  kontroly narazí  na  nezrovnalosti  (nevhodne zaradená  publikácie,  evidentne
nesprávne  údaje  a pod.),  dokáže publikáciu  označiť  a  zrušiť  jej  zobrazovanie  vo verejnej
sekcii.  Zároveň sa  tým vygeneruje  správa  pre  zadávateľa  publikácie,  ktorá  sa  mu  jednak
odošle emailom a jednak zobrazí v systéme po prihlásení. O nezrovnalosti je informovaná aj
osoba zodpovedná za evidenciu publikačnej činnosti na úrovni pracoviska.

1.1.2. Bežný používateľ
Bežným  používateľom  je  každý  pedagogický  zamestnanec,  vedecký  pracovník  alebo  interný
doktorand. Po vstupe do systému má k dispozícii nasledovnú stránku:
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Obr. 2 Ponuka pre bežného používateľa

Úvodný  riadok  informuje  o prihlasovacom  mene  aktuálneho  používateľa,  ľavá  strana  obsahuje
položky menu a centrálna  časť  je  určená  na zobrazovanie  (a  odsúhlasenie  korektnosti)  publikácií,
ktoré boli pridané iným používateľom a aktuálny v nej vystupuje ako spoluautor.

Prejdime teraz postupne niektoré položky menu:

Moje publikácie zobrazí zoznam publikácií prihláseného autora. Primárne sú publikácie usporiadané
podľa abecedy (priezviska autorov), no možno ich preusporiadať podľa kategórií, rokov publikovania
alebo podľa toho, či už bola potvrdená ich verejná publikácia alebo nie. V prípade usporiadania podľa
rokov alebo kategórií vytvorí systém skupiny – uvedie najprv zoznam publikácií v jednej  kategórii,
potom v ďalšej atď. (rovnako s rokmi).

Pri  publikáciách,  ktorých  „zverejnenie“  ešte  nebolo  potvrdené  má  autor  možnosť  úpravy  alebo
odstránenia. Publikácie, ktoré sú prístupné vo verejnej časti už tieto voľby k dispozícii nemajú.

Zrejme  najčastejšou  a najdôležitejšou  operáciou  celého  systému  je  pridanie  novej  publikácie.
Funkciu  je  ukrytá  v položke  Vloženie  novej  publikácie.  Po  jej  výbere  sa  zobrazí  stručné  okno
s jedinou voľbou – vybrať kategóriu publikácie.

K dispozícii  sú:  monografie,  kapitoly  v knihách,  učebnice  a učebné  texty,  kapitoly  v učebniciach,
články v časopisoch, články v zborníkoch, abstrakty prác v konferenčných zborníkoch, iné (kam spadá
napr.  CD,  DVD,  www).  Výberom  typu  publikácie  určíme  o akú  publikáciu  ide,  a zároveň
zabezpečíme zadanie len tých údajov, ktoré sú pre zadaný typ vyžadované a zmysluplné.

V zásade (a s prihliadnutím na prácu systému) možno rozdeliť kategórie do dvoch skupín. Prvú tvoria
neperiodické publikácie, pri ktorých obvykle nemá zmysel evidovať identifikačné údaje pre potreby
ďalších používateľov, druhú tvoria periodiká, kde evidovanie periodika v zozname periodík zabezpečí
rýchlejšie vypĺňanie a minimalizuje výskyt chýb.

Na  vyplnenie  formulára  neperiodických  publikácií nie  sú  potrebné  žiadne  zvláštne  zručnosti
a pravidlá, jedinou podmienkou, ktorú je potrebné dodržať je, aby v prípade viacerých autorov boli
ich mená oddelené pomlčkou. 
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Pole  s autormi  je  zároveň  najdôležitejšou  položkou,  preto  mu bola  venovaná  zvláštna  pozornosť.
Pokiaľ sa zadáva autora, ktorý je evidovaný v zozname zamestnancov, postačí zadať jeho priezvisko
(dokonca i bez diakritiky) alebo len niekoľko prvých písmen z neho. Systém zadané údaje prehodnotí
a v prípade, že im vyhovuje viac zamestnancov, zobrazí ponuku, z ktorej si možno vybrať. 

Pokiaľ sa autor  v zozname zamestnancov nenachádza,  je  potrebné  zadať jeho  údaje  podľa  normy
(priezvisko, čiarka,  prvé písmeno mena (alebo prípadne aj  celé meno,  ale to je  zbytočné,  pretože
systém z neho vezme len prvý znak)), pretože zadaný údaj bude do systému preklopený presne v tom
tvare, ako bol zadaný.

Niekedy sa môže stať, že autor publikácie, ktorý nie
je zamestnancom, má rovnaké meno ako niektorý zo
zamestnancov. I tento prípad je ošetrený a po analýze
autorov  dovoľuje  vybrať  zo  zoznamu  aj  túto
alternatívu. Obr. 3 Ponuka pre autora
Kvôli jednoznačnosti je pri autorovom mene aj názov katedry (ústavu), do ktorej je zaradený.

Ako sme už na  predchádzajúcich riadkoch spomenuli, pokiaľ má publikácia viac autorov, treba ich
oddeliť pomlčkami. Výsledkom analýzy bude osobitný riadok pre každého z autorov, pričom autorom
možno (nepovinne) určiť aj percentuálnu účasť na publikácii. Na obrázku 3 možno zároveň pozorovať
správanie sa systému, pokiaľ nedokáže na základe priezviska jednoznačne určiť autora (Vozár).

V prípade, že spoluautorom zadaného diela je evidovaný zamestnanec, zobrazí sa mu okamžite po
prihlásení informácia o tom, že bola pridaná publikácia, na ktorej participuje.

Obr. 4 Zobrazenie participovanej publikácie po pridaní iným autorom

Týmto sa snažíme na jednej strane predísť duplicitnému zadávaniu údajov a na strane druhej dospieť
k  odsúhlaseniu  percentuálnej  spoluúčasti  všetkými  zúčastnenými.  Pokiaľ  údaje  zmení  prihlásený
používateľ, opäť sa tento fakt prejaví u všetkých jeho spoluautorov a tak to bude pokračovať až kým
všetci nebudú s údajmi aj hodnotami spoluúčasti súhlasiť, alebo kým publikáciu neodklepne vedúci
katedry na zverejnenie.

V prípade pridávania publikácií v periodikách je v systéme k dispozícii databáza periodík (môže ju
dopĺňať každý používateľ), ktorá má uľahčiť a urýchliť napĺňanie publikácií a zároveň minimalizovať
chybovosť a zaručiť rovnaké údaje pre tie isté periodiká. Pri pridávaní článkov v periodiku je potom
k dispozícii  ich  zoznam,  ktorý  sa  po  výbere  postará  o automatické  naplnenie  názvu,  vydavateľa,
krajiny a mesta vydania, ISSN, jazyka a kategórie.
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1.1.3. Vedúci pracoviska
Vedúci  katedry (alebo iná zodpovedná či poverená osoba,  ktorú si  pre jednoduchosť dovolíme na
nasledujúcich  riadkoch  označovať  týmto  slovným  spojením)  má  oproti  bežnému  používateľovi
k dispozícii  niekoľko rozšírených funkcií.  Prvú kategóriu  tvoria funkcie na správu používateľov –
pridávanie nových zamestnancov, zmena zabudnutého hesla,  preraďovanie zamestnancov v prípade
zmeny  pracovného  zaradenia  a pod.  Druhá  kategória  je  určená  na  manipuláciu  s evidovanými
publikáciami  a okrem  pridávania  vlastných  publikácií  bude  zrejme  predstavovať  gro  práce
používateľa na tejto úrovni.

Schematicky popíšeme jednotlivé funkcie:

- zoznam publikácií katedry - predstavuje nástroj poskytujúci vedúcemu katedry informácie
jednak o publikáciách zamestnancov a jednak o ich stave (zverejnená/ nezverejnená). Pokiaľ
je publikácia zverejnená, má vedúci katedry možnosť zrušiť zverejnenie. Pokiaľ publikácia
doposiaľ nebola verejnosti sprístupnená (alebo bolo jej zverejnenie zrušené), má používateľ k
dispozícii  trojicu  upraviť (dovolí  meniť  údaje  o  publikácii  ľubovoľného  zamestnanca
katedry), odstrániť (dovolí odstrániť publikáciu ľubovoľného zamestnanca katedry), zverejniť
(zverejní  príslušnú  publikáciu  a  zobrazí  okno,  v  ktorom  je  ešte  potrebné  rozhodnutie
potvrdiť).

- zverejniť zoznam publikácií katedry - zobrazí zoznam všetkých publikácií, ktoré boli do
systému vložené a doposiaľ neboli vedúcim katedry sprístupnené na zverejnenie.

- skryť  publikácie  pracovníkov  katedry -  zobrazí  publikácie,  ktoré  boli  potvrdené  ako
zverejnené  a  dovolí  ich  zverejnenie  zrušiť  –  umožní  autorom (vedúcemu katedry)  zmenu
údajov  alebo  odstránenie  publikácie.  Po  vyvolaní  funkcie  je  možné  zvoliť  zo  zoznamu
zamestnancov a obdobia, pre ktoré sa má zoznam zverejnených publikácií zobraziť.

- výstupy - položka vytvára výstup za celú katedru, čomu zodpovedajú aj položky umožňujúce
nastaviť  jednotlivé  kritériá  (výber  všetkých  alebo  konkrétneho  zamestnanca  katedry,
sledované  obdobie,  zoskupenie  podľa  kategórií,  rokov  vydania,  zobrazenie  na  obrazovku
alebo export do súboru)

- pracovníci katedry - zobrazí zoznam zamestnancov, dovolí zmeniť ich pracovné zaradenie
(alebo prideliť práva vedúceho katedry), prípadne z nich urobiť bývalých zamestnancov.

- pridať  pracovníka  katedry -  umožní  pridať  nového  zamestnanca  bez  nutnosti  zásahu
administrátorov.  Systém  vyžaduje  základné  údaje,  ktoré  je  potrebné  vyplniť  pozorne  a
dôsledne (aby sa napr. nestalo, že sa meno zamení  s priezviskom alebo do kolónky meno sa
uvedie meno a priezvisko v kope), pretože systém pracuje najmä s týmito údajmi. Pre heslo je
požadovaných minimálne šesť znakov, nižší počet nie je systémom akceptovaný.

- zmena  hesla  pracovníka  katedry  –  výberom  zamestnanca  katedry  a  zadaním  jeho
prihlasovacieho mena má vedúci katedry možnosť zadať (a potvrdiť) zábudlivcovi nové heslo.

2. Záver 
Implementácia  vytvoreného systému sa stretla  s  pozitívnym hodnotením zo strany používateľov a
výrazne  skrátila  dobu  potrebnú  na  získanie  požadovaných  podkladov  o  publikačnej  činnosti
jednotlivých  pracovníkov.  Úrovňou  vnútornej  logiky  sa  eliminovali  možnosti  vzniku  chýb  pri
evidencií  spoluautorstva,  ako aj  chyby vyplývajúce z použitia  rôznych kategorizácií  pre evidenciu
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publikácií.  Uvedeným spôsobom sa  v neposlednom rade  urýchlil  proces  sumarizácie  publikačnej
činnosti za celú Fakultu prírodných vied.

Uvedením systému  do  prevádzky sa  podarilo  v  maximálnej  možnej  miere  automatizovať  proces
získavania údajov súvisiacich s publikačnou činnosťou, ako aj s riešením projektov medzinárodných,
národných a interných grantových agentúr.  Systém umožnil zjednotiť a centralizovať informácie o
projektovej a evidenčnej činnosti všetkých pracovísk fakulty.

V súčasnosti prebieha jeho nasadenie na celouniverzitnú úroveň.
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APLIKÁCIA PROJEKTU INFORMATIZÁCIE
REGIONÁLNEHO ŠKOLSTVA V ŠKOLSKOM

VÝPOČTOVOM STREDISKU.

APPLICATION OF REGIONAL SCHOOL INFORMATICS
PROJECT AT SCHOOL COMPUTING CENTRE.

 Mgr. Stanislav Slačka
Školské výpočtové stredisko  Banská Bystrica

slacka@svsbb.sk

Abstrakt
Príspevok  prezentuje  systém  vzdelávania  učiteľov  základných  a  stredných  škôl  na  Slovensku
v používaní informačno komunikačných technológií vo vzdelávacom procese a ich následnú aplikáciu
do jednotlivých predmetov vo vyučovacom procese  na základnej  a strednej  škole.V príspevku  sú
prezentované  poznatky  a  výstupy  získané  pri  organizácii  a  realizácii  školení  v školiacom centre,
školskom výpočtovom stredisku v Banskej Bystrici. 

Abstract 
Report presents system of education of teachers from basic and secondary school in Slovakia using
information and communication technologies in teaching process and consistent application to
individual subjects of education process at basic and secondary schools. In report presenting
knowledge and outputs gained by organisation and realisation training in training centre, School
computing centre.

Kľúčové slová 
Projekt informatizácie regionálneho školstva, Školské výpočtové stredisko, Infovek, školiace centrá
Infoveku, 

1. Úvod 

V prebiehajúcej  zmene  našej  spoločnosti  na  informačnú  spoločnosť,  rozhodujúcou
gramotnosťou sa stáva počítačová gramotnosť. Preto je potrebné, aby základy počítačovej gramotnosti
získali  žiaci  základných  škôl  a následne  takto  získanú  gramotnosť  si  rozvíjali  na  nasledujúcom
vzdelávacom  stupni.  Aby  boli  vytvorené  podmienky  na  získanie  tejto  gramotnosti  je  potrebné
pripraviť učiteľov  základných, stredných škôl na prácu s informačno- komunikačnými technológiami
a aplikáciami do jednotlivých predmetov. Prakticky to znamená na Slovensku preškoliť takmer 80
tisíc učiteľov základných, stredných škôl na využívanie informačno- komunikačných technológií a ich
aplikáciu do predmetov.
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1.1. Legislatívne a realizačné podmienky
Uznesenie vlády  Slovenskej republiky číslo 176 z 2. marca 2005 uložilo ministrovi školstva: 
 „Cieľ 1: V priebehu roku 2005 zabezpečiť základné preškolenie na štandard základov

práce s IKT a ich aplikáciami do predmetu pre 48 tisíc učiteľov a pre rok 2006 preškolenie pre
32  tisíc  učiteľov.  V roku  2005  zabezpečiť  vyškolenie  3 300  správcov  počítačových  sietí  na
školách.“

„Cieľ  3:  Podporovať  zmenu  obsahu  a  metód vyučovania  s podporou  IKT.  Podpora
financovania  priamo  na  školy  pri  výbere  edukačného  softvéru  a zakúpenie  príslušného
softvérového  riešenia  pre  1 500  škôl  pre  podporu  dištančných  foriem  vzdelávania  pri
implementácii IKT do vyučovacích predmetov.“

Na  základe  výsledkov  verejnej  súťaže  MŠ  SR  „Vzdelávanie  učiteľov  v  oblasti  práce  a
využitia informačno-komunikačných technológií v práci učiteľa – Projekt informatizácie regionálneho
školstva“ realizujú  spoločnosť  mc.edu,  s.r.o. a  Asociácia  projektu Infovek ako zmluvný partner
mc.edu.  Školenia  sú  realizované  v  oblasti  základov  práce  s  informačnými  a  komunikačnými
technológiami a ich využití v práci učiteľa na školách a školských zariadeniach registrovaných v sieti
škôl a školských zariadení MŠ SR zapojených do projektu informatizácie regionálneho školstva. 

1.2. Školiace centrá Infoveku
V rokoch 2005 a 2006 tak budú na Školiacich centrách Infoveku vyškolení všetci učitelia zo

základných a stredných škôl, zapojených do projektu informatizácie regionálneho školstva, a to tak
učitelia  všeobecnovzdelávacích  predmetov,  ako  aj  odborných  predmetov.  Učitelia  preškolení  v
projekte budú po absolvovaní školenia schopní  aplikovať informačné a komunikačné technológie vo
vyučovaní,  podieľať  sa  na  zmene  metód  a  foriem  vzdelávania  s  podporou  IKT  a  zvádzať  do
vyučovania nové projektové a konštruktivistické postupy s podporou IKT, ktoré významne zmenia
súčasné tradičné vyučovanie na moderné vyučovanie, kde žiak preberá aktívnu spoluzodpovednosť na
procese vzdelávania a kde učiteľ aj žiak získavajú nové kompetencie v procese učenia sa a vyučovania
a nové komunikačné schopnosti.

Projekt  vzdelávania  učiteľov  v  oblasti  práce  a  využitia  informačno-komunikačných
technológií v práci učiteľa sa realizuje na regionálnej  úrovni vo viac ako  250 školiacich centrách
Infoveku, ktoré zabezpečujú rýchly a kvalitný proces vzdelávania na blízko prístupnom mieste pre
každého  učiteľa.  Školenia  sú  realizované  viac  ako  490  certifikovanými  lektormi  na  všetkých
školiacich centrách na Slovensku.

Školiace centrá sú zriadené na aktívnych základných a stredných školách, školských
výpočtových strediskách , centrách voľného času a  UPJŠ v Košiciach , ktoré zabezpečujú
najlepšie podmienky pre realizáciu permanentných školení pre učiteľov a ďalších záujemcov.
Garantujú napr. učebňu s minimálne desiatimi multimediálnymi počítačmi s pripojením na
internet, ďalšie periférne zariadenia na školenia (tlačiareň, skener, tablet, edukačný balík, web
kameru,  reproduktory alebo slúchadlá a ďalšie),  prípravu a tlač požadovaných pracovných
materiálov, a pod

1.3. Osnova školení, literatúra

Nasledujúci  sylabus  je  základným  obsahom,  na  ktorý  je  pripravený  štandard  a metodika
základnej  informačnej  gramotnosti  pre  každého učiteľa  ZŠ a SŠ. Študijná  látka,  ktorá  tvorí  náplň
vzdelávania, je organizačne členená tematicky zameraných kapitol: 

1. Základy práce s PC a operačným systémom Windows, správa súborov 
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Základné pojmy informačných technológií 
Sieť, lokálne počítače, servery 
Ovládanie periférnych zariadení (tlačiareň, skener...)

2.  Základy práce s MS Office (MS Word, MS Excel, PowerPoint) 

Práca s textovým editorom MS Word 
Práca s tabuľkovým kalkulátorom MS Excel 
Práca s prezentačným programom PowerPoint 

3.  Práca s internetom a jeho službami 

Webová stránka, hypertext, adresy na Internete, služby Internetu 
E–mail, vytvorenie e–mail adries, práca s prílohami 
Chat, NetMeeting 

4. Aplikácie IKT do predmetov 

Využívanie IKT vo vyučovaní prírodovedných predmetov na ZŠ a SŠ Využívanie IKT
vo  vyučovaní  humanitných  predmetov  na  ZŠ  a SŠ  Multimediálne  CD  ROM  –
praktické ukážky a cvičenia 
Aplikácie  pre  interdisciplinárne  využitie  vo  vyučovaní  –  projektové  vyučovanie
(ukážky projektov) 

5.  Nová škola s IKT 

Nové technológie vzdelávania s využitím IKT – vyhľadávanie informačných zdrojov
do predmetu pomocou internetu 
Zmena  metód  a foriem  vyučovania  –  prednáška  s konkrétnymi  ukážkami
vyučovacieho procesu s podporou IKT v zahraničí a u nás 
Prezentácia  konkrétnych ukážok aplikácie  IKT vo výučbe (študenti  učia študentov,
národné a medzinárodné projekty, telekonferencie...) 

6.  Vypracovanie a obhajoba záverečného projektu 

Príprava projektu – obsah, získavanie materiálov z internetu, edukačných CD ROM,
skenovanie, príprava digitálnych fotografií, video sekvencií a i. – forma samostatnej
práce, konzultácií a doplnkových cvičení s lektormi (práca s digitálnym fotoaparátom,
tvorba grafiky, videí a pod.), spracovanie projektu do PowerPoint prezentácie alebo
webovej stránky 
Obhajoba projektu – 20 min a odborná diskusia k projektu s účastníkmi a lektormi 

7.  Bezpečnosť a legálne aspekty využívania počítačov 

Zásady bezpečnosti používania počítača a práce v počítačovej sieti, výber hesla 
Bezpečnosť zverejnenia osobných údajov 
Autorský zákon, duševné vlastníctvo, legálne používanie softvéru 
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Študijné materiály (literatúra) 

Počas  školení  sú  používané  študijné  materiály,  ktoré  vznikli  počas  predchádzajúcich  rokov
realizácie  školení  v rámci  projektu  Infovek.  Ako  študijné  a  pracovné  materiály  sú  priebežne
používané i výstupné záverečné projekty školení lektorov. Všetky študijné materiály sú orientované
najmä pre  potreby  samotných  účastníkov  školení.  Cieľom  študijných  materiálov  je  prezentovať
konkrétne  príklady  aplikácií  IKT  do  vyučovania  na  ZŠ  a SŠ,  prezentovať  projekty  zamerané  na
využitie IKT vo vyučovaní, realizované doma a v zahraničí. Zároveň obsahujú aj nové pedagogicko-
psychologické  postupy  pri  zavádzaní  IKT  do  vyučovania  a sú  cenným  zdrojom  konkrétnych
webových adries, odkazujúcich na konkrétne aplikácie IKT do jednotlivých predmetov na internete. 

1.4. Realizácia školení v Školskom výpočtovom stredisku, Banská Bystrica
Školské  výpočtové  stredisko  v Banskej  Bystrica  počas  štyroch  mesiacov  roka  2005

preškolilo 224 učiteľov základných a stredných škôl .
V grafe číslo 1. vidíme vekovú štruktúru účastníkov školenia:

Vekové zloženie účastníkov PIRŠ
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V nasledujúcom grafe číslo 2. prezentujeme ako účastníci školenia využívajú Pc doma  
pre individuálne a pracovné potreby. 
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Graf číslo 3  prezentuje vstupné znalosti účastníkov kurzu s tvorbou a prácou
s multimediálnymi  prezentáciami
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 Školské výpočtové stredisko od 1.9.2005  zavádza do prevádzky vzdelávací portál pre
stredné  a  základné  školy.  V rámci  ponuky  portálu  bude  umožnené  učiteľom  a  žiakom
využívať elektronické materiály na prípravu a vlastnú realizáciu vyučovania.

1.5. Záver 
Do  budúcnosti plánujeme  tranformovať  tento  vzdelávací  portál  na  elearningové

vzdelávacie  prostredie  pre  učiteľov  základného,stredného  školstva  a  žiakov  stredného
školstva.  Pri  transformácií  bude  použitý  štandardný  elearningový  prostriedok.  Táto
tranformácia bude prebiehať v timovej kooperácii : Školské výpočtové stredisko , inovatívni
učitelia základných a stredných škôl, fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica.
  

2. Literatúra 
http://www.mcedu.sk

 http:// pirs.svsbb.sk 

3. O autorovi 
Mgr . Stanislav Slačka , Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica

Email:slacka@svsbb.sk 

Telefón:+421, 48, 413 98 03
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ŠTRUKTÚRA INFORMÁCIÍ  OSOBNÝCH STRÁNOK
V KONCEPTUÁLNOM SYSTÉME

THE INFORMATION STRUCTURE OF PERSONAL  PAGES
IN CONCEPTUAL SYSTEM

Anton Stolár,
UMB Banská Bystrica,

FHV, Katedra výtvarném tvorby, stolar@fhv.umb.sk

Abstrakt 
Príspevok má zámer načrtnúť paradigmu digitálneho konceptuálneho systému, ktorý prostredníctvom
multimediálneho  rozhrania  v  aktualizovanom  komunikačnom  modeli  premostí  individuálnu
jedinečnosť  i-teho  užívateľa  s  expandujúcim  poznaním  sveta.  Prezentácia  vizualizuje  komplex
informácií  o  osobe  a  umiestňuje  ich  do  troch  polí.  Pole  curicculum vitae  zachytáva  vnútorný  a
vonkajší kontext s okolím na základe štrukturovania poznatkov z teórie osobnosti. Pole aktivít mapuje
kultúrnu stopu osoby a usporadúva aktivity v čase tak aby ju bolo možné využiť v evalváciách. Pole
stromu  poznania  transponuje  cestou  zdola  nahor  individuálne  poznanie  či  bytie  do  priestorovej
štruktúry globálneho poznania. Riešenie má ambície vytvoriť zárodok somonosného konceptuálneho
systému digitálneho modusu vivendi na zdieľanie a výmenu informácií, pochopenie iných mentálnych
reprezentácií ako aj seba samého.   

Abstract
The present paper drafts the paradigm of digital conceptual systems that by means of multimedia
interface into updated communication system links individual unique of i-user with growing
knowledge of world. The presentation visualised a person inquiry complex and sets it into three
fields. The curriculum vitae field scans input and output inquiry context by knowledge structure of
person theory.  The activity field scans a cultural track one person and ordered activities by the time
therefore it should to use to evaluations. The tree knowledge field transposes by bottom-up way an
individual knowledge or existence with the global knowledge. The solution has ambition to initiate
the conceptual systems-digital modus vivendi to share information I order to understanding another
mental representations but also recognise myself.    

Kľúčové slová 
evalvácia, osobné stránky, teória osobnosti, konceptuálny systém 

1. Analýza súčasného stavu

Charakterizovať komplikovaný a viacvrstvový proces akým je štrukturácia webu jednoduchou tézou
nie  je  v mojich  silách  /ak  to  vôbec  možné  je/.  Využijem preto  metodológiu  systémovej  analýzy
a pokúsim sa  v krátkosti  sformulovať  tendencie  či  kauzálne  príčiny,  ktoré  súčasný stav  indukujú
a ktoré sú súčasne najrelevantnejšie pre riešenie témy.   
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Štruktúra  webu  v súčasných  podmienkach  je  charakteristická  nárastom  entrópie.  Je  to  daň  za
„slobodu“ pri publikovaní v distribuovanej infraštruktúre internetu, na ktorej je web realizovaný /čo
na druhej strane spôsobuje aj značnú odolnosť proti globálnemu zrúteniu/. Aj napriek snahám zastaviť
či znížiť entrópiu, web stále vykazuje znaky nekoordinovanosti, malej priepustnosti a neprehľadnosti
dát. 

Jednou  z príčin  tohto  stavu  je  aj  nárast  množstva  osobných  stránok  včlenených  do  štruktúr
kyberpriestoru. Napríklad v apríli 2005 bolo evidovaných na Slovensku cca 3800 osobných stránok /
súkromný prepočet/,  pričom mnohé z existujúcich  osobných  stránok  nie  sú  štatisticky  evidované.
Osobné stránky viac ako iné /komerčné/  sú tvorené nadšenými samodizajnérmi a samopublicistami
veľakrát  s minimálnymi  znalosťami  o princípoch  hypertextového  prepájania,  čím  sa  stávajú
osamotenými ostrovmi bez možnosti aktívne pôsobiť v kyberpriestore. 

Príčiny tohoto stavu generuje: rastúca penetrácia internetu, zvýšenie počítačovej gramotnosti v celom
spektre sociálnych skupín, reklamami živená idea módnosti formálnej komunikácie, ako aj dostupnosť
softvérov na tvorbu digitálnych produktov s možnosťou ich vzájomného prepojenia  či  okamžitého
zdieľania. 

Teda na jednej strane ani web ako celok či jednotlivé špecializované sídla nemajú v sebe zabudovaný
systém,  ktorý  by  absorboval  /zhora  dole/  a hypermedializoval  /spájal  hypertext  s multimédiami/
príbuzné či podobné aktivity /energie/ i-teho užívateľa a vytváral emergentný konceptuálny systém
akúsi  skúsenosť  a  znalosť  nazhromaždenú  ľudstvom,  ktorá  sa  priebežne  zachytáva  v médiách
a prezentuje sa transmediálne /jediný prierez v istom čase/.  Forma súčasného webu tak prvoplánovo
nevytvára dôveru ani pre umiestňovanie komplexných informácií súvisiacich s evalvačným procesom.

Na  druhej  strane  sme si  zvykli  /prispôsobili  sa/  produkovať  elaboráty  bez  samotného  kritického
bádania. Tvorcovia evalvačných kritérií a merači vedy a umenia zaviedli systém pre súčty indexov,
aby vznikli pyramídy, ktoré hovoria viac o veľkosti produkcie ako o jej prínose či kvalite. Ľahšie sa
štruktúruje  ako  valorizuje.  Je  jednoduchšie  sčítať  ako  zhodnotiť  prínos bádania.  Okrem  tohoto
systémového deformovania existuje viacero dieľčich slabín, ktoré umožňujú existenciu tzv. citačných
krúžkov. Nie je ani vyriešená ekvivalencia umeleckých a vedeckých aktivít, ktoré sú interpretované
minimálne dychotomicky a nevytvárajú tak objektívnu platformu axiologizácie výsledkov. Podklady
sú zverejňované výlučne v textovej podobe a vyžadujú sekvenčný prístup v spracovaní informácií..

Aby sme sa vrátili k pôvodnej funkcii webu, ktorý bol navrhnutý do relatívne iných podmienok keď
mal  v „čistom“  prostredí  slúžiť  len  neveľkej  akademickej  komunite  s  cieľom  uľahčiť  členom
komunity  publikovanie  a  zdieľanie  výsledkov  výskumných  prác,  musíme  aj  v ceste  zdola  nahor
vytvoriť v inštitúte-osobná stránka pravidlá na komplexnejšie skenovanie kultúrnych stôp tvorivých
osôb. 

2. Vymedzenie pojmu osobná stránka
Jednoduché ale príliš obecné a teda nepresné vymedzenie  pojmu osobné stránky je vysvetľované ako
protiklad  ku  komerčným  stránkam  umiestneným  na  webe.  Presnejšie  definovanie  tohoto  pojmu
vyžaduje syntetizovať signifikantné črty tohoto fenoménu. Tie možno objasniť skúmaním motivácie
osoby,  ktorá  si  osobnú  stránku vytvára.  Motivácia  má nasledujúce  stimuly:  Kreativita.  Tvorenie
osobných stránok saturuje potrebu autentickosti.  Komunikácia. Potreba prezentovať svoje názory a
porovnávať  ich  s  inými  názormi.  Sociálnosť:  Stránky  umožňujú  kontakt  zo  skupinou  rovnako
zmýšľajúcich ľudí, s ktorými by sa pravdepodobne inak kontakt nenadviazal. 
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Kvantitativným  spôsobom  určenia  kategórie  osobná  stránka  je  exaktná  analýza pomeru  slov
zameraných na recipienta  a slov zameraných na tvorcu stránky – CFR (customer  focus ratio).  Na
určenie pomeru von verzus dnu je k dispozícii utilita EgoMetr (http://www.sitelab.cz/egometr/), ktorá
automaticky vyhodnotí frekvenciu  použitia  slov v texte.   V prípade že sú zamerané introspektívne
smerom „dnu“  do  osoby  s väčšou  frekvenciou  slov  „my“  a  “ja“  alebo  sú  orientované  na  okolie
smerom  „von“  s väčšou  frekvenciou  slov  „vy“  a  „ty.  Aj  keď  výsledok  treba  považovať  len  za
informatívny vyššie číslo 60% tu signalizuje že stránka je ústretovejšia k recipientovy a stráca štatút
osobnej stránky.

Osobnú  stránku  možno  definovať  ako  introspektívne  orientovanú  databázu  informácií
o vnútornom prežívaní i-teho jedinca  /získanú fenomenologicky / určenú na zdieľanie s okolím
prostredníctvom webu. Introspekciou  skúmame svoju vlastnú myseľ a jednanie akoby  zvonku, tj.
sledujeme seba samého z nejakého (nutne aj časového) odstupu.

Osobné stránky možno posudzovať a štrukturovať metódami taxonómie do rozličných druhov, tried,
skupín,  podskupín  ...   podľa  rôznych  kritérií  /sociálne,  profesné,  demografické.../.  Rôzne  taxóny
osobných web stránok sú viazané spoločnými vlastnosťami, s viac či menej intuitívnym poslaním a
určením spoločnej cieľové skupiny. 

2.1. Taxón akademických stránok

Najkomplexnejšie spracovaným taxónom sú osobné web stránky určené na prezentáciu profesijných
aktivít,  ktoré  sú  používané  hlavne  v akademických  kruhoch  kde  uľahčujú  členom  komunity
publikovanie, prezentovanie a zdieľanie výsledkov akademických, výskumných a umeleckých aktivít.
Najčastejšie sú na nich uvádzané nasledovné informácie:

• osobné dáta a kontakt /meno, adresa, telefón, fax e-mail/,
• vzdelanie /stredoškolské, vysokoškolské, doktorandské/,
• profesionálne licencie a certifikáty,
• akademické-učiteľské zručnosti /zavádzanie kurzov, inovácia curikúl/,
• technické a špeciálne zručnosti,
• profesionálne ocenenia,
• profesijný rast /účasť na konferenciách a iné aktivity/,
• publikačné  aktivity  /články  v novinách,  časopisoch    a knihách,  knihy,  príspevky  na

konferencie, výstavy..../,
• granty,
• konzultačné služby /akademické, profesionálne, komunitné/,
• citácie a ohlasy /domáce, zahraničné/,
• architektonické štúdie a umelecké diela,
• zameranie výskumu vo vede a umení,
• patenty a autorské osvedčenia,
• členstvo v organizáciách,
• jazykové zručnosti, 
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• záujmová činnosť... 

/Presnejšie zaradenie aktivít je zosumarizované v dokumente Kategorie publikovaných dokumentov/.

Profesijné  curicculá  sa  javia  ako  zárodky  novej  kolektívnej  inteligencie.  Odzrkadľujú  snahu
jednotlivcov ale aj celých skupín riešiť určité témy či problémy sveta synergicky. Vznikajú diskusné
skupiny,  interaktívne  konferencie  na  optimálne  využívanie  metód  riešenia  tém, harmonizáciu
kompetencií,  predstáv, estetických  a intelektuálnych  energií.  Skupiny  vytvárajú  interaktívny  prúd
vedomostí a intuícií, ktoré sa môžu odohrávať v reálnom čase.

Mnohé profesijné stránky sú však robené formálne mnohé diletantsky a teda nefunkčne. Informácie sa
neprezentujú  náležite  netriedia  sa a  neputujú  tam,  kde  by  mali  potenciálne  vytvárať  nadhodnotu.
Štatisticky vypĺňajú priestor a zneprehľadňujú štruktúru webu. 

3. Konceptuálny systém
Systémy informácií, ktoré zahrňujú poznatky a mienky o skutočnom i možnom stave vecí vo svete
možno  nazvať  koncepruálny  systém.  V minulosti  sa  používala  metafora  stromu  poznania,  ktorý
predstavoval  komplex  znalostí  a  skúseností  o  svete  naakumulovaných  ľudstvom  a  zachytený
v médiách tak jako ho prinášali rôzne epochy ľudstva. 

Konceptuálny systém v digitálnej podobe môže existovať aj na web štruktúre. Základným princípom
webu je technológia hypertextových odkazov, ktorá umožňuje prepojiť čokoľvek s čímkoľvek a tým
vytvárať  decentralizovanú  štruktúru  webu.  Akákoľvek  osobná  stránka  môže  byť  umiestnená  na
rozličných  serveroch,  /účelovo  prepojených  či  neprepojených/  alebo  je  umiestnená  na  serveroch
špecializovaných na určité taxóny stránok napr. tvorivý pracovníci v určitej vednej oblasti. Ich snahou
je triediť archivovať a dodatočne prepájať informácie /len/ podľa vonkajších znakov /systém prvého
rádu/. Nevedia ošetriť vnútornú štruktúru významov a prepojenia hypertextov, ktorú rieši individuálne
web publicista či web dizajnér. Sofistifikovanejšie sídla pracujúce na prinípoch sémantického webu
štruktúrujú  individuálne  do  zložitých  systémov  podľa  dopredu  zadefinovaných  pravidiel  čím
vytvárajú systémy s transparentnejšou a zrozumiteľnejšou vnútornou štruktúrou. 

Stratégia konceptuálnych systémov pri riadení ľudských zdrojov sa už využíva v niektorých veľkých
korpoáciách /napr. Electricité de France/ ale aj stredne veľkých podnikoch. Existujú stromy znalostí
na automatické štrukturovanie napr. profesijných kolektívov (http://www.triviumsoft.com/) ale existujú
aj v nekomerčnej sfére na pôde univerzit či dobrovoľných komunít. Stromy znalostí umožňujú prístup
každému členovi  určitého spoločenstva uznať a umiestniť svoje  kompetencie  do celkového stromu
poznatkov.  /pojmom  kompetencie  označujem  rôzne  schopnosti,  návyky,  zručnosti  a teoretické
vedomosti/.  Stromy  znalostí  sa  vyvíjajú  z vlastného  popisu  každého  jednotlivca,  a zviditeľňujú
štruktúrovanú rôznorodosť kompetencií  existujúcich  v určitom spoločenstve.  Strom je  automaticky
vytváraný softvérom a zachytáva v reálnom čase  vývoj  kompetencií  jednotlivcov.  Prostredníctvom
vizuálneho  zobrazenia  tak  môžeme  jedným  „pohľadom“  zistiť  akú  pozíciu  zaujímajú  určité
kompetencie v danom čase a aké postupy vedú k získaniu žiadanej kompetencie. Jednotlivec tak môže
lepšie uvedomiť svoju pozíciu v priestore vedenia a môže ľahšie vytvoriť vlastnú stratégiu získavania
ďalších kompetencií. 

4. Ciele prezentácie
Hlavným  cieľom  je  postulovať  pravidlá  vychádzajúce  z kognitívnych  vied  na  kodifikáciu
komplexnejšej  a  zároveň transparentnejšej  štruktúry  informácií  osobných  stránok  v akademickom
prostredí,  tak  aby  štruktúra  rešpektovala  zásady  dizajnu  zameraného  na  užívateľa,  využila
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interaktivitu  digitálnych médií  a štruktúru Internetu,  čím by v konečnom dôsledku znížili  entrópiu
webu. Ciele prezentácie sú:

- vymedzenie obsahových požiadaviek /pravidiel/ na štruktúru konceptuálneho priestoru, ktorý by na
jednej strane /zhora nadol/ umožnil absorbovať heterogénne informácie v kategóriách času a priestoru
do určitých kauzálnych domén webu /digitálnemu stromu poznania/, na druhej strane /zdola nahor/
nástrojmi metadesignu umožnil vzájomné synergické spolupôsobenie i-tych mikroštruktúr smerom ku
konceptuálnemu priestoru. 

-navrhnúť užívateľské rozhranie  akademicj  stránky, ktorá  by vizualizovala personalizovaný „strom
poznania“ so všetkými atribútmi /resp. podľa určitých atribútov / v kontexte s kyberpriestorom,

- čiastočné sfunkčniť objektovo orientovanú multimediálnu osobnú stránku.

  Riešenie by mohlo prerásť do:

•  novej  paradigmy  konceptuálneho  prehliadača  databáz  umelých  systémov  cez  špecializovaných
agentov,

• transmediálnej komunikácii využívajúcej „priestorový“ rez cez všetky poznatky v istom čase,

• „mentálnej dendrológii“, axiologizácia jedinca zvonka ako protiváha genetickej axiologizácii.

5. Štruktúra informácií osobnej stránky
Základná štruktúra informácií v navrhovanej i-tej osobnej stránke je trojjediná a obsahuje curriculum
vitae z pohľadu introspekcie ako nekonečne sa opakujúci vyvíjajúci  cyklus, informácií  o tvorivých
aktivitách  usporiadaných  v čase,  a  formácií  o oblastiach  pôsobenia  usporiadaných  v priestore  a  to
v kontexte s globálnym „stromom poznania“.  Samostatnú skupinu tvoria dáta o osobe, ktoré nie sú
ovplyvniteľné vôľou ale sú objektívne dané /dátum narodenia, kontakt ... /. 

1. Informácie o osobe /červené spektrum/ sú štruktúrované tak aby reflektovali poznatky
humanitných vied, ktoré sú zosumarizované v teórii osobnosti ako priesečníku rôznych téz o štruktúre,
dynamike a vývoji osobnosti usporiadaných v dimenziách „organizmus –vedomie“ a „vnútorné -
vonkajšie  prostredie“. V teórii osobnosti tak možno identifikovať človeka cez prizmu
sebauvedomenia /fenomenologické/ motiváciu /psychoanalytické a neopsychoanalytické/, učenie  /
behaviorizmus a neobehaviorizmus/, poznanie /kognitívna a kognitívno vývojová teória/. /obr.1/.
Okrem spomenutých oblastí sa v tejto časti nachádzajú referencie okolia /sociálneho/ na profesijné
aktivity /citácie, zmienky/ ale aj na osobnostnú charakteristiku. /Komplexnou analýzou citácií by sa
mohli odhaliť aj tzv. citačné krúžky./ 

Vzdelanie /učenie/ obsahuje stupne univerzitného vzdelania, - bakalárske, univerzitné
a doktorandské, získané vedecko pedagogické a umelecké tituly, účasť na pracovných dielňach
sympóziách. Táto časť po prepojení s databázou AIS by mohla vizualizovať jednak absolvované
predmety a získané kredity, ale umožnila by aj plánovanie predmetov /kreditov/ vo zvolených
odboroch. Poznanie obsahuje získané akademické, profesijné skúsenosti ako aj zručnosti spojené s
dlhodobou pamäťou ako /kinestetické, sluchové /jazykové .../, vizuálne ... / tak ako sa vyvíjali v čase
pričom sa subjektívne valorizujú do troch kvantitatívnych stupňov. Sebauvedomenie je zložka
mapujúca vnútorný intímny svet, ktorý môže byť „uzamknutý“ pred neželanými vojeristami. Obsahuje
dáta o osobe určujúce prenatálny vývoj /genealógiu, DNA štruktúru .../ ale aj vplyv okolia v priebehu
života /naturalisticko-sociálny, vedecko-technicko-umelecký kontext./. Motivácia obsahuje
informácie, ktoré sú pre osobu určujúce z hľadiska jeho ďalšieho vývoja ale aj aktivity /záľuby.../,
ktoré prirodzene uprednostňuje. V tejto časti sa môžu objaviť aj vedomé zámery a ciele ďalších aktivít
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a tak dávajú signál okoliu /cez umelých agentov vyhľadávajúcich informácie na saturáciu potrieb/
napr. o plánovaných nákup/predaj, strávenie voľného času, investície do vzdelania atď. 

 Transpozícia zložiek poznania a učenia na ontologický strom vebu, sa javí ako najproduktívnejšia pretože tieto zložky sú orientované na
okolie /vonkajšie prostredie/ z čoho vyplýva že sú vhodnejšie na transparentnejšiu semiózu a v konečnom dôsledku sa bez rozporov /
ontologických/ ľahšie umiestňujú do kauzálnych domén /pojem I. Havel,/ v kategóriách času a priestoru. 

Aj keď transpozícia zložiek sebauvedomenie a motivácie nemá momentálne v štruktúre webu pendanta, môže v budúcnosti paradigmou
transmediality /jeden globálny prierez v istom čase/ za pomoci agentov /interpretujúcich i-ty mentálny stav do znakov/, prerásť do
„kybeorganizmu“ /digitálneho stromu života/ reagujúceho na aktuálne podnety.
  V štruktúre informácií som využil analógiu fungovania ľavej a pravej mozgovej hemisféry, ktoré sú jednak „špecializované“ na určité
oblasti a informácie spracovávajú iným spôsobom. 

2. Informácie o tvorivých aktivitách  /žlté spektrum/ petrifikuje kultúrnu stopu zachytenú v médiách
podľa času. Obsahuje časť nepublikovaných, publikovaných a realizovaných aktivít. Nepublikované
podľa média /obraz zvuk, film .../ Publikované príspevky na konferenciách, články /časopisy, internet,
noviny/,  knihy,  skriptá,  kapitoly  v knihách,  posudky,  hodnotenia.  Realizovaných  ako  granty,
architektonické a dizajnérske štúdie, výstavy, súťaže, patenty.  

3. Informácie  o oblastiach  pôsobenia  /modré  spektrum/  i-teho  tvorivého  jedinca  v
priestorovej štruktúre konceptuálneho systému globálneho stromu poznania. Vizualizácia demonštruje
jedno  z možných  prepojení  mentálneho  modelu  i-teho  jedinca  s kyberpriestorom  podľa  kritéria
poznania. Vzťahy vizualizuje s priestorovou krivkou ako kultúrnou stopou /kultúra ako univerzálne
technológia  ľudstva/  v kontexte  s vlastnosťami  kauzálnych  domén  poznania  čím  vytvára  systém
druhého rádu

.  

6.  Záver
Štrukturovanie  osobných  informácií  v akademickom  prostredí  sprehladňuje  a unifikuje  záznam
aktivít, ktoré sú relevantné pre evalvačné hodnotenie. Riešenie ktoré som navrhol umožňuje paralelný
pohľad na osobu z viacerých perspektív tak aby komplexne mapovali  konkrétnu osobu a umožnili
jednotlivé  dielčie  informácie  posudzovať  v kontexte  s  inými  informáciami.  Riešenie  svojim
charakterom  dáva  predpoklad  na  efektívnejšie  a objektívnejšie  hodnotenie  či  kategorizovanie
tvorivého pracovníka a umožňuje prepájanie informácií ale aj samotných jednotlivcov ako nositeľov
poznania  napr.  do  optimálnych  riešiteľských  kolektívov  na  riešenie  konkrétnych  tém.  Navrhnutý
prístup zdola nahor by však potreboval náležitú oporu v prístupe zhora nadol tak aby mohli byť i-te
stránky  absorbované  a umiestňované  do  digitálneho  konceptuálneho  systému  za  pomoci
inteligentných agentov, ktorí naočkovaný efektívnou stratégiou integrujúcou obidva smery prepájali /
kontextuálne/ i-te s konceptuálnym systémom. 
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Obr 1. Schéma štyroch perspektív
skúmajúcich človeka, ktoré sú
zosumarizované v teórii osobnosti. 
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Abstrakt 
V súčasnom svete sa vzdelávanie pre firmy stáva nevyhnutnosťou a zároveň konkurenčnou výhodou.
V podnikovom vzdelávaní sa má zvýrazniť hlavne to, čo odlišuje firmu od konkurencie. K tomu treba
prispôsobiť  aj  systémy vzdelávania.  Je nevyhnutné prejsť  od klasického vzdelávania  na dištančné
a elektronické  systémy,  všeobecne  známe  ako  e-learning.  V príspevku  sú  porovnávané  obidva
systémy,  je  poukázané  na výhody a nevýhody a sú  predstavené systémy e-learning  aplikované vo
svete a na katedre dopravnej a manipulačnej techniky. 

Abstract  
Education  in  present-day  world  is  becoming  a necessity  and  at  the  same  time  a competitive
advantage.  In  a  company  education,  differences  of  a  company  from  its  competitors  should  be
emphasized.  It  is  necessary  to  move  from  classic  education  to  external  and  electronic  systems,
generally  known  as  e-learning.  In  the  paper,  both  systems  are  compared,  their  advantages  and
disadvantages are shown and e-learning systems implemented in the world and at the Department of
transport and handling machine, University of Zilina, are presented.

Kľúčové slová
klasické vzdelávanie, e-learning, systémy e-learning, podpora e-learning 

1. Nové metódy získavania vedomostí 
Keď sa Vás niekto spýta, koľko Vaša firma vydáva na vzdelávanie, to sa dá ešte spočítať. Ale na
otázku „Čo Vaša firma získava za peniaze vložené do vzdelávania“, často sa odpovedá – To nikto
nevie, je to záhada. O finančné vyjadrenie prínosu vzdelávania sa nepokúša prakticky nikto.

Súčasný rozvoj informačných technológií spôsobuje prevratnú zmenu metód vzdelávania. Časy, keď
čerstvý absolvent VŠ mohol považovať svoje vzdelanie za definitívne a postačujúce na celý život, sa
nenávratne skončili.  Čoraz viac  dospelých sa musí  pravidelne vzdelávať,  aby dokázali  držať krok
s požiadavkami na pracovné miesta. Tým vzniká nové trhové prostredie v oblasti vzdelávania, ktoré
so sebou prináša aj reformu pedagogického procesu, a to nielen v obsahu a forme, ale aj štýle riadenia
škôl.
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Dospelý záujemca o vzdelávanie má veľmi presné očakávania. Vie, čo sa potrebuje naučiť, pretože
spravidla  pracuje  v oblasti,  v ktorej  sa  chce  vzdelávať.  Má  veľa  praktických  skúseností.  Jeho
vedomosti  sú  však  úzko  špecializované.  Chýba  im  hlbší  teoretický  základ  a chápanie vnútornej
previazanosti.  Viac  ako o vzdelanie  mu ide  o „dovzdelanie‘  t.j.  o  doplnenie  toho,  čo mu pomôže
efektívnejšie  vykonávať svoju  profesiu.  Chce to spraviť v čo najkratšom čase,  aby sa mu námaha
a investície, ktoré do vzdelania vloží, čo najrýchlejšie vrátili. 

Len vo výnimočných prípadoch je ochotný dlhodobo prerušiť zamestnanie kvôli štúdiu. E-learning je
z jeho pohľadu výhodný, lebo mu umožňuje prístup k vzdelaniu presne šitému na jeho  konkrétne
potreby. Privíta, ak sa v ponuke dajú nájsť také metodické prístupy, ktoré ľahko zosúladí so svojimi
pracovnými  a  rodinnými  povinnosťami  a osobnými  možnosťami.  Je  ochotný  platiť  za  štúdium
a pripravený mať trvalé pripojenie na internet. To však zároveň znamená, že bude mať vysoké nároky
na kvalitu poskytovaného vzdelávania, aby sa mu tieto investície vyplatili.

2. Ako zefektívniť vzdelávanie?
Učenie v učebniach je málo efektívne. Polovica ľudí v učebniach predstiera pozornosť výkladu a pri
výučbe potajomky pracuje na svojich pracovných úlohách. A ostatní sa vďaka tomu, že nie sú v práci
uvoľnia natoľko, že vypnú mozog a nevnímajú. Tiež je zlé, že polovica účastníkov školenia už pozná
väčšiu, alebo menšiu časť preberanej látky a robia niečo iné. Druhá polovica účastníkov nikdy nebude
potrebovať väčšinu z toho, čomu sa majú naučiť. 

Klasické vzdelávanie nesie so sebou náklady, ktoré sa neznižujú po celú dobu vzdelávania. Ide o cenu
lektorov, prenájom školiacich miestností, výrobu materiálov na školenie, dopravu na školenie, stravné
a iné. Tiež je významná skutočnosť, že zamestnanci bývajú po dobu školenia, aj dlhšiu dobu, mimo
pracovný proces a neplnia svoje pracovné úlohy. 

Klasické  vzdelávanie  predpokladá,  že  všetci  účastníci  v učebni  vnímajú  rovnako rýchlo,  všetkým
vyhovuje hovorený výklad lektora a všetci chcú v danej chvíli preberanú látku študovať. Prax je však
trochu iná a odlišná.

Formy klasického vzdelávania pod vedením lektorov existujú už do počiatku vzdelávania a pre určité
oblasti  budú  nezastupiteľné  aj  v  budúcnosti.  Klasické  vzdelávanie  má  však  rad  nedostatkov
naznačených v predchádzajúcich odstavcoch. 

V klasickom vzdelávaní nedostávajú väčšinou študenti školení vo chvíli potreby, ale v dobe, keď sa
ich zíde dostatočné množstvo, je  k dispozícii  lektor, školiace priestory a ďalšie prostriedky. Novo
nastupujúci  zamestnanci  často  čakajú na preškolenie  dlho. Pokiaľ sa zmení školený predmet,  trvá
opäť  dlhú  dobu,  kým sú  všetci  zamestnanci  preškolení.  Študenti  si  rovnako nemôžu  jednoducho
školenie zopakovať, či sa vrátiť k časti školenej látky. 

Tieto  nedostatky  eliminuje  elektronické  vzdelávanie  e-Learning.  E-Learning si  nekladie  za  cieľ
nahradiť klasické vzdelávanie vo všetkých oblastiach, ale je vhodným doplnkom aj pre tie oblasti, kde
je klasické vzdelávanie pre priamy kontakt s lektorom považované za nezastupiteľné.
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3. E- Learning 
Jednoducho  povedané  je  to  proces,  ktorý  rieši  výrobu  študijných  materiálov  (nie  nevyhnutne
multimediálnych, stačia aj kvalitné písané texty), ich distribúciu k používateľom a riadenie výučby na
základe týchto študijných materiálov.. 

Ako  ukázala  štúdie  zameraná  na  e-vzdelávanie,  úspech  e-vzdelávania  závisí  v značnej  miere  na
prístupe  vzdelávajúceho  sa  k vzdelávaciemu  procesu.  Všetky  ostatné  faktory  sú  považované  za
sekundárne: vzdelávacie procesy, v ktorých nie je vzdelávajúci sa považovaný za najdôležitejší prvok
sú  odsúdené  na  neúspech.  Je  potrebné  si  uvedomiť,  že  vzdelávanie  sa  predstavuje  individuálny
a spoločenský  proces.  Zavedenie  e-vzdelávania  nekončí  vytvorením  vhodnej  technologickej
platformy, naopak to je začiatok samotného procesu.  

Technologický prístup k e-vzdelávaniu v minulosti viedol k zodpovedaniu a riešeniu otázok, ako sú:

• Ako môžeme poskytnúť vzdelávanie za dostupnú cenu, v pravý čas, kedykoľvek a kdekoľvek?
• Ako môžeme čo najjednoduchším spôsobom určiť úspešnosť vzdelávania?
• Ako môžeme jednoducho vykonávať správu (administratívu) vzdelávania?

V súčasnosti  už  nie  je  možné  ignorovať  potrebu  zamerania  sa  na  kvalitu  samotného  procesu
vzdelávania. Tento „nový“ prístup k e-vzdelávaniu prináša nové otázky, ako napr.:

• Sú sledované ciele v súlade so záujmami vzdelávajúceho sa?
• Je obsah vzdelávania skutočne dôležitý pre vzdelávajúceho sa?
• Sú použité metódy vzdelávania vhodné na zahájenie a podporu vzdelávacieho procesu?
• Povedie navrhovaný vzdelávací program k požadovaným výsledkom?

Prináša  využitie  e-vzdelávania  vyššiu motiváciu vzdelávajúceho sa  ako tradičné metódy? Čo však
odlišuje učiace sa podniky od tých ostatných? U jednotlivcov sa predpokladá, že učenie ich určitým
spôsobom mení. 

Nový prístup  k e-vzdelávaniu  a jeho metódam vyžaduje  definíciu  solídneho,  požadovaným cieľom
riadeného, metodického procesu,  zameraného na osobu príjemcu vzdelávania – vzdelávajúceho sa.
Tento  prístup  viedol  ku  kritickejšiemu  prístupu  ku  vzdelávaniu  ako  procesu,  ktorý  umožňuje
definovať a rozhoduje o úspechu e-vzdelávania. 

V podnikovom vzdelávaní sa má zvýrazniť hlavne to, čo odlišuje firmu od konkurencie. To nie sú
všeobecné  základné  zručnosti,  ako  je  obsluha  PC,  bezpečnosť  práce,  komunikačné  techniky
a ovládanie cudzích jazykov. Podnikové vzdelávanie sa má sústrediť na vývoj a podporu špecifických
podnikových znalostí. Treba sa sústrediť na najnadanejších pracovníkov.

Elektronické vzdelávanie na katedre dopravnej a manipulačnej techniky  
Okrem  štandardného  využívania  e-learningu  v rámci  študijného  odboru  Dopravná  a manipulačná
technika  v študijnom  zameraní  „Prevádzka  a údržba  dráhových  vozidiel“  v inžinierskom  štúdiu,
katedra prevádzkuje aj projekt dištančného vzdelávania „MANAŽÉR ÚDRŽBY“ vznikol pre potreby
certifikácie pracovníkov údržby vo všetkých oblastiach priemyslu, dopravy, štátnych podnikov, s.r.o.
a a.s.  Program  vzdelávania  „MANAŽÉR ÚDRŽBY“  je  určený  pre  absolventov  technických
odborných škôl, univerzít a vysokých škôl. 
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Pri  výučbe  sa  využíva  technológia  dištančného vzdelávania.  Dištančná  metóda  nahrádza  priamy
kontakt  učiteľa  so  študentom komunikáciou  prostredníctvom komunikačných  prostriedkov,  najmä
prostriedkov založených na využívaní počítačových sietí (Internet a Intranet). Dištančné vzdelávanie
postupne prejde do systému e-learning. Prináša 5 hlavných cieľov:

1. Napojenie výcviku a vzdelávania na skutočné potreby pracovníkov údržby.
2. Presunutie učenia bližšie k bezprostrednému pracovnému prostrediu. 
3. Sprístupnenie vzdelávania a výcviku 24 hodín denne a 7 dní v týždni a naviac aj v globálnom

meradle (hlavne pri využívaní Internetu).
4. Dosiahnutie najvyššej úrovne kvality vzdelávania.
5. Dosiahnutie väčšieho rozsahu vzdelávania za nižších nákladov. 

Pri  zavádzaní  dištančného  vzdelávania  sa  hlavná  pozornosť  venuje  podnikateľským problémom a
úlohám, ktoré je treba riešiť. Podľa toho je treba zvoliť takú metodiku a technológiu, ktorá ponúka
efektívne riešenie. 

Učebný plán vzdelávania „MANAŽÉR ÚDRŽBY“
Učebný plán je zostavený podľa praktických potrieb pre manažérov údržby – stať sa kompetentným
pre  riadenie  a  rozvíjanie  činností  v oblasti  údržby a  pre  vedenie  modernej  a  finančne  efektívnej
organizácie údržbárov. Cieľom bolo špecifikovať teoretické znalosti a praktické skúsenosti, ktoré má
mať manažér údržby a tým zabezpečiť, aby činnosti údržby boli organizované a vykonávané najlepším
možným spôsobom v každej spoločnosti (tab. 1).

Učebný plán obsahuje potrebné znalosti pre Experta v riadení údržby podľa špecifikácie Európskej
federácie  národných  spoločností  údržby  (The  European  Federation  of  National  Maintenance
Societies – EFNMS). 

Absolvent štúdia získa potrebné teoretické znalosti  a praktické skúsenosti  pre certifikáciu „Expert
v riadení údržby“, ktoré zorganizuje národná členská spoločnosť EFNMS – Slovenská spoločnosť
údržby.

V každom semestri sa uskutoční jedno týždňové sústredenie – tútoriál – s predmetmi podľa učebného
plánu  s vysvetlením  zásadných  problémových  oblastí  predmetu  a  zadaním  domácich  úloh.
Zostávajúca komunikácia medzi učiteľom (tútorom predmetu) sa uskutočňuje elektronicky. Rovnako
možno elektronicky sa odovzdávať vypracované domáce úlohy, organizovať diskusné fóra, zverejniť
testy,  organizovať elektronické  preskúšanie  vo forme testu,  evidovať výsledky testov,  kontrolovať
odovzdané  domáce  úlohy  a oznámiť  účastníkovi  vzdelávania  úspešnosť  kontroly  domácej  úlohy,
zverejniť učebné texty v elektronickej forme (pdf formát), atd.  – obr. 3. 
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Tab. 1 Učebný plán celoživotného vzdelávania „Manažér údržby“ – 2 beh.
Č. Predmet Počet

hodín
Forma Prednášajúci

P L
1. semester

01 Organizácia údržby a údržbové systémy 6 pt ŽU Žilina
02 Analýza príčin a následkov porúch 6 pt TU Košice
03 Použitie výpočtovej techniky v údržbe 4 6 z ŽU Žilina
04 Inžinierska štatistika a pravdepodobnosť 6 pt SPU Nitra
05 Údržba vyhradených technických zariadení (VTC) 6 pt ŽU Žilina
06 Opravárenské technológie 6 pt ŽU Žilina

Spolu 34 6
Spolu 1. semester 40
2. semester

07 Kvalita a spoľahlivosť technických systémov 6 pt SPU Nitra
08 Koncepcia údržby TPM 6 pt ŽU Žilina
09 Koncepcia údržby RCM 4 pt ŽU Žilina
10 Plánovanie a benchmarking údržby 6 pt ŽU Žilina
11 Technická diagnostika 6 pt ŽU Žilina
12 Informačné systémy údržby 6 6 z ŽU Žilina

Spolu 34 6
Spolu 2. semester 40
3. semester

15 Odborná exkurzia 0 30 z
16 Záverečná práca „Projekt údržby podniku“ 0 30 o všetci

Spolu 0 60
Spolu 3. semester 60

CELKOM 140

Poznámky:
1. P – prednáška; L –

laboratórne cvičenia
2. pt  – písomný test; z –

zápočet; o – obhajoba
záverečná skúška 

Z každého predmetov je k dispozícii študijná literatúra v tlačenej forme, za všetky predmety celkom
670 strán formátu A4 (obr. 2 – literatúra prvého semestra, obr. 3 – literatúra druhého semestra). 
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 V časopise [ 1] bol uverejnený článok – skrátený:

„Štrnásti s certifikátom - Prví absolventi vzdelávacieho projektu Manažér údržby
Prví štrnásti  údržbári  U. S. Steel Košice po absolvovaní  vzdelávacieho projektu  Manažér údržby a
úspešnom obhájení záverečnej práce prevzali minulý týždeň na pôde spoločnosti certifikát Manažér
údržby. Štúdium pre údržbárov pripravila oceliarska spoločnosť v spolupráci so Strojníckou fakultou
a katedrou obnovy strojov Žilinskej univerzity (teraz katedra dopravnej a manipulačnej techniky). 
Trojsemestrálne dištančné štúdium umožnilo  údržbárom získať potrebné znalosti  pre manažérov
údržby  podľa  špecifikácie  Európskej  federácie  národných  spoločností  údržby  (The  European
Federation of National Maintenance Societies - EFNMS). Získané vedomosti sú podmienkou pre
získanie certifikátu Expert v riadení údržby alebo Európsky expert v riadení údržby. 
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....  Riaditeľ  pre personálny servis  a vzdelávanie  vyslovil  presvedčenie,  že nadobudnuté  skúsenosti
manažéri využijú v praxi v prospech firmy.  Projekt označil za jeden z najlepších pre údržbárov aj
generálny manažér U. S. Steel Košice pre údržbu Ján Vranec, ktorý ho absolvoval s kolegami. 
     "O získané vedomosti  sa podelíme,  chceme tiež,  aby kurz absolvovali  ďalší.  Hoci  sa údržba v
podniku považuje historicky za dobrú, zmeny v ostatných rokoch, súvisiace so zmenou majiteľa a
jeho prístupom k údržbe, ako i vstup Slovenska do EÚ, prinášajú nové podnety na zmenu systému
údržby.  Mnohé  robíme  za  pochodu,  len  za  ostatný  rok  sme  vydali  27  technicko-organizačných
smerníc, pri  tvorbe ktorých sme čerpali  aj  z prednášok a materiálov tohto projektu.  Týka sa to aj
informačného systému riadenia údržby, ktorý sme za rok principiálne zmenili.  Absolvovanie  tohto
projektu bude v budúcnosti jedným z kritérií pre manažéra údržby. Údržba dokáže pre fabriku zarobiť,
verím, že aj vďaka efektu zo vzdelávania našich ľudí“.

Medzi prvými štrnástimi údržbármi, ktorí absolvovali
v  uplynulých  dňoch  vzdelávací  projekt  Manažér
údržby,  bol  i  generálny  manažér  pre  údržbu
U. S. Steel  Košice  Ján  Vranec (vľavo).  Certifikát
preberá  z  rúk  Adolfa  Murína,  predsedu
predstavenstva Slovenskej spoločnosti údržby. Druhý
zľava  Milan  Polča,  riaditeľ  U. S. Steel  Košice  pre
personálny  servis  a  vzdelávanie,  celkom  vpravo
Vladimír Stuchlý zo SjF Žilinskej univerzity.

Využívania  e-learningu  v rámci  študijného  odboru  Dopravná  a manipulačná
technika
Na katedre  dopravnej  a manipulačnej  techniky využívame elektronické  vzdelávanie  ako podporný
nastroj  v inžinierskom  štúdiu   pre  sprístupnenie  niektorých  dokumentov  doplňujúcich  obsah
prednášok  a cvičení.  Tieto  dokumenty  slúžia  študentom  ako  návody  pre  spracovanie  vlastných
projektov a pri návrhoch vlastných riešení.
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Obr. 4 e-learnig Katedry dopravnej a manipulačnej techniky
Na portál elektronického vzdelávania majú študenti denného štúdia prístup prostredníctvom kľúčov,
ktoré im na začiatku semestra oznámi vyučujúci. Ten ich taktiež poučí o využívaní týchto informácii.

Súčasťou portálu elektronického vzdelávania pre študentov sú testy, ktoré sú počas semestra súčasťou
posúdenia získaných vedomostí a  hodnotenia študenta
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Obr. 6 Ukážka vstupu do testu

Obr. 7 Ukážka testu
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INTEGRÁCIA ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÝCH
ZDROJOV PROSTREDNÍCTVOM NÁSTROJOV

JEDNOTNÉHO VYHĽADÁVACIEHO PROSTREDIA A
LINKOVACÍCH NÁSTROJOV

INTEGRATION OF ELECTRONIC INFORMATION
RESOURCES USING FEDERATED SEARCH AND LINKING

TOOLS
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Abstrakt
Príspevok sa venuje stručnej charakteristike a porovnaniu systémov umožňujúcich vytvoriť jednotné
vyhľadávacie prostredie (federated search) pre rôznorodé elektronické databázy využívané na pôde
univerzity  a  stručnej  charakteristike  a porovnaniu  systémov,  ktoré  umožňujú  efektívne  prepojenie
bibliografických a abstraktových databáz na úplné texty dokumentov v elektronickej podobe (linking
tools).  Spojenie  funkcií  takýchto  systémov  umožňuje  vytváranie  brán  (portálov),  prostredníctvom
ktorých sa používateľ môže čo najrýchlejšie dostať k dokumentom, ktoré potrebuje k svojmu štúdiu či
vedeckej práci.

Abstract 
This article describes principles and basic functions of federated search engines, which are able to
create  unique  search  interface  over  many  electronic  information  resources  used  by  academic
institutions.  Linking  tools  connecting  bibliographic  records  with  the  original  full-text  in  the
electronic  form are described as well.  Using federated search engines  and linking tools  together
enables to create information portals where users can quickly and easily find documents needed for
study and research.

Kľúčové slová
centralizované  vyhľadávanie,  linkovací  nástroj,  federated  search,  linking  tool,  integrácia,
elektronický informačný zdroj

1. Úvod
Každá akademická inštitúcia v systéme vzdelávania využíva odborné databázy, ktoré majú študentom
a pracivníkom  pomôcť  získať  nové  poznatky  z odbornej  periodickej  i neperiodickej  literatúry.
Základom sú knižničné katalógy, za nimi nasledujú  odborné bibliografické databázy a napokon aj
kolekcie  úplných textov dokumentov v elektronickej  podobe.  V dobe,  keď počet  takýchto zdrojov
v rámci inštitúcie narastie, sa začínajú používatelia stretávať s problémami:

- Pri prechádzaní viacerých informačných zdrojov je potrebné vždy a znova naformulovať svoju
rešeršnú požiadavku v inom systéme a získať použiteľné výstupy.
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- Používateľ stráca istotu, či prehľadal všetky potrebné zdroje a zároveň stráca chuť prehľadávať
ďalšie a ďalšie.

- Používateľ má záujem o úplný text dokumentu, a preto sa po nájdení bibliografického záznamu
pýta na dostupnosť úplného textu.

Okrem riešenia, kedy do celého procesu získavania literatúry vstupuje odborný informačný pracovník
(knihovník), ktorý sa o rešerš postará, je možné dať používateľom aj knihovníkom viac voľnosti pri
ich  práci  a pomôcť  im  riešiť  spomenuté  problémy  nástrojmi  centralizovaného  vyhľadávania
a linkovacími nástrojmi.

Nasledujúca  schéma  pomôže  identifikovať  jednotlivé  elektronické  informačné  zdroje  využívané
v rámci  akademických  inštitúcií  a miesto  linkovacích  nástrojov  a jednotného  vyhľadávacieho
prostredia medzi nimi:

Základom  je  akademická  inštitúcia  (niekedy  reprezentovaná  knižnicou).  Používatelia  môžu
prostredníctvom počítačov prepojených do počítačovej siete pristupovať k dvom základným druhom
elektronických informačných zdrojov:
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1. Informačné zdroje dostupné len používateľom danej  inštitúcie – sú to jednak interné databázy
(vytvárané samotnou inštitúciou) a potom licencované databázy (zvyčajne nakupované databázy
tretích strán).  Ako príklad  internej  databázy je v schéme uvedený  lokálny knižničný katalóg.
Môže  to  byť  tiež  databáza  evidencie  publikačnej  činnosti  alebo  zbierka  kvalifikačných  prác
v elektronickej podobe. Medzi licencované informačné zdroje patria bibliografické databázy či
plnotextové databázy (elektronické časopisy, elektronické knihy a pod.).

2. Ostatné informačné zdroje dostupné v počítačovej sieti – môžu ich reprezentovať ďalšie odborné
databázy (napríklad  súborné katalógy knižníc) alebo jednoducho  dokumenty voľne dostupné
na webových stránkach.

Okrem toho môžu mať používatelia k dispozícii  medziknižničnú výpožičnú službu a/alebo  služby
document delivery. Prostredníctvom týchto služieb (automatizovane alebo s asistenciou odborného
informačného pracovníka) sa používateľ dostane k hľadaným dokumentom na požiadanie – t.j.  nie
okamžite ale s odstupom času, ktorý je potrebný na administratívu takejto dodávky.

Linkovacie  nástroje sú  nástroje,  ktoré  umožňujú  v bibliografických  (teda  neplnotextových)
databázach zobraziť odkaz, ktorý používateľa privedie k úplnému textu.

Centralizované  vyhľadávanie  umožňuje  používateľovi  v rámci  jedného  vyhľadávania  prejsť
rôznorodé  informačné  zdroje  a získať  tak  štruktúrovaný  prehľad  o dostupných  relevantných
dokumentoch.

Linkovacie nástroje a jednotné vyhľadávacie prostredia je možné kombinovať a vytvárať informačné
brány,  prostredníctvom ktorých  sa  používateľ  jednoducho  a rýchlo  dostane  k dokumentom, ktoré
potrebuje k svojmu štúdiu či vedeckej práci.

2. Linkovacie nástroje
(V angličtine pod názvami Linking tool, Link Solver/Resolver, UpenURL Solver/Resolver.)

V chronológii  vývoja  odborných  bibliografických  a  abstraktových  databáz  sa  producenti
a vydavateľstvá dostali pred niekoľkými rokmi na križovatku: Technológie veľkokapacitných médií
(DVD)  a dostupnosť  internetu  otvárali  možnosti  poskytovať  okrem  základných  bibliografických
údajov aj  úplne  texty dokumentov v elektronickej  podobe.  V tomto prostredí  začali  o sprístupnení
úplných  textov  uvažovať  aj  klasické  „kamenné“  vydavateľstvá  a začali  vznikať  prvé  služby
poskytujúce e-časopisy. Vydavateľstvá bibliografických databáz mali dve možnosti:

- integrovať do svojich databáz úplné texty a vytvárať agregované plnotextové databázy;

- využiť existenciu úplných textov v službách e-časopisov a do abstraktových databáz pridať len
odkazy.

Vydavateľstvá, ktoré sa rozhodli pre druhú možnosť začali vytvárať prvé linkovacie nástroje a služby.
Systémy linkovania  sa  postupom času  zlepšovali  a v súčasnej  dobe  už poskytujú  možnosti  veľmi
jemného nastavenia a prepojenia nielen na plnotextové databázy či e-časopisecké servery, ale aj na
ďalšie katalógy knižníc a na služby dodávky primárnych dokumentov či na systém medziknižničnej
výpožičnej služby. Najčastejšie využívajú niektorý z týchto štandardov:

- OpenURL  (definuje  otvorenú  štruktúru  webového  odkazu  tak,  aby  bolo  možné  pomocou
vložených premenných odkazovať na hľadaný dokument prípadne odovzdať cieľovému serveru
ďalšie údaje)
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- The Digital Object Identifier System (prostredníctvom autorizovaných agentúr prideľuje každému
elektronickému dokumentu unikátne identifikačné číslo, na základe ktorého je možné dokument
nájsť)

Súčasné systémy linkovacích nástrojov je možné rozdeliť do troch kategórií:

1. Proprietárny linkovací  nástroj: je  súčasťou konkrétnej  on-line služby jedného vydavateľstva
a umožňuje  linkovanie  len  z databáz  tohto  vydavateľstva.  Výhodou  je,  že  ich  vydavateľstvá
poskytujú ako súčasť on-line služby bezplatne.  Nevýhodou je, že v prípade využívania on-line
služieb  viacerých  vydavateľstiev  je  potrebné  každý  takýto  nástroj  nastaviť  a udržiavať
samostatne.

2. Univerzálny linkovací nástroj ako sieťová aplikácia: takýto software si inštitúcia inštaluje na
vlastný server a sama sa stará o jeho nastavenie a prevádzku. Výhodou je, že sa všetky parametre
linkovania  nastavujú  na  jednom  mieste.  Nevýhodou  je  potreba  vlastnej  techniky,  školeného
administrátora  (niekedy  až  programátora)  a v neposlednom rade  aj  nutnosť  sledovať  dostupné
plnotextové  služby  a v prípade  potreby  nastavenia  aktualizovať  (predovšetkým  v prípade
OpenURL,  ak  sa  webová  stránka  poskytovateľa  úplného  textu  zmení).  Príkladom  takéhoto
riešenia je produkt SFX spoločnosti Ex Libris.

3. Univerzálny linkovací nástroj ako služba: v tomto prípade je systém umiestnený na serveroch
prevádzkovateľa,  ktorý sa  stará  o celú  údržbu vrátene  aktualizácií  odkazov v prípade potreby.
Základné parametre linkovania si zákazník nastavuje sám cez WWW administrátorské rozhranie.
Výhodou  je  tiež  to,  že  prevádzkovatelia  majú  pripravenú  väčšinu  služieb  najpoužívanejších
poskytovateľov  úplných  textov,  takže  ich  aktivácia  je  veľmi  jednoduchá.  V prípade  potreby
zaradenia  menej  známych  alebo  lokálnych  služieb  je  čas  implementácie  dlhší.  Ako  príklady
takýchto služieb je možné uviesť:

- OVID LinkSolver

- Serials Solutions Article Linker

- Ulrich's Resource Linker

3. Centralizované vyhľadávanie
(V angličtine pod názvami Metasearch, Federated Search, Unified Search, Parallel Search, Broadcast
Search, Cross-Database Search.)

Myšlienka  metavyhľadávania  v prostredí  internetu  je  pomerne  stará  a preto  je  pochopiteľné,  že
presiakla aj do oblastí  bibliografických a plnotextových odborných databáz. To, čo bolo len veľmi
ťažko predstaviteľné pri databázach na off-line médiách (diskety, CD-ROM, DVD-ROM a pod.), sa
v prostredí  on-line  služieb dá s istými obmedzeniami realizovať. Aktivity, ktoré vedú k vytváraniu
nástrojov  jednotného  či  centralizovaného  vyhľadávania  majú  svoje  limity  a neohrozujú  snahy
vydavateľstiev neustále zdokonaľovať svoje vlastné vyhľadávacie systémy a ich funkcie. Základnou
výhodou  centralizovaného  vyhľadávania  je  odstránenie  nutnosti  prechádzania  a vyhľadávania  v
dostupných  informačných  zdrojoch  jeden  po  druhom.  Centralizované  vyhľadávanie  dokáže
požadované  slová  vyhľadať  postupne  vo  vybraných  databázach  a používateľovi  poskytne  ako
výsledok stránku, na ktorej sú vyhľadané dokumenty roztriedené podľa databáz. Nevýhodou takéhoto
vyhľadávania je menšia možnosť precízneho vyhľadávania a nemožnosť použiť špecifické tezaurusy,
ktoré sú spravidla v každej odbornej databáze iné. Z pohľadu jazyka je rovnako zbytočné prehľadávať
naraz databázy, ktorých dáta sú v rozličných jazykoch (napr. anglické s nemeckými a slovenskými).
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Firmy,  ktoré  vyvíjajú  riešenia  pre  centralizované  vyhľadávanie  ponúkajú  nielen  vyhľadávanie
v bibliografických databázach,  ale  v podstate  možnosť prehľadávať všetky služby vrátane voľných
webových  vyhľadávačov,  katalógov  firiem,  ponúk  elektronických  obchodov  a podobne.  Podstata
nástrojov centralizovaného vyhľadávania je komplikovanejšia, pretože vyžaduje obojsmernú aktívnu
komunikáciu  medzi  serverami:  prehľadávaný  server  (služba)  musí  rozumieť  zaslanej  požiadavke
a zároveň  musí  byť  schopný  odpovedať  takou  sadou  dát,  aby  ich  server  centralizovaného
vyhľadávania dokázal spracovať a zobraziť vo svojom vlastnom prostredí.  Z pohľadu knihovníckej
praxe  takéto  systémy  stoja  predovšetkým  na  protokole  Z39.50.  Tento  protokol  sa  neustále
zdokonaľuje  a pripravovaná verzia  ZING (Z39.50 International:  Next  Generation)  má byť vrátane
súčastí  CQL  (Common  Query  Language)  a SRW  (Search/Retrieve  WebService)  širšou  verziou
použiteľnou v prostredí internetu. Kombinácia protokolov na výmenu dát s dostupnými technológiami
XML, SOAP, HTTP a pod. sú základom pre systémy centralizovaného vyhľadávania, ktoré je možné
rozdeliť na dve základné skupiny:

1. Riešenie  centralizovaného  vyhľadávania  ako  sieťovej  aplikácie: podobne,  ako  v prípade
linkovacích nástrojov aj pri tomto riešení si inštalácia vyžaduje vlastný server a programátorov,
ktorí  sú  schopní  celý  systém  nastaviť  a udržiavať.  Príkladom  takéhoto  riešenia  je  produkt
MetaLib, ktorý ponúka spoločnosť Ex Libris.

2. Riešenie centralizovaného vyhľadávania ako služby: Niektorí prevádzkovatelia ponúkajú tieto
riešenia ako službu. Celý systém je umiestnený na serveroch prevádzkovateľa, ktorý zabezpečuje
jeho  nastavenie  a údržbu.  Vyhľadávacie  rozhranie  sa  dá  čiastočne  prispôsobiť  grafickým
požiadavkám inštitúcie.  Výhody i nevýhody sú podobné linkovacím nástrojom v tejto  podobe.
Ako príklady je možné uviesť:

- CSA MultiSearch

- OVID SearchSolver

- Serials Solutions Central Search

4. Záver
Praktickým  využívaním  opísaných  nástrojov  a ich  prípadnou  kombináciou  je  možné  poskytnúť
používateľom komplexné služby pri uspokojovaní ich informačných potrieb. Modelový informačný
portál inštitúcie alebo jej knižnice môže hneď na úvodnej stránke ponúkať možnosť vyhľadávania cez
všetky  dostupné  informačné  zdroje  (centralizované  vyhľadávanie)  s možnosťami  volieb  odborov
a/alebo jazyka. Po nájdení zodpovedajúcich záznamov môžu používateľa k úplnému textu navigovať
odkazy,  ktoré  zabezpečuje  vybraný  linkovací  nástroj.  Takýmto  spôsobom  je  tiež  možné  zvýšiť
využívanie elektronických informačných zdrojov a efektívnosť vynakladaných prostriedkov na nákup
externých databáz.

5. Literatúra, odkazy
- Albertina icome Bratislava: Produkty a služby – softwarové riešenia. Dostupný na WWW:

http://www.aib.sk/produkty/siete.htm

- CSA MultiSearch. Dostupný na WWW: http://www.csa.com/e_products/multisearch_login.php

- Ex Libris: MetaLib – The Library Portal. Dostupný na WWW:
http://www.exlibrisgroup.com/metalib.htm
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- Ex Libris: SFX – Context Sensitive linking. Dostupný na WWW:
http://www.exlibrisgroup.com/sfx.htm

- International DOI Foundation: The Digital Object Identifier System. Dostupný na WWW:
http://www.doi.org/

- International Standard Maintenance Agency: Z39.50 Maintenance Agency. Dostupný na
WWW: http://www.loc.gov/z3950/agency/

- NISO Committee AX: Development of an OpenURL Standard. Dostupný na WWW:
http://library.caltech.edu/openurl/

- NISO: Metasearch Initiative. Dostupný na WWW:
http://www.niso.org/committees/MetaSearch-info.html

- NISO: The OpenURL Framework for Context-Sensitive Services. Dostupný na WWW:
http://www.niso.org/committees/committee_ax.html

- NISO: Z39.50 Resource Page. Dostupný na WWW: http://www.niso.org/z39.50/z3950.html

- OVID LinkSolver. Dostupný na WWW: http://www.linksolver.com/

- Serials Solutions Article Linker. Dostupný na WWW:
http://www.serialssolutions.com/articlelinker.asp

- Serials Solutions Central Search. Dostupný na WWW:
http://www.serialssolutions.com/promotion/centralsearch.asp

- Ulrich's Resource Linker. Dostupný na WWW: http://www.resourcelinker.com/

6. O autorovi
Mgr. Ladislav Svršek, absolvent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave stál v roku
1996 pri  vzniku spoločnosti  Albertina icome Bratislava, s.r.o., a v súčasnej  dobe v nej  pracuje ako
vedúci predaja a marketingu.
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SPRÁVA DOKUMENTOV NA INTRANETE FAKULTY
EKONOMIKY A MANAŽMENTU SPU V NITRE

DOCUMENTS MANAGEMENT ON INTRANET 
AT THE FACULTY OF MANAGEMENT AND ECONOMICS

AT THE SAU IN NITRA

Ľubica Šemeláková
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Centrum informačných technológií FEM

Abstrakt
Medzi hlavné ciele informačnej stratégie na SPU v Nitre patrí rozšírenie možností prístupu študentov
a zamestnancov  SPU  k informáciám.  S týmto  cieľom  úzko  súvisí  aj  zdôraznenie  významu
elektronických dokumentov,  jednotný  prístup  k nim  a maximálne  zjednodušenie  správy
a manipulácie s dokumentami.

Abstract
To main aims of information strategy at the Slovak Agricultural University  (SAU) in Nitra belongs
widening of access opportunities of SAU students and employees  to information.  Emphasizing of
electronic documents, unified access to documents and simplifying of report and manipulation with
documents is also closely associated with this aim.

Kľúčové slová
systém na správu dokumentov

1. Riešenie správy dokumentov na intranete FEM

Problém zachovania poriadku, kontroly a aktuálnosti dokumentov v organizácii je veľmi častý a tzv.
"document management systémy" (DMS, EDM) bývajú často zložité na ovládanie, komplikované na
zavedenie, implementáciu a osvojenie, alebo finančne náročné na obstaranie. Na FEM SPU v Nitre sa
od roku 2003 potreba implementácie  univerzálneho systému na publikovanie a správu dokumentov
prostredníctvom  intranetu  realizovala  internými   aplikáciami  vytvorenými   pracovníkmi  CIT FEM
(v prostredí webserver Apache 2.0.47, skriptovací  jazyk PHP 4.3.4, databázový server PostgreSQL
7.3.4). Ide o:

- centrálnu  správu  dokumentov  prostredníctvom  web  prehliadača  s  možnosťou  interného
publikovania a spravovania dokumentov na základe prístupových práv jednotlivých používateľov,

- centrálnu  správu  dokumentov  prostredníctvom  web  prehliadača  s  možnosťou  publikovania
a spravovania dokumentov na WWW stránkach FEM,

- systém na vkladanie noviniek na WWW stránku fakulty neprofesionálnymi používateľmi,
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- budovanie fakultného dokumentového servera a implementáciu vhodného open source produktu
do prostredia fakulty.

 INTERNÉ DOKUMENTY FEM (IDF)
Publikovanie  dokumentov  na  intranete  zabezpečuje  aplikácia  “INTERNÉ  DOKUMENTY  FEM
(IDF)” (obr. č. 2). Táto aplikácia predstavuje programovú vrstvu PHP, ktorá následne prostredníctvom
vrstvy pl/pgsql ukladá dokumenty do databázového servera. 

IDF v sebe zahŕňa:

• Autentifikáciu používateľa a po overení totožnosti používateľa zistenie prístupových práv.
• Prehliadanie dokumentov vložených používateľmi aplikácie. Na základe totožnosti prihláseného

používateľa  sú mu k dispozícii  dokumenty,  ktoré boli  publikované v aplikácii  pre  skupinu,  do
ktorej používateľ patrí, alebo pre skupinu s nižšími prístupovými právami.

• Pridávanie dokumentov, odkazov na web stránky. Tieto možnosti  sú prístupné len od určitého
“levela”  užívateľa,  tzn.  napr.  užívatelia   študenti  /  pracovníci,  ktorí  nepatria  do  inej  skupiny
nemôžu  z aplikácie  vkladať  dokumenty,  môžu  si  iba  prehliadať  dokumenty  vložené  inými
užívateľmi  pre  ich  užívateľskú  skupinu.  Naopak  užívatelia  z  najvyššie  postavenej  skupiny
(vedenie  fakulty)  majú  možnosť  vkladať  dokumenty  pre  všetky  nižšie  postavené  skupiny
používateľov.

• Publikácia dokumentov. Opätovne je táto možnosť k dispozícii iba užívateľským skupinám, ktoré
majú  právo  vkladať  dokumenty,  ale súčasne  musia  byť  vlastníkom  dokumentu,  ktorý  chcú
publikovať.

 obr. 1 – Interné dokumenty FEM
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 ADMINISTRÁCIA DOKUMENTOV NA WEB STRÁNKACH

Aplikácia  umožňuje  administrátorovi  webu  a ďalším  povereným  pracovníkom  jednoduchú
administráciu dokumentov na webe, pridávanie dokumentov a odkazov, ich zverejnenie v príslušnej
vetve webu, zmazanie dokumentu vo vetve alebo úplné fyzické vymazanie. Jednoduchým spôsobom
umožňuje  tiež  posun  hlavných  vetiev  www  stromu  podľa  predstáv  používateľa.  Po  zverejnení
dokumentu sa príslušný dokument “automaticky” zobrazuje ako súčasť stránky FEM.

obr. 2 Vkladanie dokumentov

obr. 3 Zobrazenie dokumentov na web stránke
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NOVINKOVÝ SYSTÉM

Aplikácia je určená povereným neprofesionálnym používateľom, ktorí po autentifikácii môžu  vkladať
aktuality a novinky na WWW stránku fakulty. Informáciu, ktorú používateľ vložil,  má možnosť aj
editovať a vymazať.  K informácii je možné pripojiť aj dokument na stiahnutie. 
Novinky je možné pridávať pre rôzne kategórie návštevníkov stránok:

- Učiteľských pracovníkov.

- Neučiteľských pracovníkov.

- Študentov.

- Doktorandov.

- Všetkých pracovníkov.

- Rôzne informácie.

- Všeobecné informácie.

Vložené novinky sa zobrazia na stránke FEM v príslušnom mesiaci.

obr. 4 Novinkový systém

 OPEN SOURCE PRODUKTY

Vzhľadom na  to,  že  vymenované  aplikácie  sú  určené  užšiemu  okruhu  používateľov,  čo  sa  týka
vkladania  a aktualizácie  dokumentov,  vznikla  potreba  implementovania  podobného  systému  pre
všetky formy riadenia, teda hlavne pre základné pracoviská prostredníctvom prístupových práv, čo je
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cieľom projektu Správa dokumentov na podporu riadiacich procesov, ktorý je riešený v roku 2005
v CIT FEM.

Z tohto pohľadu cieľom projektu je:

- vyšpecifikovanie požiadaviek systému pre správu dokumentov,

- otestovanie jestvujúcich open source produktov,

- výber systému pre správu dokumentov,

- úprava zdrojového kódu aplikácie,

- implementácia  do  prostredia  fakulty  (preklad  aplikácie  do  slovenčiny,  vypracovanie
používateľského manuálu) s možným zovšeobecnením pre ďalšie fakulty.

2. Literatúra
[1] TÓTHOVÁ, D.: Prezentácia elektronických dokumentov na Internete. In: Zborník z celoškolského

seminára  "Sieťové  a  informačné  technológie  2003".  Nitra  :  Slovenská  poľnohospodárska
univerzita (SPU), 2003, s. 129-131.

3. O autorovi
Ing. Ľubica Šemeláková, Centrum informačných technológií FEM SPU v Nitre
Email: Lubica.Semelakova@uniag.sk
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TESTOVANIE ZNALOSTÍ SQL

SQL KNOWLEDGE TESTING

Mgr. Peter Švec
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta prírodných vied, katedra informatiky, psvec@ukf.sk

Abstrakt
Žijeme  v  dobe,  kedy  počítač  je  nevyhnutnou  súčasťou  nášho  života.  Novým  technológiám  sa
prispôsobuje  aj  vyučovací  proces.  Keďže  počítač  je  objektívny  a  nekompromisný,  je  to  vhodný
prostriedok  na  vyhodnocovanie  testovania.  V  tomto  článku  sa  venujeme  problematike
zautomatizovania  testovania  znalostí  jazyka  SQL  pomocou  počítača.  Zavedenie  pravidelného
testovania vedie k motivácii študentov pripravovať sa na vyučovanie. Vytvorili sme aplikáciu, ktorá
generuje úlohy a úspešne ich vyhodnocuje. Pri vyhodnocovaní otázok sa spoliehame na schopnosť
databázového servera MySQL pracovať s transakciami 

Abstract
We are living in a period when a computer is a necessary part of our lives. Learning process is also
adopting new technologies. As a computer is objective and uncompromised, it is suitable for testing.
In this paper, we are dealing with the problem of computer testing in SQL knowledge. Establishing
regular testing motivates students to learn and prepare for lessons. An application was created for
generating tasks as well  as evaluation. On evaluation of tasks we rely upon the database MySQL
server and its ability to work with transactions.

Kľúčové slová (použite štýl SIS)
databázový systém, testovanie, SQL, transakcia, MySQL

1. Úvod
Pre  pochopenie  princípov  tvorby  databázových  systémov  je  dôležité,  aby  študent  vedel  vytvoriť
relačný model databázy a aby vedel na tejto databáze vytvárať SQL dotazy. Práve tvorba správnych
a efektívnych SQL dotazov robí študentom značné problémy a to najmä preto,  že sa nedostatočne
pripravujú na cvičenia. Jedným zo spôsobov, ako študentov prinútiť systematicky sa pripravovať, je
pravidelné  testovanie  ich  znalostí  z  SQL.  Tvorba  testov  je  náročná  a  vyhodnocovanie  je  veľmi
zdĺhavé. Testovanie pomocou počítača môže túto prácu zjednodušiť a urýchliť.

2. Testovanie pomocou počítača
Test je zvyčajne tvorený pre informatívne účely na zistenie úrovne získaných vedomostí a zručností
a to pre učiteľov alebo tútorov, ale aj samotných študentov. Úspešné zvládnutie testu vedie k podpore
učenia  sa.  Počítač  je  v edukačnom procese  vhodným prostriedkom na  testovanie.  Výsledky  testu
nemôžu  byť  ovplyvnené  zaujatosťou  alebo  predsudkami,  je  teda  zabezpečená  objektivita.  Ďalej
umožňuje  zobrazovanie  rôznych  tabuliek,  grafov  alebo  presných  výsledkov  o tom,  kto  bol  ako
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úspešný, prípadne neúspešný, čo bolo správne alebo nesprávne a kde bola urobená chyba.  Základné
typy testov, ktoré môžeme pri testovaní pomocou počítača použiť sú

• Otvorené úlohy 

• Úlohy s výberom odpovede (polytomické)  

• Dichotomické úlohy 

• Usporiadavacie úlohy 

• Priraďovacie úlohy 

• Lokalizačné úlohy (Sasková, 2005)

Pre účel testovania znalostí SQL sme sa rozhodli pre otvorené úlohy. Otvorené úlohy tiež nazývame
produkčné úlohy, pretože študent musí odpoveď na danú úlohu vyprodukovať. To znamená, že študent
vpíše  svoju odpoveď do textového pola.  Existuje  niekoľko variant.  Ak si  daná úloha vyžaduje  len
stručnú,  krátku odpoveď, hovoríme o otvorených  úlohách so stručnou odpoveďou.  V tomto prípade
môže byť riešením len jedno slovo, krátka veta, číslo, vzorec a pod. Takýto typ úloh sa dá jednoducho
vyhodnotiť. Ak sa vyžaduje odpoveď vetou, alebo niekoľkými vetami, hovoríme o otvorených úlohách
so  širokou  odpoveďou.  Tento  typ  úloh  sa  v elektronickej  podobe  používa  menej,  pretože  ich
vyhodnocovanie je zložitejšie. Ak sú však vhodne definované a existuje určitá tolerancia v odpovediach,
je takýto typ testov veľmi vhodný a hodnotný. (Sasková, 2005)

3. Metódy testovania SQL
Testovať správnosť SQL dotazov môžeme v zásade dvoma spôsobmi. Prvým spôsobom je syntaktická
analýza.  Druhým spôsobom je test funkčnosti dotazu.

3.1. Syntaktická analýza
Syntaktická  analýza vyzerá  na  prvý pohľad  ako  jednoduchá  metóda.  Pomocou analýzy zadaného
dotazu  môžeme zistiť,  či  je  dotaz  napísaný  syntakticky  správne.  Ako  však  zabezpečíme,  aby  aj
výsledok, ktorý vznikne po spustení tohto dotazu, bol správny? Môžeme sa napr. pokúsiť porovnať
zadaný dotaz  so  vzorovým dotazom. Ale  aj  tu  narazíme  na  množstvo  problémov.  Jazyk SQL je
natoľko univerzálny, že umožňuje viacero foriem zápisu a tieto formy sa môžu navzájom kombinovať.
Uvedieme príklady jednoduchého výberového dotazu, ktorý vyberie z tabuľky titul všetky polia (id,
nazov, rok), ktoré boli vydané v roku 2002 a neskôr.
SELECT * FROM titul WHERE rok >=2002
SELECT id, nazov, rok FROM titul WHERE rok > 2001
SELECT titul.id, titul.nazov, titul.rok FROM titul WHERE rok >=(2005-3)
Všetky tieto zápisy sú syntakticky správne aj keď každý z nich je úplne iný. Zostaviť gramatiku, ktorá
by bola schopná rozhodnúť, či sú tieto dotazy rovnaké nie je jednoduché.

3.2. Testovanie funkčnosti dotazu
Pri ďalšej metóde testovania nás nebude zaujímať to, či študent sformuloval syntakticky správny SQL
dotaz, ale či je tento dotaz funkčný a či vracia požadované  údaje. To znamená, že dotaz odošleme na
databázový server bez toho, aby sme  kontrolovali jeho syntax. Keď dotaz vráti očakávaný výsledok
považujeme ho správny.
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4. Spôsob testovania
Pre účely testovanie sme vytvorili  vhodnú aplikáciu.  Aplikácia  je  naprogramovaná v skriptovacom
jazyku PHP. Keďže sa jedná o webovú aplikáciu, je umiestnená na webovom serveri APACHE. Za
databázový systém sme zvolili server MySQL. Dôvody voľby tejto trojkombinácie sú zrejmé –  všetky
tieto produkty sú voľne dostupné a šíriteľné. Táto aplikácia sa skladá zo štyroch častí

• autorizácia

• informácie o priebehu štúdia

• generovanie testu

• vyhodnotenie testu

Základnou časťou aplikácie je MySQL databáza, ktorá eviduje študentov, databázu otázok a odpovede
študentov.

Obr. 1: Relačný model požitej databázy

4.1. Autorizácia
Študent  sa  do  systému  prihlasuje  zadaním  vlastného  používateľského  mena  (username)  a hesla
(password).  Tieto  údaje  sú  uložené  v tabuľke  auth.  Reálne  meno  (realname)  vyučujúcemu  ako
jednoznačná identifikácia. Heslo je uložené v kryptovanom tvare pomocou jednosmernej kryptovacej
funkcie MD5. Ďalším údajom, ktorý o študentovi evidujeme je úroveň otázok (level), na ktoré môže
odpovedať. Obtiažnosť otázok sa postupne zvyšuje, zabezpečíme, aby sa študentovi zobrazili oba tie
otázky,  na  ktorých  riešenie  má  potrebné  znalosti.  Po  úspešnom prihlásení  prechádza  študent  do
druhého modulu.

4.2. Informácie o priebehu štúdia
Po  úspešnom  prihlásení  získava  študent  jednoduchú  informáciu  o priebehu  jeho  štúdia.  Touto
informáciou je  jeho percentuálna úspešnosť pri  riešení  úloh.  Každá otázka je ohodnotená určitým
počtom bodov, ktoré študent získa, ak správne odpovie na zadané otázky získava študent tento počet
bodov. Percento jeho úspešnosti je potom vyjadrené vzťahom

100 %počet zíkaných bodovúspešnosť
celkový po čet bodov

ć= ⋅ 
č ř
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Študent má teda možnosť vidieť počet bodov, ktoré mohol získať a počet bodov, ktoré sám získal.
Študenti  musia  mať  po  skončení  semestra  70%  úspešnosť.  Pokiaľ  sa  študent  nachádza  v úrovni,
v ktorej  ešte  neriešil  žiaden test,  je  mu ponúknutá  možnosť riešiť  ďalší  test.  Ak otázky pre  danú
úroveň ešte neexistujú, alebo v tejto úrovni už test riešil, systém ho o tejto skutočnosti informuje.

4.3. Generovanie testu
Sekcia generovania testu sa skladá z dvoch častí. Prvou časťou je zadanie úlohy. Zadaním úlohy je
html súbor  uložený na web server.  Informácia  o jeho  umiestnení  sa  nachádza  v tabuľke  info.  Pre
každú úroveň môže byť zvolené iné zadanie. Databáza otázok je uložená v tabuľke  otazka. Z tejto
tabuľky sa  vyberú všetky otázky zodpovedajúce  aktívnej  úrovni  študenta.  Otázky sú pre  každého
študenta  usporiadané  náhodne,  čím aspoň čiastočne  predídeme  odpisovaniu  pri  riešení  testu.  Pod
každým znením otázky sa nachádza textové pole, do ktorého študent vpisuje svoju odpoveď. Nie je
nevyhnutné,  aby  študent  odpovedal  na  každú  otázku.  Po  ukončení  testu  odošle  študent  zadané
odpovede stlačením tlačidla Odošli.

Obr. 2: Vygenerovaný test

4.4. Vyhodnotenie testu
Pre každú otázku existuje v databáze skupina tabuliek. Tieto slúžia ako cvičné tabuľky, na ktorých
budú aplikované  dotazy  jednotlivých úlohách.  Istá  skupina  tabuliek  pritom môže byť použitá  pre
niekoľko  dotazov.  Po  odoslaní  riešenia  sa  jednotlivé  odpovede  spracujú  presne  definovaným
postupom.  Otázky sú  kladené  tak,  aby  každý SQL príkaz  mohol  začínať  jedným z nasledujúcich
kľúčových slov:

• SELECT

• INSERT
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• UPDATE

• DELETE

Pokiaľ príkaz nezačína jedným z týchto slov,  je  odpoveď vyhodnotená ako nesprávna.  Ak študent
zadal  prvé  slovo  v dotaze  správne,  vyhodnocovanie  sa  začína  vetviť.  Po  spracovaní  otázok  sú
odpovede  študenta  zapísané  do  tabuľky  riesenie.  V tejto  tabuľke  evidujeme  meno študenta,  číslo
otázky,  jeho  odpoveď  a správnosť  alebo  nesprávnosť  danej  odpovede.  Následné  je  študentovi
zobrazená súhrnná informácia o teste, ktorým práve prešiel. Pre každú otázku je zobrazená správna
odpoveď a informácia o úspešnosti jeho odpovede.

Obr. 3: Vyhodnotený test

4.4.1. Vyhodnotenie príkazu SELECT
Na databázový server sa odošle odpoveď študenta a vzorová odpoveď, ktorá je uložená v poli riesenie
v tabuľke otázka. Na odosielanie odpovedí slúži nasledujúca konštrukcia:

$res1 = $db->query($student); //odosleme dotaz studenta
$row1 = array();  //odpoved servera ulozime do pola $row1
while ($row1[] = $res1->fetchRow()) {
}
$res2 = $db->query($riesenie); //odosleme vzorovy dotaz
$row2 = array();  //odpoved servera ulozime do pola $row2
while ($row2[] = $res2->fetchRow()) {
}

Ak sú hodnoty premenných $row1 a $row2 rovnaké, dotaz bol správny. 
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4.4.2. Vyhodnotenie príkazu INSERT 
Vykonanie  príkazu INSERT mení obsah tabuliek.  Spôsob ako zistiť,  či  je  tento dotaz  správny, je
vykonať ho a vypísať obsah celej tabuľky (SELECT * ). To isté urobíme aj so vzorovým dotazom.
Úloha sa tým zjednoduší na porovnanie zhodnosti týchto dvoch príkazov SELECT.

Povedali  sme,  že  tento  príkaz  mení  údaje  v tabuľke.  Pokiaľ  využijeme  schopnosť  databázového
systému  realizovať  transakcie,  môžeme  sa  zmene  údajov  v tabuľke  vyhnúť.  Transakcia  začína
kľúčovým slovom BEGIN. Potom vykonáme príkaz INSERT. Následne vykonáme príkaz SELECT
a výsledok  si  uložíme.  Nakoniec  uvedieme  tabuľku  do  pôvodného  stavu  príkazom ROLLBACK.
Tento postup použijeme aj pre vzorové riešenie úlohy. Pri tvorbe dotazu SELECT musíme poznať
názov tabuľky, na ktorú sa dotaz vzťahoval. Názov tabuľky je tretím slovom v konštrukcii  INSERT
INTO table …

$tabulka = ziskaj_nazov_tabulky();
$db->query("BEGIN");     //zaciatok transakcie
$db->query($student);    //odosleme dotaz studenta
$res1 = $db->query("SELECT * FROM $tabulka");

                         // ziskame obsah celej tabulky
$db->query("ROLLBACK");  //ukoncenie transakcie
$row1 = array();       //odpoved servera ulozime do pola $row1
while ($row1[] = $res1->fetchRow()) {
}

4.4.3. Vyhodnotenie príkazu UPDATE
Vyhodnotenie tohto príkazu je rovnaké ako vyhodnotenie príkazu INSERT, avšak názov tabuľky, na
ktorej dotaz vykonávame je druhým slovom v konštrukcii UPDATE table SET …

4.4.4.  Vyhodnotenie príkazu DELETE

Vyhodnotenie tohto príkazu je rovnaké ako príkazu INSERT. Avšak názov tabuľky je tretím slovom
v konštrukcii DELETE FROM table  …

5. Záver
Je  dôležité  zabezpečiť,  aby  sa  študenti  pravidelne  pripravovali  na  cvičenia,  pretože  pravidelná
príprava  študentov  zvyšuje  efektivity  vyučovania.  Vhodným  spôsobom,  ako  túto  skutočnosť
zabezpečiť je testovanie znalostí SQL. Vďaka tomu, že testovanie sa vykonáva pomocou počítača, je
rýchle, efektívne a objektívne. Samotní študenti prijali takýto systém testovania veľmi kladne. Musia
sa  však  naučiť  správnemu  zápisu  príkazov,  pretože  systém  je  nekompromisný  voči  preklepom,
ktorých sa môžu dopustiť. Test je umiestnený na adrese http://vkds.studnet.sk. 

6. Literatúra
Sasková, J.: Testovanie pomocou počítača. In: DIVAI 2005 - Dištančné vzdelávanie v Aplikovanej
informatike. , Nitra. 2005. ISBN 80-8050-828-3.

293



7. O autorovi 
Autor pôsobí na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre ako odborný asistent na katedre informatiky.
Jeho zameraním sú počítačové siete, architektúra počítačov a programovanie databázových systémov.
V súčasnosti je PhD. študentom  na Ostravskej univerzite v odbore Informačné systémy.

294



PODPORA POUŽÍVATEĽOV Z OBLASTI IKT A POUŽITIE
SLUŽIEB INÝCH ORGANIZÁCIÍ

USERS SUPPORT IN THE AREA OF INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND USAGE OF

OTHER ORGANIZATION SERVICES.

Darina TÓTHOVÁ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Centrum informačných technológií FEM

Abstrakt
Podpora používateľov v oblasti IKT sa na vysokých školách na Slovensku skvalitnila najmä vďaka
rozvojovým  projektom  dotovaným  Ministerstvom  školstva  SR.  Možno  ju  rozdeliť  na  priamu
a nepriamu podporu. Prostredníctvom priamej podpory sa dosiahlo nielen skvalitnenie práce, ale aj
zvýšenie vedomostí a zručností používateľov pri práci s prostriedkami IKT. Otázkou však zostáva do
akej miery si má používateľ pomôcť pri problémoch sám, kedy má použiť programovú podporu, kedy
použiť služby iných organizácií. 

Kľúčové slová:
podpora používateľov, HelpDesk, outsourcing, prenájom aplikačných služieb

Abstract
Users support in the area of Information and communication technologies in the Slovak universities
has improved its quality mainly thanks to developing projects subsidized by the Ministry of Education
of the Slovak Republic. Users support can be devided into direct and indirect support. Through direct
support  there  has been achieved  both the  increase  of  the  work quality  and also  the  widening  of
knowledge and skills  of the ICT users. There remains the question, to which extend the ICT user
should help himself to solve a problem, when has he to use a program support or when has he to use
services of other organizations.

Key words:
users support, HelpDesk, outsourcing, application services providing 

1. Podpora používateľov z oblasti IKT
Podporu používateľov z oblasti IKT je možno rozdeliť na podporu priamu a nepriamu.
Pod priamou podporou máme na mysli najmä:
- Programovú podporu:

- HelpDesk.
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- Rôzne nápovedy (helpy) použité priamo v aplikáciách,  či  už s  úplným komfortom, t.j.  po
zistení  chyby  aplikácia  ponúkne  správne  zadanie  alebo  je  možné  vyhľadať  nápovedu  po
zadaní kľúčového slova alebo v rámci aplikácie je prístupný elektronický popis, kde je možné
nájsť odpoveď tiež na základe vyhľadania podľa kľúčového slova.  

- Kontaktnú podporu:
- Realizácia kurzov z oblasti IKT (formou napr. Letných škôl, e-vzdelávacie kurzy).
- Telefonické konzultácie (telefonický kontakt).
- Denné služby – osoba určená na konzultácie s používateľom počas dňa.
- Večerné služby - osoba určená na konzultácie s používateľom po pracovnej dobe.
- Zásah na počítači priamo v miestnosti používateľa. 
- Zásah na počítači na pracovisku poskytovateľa služby. 

Nepriama podpora súvisí najmä s:
− Inováciou  informačných  a komunikačných  technológií  v  zmysle  strategického  plánu  v oblasti

IKT.
− Implementáciou  bezpečnostnej  politiky  v rámci  organizácie  vrátane  zvýšenia  stupňa

informovanosti  používateľov  o  rôznych  ohrozeniach  prostriedkov  IKT,  zabezpečením
zálohovania a archivácie údajov, implementáciou antispamových techník na úrovni používateľa,
zvýšením bezpečnosti servera (SUS - Software Update Services, resp WUS - Windows Update
Services), zabezpečením update operačných systémov na používateľských PC, implementáciou
firewalu a pod.

− Sprístupnením Internetu z voľne dostupných priestorov.
− Sprístupnením Internetu prostredníctvom bezdrôtových sietí (WiFi).

Ďalej sa zameriame najmä na priamu podporu.

1.1 Programová podpora
Pod programovou podporou sa myslí najmä zriadenie HelpDesku ako automatizovanej  podpory

používateľov. Základ riešenia Help Desku spočíva v odpovedi na základné otázky: KTO, ČO, KEDY,
KDE,  KOMU,  AKO.  Tento  základ  je  vyriešený programovou podporou  poskytujúcou  objasnenie
problému, návod na riešenie a organizačné odporučenia pre riešenie zložitejších problémov. 
Automatizovaná podpora používateľov na SPU v súčasnosti obsahuje:
− Správu a prevádzku aplikácie Help Desku.
− Systém  FAQ  (najčastejšie  sa  vyskytujúce  otázky)  -  prijímanie  otázok  na  základe  vopred

rozdelených  skupín,  ich  distribúcia  odborníkom,  zasielanie  odpovedí,  evidencia  otázok
a odpovedí a ich spracovanie do systému FAQ.

− Elektronický žiadankový systém na hardvérové a softvérové zásahy pracovníkmi „centier  IKT“
obsahujúci  mechanizmus  zasielania,  administrácie  (určenie  zodpovednosti  za  príslušný  zásah
a delegovanie požiadavky) a štatistík žiadaniek.

− Slovník pojmov - vyhľadávanie v slovníku a administrácia.
− Archív súborov vyhľadávanie v archíve a administrácia.
− Zabezpečenie a informovanosť o službách a konzultáciách pre používateľov IKT.
− On-line návody a e-vzdelávacie programy z oblasti IKT.
− Oznamovaciu tabuľu – aktuálne informácie týkajúce sa cvičební a o kontaktných službách.
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1.2 Kontaktná podpora
Už niekoľko rokov sa najmä počas letných mesiacov organizovali na SPU kurzy z oblasti

IKT, ktoré sa realizovali klasickou formou, ale boli prezentované aj rôzne e-vzdelávacie programy.
Kvôli  zabezpečeniu  pružnosti  pracovníkov “centier  IKT” boli  pracoviská  vybavené bezšnúrovými
telefónmi a v počiatkoch zavedenia HelpDesku na SPU i mobilnými telefónmi so službou GPRS, aby
jednak túto službu odskúšali, ale aby otestovali aj bezdrôtové pripojenie prostredníctvom PDA - zásah
z ľubovoľného miesta  pri  zaslaní  upozornení  (napr.  vo  forme  SMS,  EMS alebo  MMS správ)  pri
„kritických stavoch“ počítačovej siete, monitorovacích zariadení, informačných systémov a pod.
Používatelia IKT uprednostňujú najmä telefonické konzultácie alebo osobné konzultácie počas dennej
služby, menej  často večerné služby, ktoré zase uprednostňujú používatelia z radu študentov. Čo sa
týka zásahov na počítači používateľa, táto služba je často zneužívaná na jednoduché zásahy, ako napr.
zapojenie  tlačiarne,  pomoc  pri  aplikáciách  MS  Office,  používateľských  nastaveniach.  Centrum
informačných technológií FEM SPU v Nitre si stanovilo do plánu činnosti zaškolenia používateľov
priamo  na  katedrách  zamerané  okrem  iného  aj  na  oboznámenie  pracovníkov  s takýmito  čisto
používateľskými činnosťami, ale aj na prezentáciu väčšiny aplikácií, ktoré používateľom zjednodušia
prácu na PC, resp. na počítačovej sieti. Dôvodom pre takéto rozhodnutie bolo zistenie, že poznatky
z pracovných seminárov k aplikáciám, resp. novinkám pre používateľov sa neprenášajú na všetkých
zamestnancov pracovísk, z čoho vznikajú časté nedorozumenia.

2. Použitie služieb iných organizácií
V poslednom  čase  sa  už  aj  na  slovenských  vysokých  školách  viac  stretávame  s myšlienkou

použitia služieb iných organizácií.

Podľa  Martiška  (2003)  na  základe  vlastníckeho  vzťahu  k  hardvérovej  platforme  informačného
systému a samotného informačného systému, ako aj na základe zamestnaneckého vzťahu k personálu
spravujúceho hardvér a informačný systém, je možné klasifikovať zabezpečenie informačných potrieb
firmy pomocou troch modelov:

1. Klasický model
Pod pojmom „Klasický model“ rozumieme situáciu, keď firma kúpi a eviduje vo svojom majetku
celú hardvérovú a softvérovú platformu informačného systému a zamestnáva pracovníkov, ktorí
sa  starajú  o  prevádzku  informačného  systému  (správcovia  alebo  administrátori)  ako  aj
pracovníkov,  ktorí  tento  informačný  systém  používajú.  Tento  model  je  v  súčasnosti  na
slovenských vysokých školách (VŠ) dominantný. Samozrejme niektoré špeciálne  činnosti,  ako
napr. inštaláciu informačného systému si  objedná VŠ u dodavateľa.
Výhody – ovládanie množstva procesov, manipulácia v akomkoľvek čase. Nevýhody – náklady na
upgrade systémov (hardvér,  softvér,  aplikácie),  zváženie  nákladov týkajúcich sa zamestnancov
vrátane nákladov na odborné vzdelávanie.

2. ASP model
ASP (Application Service Providing) model je založený na oddelení vlastníctva aplikácie a jej
používaní.  Poskytovateľ  aplikačných  služieb  vlastní  hardvérovú  a  softvérovú  platformu
informačného  systému a  zamestnáva  pracovníkov,  ktorí  zabezpečujú  prevádzku informačného
systému.  Pre  svojich  zákazníkov  ponúka  na  diaľku  aplikačné  služby  svojho  informačného
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systému. Pracovníci (v našom prípade pracovníci VŠ) používajú tieto aplikácie ako svoj pracovný
nástroj. 
Výhody  –  podľa  vlastníctva  hardvéru  i  softvéru  –  zníženie  nákladov,  pravidelné  rozloženie
platieb.
Nevýhody - zverenie dátovej základne poskytovateľovi, nie je možné realizovať “neobjednané”
požiadavky v akomkoľvek čase, či už na spracovanie, resp. doplnenie aplikácie.

3. BSP model
BSP (Business Solution Provider,  Business Service Provider)  model je  ďalší  vývojový stupeň
ASP modelu,  kde  poskytovateľ  zabezpečuje  aj  tú  časť  procesov,  ktoré  súvisia  s  využívaním
služieb IS. BSP firma na základe zmluvného vzťahu preberá kompletné zabezpečenie vybraných
procesov.

2.1 Prenájom aplikačných služieb

Na vysokých školách  sme sa  donedávna  iba  veľmi  málo  stretávali  so skutočnosťou,  že VŠ
používala väčšinu systémov, ktoré sama nevyvinula. Ak sa takáto situácia vyskytovala, väčšinou išlo
o spoluprácu v rámci určitej  výskumnej úlohy (napr. personalistika, mzdy) alebo dodávateľom bola
iná vysoká škola. Prvým väčším systémom, ktorý sa riešil dodávateľským spôsobom na väčšine VŠ,
bol ekonomický informačný systém. Hoci v skutočnosti je rozhodujúce, či si informačný systém VŠ
vyvíja sama, či ho kúpi, resp. či sa rozhodne pre vysunutie jeho prevádzky mimo podnik na externých
dodávateľov  (outsourcing),  či  pri  outsourcingu  pôjde  o časť  prevádzky alebo  celú  prevádzku,  na
začiatku vždy musí byť uvedomenie si potrieb a stanovenie cieľov. Z praxe na VŠ poznáme aj taký
postup,  kde  sa  začína  riešením,  napr.  programovaním určitého  problému,  ktorý  nie  je  ani  jasne
zadefinovaný, ani nebola robená žiadna analýza. Týmto problémom sa nebudeme ďalej zaoberať.

Poskytovanie aplikačných služieb má svoje korene už v minulosti (Voříšek a kol., 2004). Z časového
hľadiska je ho možno rozdeliť do nasledovných vývojových etáp:

1960 – 1970 - externé dávkové spracovanie (PVT, Agris, ...).
1970 – 1985 - vlastný vývoj a prevádzka IS/IKT.
1985 – 2000 - externí  dodávateľ  „Enterprise  Resource  Planning  -  plánovanie  firemných

zdrojov“ (ERP) a vlastná prevádzka.
2000 – 2004 - klasický outsourcing.
2004 – 2005 - aplikačné služby (ASP).

Redakcia PC REVUE realizovala v roku 2004 prvý prieskum stavu využívania služieb outsourcingu
na Slovensku medzi  zákazníkmi (Drobný,  2004).  Oslovených bolo  78  organizácií,  medzi  ktorými
dominovali najmä nefinančné subjekty, komerčné firmy vyrábajúce vlastné produkty či poskytujúce
služby.  Prieskum  sa  realizoval  dotazníkovou  formou.  Zo  spracovania  poskytnutých  informácií
vyplynulo, že viac ako polovica respondentov uvažuje o outsourcingu IT, prípadne celých „biznis“
procesov  (BPO). Podniky sú ochotné za kvalitné služby zaplatiť, ale musia si byť isté, že problém
riešia,  ale  nie  pridávajú.  Pokiaľ  niektoré  firmy  aj  využívajú  čiastočný  outsourcing  v oblasti  IT,
nevzdávajú  sa  kontroly  nad  celým informačným systémom. Dodávateľské  spoločnosti  pracujú  na
programovaní a implementácii,  ale správa IS zostáva výlučne v rukách administrátorov zadávateľa.
Dôvodom je ochrana zákazníckych údajov a od toho závisí aj využívanie služieb iných spoločností.
Za hlavné kritériá pri výbere dodávateľa outsourcingových služieb považujú oslovené firmy najmä
cenu a kvalitu. Dodávateľská firma musí mať silné materiálové a logistické zázemie a byť schopná

298



obslúžiť problematiku odberateľa služieb kvalitne, včas a za primeranú cenu. Kritéria sa líšia podľa
typu, rozsahu, parametrov „outsource“-ovaných služieb.
Ďalšími  kritériami  boli  lokálna  podpora,  spoľahlivosť,  flexibilita,  stabilita,  referencie,  skúsenosť,
nezávislosť od technických riešení, kontinuita potenciálneho dodávateľa na trhu, bezpečnosť a záruka.
Menej významná je aj skutočnosť, či má daná spoločnosť certifikát systému riadenia kvality ISO.

3. Záver
V celkom nie dobre skrytom zámere čitateľ tohto príspevku vytušil, že zdanlivo nesúvisiace témy

- podpora používateľov z oblasti IKT a použitie služieb iných organizácií spolu súvisia. Súvisia najmä
v tom,  že  z používateľa  informačných  technológií  z rokov  60.-70.-tych  sa  postupne  vyvinul
používateľ,  ktorý  ako  osoba  využíva osobný počítač,  nepotrebuje  (nemal  by  potrebovať)  v tomto
zmysle  „outsorcing“  a jeho  znalosti  sa  čoraz  viac  rozširujú.  Programová  podpora  používateľa  sa
natoľko skvalitnila, že si pomocou nej používateľ vie poradiť v rôznych situáciách. Na outsourcing,
resp ASP, v dnešnom ponímaní je potrebný skúsený používateľ, používateľ s „akýmsi nadhľadom“,
ktorému musí byť jasné, ktorých služieb sa môže vysoká škola vzdať, čo jej prinesie výhody a ktoré si
musí ešte niekoľko rokov ponechať.  
O väčších či menších skúsenostiach s outsourcingom môžu hovoriť niektoré slovenské vysoké školy,
veríme, že sa s nami o tieto skúsenosti podelia práve na konferencii UNINFOS.
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INTEGRÁCIA ZDIEĽANÝCH IT SLUŽIEB S LOKÁLNYMI
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INTEGRATION OF SHARED IT SERVICES AND LOCAL
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Boris.tvaroska@siemens.com

Abstrakt slovenský
Neustály  tlak  na  znižovanie  IT  nákladov  spolu  s meniacimi  sa  požiadavkami  na  funkcionalitu,
bezpečnosť,  technologické  možnosti  IT  aplikácií  predstavuje  dva  protichodné  tlaky  na  IT
rozhodovanie  firmy  alebo  verejnej  inštitúcie.  Rozhodovanie  nestojí  medzi  úplne  centralizovanými
aplikáciami alebo voľnou „anarchiou“ tvorby aplikácií na najnižšej úrovni. Úlohou je nájsť vhodnú
kombináciu  stability  centralizovaných  služieb  a flexibility  lokálnych  aplikácií,  a najmä  vhodnú
architektúru ktorá umožní rozvoj a zmeny tohto rozdelenia.. Príspevok používa príklad Finančného
informačného  systému  pre  slovenské  verejné  vysoké  školy  ako  centrálny  systém,  ktorý  bude
predstavovať stabilný centrálny komponent IT infraštruktúry vysokého školstva a zároveň umožňuje
integrovať rôznorodé  IT aplikácie na každej verejnej vysokej škole.

Abstract English
Continued  pressure  to  decrease  IT  costs  with  changing  functional,  security  and  technological
requirements represents two opposite forces for decision making of company or public institution IT
department. The decision is not between two extremes – fully centralized architecture or “anarchy”
of local application selection and development. The never ending task is to find the combination of
central services  and flexible local  application; and more important  the architecture which allows
further  development  and changes  of  IT landscape.  This  article  use  the example  of the  Financial
information system for Slovak public universities as an example of stable central system and makes
integration of heterogeneousness IT application of each public university possible.

Kľúčové slová
Stredisko zdieľaných  služieb, architektúra IT,  integrácia aplikácií, outsourcing

1. Úvod
Jedným z fenoménov súčasnej  ekonomiky je zmena. Neustála a takmer všadeprítomná. Ťažko dnes
nájsť odvetvie, ktoré by sme mohli označiť za „stabilné“. A táto dynamika musí nájsť svoj odraz aj
v IT službách, ktoré organizácia potrebuje pre svoj beh. Konkurenčný imperatív – potreba odlíšiť sa
a zároveň  poskytovať  minimálne  rovnakú  úroveň  služieb  ako  konkurencia  sa  premieta  aj  do
rozhodovania IT oddelení.
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Druhým neustálym tlakom na organizácie je tlak na znižovanie nákladov. Finančné prostriedky sú
vždy obmedzneným zdrojom a každá príležitosť na žiadna príležitosť na obmedzenie prevádzkových
nákladov neostane nevyužitá.

Kombinácia  týchto  dvoch  požiadaviek  tvorí  protichodný tlak na  návrh architektúry  informačného
systému. Žiadna IT štruktúra si nemôže dovoliť ignorovať realitu a striktne trvať na používaní jedného
štandardu.  Naproti  tomu  „anarchia“  rýchlo  navrhnutých,  poväčšinou  lokálnych  aplikácií  síce
zabezpečí  splnenie  rôznych  potrieb,  ale  náklady  na  jej  prevádzku  môžu  presiahnuť  možnosti
ktoréhokoľvek IT rozpočtu.

2. Výhody centrálnych aplikácií
Centalizované  aplikácie  poskytujú  nepopierateľné  výhody.  Homogenita  infraštruktúry,  znižovanie
nákladov, zjednotenie dostupných služieb sú najčastejšie výsledky.

Zavedením jednotného rozhodovania o aplikáciach v danej oblasti je najjednoduchším spôsobom ako
zabezpečiť spoluprácu viacerých komponentov. Už v samotnom procese výberu a implementácie sa
analyzuje možnosť zapojenia nového komponentu do existujúcej infraštruktúry. V takomto prípade je
možné zabezpečiť jednotnú architektúru aj v prípade použitia viacerých technologických platforiem.

Centrálne  riešenie  obvykle  prináša  nezanedbateľné  zníženie  nákladov.  V prvej,  výberovej  fáze  je
nezanedbateľným faktom väčší  vplyv na dodávateľov vzhľadom na objem dodávky.  Ale  najväčší
zdroj  úspor  sa  dá  dosiahnuť  počas  samotnej  prevádzky  centralizovaného  IS.  Jednotná  údržba,
administrácia  riešenia,  ktoré  bolo  už  vyberané  s ohľadom na  spoluprácu  v existujúcom  prostredí
prináša nezadnedbateľné zníženie nákladov.

Rovnaká,  zabezpečená  úroveň  služieb  býva  ďalším  výrazným  dôvodom  pre  implementáciu
centrálneho  IT  riešenia.  Obvyklou  súčasťou  presunu  na  centrálny  systém býva  aj  implementácia
merania a dohľadu nad dostupnosťou IT služieb. Takto sa aj organizácie alebo ich časti, ktorých IT
podpora nebola na dostatočnej úrovni môžu dosiahnuť aspoň minimálne garantovanú úroveň.

3. Potreba flexibility
Centrálna aplikácia aby mohla dosiahnuť svoje možnosti potrebuje značnú stabilitu. Každý zásah do
zabehnutého systému ovplyvní viacero organizácií, resp. nezávislých zložiek. A takéto rozhodnutie si
vyžaduje  čas.  Zároveň  pri  zahŕňaní  väčšieho  množstva  vplyvov  nie  je  možné  zahrnúť  špecifiká
všetkých zložiek, ktoré sú na fungovaní centrálneho strediska závislé.

Špecifické požiadavky jednotlivých zložiek si obvykle pokrývajú vlastnými rozhodnutiami. Lokálnym
aplikáciam nie je možné sa vyhnúť, vždy je len otázka akým spôsobom integrovať lokálne aplikácie
s centrálnym systémom.

4. Príklad – Finančný informačný systém VVŠ
Finančný informačný systém predstavuje jeden z príkladov centrálneho systému. Pre verejné vysoké
školy,  ktoré  sa  do projektu  zapoja  bude  predstavovať zmenu časti  IT infraštruktúry.  Spravovanie
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finančnej  agendy  preberie  do  centrálne  spravovanej  aplikácie.  Pre  VVŠ  bude  centrálny  systém
poskytovať služby.

Tento  model  je  použitý  Centralizovaný  systém  však  nie  je  možné  realizovať  pre  celú  IT
infraštruktúru. Jednotlivé VVŠ sú konkuretmi na viacerých „trhoch“ – získani študentov, výskumných
grantov  a pod.  Každá  z nich  na  dosiahnutie  optimálneho  výsledku  používa  iné  spôsoby.  Táto
rozdielnosť  nemôže  byť  podporovaná  rovnakými  IT  službami.  V rámci  prednášky  budeme
prezentovať rôzne možnosti ako bude možné napojiť lokálnu infraštruktúru na centrálne riešenie.

5. O autorovi / autoroch
Boris Tvaroška absolvoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského. MBA titul získal
na The Rotterdam School of Management, The Erasmus Graduate School of Business. V súčastnosti
pracuje ako Senior Project Manager v spoločnosti Siemens Business Services.
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MAIS - MODULÁRNY AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ
SYSTÉM

Ing. Július Urban
Dupres Consulting s.r.o.

Abstrakt 
Predstavenie systému MAIS, úvod do analýzy a implementácie systému, predstavenie architektúry,
technologického a bezpečnostného riešenia  systému.  Stručný prehľad vlastností  systému MAIS vo
väzbe na spracovanie prijímacieho konania uchádzača a kreditového štúdia študenta.

 1 Úvod do systému MAIS
Systém MAIS je modulárny akademický informačný systém pre spracovanie údajov na vysokej
škole pokrývajúci procesy prijímacieho konania a procesy súvisiace s kreditovým štúdiom.
Systém MAIS poskytuje komplexné a vyčerpávajúce riešenie pre potreby vysokej školy na
Slovensku pretože pokrýva jednak špecifické požiadavky samotných vysokých škôl a jednak v
plnej miere zodpovedá novele zákona 131/2002 Z.z. z 21. februára 2002 o vysokých školách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.

Systém MAIS stavia na otvorenú architektúru, širokú konfigurovateľnosť a modulárnu štruktúru.
Každý z modulov systému MAIS realizuje činnosti presne špecifikované zákazníkom - univerzitou
a zároveň každý z modulov je dostatočne konfigurovateľný tak, aby systém dokázal reflektovať na
rozdiely postupov jednotlivých fakúlt alebo univerzít. 

Filozofiou tohto systému sú jednoduchá konfigurovateľnosť, nízke prevádzkové náklady pri
zachovaní stability prevádzky, vysoká kvalita vývojového procesu a použitie najnovších
technológií, čo je predpokladom dlhej životnosti systému.

Podkladom pre tvorbu tohto systému boli priame požiadavky slovenských vysokých škôl, ich
skúsenosti s už existujúcimi akademickými informačnými systémami, ktoré boli spracované
štandardným spôsobom do projektovej dokumentácie, na základe ktorej bol systém MAIS
navrhnutý a implementovaný.
Vďaka úzkej spolupráci s univerzitami vznikol systém reflektujúci najnovšie požiadavky
akademickej obce, ako je napríklad spracovanie novej maturitnej skúšky, prijímacie konanie na
druhý aj tretí stupeň vysokoškolského štúdia a pod.

Vzhľadom na to, že systém pracuje s dôvernými údajmi systém poskytuje vysokú mieru
bezpečnosti oddelenia dátovej časti od aplikačnej časti prostredníctvom viacvrstvovej architektúry,
čo znemožňuje zneužitie dát spracovávaných systémom MAIS a zodpovedá zákonu č. 428/2002
Z.z. O ochrane osobných údajov.

Systém je orientovaný poskytovať služby všetkým skupinám užívateľov na vysokej škole, teda
uchádzačom, študentom, alumni, študijným oddeleniam, pedagogickým pracovníkom, rektorátu
administrátorom a subadministrátorom systému.

303



Tento dokument je stručnou textovou špecifikáciou systému MAIS, ktorý v hrubých rysoch
načrtáva funkcionalitu systému MAIS. Plnohonodontný opis systému MAIS je k dispozícii v
elektronickej forme vo forme analýzy v jazyku UML.

 2 Systém MAIS
 2.1 Východiská pre tvorbu akademického informačného systému

Východiská pre tvorbu akademického informačného systému je možné charakterizovať ako
sumu požiadaviek kladených na nový informačný systém v kontexte potrieb akademického
prostredia.
Vzhľadom na rozmanitosť akedemického prostredia a rýchlo sa meniace prostredia sa kladú
vysoké požiadavky na modifikovateľnosť a škálovateľnosť akademického informačného
systému, popri tom však aj vysoké požiadavky na jeho hospodárnosť z hľadiska prevádzkových
nákladov ale zároveň je kladený vysoký dôraz na bezpečnosť a ochranú údajov nielen z dôvodu
uchovávania osobných údajov osôb, zamestnancov, študentov či uchádzačov ale aj dát ktoré
majú priamy vplyv na fungovanie pedagogických procesov na vysokej škole.

Dalším nezanedbateľným faktom pri výbere architektonickej koncepcie je požiadavka
sprístupniť systém MAIS čo najširšej skupine užívateľov z radov pedagógov, študentov a
záujemcov o štúdium – uchádzačov.
Jedným s primárnych podmienok pre úspešnosť tvorby akademického informačného systému je
aj rozsiahla analýza a konzultavanie dielčich požiadaviek s univerzitným prostredím, pretože
suma procesov, ktoré na vysokej škole má v budúcnosti informačný systém rieešiť je veľmi
rozsiahla. Za týmto účelom bolo v rámci projektu MAIS oslovených viacero univerzít z ktorých
niekoľko poskytlo vlastných odborných expertov poskytujúcich odbornú a analytickú podporu.

Realizáciu MAIS podporujú nasledovné univerzity:

Z uvedených faktov vychádzali aj výber technológií a systémovej architektúry a spôsob
analýzy, implementácie a vývoja, ktoré boli zvolené pri tvorbe systému MAIS.

 2.2 Úvod do architektúry
Hlavným rysom pre celú systémovú architektúru je komplexné využitie Open Source
technológií, čím sa výrazne redukujú prevádzkové náklady na inštaláciu a chod
systému.Technológií, ktoré sú dostatočne stabilné a všeobecne používané  a je zaručená aj
dostatočná technologická podpora a bezproblémová prevádzkyschopnosť všetkých zvolených
komponentov.So zreteľom na to, že systém obsahuje značné množstvo dôverných osobných
údajov, bol zvolený architektonický model, ktorý zodpovedá multi-tier modelu, ktorým je
dosiahnutý vysoký štandart zabezpečenia údajov a zároveň potrebná škálovateľnosť a
modularita celého systému. Takto navrhnutý model je možné rozširovať bez nutnosti zmien
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komunikačného protokolu. Používateľské rozhranie je absolútne platformovo nezávislé, čo
poskytuje pre budúcnosť veľmi jednoduché rozšírenie tohoto rozhrania o ďaľšie prvky bez
nutnosti akejkoľvek zmeny business logiky.

 2.3 Multi-tier architektúra

 2.3.1 Vrstva klient
Táto  vrstva  slúži  ako  jediná  komunikačná  brána  do  celého  systému.  Keďže  z  hľadiska
prevádzkovateľa a ani z hľadiska zabezpečenia ochrany údajov nie je  prípustné, aby mal
ktokoľvek priamy prístup k uloženým údajom, ktoré okrem iného musia byť pri manipulácii
vždy konzistentné a komplexne ošetrené z pohľadu na formálnu správnosť a jednoznačnosť.
Keďže funkcionalita systému z hľadiska používateľa sa dá jednoznačne definovať pre rôzne
hierarchické typy používateľov, je po nutnej autentifikácii a identifikácii používateľa tomuto
poskytnutá  kompletná  paleta  príslušných  systémových  služieb  a  to  prostredníctvom web
rozhrania,  ktoré  je  prístupné  cez  bežný  www  prehliadač  alebo  prostredníctvom  SOAP
protokolu pre klientov, ktorí možu používať služby poskytnuté prostredníctvom tzv. WEB-
SERVICES rozhrania.  Toto umožňuje bezproblémovú interoperabilitu  s inými systémami
alebo je využiteľné na jednoduchú implementáciu iného typu používateľského rozhrania. 
Klientská  časť  aplikácie  vyžaduje  existenciu  ľubovoľného  internetového  prehliadača  na
strane  používateľa  bez  dodatočných  inštalácií.  Softvérové  vybavenie  klienta  nie  je  pre
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Na obrázku je zobrazený koncept viacvrstvovej architektúry s využitím J2EE komponentov spolu so
znázornením základných komunikačných tokov.



používanie  systému MAIS ničím obmedzené,  pretože  internetový prehliadač  je  súčasťou
každého operačného systému, ktoré sa v súčasnosti prevádzkujú na osobných počítačoch.
Vrstva klient systému MAIS je absolútne platformovo nezávislá.

 2.3.2 Vrstva webkontainer
Táto vrstva slúži ako medzivrstva na komunikáciu klienta s aplikačnou logikou a taktiež je
na báze tejto vrstvy zapúzdrená kompletná prezentačná logika, pre prezentáciu dát, ktoré sú
spracované pomocou aplikačnej logiky. Výmena údajov prebieha prostredníctvom
objektového protokolu RMI (Remote Method Invokation) pre Java-to-Java komunikáciu,
ktorá umožňuje bezpečne oddeliť server prezentačnej vrstvy od servra s aplikačnou logikou. 

Prezentačná vrstva nekomunikuje priamo s databázou, ale využíva na komunikáciu s
databázou funkcionalitu, ktorá je implementovaná v tretej vrstve. Toto zvyšuje bezpečnosť
systému, nakoľko aj pri neoprávnene získanej kontrole nad touto vrstvou sú fyzicky dáta
mimo dosahu tejto vrstvy a monitorovací systém prípadné pokusy o nadviazanie priamej
komunikácie s databázou mimo povolenej logiky signalizuje správcovi systému.

Na prezentáciu údajov sa využívať technológia JSP a JSF s podporou JSTL knižnice. 
JSP dáta neobsahujú v žiadnom prípade aplikačnú logiku, s výnimkou logiky potrebnej na
samotné prezetovanie dokumentov. Ako kontainer pre túto vrstvu je použitý všeobecne
rozšírený a pre produkčné systémy dostatočne stabilný JSP a servlet kontainer TOMCAT.
Tento v plnej miere implementuje všetky štandarty definované v Servlet a JSP špecifikácii
firmy Sun Microsystems.

Vrstva webkontainer systému MAIS je absolútne platformovo nezávislá.

 2.3.3 Vrstva aplikačný server
Na postavenie tretej vrstvy bol použitý aplikačný server riešenie spoločnosti JBoss Inc.
Jboss využíva architektúru na báze tzv. Microkernel komponetov postavených na báze Java
Management Extensions – JMX. JBoss aplikačný server poskytuje úplnú a certifikovanü
podporu J2EE 1.4, čím poskytuje komplexné a profesionálne riešenie pre postavenie
takzvanej Enterprise Java aplikácie. Jboss má modulárne postavenú, servisovo orientovanú
architektúru, takže jednotlivé služby môžu byť podľa potreby do systému pridané alebo
odobrané.

Vrstva aplikačný server systému MAIS je absolútne platformovo nezávislá.

 2.3.4 Vrstva databázový server 
Vzhľadom na dôsledné zabezpečenie konzistencie a maximálne možnej úrovne dostupnosti
údajov je v nami poskytovanom riešení navrhnutý koncept tzv. Databázového clustra. V
našom poňatí clustra to znamená, že každá databáza je duplicitne implimentovaná zrkadlovo
na záložnom databázovom serveri, pričom je nutné zabezpečiť, aby každá transakcia bola
paralelne vykonaná a v prípade výpadku jedného zo serverov dodávať údaje z ostávajúceho
dátového zdroja a zároveň logovať všetky transakcie od výpadku, aby bolo možné po
odstránení poruchy obnoviť poškodené dáta na zrkadlovom serveri. Riešenie pozostáva z
dvoch základných komponetov. Prvým je vlastný databázový cluster, pre ktorý sme zvolili
technológiu MySQL cluster. MySQL cluster pozostáva z viacerých databázových MySQL
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serverov a množiny procesov obsluhujúcich niekoľko MySQL serverov, ďalej úložné uzly
tzv. NDB clustre, programy pre management serverov ako aj špecializované programy pre
prístup k dátam v clusteri. Všetky tieto komponety vzájomne spolupracujú a tvoria tak
vlastne formu MySQL clustra. Ak sú dáta uložené v priestore NDB, potom sú tieto dáta
prístupného z akéhokoľvek iného uzla databázového clustru. Základnou vlastnosťou systému
MAIS je absolútna nezávislosť na databáze to znamená, že systém MAIS funguje s
ľubovoľnou SQL databázou.
Primárne je v testovacom prostredí použivaná databáza MySQL, ale v rámci
implementačných testov je nasadená aj databáza ORACLE, pre ktorú budú zrealizované
implementačné, integračné a výkonové testy, čím bude zaručená bezproblémová prevádzka
systému MAIS aj s databázovým serverom Oracle.

V rámci aplikačného servra sú na prácu s databázou použité technológie Hibernate a JTA
(Java Transaction API), JDBC. Použitím tejto technológie je zaručené, že systém MAIS je
funkčný na každej databáze zodpovedajúcej štandardom SQL. (Ako Oracle, MS SQL,
MySQL a podobne.)

Vrstva databázový server systému MAIS je absolútne platformovo nezávislá.
Systém je tvorený podľa najnovšieho stavu informačných technológií.

Pri vývoji systému MAIS je použité nasledovné softvérové vybavenie:
Poseidon for UML, Eclipse, MyFaces, Hibernate, JbossIDE, operačný systém Windows XP,
SuSe Linux, Tomcat, JBoss, MySQL, Oracle, SuSe Linux

 3 Systém MAIS
 3.1 Všeobecné informácie

Systém MAIS pokrýva nasledovnú paletu vlastností:
• prístup ku kompletnej funkcionalite v rámci jedného kompaktného systémového menu

vďaka centralizovanému uživateľskému rozhraniu

• implementácia systému v štyroch jazykových mutáciách a to v jazyku slovenskom,
anglickom, nemeckom a maďarskom

• jednotná štruktúra, stratégia a ergonómia užívateľského prostredia

• možnosť výberu farebnej verzie a logotipu univerzity prostredníctvom administrátorovi
prístupných skriptov

• synchronizácia systému MAIS s externým programovým vybavením, ako napríklad systém
pre automatické spracovanie testov prijímacích skúšok AUTOTEST, alebo systém pre
správu zamestnancov HUMAN, resp. iné systémy

• ochrana prístupu do systému prostredníctvom prístupového mena a hesla pre každého z jeho
užívateľov a kódovanie spojenia prostredníctvom protokolu https

• logovanie prístupu užívateľov do systému za účelom kontroly systému a záznam činnosti
užívateľov v systéme pre kontrolu histórie dát a ich zmien

• archivácia zo systému zmazaných dát pre účely dodatočnej kontroly realizovaná mimo
užívateľského rozhrania systému

• užívateľské kontá aj prístup užívateľa je v plnej miere viazaný na fakultu a univerzitu, ktorej
užívateľ prináleží
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• platformová nezávislosť celého technologického riešenia na všetkých úrovniach
zabezpečená použitím programovacieho jazyka Java a softvérového vybavenia
prevádzkovateľného na rôznych platformách hardvérových aj softvérových

• zdrojový kód aplikácie ako aj uživateľská a systémová dokumentácia je súčasťou systému
MAIS v elektronickej forme

• vysoká škálovateľnosť systému z hľadiska ladenia výkonu a integrácie na rôzne hardvérové
konfigurácie

• nezávislosť od databázy zabezpečená použitím technológie Hibernate

• otvorenosť systému na úrovni webovského aj aplikačného servra pre integráciu s
aplikáciami inýcg dodávateľov, aj na úrovni komunikácie prostedníctvom protokolu WAP
pre mobilné telefóny

• všetky zmeny dát sú v systéme pribežne zapisované, vďaka čomu je možné pre každú
kľúčovú informáciu identifikovať jej zmenu a aj to kým a kedy bola táto zmena realizovaná.

 4 Záver
Systém MAIS je momentálne najrozsiahlejším vznikajúcim akademickým informačným systémom
svojho  druhu  v  Slovenskej  Republike  a  jeho  architektonické  a  technologické  riešenie  ponúka
vysokú  stabilitu  a  výkonovú  škálovateľnosť.  Spôsob  a  postupy  pri  jeho  riešení  zodpovedajú
poslednému stavu v oblasti informačných technológií, čo dáva predpoklad dlhej životnosti systému
po nasadení do prevádzky.
 Vzhľadom  na  použité  technológie  nasadenie  systému  MAIS  nezaťažuje  riešiteľa  a  ani
prevádzkovateľa  systému  MAIS  žiadnymi  licenčnými  poplatkami,  čím  poskytuje  ideálnu
kombináciu  výkonu,  škálovateľnosti  a  solídnosti  informačného  systému  vo  vzťahu  k
prevádzkovým a vývojovým nakladom.
 Takisto  zodpovedá  aktuálnemu stavu  slovenskej  legislatívy,  čomu nezodpovedá  v  súčasnosti
žiaden z aktuálne prevádzkovaných akademických informačných systémov.
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VÝUČBOVÝ PROGRAM PRE IP TELEFÓNIU

Juraj Vaculík, Eva Štrbáková Radovan Madleňák 
Katedra spojov, fakulta PEDaS Žilinskej univerzity v Žiline

Abstrakt:
Predstavenie systému MAIS, úvod do analýzy a implementácie systému, predstavenie architektúry,
technologického a bezpečnostného riešenia  systému.  Stručný prehľad vlastností  systému MAIS vo
väzbe na spracovanie prijímacieho konania uchádzača a kreditového štúdia študenta.

Kľúčové slová: výučbové programy, Macromedia Flash MX, IP telefónia.

1. Úvod
Výučbové programy sa  v posledných rokoch  stávajú  vhodným doplnkovým nástrojom pre

výučbu a to nielen na univerzitách, ale aj v nižších školských zariadeniach, v účelových kurzoch alebo
seminároch,  ale  aj  pre  záujemcov – samoukov.  Vzhľadom na možnosť okamžitej  aktualizácie  ich
obsahu,  budú v blízkej  budúcnosti  silnou konkurenciou  tradičným výučbovým materiálom,  ako sú
knihy,  skriptá  a pod.  Ďalšou  neporovnateľnou  výhodou  týchto  programov  je  ich  multimediálny
charakter – animácie javov, 3D zobrazenia, zvuky a i., ktorý uľahčí pochopenie danej problematiky.
Učivo  prezentované  v takejto  forme  je  pre  študentov  (záujemcov)  atraktívnejšie  a motivujúcejšie
a zároveň  je  ľahko  šíriteľné  (napr.  prostredníctvom Internetu),  čím  je  pre  každého  veľmi  ľahko
dostupné.   

IP  telefónia  je  technológia,  ktorá  dnes  v  mnohom prekonáva  štandardný  spôsob  prenosu
hlasu. Jednou z nesporných výhod tejto technológie je zníženie prevádzkových nákladov. Disponuje
nástrojmi, ktoré bežná telefónna sieť nedokáže poskytnúť. Moderné zariadenia prinášajú úplne nové
služby typické len pre tento spôsob komunikácie (napr. pozdržaný fax, fax do e-mailu, odkaz do e-
mailu). 

2. Výučbové programy
Výučbové  programy  v súčasnosti  predstavujú  jeden  z najmodernejších,  najefektívnejších

a z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich spôsoboch štúdia. Spôsob použitia výučbových programov pri
výučbe (a nemusí to byť len výučba) je rozmanitý, čo v podstate odráža široký záber oblastí, ktoré sú
schopné  obsiahnuť.  Ich  primárnym cieľom je  multimedálna  podpora  výučbového  procesu  (či  už
prednášky na univerzite alebo rôznych kurzoch). V súčasnosti sa však vďaka hektickej dobe, ktorú
žijeme do popredia dostávajú tzv. samo-vyúčbové programy, ktoré majú jednotlivca naučiť krok za
krokom danú problematiku.  Je  to  lacný a rýchly spôsob ako môže firma preškoliť  zamestnancov,
alebo ako môže brigádami zaneprázdnený študent dohnať zameškané prednášky.

Vývoj  výučbových  programov  s  istým  oneskorením  nasleduje  prudký  vývoj  v  oblasti
informačných technológií. A keďže najrýchlejšie tempo rastu zaznamenáva výpočtová technika spolu
s programovým vybavením, rastie  tlak na  využívanie  výpočtovej  techniky priamo vo vyučovacích
odborných predmetoch.

Vyučovací  proces  realizovaný  s využitím  výučbových  programov  je  vo  väčšine  prípadov
efektívnejší,  a to nielen z hľadiska vedomostí  a zručností  študentov/používateľov, ale  aj  z hľadiska
zvyšovania  ich  motivácie  a aktivity.  Spracovanie  učebnej  látky  do  výučbových  programov  a  ich
interaktívne  študovanie  zvyšuje  kvalitu  a  rýchlosť  získavania  vedomostí  a  zručností,  dovoľuje
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študentovi prechádzať z pasívnej roly do aktívnej [1]. Doterajšie učebné pomôcky  (knihy, ozvučené
kazety, videonahrávky) s obmedzenou variabilnosťou použitia nie vždy dokážu dlhodobo zaujať tých,
ktorí sa chcú formou samoštúdia danej problematike venovať. 

To však neznamená vylúčenie učiteľa/školiteľa z vyučovacieho procesu, ale naopak zvýšenie
jeho  podielu  na  tvorivej  práci.  Učiteľ/školiteľ  sa  tak  stáva  viac  trénerom  a  poradcom
študenta/používateľa  pri  získavaní  požadovaných  vedomostí,  čo  nedokáže  nahradiť  ani  technicky
veľmi vyspelý hardvér a softvér.

Distribúcia  výučbových  programov  k používateľovi  je  veľmi  jednoduchá,  či  už
prostredníctvom externých pamätí, ako sú  diskety, CD a DVD nosiče, alebo od roku 1995 čoraz viac
preferovaným World Wide Web-om. 

Najväčšími výhodami využívania výučbových programov vo vyučovacom procese sú [2]:

• individualizácia vyučovacieho procesu 

• motivácia študentov

• objektívnosť hodnotenia výkonov

• okamžitá spätná väzba

• názornosť, simulácia procesov, animácia dejov

• časová efektívnosť

Pre  tvorbu  výučbových  programov  sa  dajú  použiť  takmer  všetky  systémy  pre  tvorbu
multimediálnych  materiálov.  Ako príklad  môžu  slúžiť  jednoduché  systémy  ako  je  napríklad  MS
PowerPoint,  alebo programovateľné profesionálne systémy ako Macromedia Director,  Authorware
alebo  ToolBook  II  Instructor.  Taktiež  môžeme  výučbový  program  vytvoriť  ako  WWW  stránku
pomocou HTML. V poslednej dobe sa pre účely tvorby výučbových programov začína používať aj
Macromedia  Flash  ako  systém,  pomocou  ktorého  sa  dajú  ľahko  vytvoriť  efektívne  interaktívne
prezentácie, ktoré vhodne dopĺňajú výučbu.

3. Macromedia Flash
Macromedia  Flash  je  profesionálny  nástroj  od  spoločnosti  Macromedia  na  vytváranie

animovaných upútavok WWW stránok, grafických rozhraní, výučbových programov, interaktívnych
banerov alebo on-line či off-line prezentácií. Použitie vektorovej grafiky, zvuku vo formáte MP3 a
interného skriptovacieho jazyka ActionScript umožňuje vo Flashi vytvoriť extrémne malé, ale pritom
dynamické  a  plne  interaktívne  multimediálne  prezentácie  a  aplikácie,  spustiteľné  vo  všetkých
najpoužívanejších  prehliadačoch a  operačných systémoch vrátane prenosných zariadení  a konzolí.
Flash umožňuje neuveriteľné reakcie na podnety užívateľa, integráciu, zvukov, vytváranie vlastných
vektorových  objektov  a  tlačidiel a  veľmi  jednoduché  tvorenie  vlastnej  animácie  a  premien
objektov v reálnom čase [3].

4. IP telefónia
IP telefónia alebo Internetová telefónia predstavuje súhrnný názov pre prenos hlasu (VoIP –

Voice over Internet Protocol) a faxu (FoIP – Fax over Internet Protocol) prostredníctvom paketovej
siete  na  rozdiel  od  klasického  prenosu  cez  PSTN (Public  Switched  Telephone  Network).  Pritom
nezáleží, či sú v prenose zahrnuté tradičné telefónne zariadenia, multimediálne PC (osobné počítače)
alebo  terminály,  alebo či  sú  hovory  prenášané  cez  Internet  úplne  alebo  len  čiastočne.  Do  triedy
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paketových  sieti  všeobecne  zahrňujeme  ATM  (Asynchronous  Transfer  Mode),  Frame  Relay
a Internet/Intranet (Internet Protocol – IP) [4].  

Základným krokom pri prenose hlasu cez Internet, je premena analógového hlasového signálu
na  digitálny  formát  a kompresia/preklad  signálu  na  IP  pakety,  ktoré  sú  potom  prenášané
prostredníctvom Internetu [5]. Analogický, ale opačný proces je na strane príjmateľa.

Najpodstatnejšou  výhodou  a prvkom,  ktorý  stimuluje  evolúciu  IP  telefónie  je  jej
ekonomickosť - zákazník môže vysoko-tarifné hovory uskutočniť v podstate za poplatok pripojenia na
Internet, čím je neporovnateľne lacnejšia ako klasická PSTN a ľahkosť, s akou sa dajú implementovať
inovačné služby.  

Technológia,  ktorá  umožňuje  posielanie  hlasu cez  Internet,  sa  nazýva  VoIP  technológia
(„Voice  over  Internet  Protocol“)  [6].  Služba  VoIP  pracuje  na  princípe  vytvorenia  digitálnej
reprezentácie  rečového  signálu,  jeho  špeciálnej  kompresii  a  rozdelenia  na  pakety  [4].  Pakety  sú
následne posielané prostredníctvom siete  spolu s ostatnými dátami vychádzajúcimi z počítača.   V
prijímacom uzle je  celý proces vedený opačným smerom, vďaka čomu máme zasa    k dispozícii
normálny signál hlasu (obr. 1).

Obr. 1: Cesta hlasu v technológii VoIP.

Základnou stavebnou jednotkou IP telefónie je  Call  Manager  Server  (CMS) alebo správca
volaní. CMS funguje iba ako signalizačný server, ktorý dokáže obslúžiť až 2500 IP telefónov, ktoré
môžu  byť  umiestnené  na  ľubovolnom  mieste  v sieti.  Samotný  hovor  je  v sieti  prenášaný  vždy
najkratšou cestou priamo medzi koncovými systémami - dvoma telefónmi alebo telefónom a bránou.

Výhody ako redukcia nákladov a ušetrenie šírky pásma sú pri prenose hlasu cez paketovú sieť
spojené s určitou kvalitou služby, charakteristickou pre paketové siete. 

Existujú štyri  parametre,  ktoré majú základný vplyv na kvalitu  služby v technológii  VoIP:
priechodnosť, oneskorenie, premenlivosť oneskorenia (Jitter) a stratovosť paketov [6]. Kvalita služby
(QoS) v sieťach IP je nízka, hlavne pokiaľ sa jedná o Internet a to aj najmä tomu, že Internet nebol
pôvodne konštruovaný pre takýto typ aplikácii.. Vďaka intenzívnym prácam a množstvu inovácií sa
však darí kvalitu výrazne zvyšovať.
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5. Výučbový program pre IP telefóniu v prostredí Macromedia
Flash
Program je tvorený v prostredí Flash MX 2004 od spoločnosti Macromedia. Flash. 

Po  spustení  programu  sa  objaví  úvodná  animácia,  ktorá  spojite  prechádza  do  samotného
výučbového programu. Úvodná animácia je sprevádzaná hudbou, ktorú predstavujú inštrumentálne
melódie a pokračujú aj vo výučbovom programe. 

Jadrom výučbového programu sú textová časť a časť pre obrázky (obr. 2). V textovej časti  sa
zobrazuje  samotný text  a časť  pre obrázky slúži  na prezeranie  obrázkov.  Program ďalej  obsahuje
hlavné menu s tlačidlami pre jednotlivé kapitoly (1 až 4), obsah a test, vedľajšie menu, tlačidlá pre
literatúru a index, tlačidlá pre obrázky a eqalizér z možnosťou vypnutia a zapnutia zvuku.

Obr. 2: Priestorové rozmiestnenie prvkov výučbového programu.

Štruktúra textu vychádza z najzákladnejších pojmov a informácií      a študent/používateľ tak
nie je zaťažovaný všetkými technickými detailmi. Cieľom výučbového programu je ozrejmiť základné
princípy  IP  telefónie.  Zároveň  aj  ovládanie  hlavného  menu  je  pomerne  jednoduché  a intuitívne
a nemalo by robiť problémy ani menej skúseným užívateľom PC.

Text výučbového programu je rozdelený do 4 častí (kapitol).

 Prvá časť – Úvod do IP telefónie obsahuje definíciu IP telefónie, jej vznik, rozvoj a prehľad
niektorých aplikácií.
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Druha časť – Technológia IP telefónie je najrozsiahlejšia.  Obsahuje 6 kapitol,  pričom prvá
kapitola opisuje princíp IP telefónie, druhá charakterizuje architektúru, tretia, štvrtá a piata kapitola
stručne  popisujú  brány,  protokoly  a štandardy  IP  telefónie.  Šiesta  kapitola  hovorí  o bezpečnosti
prenosu hlasu cez IP sieť.

Tretia časť – QoS, výhody a bariéry IP telefónie rozoberá výhody a bariéry prenosu hlasu cez
IP sieť a venuje sa parametrom, ktoré majú vplyv na kvalitu služby (QoS).

Štvrtá  časť  –  IP telefónia  vo  svete  uvádza  stručný  prehľad  spoločností,  ktoré  pracujú  na
vytvorení štandardov pre IP telefóniu a pravdepodobný vývoj IP telefónie v budúcnosti.

Výučbový program obsahuje test, ktorý študentovi/používateľovi umožňuje preveriť získané
vedomosti. Test pozostáva z dvadsiatich otázok rôznej obtiažnosti so štyrmi možnými odpoveďami.
Za každou otázkou je študent/používateľ upovedomený o tom, či odpovedal správne. Na konci testu sa
dozvie získaný počet bodov a je ohodnotený známkou.

Výučbový program je určený pre každého, kto sa chce dozvedieť viac o prenose hlasu cez IP
sieť a je vhodný ako doplnok pre výučbu odborných telekomunikačných premetov.

Poznámka: Tento výučbový program vznikol ako diplomová práca na Katedre spojov fakulty PEDaS
Žilinskej Univerzity v Žiline.
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Abstrakt 
Multimediální podpory výuky se v praxi používají v různém provedení a kvalitě. Mezi nejzajímavější
a technicky velmi náročné patří tvorba videosekvencí případně tvorba ucelených  videopořadů. Jejich
technická  kvalita  kolísá  od  jednoduchých  prací  typu  „home  video“  až  po  kvalitní  profesionální
zpracování materiálů. Do nedávné doby jsme byli z ekonomických důvodů omezeni na běžné televizní
technologie. V současnosti  je dostupná technika pro zpracování videomateriálů v normě 1080i, což
je optimální varianta pro podporu přímé výuky.

Abstract  
Multimedia learning objects can be used in practice in various forms and quality. One of the most
interesting and at the same time the most difficult from the technical point of view is the development
of vidosequences or complete videoprograms. Technical quality of such objects varies and ranges
from very easy „home video“ type objects to professionally processed materials. Until recently we
were limited by finance thus we could only use common TV technologies. At present technology for
video materials processing in the 1080i norm, which is the optimal quality pro multimedia learning
object used as a support for direct teaching in class, is available.

Klíčové slova
Videopořad, standardy, HDV, AV centrum

1. Úvod
Zpracování  doprovodných výukových  materiálů  ve  vysoké  klvalitě  je  dlouhodobým snem mnoha
odborníků.  Za vysokou kvalitu  se považovalo a  považuje  zpravcování  materiálů  v normě PAL ve
standardu  576i.  Vedou se  rozsáhlé  diskuze jestli  můžeme považovat  za kvalitní  výstup,  pokud je
standard  576i   mírně  degradován.  Každý  si  definici  „mírné  degradování“  upravuje  podle  svých
představ. Mnohdy se jako vysoce kvalitní dílka vydávají značně degradované materiály, ktreré již se
standardem 576i nemají moc společného.
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2. Nové možnosti
S technologickým rozvojem televizní techniky se začínají  prosazovat nové záznamové standardy a
tomu odpovídající  technické  vybavení.  V našich  podmínkách  jsme se  zaměřili  na  HDV techniku.
Důvodů je několik.

2.1. Nový formát
HDV záznam podporuje standard 1080i. To je pro podporu přímé výuky v našich podmínkách velmi
důležité. Vycházíme ze zaznamenávaných scén a jejich dalšího použití. 

Záznam a zpracování profesionální TV technikou ve standardu 576i dosahuje reozlišení

720x576=414720 bodů  

To je pro potřeby veterinární medicíny, biologie, biochemie a dalších přírodovědných oborů velmi
málo. Zejména uvážíme-li, že zobrazovací technika v posluchárnách má mnohem lepší parametry.

Dataprojektor obvykle pracuje ve standardu 768. Rozlišení obrazu je 

1024x768=786432 bodů

Samozřejmě  existuje  mnoho  dalších  standardů,  které  dataprojektory  zobrazí.  Některé  typické
uvádíme:

VGA 640x480 307200bodů

SVGA 800x600 480000bodů

XGA 1024x768 786432bodů

SXGA 1280x1024 1310720bodů

UXGA 1600x1200 1920000bodů

Z tabulky je zřejmé, že posluchárny jsou většinou vybaveny technologií XGA, v některých případech
SXGA a na trhu jsou zařízení UXGA. 

Záznam ve standardu 1080i dosahuje rozlišení

1440x1080=1555200
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Z uvedených parametrů je zřejmé, že profesionální záznam PAL ve standardu 576 dosahuje přibližně
poloviny rozlišovací schopnosti současných dataprojektorů, které pracují v režimu XGA. Záznam ve
standardu  1080i  má  přibližně  čtyřnásobné  rozlišení  než  profesionální  záznam ve  standardu  576.
V současných podmínkách je i jeho reprodukce v posluchárnách. S  dalším rozvojem zobrazovací a
výpočetní techniky budou SXGA a UXGA standardy stále běžnější.

2.2. Kompatibilita
Záznam HDV již do svých zařízení  implementovalo několik firem. My jsme se zaměřili  na firmu
SONY, která dodává dva typy HDV kamer. 

Kamera HDR-FX1E Je to jednodušší typ, který je na pomezí poloprofesionální a 

profesionální kamery.

Kamera  HVR-Z1E Lépe vybavený typ, vhodný pro profesionální práci.

Obě kamery pracují  s kazetou MiniDV a dovedou reprodukovat i zaznamenávat pořady v DVCAM
resp DV. Z hlediska záznamových materiálů je to optimální volba. 

Zpracování záznamu je obtížnější. Nicméně několik výrobců střihových programů již upravilo nebo
dovybavilo  své  produkty  tak,  aby  bylo  možné  tyto  materiály  zpracovat.  V našem  AV  centru
používáme střihový program Premiere. S předstihem jsme provedli u 5 střižen UpGrade na Premiere
pro  1.5,  včetně  implementace  pliginu  pro  HDV.   Vlastní  střižny  jsou  víceprocesorové  stroje
s dostatečným výkonem, takže nevznikly další vícenáklady.

3. Testy zařízení
Pro  účely  testování  jsme  získali  zápujčkou  kameru  HDR-FX1E.   V době  prázdnin  jsme  zajistili
několik záznamů z různých veterinárních prostředí. Pro testování jsme vždy paralelně pořídili záznam
ve standardu  1080i  a 576i.  Pro  srovnání  jsme použili  naše  kamery Sony DSR-150P,  pracující  se
záznamem  DVCAM.   Vyhodnocení  zaznamenaných  scén  je  pouze  subjektivní,  tj.  pozorováním
jednotlivých záznamů promítaných na posluchárně. Byly srovnány záznamy s dataprojektorem XGA a
připravuje se srovnání promítaných scém na dataprojektorech UXGA. 

4. Další rozvoj 
Použití  standardu  1080i  pro tvorbu multimediálních  opor  výuky je  velmi  vhodné.  Předpokládáme
další  intenzivní  rozvoj  těchto  prací  a  proto  je  již  s předstihem budovaná  potřebná  infrastruktura.
Základním problémem je  zpracování  a  distribuce  velkého  objemu dat.  V současnosti  rozšiřujeme
úložiště dat pro výukové materiály ze 3TB na 8TB s možností dalšího doplnění až na 25TB. Páteřní
rozvody v naší univerzitě jsou řešeny na Gb technologii. K páteřnímu rozvodu jsou napojeny všechny
budovy, kde jsou posluchárny, pomocí Gb UpLinků. Obdobně je řešeno napojení kolejí.
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5. Závěr
Přechod  na  novou  technologii  v pořizování  a  využívání  kvalitních  videozáznamů  je  dlouhodobý
proces, který ovlivní další technické vybavení univerzity zejména v oblasti ICT, vybavení poslucháren
apod.  Výsledkem je  zkvalitnění  výukového procesu.  Velmi  důležité  je  zprostředkování  informací,
které by studenti jiným způsobem nezískali. 
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Abstrakt: 
Abstrakt: Webarranger is Content Management System which was developed for main web page of University of
Matej Bel. It is designed for users with basic knowledge of working with PC. It's suitable for web pages with big
content.

1. Úvod
Pri tvorbe internetovej prezentácie Univerzity Mateja Bela sme sa rozhodovali, či použijeme niektorý
už existujúci publikačný systém, alebo navrhneme vlastný publikačný systém ktorý budeme môcť
neskôr prispôsobovať meniacim sa potrebám a požiadavkám. Rozhodli sme sa pre tvorbu vlastného
systému, ktorý dostal názov WebArranger.

WebArranger je systém slúžiaci na správu a úpravu obsahu webových stránok, patriaci do skupiny
CMS(Content Management System) systémov. Pri jeho tvorbe sme zvolili najpoužívanejšie
technológie v tejto oblasti a skúsenosti používateľov, ktorí spravovali staršiu verziu stránok.

WebArranger má navrhnuté intuitívne ovládanie, aby úpravu mohol vykonávať aj človek so
základnými znalosťami práce s PC. Prácu s WebArrangerom môžeme svojou zložitosťou
prirovnať k písaniu dokumentov v textovom editore, alebo kopírovaniu súborov na pevnom
disku v prostredí grafického rozhrania operačného systému.

Je stavaný tak, že používatelia môžu meniť obsah a vzhľad webových stránok, ale iba v takom
rozsahu, aby nenarušili grafické cítenie a dizajn stránky napr. zvolením nevhodných farieb a štýlov v
texte alebo v nadpisoch. Taktiež používatelia môžu zasahovať len do tých častí stránky, do ktorých im
pridelí prístup administrátor systému.

Vďaka použitým technológiám XHTML a CSS je možné s WebArrangerom prepojiť akýkoľvek
dizajn webovej stránky, ktorý je navrhnutý v súlade s pravidlami týchto technológií.

WebArranger sa skladá s jednotlivých modulov ktoré sú na sebe nezávislé, ale v prípade potreby
dokážu medzi sebou komunikovať a odovzdávať si potrebné informácie. Vďaka modulárnej štruktúre
je možné do systému dopĺňať nové moduly podľa požiadaviek a potrieb správcu webových stránok.
Možnosti nových modulov sú obmedzené iba systémovými prostriedkami a fantáziou žiadateľa.
Niektoré moduly majú zabudované špeciálne funkcie, ktoré vyžadujú inštaláciu osobitných knižníc na
serveri (napr. modul Obrázky vyžaduje knižnicu gd2), kde je WebArranger prevádzkovaný. Ak tieto
knižnice nie sú k dispozícii, špeciálne funkcie sa automaticky vypnú.
Pomocou WebArrangera je možné spravovať obsahovo stredné aj veľké webové stránky alebo
portály. Je navrhnutý tak, aby pri prezeraní stránok v ňom vytvorených zaťažoval server iba
minimálne. Je možné ho inštalovať na akýkoľvek webový server so štandardným vybavením (PHP +
MySQL).
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2. WebArranger - architektúra

Pri tvorbe systému boli použité nasledovné technológie:
• PHP
• MySQL
• XHTML
• JavaScript
• CSS

WebArranger má modulárnu štruktúru. Skladá sa z jadra a modulov, ktoré slúžia na úpravu
obsahu webových stránok.

JADRO
Jadro systému plní nasledovné úlohy:
obsluha práce s databázou - ošetruje údaje, ktoré sa zapisujú do DB
kontrola obsahu premenných - kontroluje správnosť a zabezpečuje typovosť údajov
správa používateľov a kontrola ich prístupu do jednotlivých modulov
práca a správa formulárov
správa systému virtuálnych priečinkov

Celý systém je rozdelený do niekoľkých modulov pomocou, ktorých sa upravuje obsah
stránok. Každému používateľovi je možné prideliť práva na používanie niektorého z modulov,
prípadne na upravovanie len niektorých častí v moduloch.

3. WebArranger - základné moduly

3.1. Správa používateľov 
modul je súčasťou jadra systému. Slúži na pridávanie a odoberanie používateľov. Taktiež
slúži na prideľovanie a odoberanie práv jednotlivým používateľom do modulov a ich častí
obsiahnutých v danej inštalácii systému.
Súbory - modul súbory slúži na správu súborov, ktoré chce používateľ umiestniť na stránku na
stiahnutie. Súbor nahrá na server z pevného disku svojho počítača pomocou webového
formulára. Keď je súbor nahraný na serveri, môže používateľ vytvoriť odkaz na tento súbor
buď v editore článkov, alebo v hlavnom menu (ak má pridelené práva na použitie tohto
modulu). Nahrané súbory si môže používateľ triediť do jednotlivých virtuálnych priečinkov,
ktoré si v danom module vytvorí.

3.2. Obrázky 
pomocou tohto modulu môže používateľ nahrať na server obrázky z pevného disku svojho
počítača. S modulom sa pracuje podobne ako s modulom súbory. Rozdiel je v tom, že
parametre nahraného obrázku môže používateľ ešte upravovať. Dajú sa upravovať tieto
parametre: veľkosť (Obrázok môžeme zväčšovať alebo zmenšovať zadaním nových hodnôt
šírky a výšky. Ak je zadaná iba jedna veličina, druhá bude dopočítaná podľa pomeru strán
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pôvodného obrázku.), rotácia(0 - 359 stupňov), orezanie(pomocou tejto funkcie orežeme časť
obrázku navolením jednotlivých parametrov orezania) a gama korekcia(môže byť použitá na
jemné doladenie svetlosti obrázka).Všetky uvedené operácie sa vykonávajú v takom poradí, v
akom boli popísané. Na použitie týchto operácií je nutné mať nainštalovanú knižnicu gd2. Ak
knižnica nie je prítomná, modul automaticky vynechá možnosť upravenia obrázku.

3.3. Články 
modul slúži na tvorbu jednotlivých stránok webového servera. Modul obsahuje WYSYWYG
editor, pomocou ktorého môžeme upravovať text, vkladať do stránky obrázky, hypertextové
odkazy, vytvárať a upravovať tabuľky. Editor je jednoduchý a užívateľsky priateľský. Práca s
ním sa dá prirovnať k práci s textovými editormi používanými bežnými používateľmi.

3.4. Hlavné menu 
modul je určený na správu položiek hlavného menu webovej stránky. Veľmi jednoduchým
spôsobom sa v ňom dajú vytvárať a editovať jednotlivé položky menu. Pri vytváraní položky
menu používateľ zadáva názov položky, odkaz (položka sa môže odkazovať buď na článok,
obrázok, dokument, alebo aj na externú URL adresu) a zaradenie medzi ostatnými položkami.

4. Záver
WebArranger je rýchlo a flexibilne sa rozvíjajúci publikačný systém. Vďaka jeho modulárnej
štruktúre a jadru, ktoré sa stará o bezpečnosť celého systému je možné ho jednoducho a rýchlo
rozširovať o ďalšie moduly.

Internetovú stránku Univerzity Mateja Bela v súčasnej dobe spravuje približne 40
zamestnancov z celej univerzity, ktorí sa starajú o aktuálnosť informácií na 498 podstránkach.
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