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Predslov 

 

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti, 

 

podľa poprednej analytickej spoločnosti Gartner technológie, ktoré majú dosiahnuť plnú 

úroveň dospelosti v horizonte dvoch až piatich rokov sú nasledovné:  

- Cloud computing  

- Čítačky elektronických kníh 

- Balíčky sociálneho softvéru  

- Mikroblogovanie 

Odborníci, prognostici a futurológovia naznačujú trendy v oblasti IKT v niekoľkých 

rovinách. V budúcnosti bude segmentu IKT dominovať miniaturizácia, služby, virtuálne 

svety (Web 2.0, Web 3.0, e-Business 3.0) a ekológia. V nasledujúcich rokoch nás určite 

neminie celý rad ďalších noviniek, prekvapujúce fúzie, predaje, bankroty, ďalšie inovácie 

na poli dotykových displejov počítačov, superpočítačov, cloud computingu či plávajúcich 

datacentier. Určite mnohé z nich budú natoľko zaujímavé, že sa čo najskôr objavia 

v praxi a zefektívnia prácu s IKT.  

Asi nikto s účastníkov seminára SIT 2010 a čitateľov zborníka príspevkov zo seminára 

nespochybňuje celospoločenský význam IKT. Práve semináre sú jedným zo zdrojov 

informácií o novinkách v oblasti IKT, o možnostiach ich použitia v práci, 

v domácnostiach. Celoškolský seminár Sieťové a informačné technológie (SIT), ktorý sa 

koná už od roku 2007 má tiež za cieľ byť takýmto zdrojom informácií a je určený nielen 

pre odborníkov z oblasti IKT, ale všetkých pracovníkov našej univerzity, ktorí chcú 

vedieť viac o dianí v tejto oblasti na univerzite, ale i na iných vysokých školách najmä na 

Slovensku, ale i v Českej republike. 

  

Seminára sa každoročne zúčastňujú zástupcovia minimálne jednej zo slovenských VŠ, 

v zborníku však nájdeme aj príspevky z ďalších vysokých škôl Slovenskej a Českej 

republiky v SR a ČR, za čo im ďakujeme, nakoľko svojimi príspevkami obohatia obsah 

seminára. 

  

 

Vážení čitatelia zborníka, prajeme Vám veľa nových poznatkov. 

      

 

                                                       

                                               Programový výbor 
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Využitie didaktických softvérov v lineárnej algebre 
 

The use of educational software in linear algebra 
 

Janka DRÁBEKOVÁ – Adriana DEMOVÁ 

 

 
Abstract   

The article deals with the use of mathematical software in the educational process. We focused on 

using two freeware software (Maxima, Matice2), in study of linear algebra students of Slovak 

Agricultural University in Nitra. We think that information technology equipments helps motivate 

students and to fix or deepen their knowledge. 

 

Keywords  

Mathematical software, Maxima, Matice2, Linear algebra  

 

Úvod 

V súčasnosti spoločnosť kladie neustále vyššie a vyššie nároky na úroveň a kvalitu 

technológie vzdelávania. Z tohto dôvodu je nutné pouţívať nové metódy, formy a postupy 

ako aj nové výučbové prostriedky, ktoré umoţnia prijímať, spracovávať a poskytovať široké 

spektrum informácií, ale zároveň vyţadujú od študentov aktívnejší prístup v osvojovaní si 

študovanej látky. V súčasnosti uţ môţeme potvrdiť, ţe nové médiá prinášajú kvalitatívne 

zmeny, a to napr. v tom, ţe umoţňujú individuálne študijné tempo, voľbu miesta a času pre 

štúdium, odstraňujú strach z neúspechu a tým stratu sociálneho štatútu [5]. Vyuţívanie 

informačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese je tieţ veľmi účinná metóda na 

podnecovanie vnútornej motivácie študentov [2]. Je uţ len na nás pedagógoch ako zvládneme 

implementáciu informačných technológií do vzdelávania a vyuţijeme moderné technológie na 

zvýšenie atraktivity niektorých študijných predmetov či úrovne vyučovacieho procesu a tým 

aj kvality univerzitného vzdelávania. 

 

Výučba lineárnej algebry na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite 

Štúdium matematiky môţe podľa nás aj podľa Mravcovej a Lengyelfaulsyho [3] vytvárať  

u študentov logicko-konzistentný systém poznatkov, ktorý je spoľahlivým základom pre 

samostatnosť a tvorivý prístup v práci i hlbšie prenikanie do problematiky obsahu štúdia 

nadväzujúcich odborných predmetov. Katedra matematiky Fakulty ekonomiky a manaţmentu 

Slovenskej Poľnohospodárskej Univerzity (SPU) v Nitre zabezpečuje výučbu matematiky pre 

päť fakúlt. Mnoţstvo aj hĺbka prednášanej látky z lineárnej algebry je na jednotlivých 

fakultách rôzna, ale jej zvládnutie je nevyhnutným predpokladom na pouţívanie a aplikovanie 

získaných znalostí z lineárnej algebry v inţinierskej praxi a výskume. Štúdium lineárnej 

algebry poslucháčov SPU zahŕňa nasledovné tematické celky: 

 Vektory – vlastnosti vektorov, operácie s vektormi, lineárna závislosť a nezávislosť 

vektorov, lineárna kombinácia vektorov, báza vektorového priestoru. 

 Matice – základné typy matíc, operácie s maticami, ekvivalentné riadkové (stĺpcové) 

úpravy matíc, hodnosť matice, inverzná matica. 

 Determinanty – základné vlastnosti determinantov, výpočet determinantov 2. a 3. stupňa, 

algebraický doplnok, rozvoj determinantu podľa riadku (stĺpca), výpočet inverznej matice 

pomocou determinantu. 

 Sústavy lineárnych rovníc – základné pojmy homogénnej a nehomogénnej sústavy 

lineárnych rovníc, riešenie sústav lineárnych rovníc: Gaussovou eliminačnou metódou, 

pomocou inverznej matice a pomocou determinantov. 
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V posledných rokov sa snaţíme na Katedre matematiky FEM SPU vyuţívať pri výučbe 

blended learning, pri ktorom dochádza k spojeniu prezenčnej formy vzdelávania 

s multimediálnou e-learningovou podporou. V priebehu dvoch rokov sme vytvorili niekoľko 

elektronických kurzov v prostredí LMS Moodle. Súčasťou týchto kurzov sú aj krátke 

charakteristiky a ukáţky vyuţitia matematických softvérov a niekoľko dynamických aplikácií. 

Najjednoduchšou interaktívnou pomôckou z lineárnej algebry sú špecializované matematické 

programy, do ktorých stačí prepísať zadanie a pomocou príkazov daného programu, nám 

zobrazia výsledok resp. pri niektorých softvéroch aj postup riešenia úlohy. Medzi výhody 

interaktívnych učebných pomôcok zaraďuje Novák [4] moţnosť vytvárania vlastných zadaní 

a tieţ moţnosť zobrazenia nielen výsledku ale aj postupu výpočtu zadanej úlohy, vďaka čomu 

si môţu uţívatelia ľahko identifikovať chybu a v prípade potreby sa sústrediť na zopakovanie 

si teoretického základu zadaných úloh. Nevýhodou takýchto matematických programov sú 

častokrát drahé licencie a potrebná znalosť špecializovaných programovacích jazykov. 

Zamerali sme sa teda na vyhľadanie freeware softvérov a v ďalšej časti článku budeme 

charakterizovať dva takéto programy vyuţiteľné vo výučbe lineárnej algebry. 

 

Softvér MAXIMA 

Program Maxima patrí medzi tzv. systémy počítačovej algebry (SPA), ktoré umoţňujú 

vykonávanie symbolických aj numerických výpočtov na počítači [1]. Maxima je 

pokračovateľom jedného z prvých SPA - Macsyma. Maxima patrí medzi programy  

s otvoreným zdrojovým kódom OpenSource softvér. Program je moţné kompilovať  

v rôznych operačných systémoch vrátane Windows, GNU/Linux a MacOS X [1]. Na stránke 

http://maxima.sourceforge.net/ nájdete mnoţstvo zaujímavých informácií, týkajúcich sa 

nielen programu Maxima, ale aj ďalších OpenSource matematických softvérov. Tento softvér 

má rôznorodé vyuţitie pri riešení úloh z lineárnej algebry ale aj z matematickej analýzy. 

Študenti SPU môţu daný softvér vyuţiť v maticovej algebre a pri riešení sústav lineárnych 

rovníc na overenie správnosti výsledkov výpočtov. 

Na zadanie matíc pouţívame v programe Maxima príkaz „matrix“ alebo môţme vytvoriť 

maticu cez poloţku menu „Algebra/Enter Matrix“. Prvky matíc sa zadávajú po riadkoch 

(Obr.1). Zadanie kaţdého riadku resp. príkazu treba potvrdiť klávesom „Enter“. Softvér 

Maxima vypočíta základné operácie medzi maticami: súčet matíc, rozdiel matíc, násobenie 

matice konštantou a aj násobenie dvoch matíc. Pozor znakom násobenia je v SPA Maxima 

bodka „ BA  “. Operátor „ “ tento softvér pouţíva na tzv. zloţkové násobenie dvoch matíc 

rovnakého typu nm [1]. Ak pouţijeme príkaz „ AA “ pre maticu 









2221

1211

aa

aa
A , program 

nám vypočíta maticu: 













22222121

12121111

aaaa

aaaa
AAB , v ktorej iba vynásobí zodpovedajúce 

prvky. Nevynásobí matice medzi sebou, aby sme dostali výsledok: 















2222122121221121

2212121121121111

aaaaaaaa

aaaaaaaa
AAC . 

Medzi základné maticové funkcie, ktoré program SPA Maxima ovláda patria: zistenie 

hodnosti matice, transponovanie matice, výpočet inverznej matice, určenie determinantu 

matice (Obr.1). Na obrázku (Obr.1) vidíme, ţe hodnosť zadanej matice zistíme pomocou 

príkazu „rank(A)“, transponovanú maticu môţeme určiť cez poloţku menu 

„Algebra/Transpose matrix“ alebo príkazom „transpose(A)“ a inverznú maticu môţeme určiť 

cez poloţku menu „Algebra/Invert matrix“ alebo príkazom „invert(A)“. Z obrázku (Obr.1) 

však vidieť, ţe program zobrazí iba výsledok zadanej úlohy a študent nemá moţnosť 

skontrolovať si postup riešenia. 

http://dx.doi.org/10.15414/2010.9788055204604
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Obr.1 

 

Na zistenie riešenia sústavy lineárnych rovníc vyuţívame v programe Maxima príkaz 

„linsolve“ alebo poloţku menu „Equations/Solve linear system ...“. Na ukáţku uvádzame 

riešenie troch nehomogénnych sústav lineárnych rovníc (Obr.2). Prvá zadaná nehomogénna 

sústava lineárnych rovníc: 

274

17475

0232

12









zyx

uzyx

uzyx

uzyx

 má nekonečne veľa riešení. 

Gaussovou eliminačnou metódou študenti upravia rozšírenú maticu sústavy na horný 

trojuholníký tvar: 
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1

0000

0000

4310

1121

 a pomocou dôsledkov Frobeniovej vety stanovia 

riešenie sústavy. Keďţe hodnosť matice sústavy sa rovná hodnosti rozšírenej matice 

sústavy,     2 rAhAh , ale počet neznámych je 4n , sústava má nekonečne veľa riešení  

a na ich vyjadrenie musíme stanoviť 224  hn  dva parametre. Za parametre si zvolíme 

dve posledné neznáme: RuRz  ,  a vyjadríme riešenie sústavy: 



























u

z

uz

uz

X
432

763

. 

Program Maxima však pri riešení tejto sústavy zvolil za parametre neznáme 

RrzRrx  21 ,  a vyjadril riešenie: 































7

35

7

24

12

2

12

1

rr

r

rr

r

X . Ak chceme skontrolovať 

náš výpočet, musíme prispôsobiť voľbu parametrov, alebo dosadíme ,, 21 rzrx   
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u  z vyjadrenia riešenia programu Maxima do nášho vyjadrenia pre neznámu 
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a výsledok skontrolujeme s výrazom, ktorý vyjadril pre neznámu y  softvér Maxima. Keďţe 

nám vyšiel taký istý výraz, sústavu máme vyriešenú správne. Druhá zadaná nehomogénna 

sústava lineárnych rovníc: 

132

52

6







zyx

zyx

zyx

, má jedno jediné riešenie, ktoré je 

jednoznačne určené a dá sa rovno porovnať a skontrolovať. Študenti pri riešení sústavy 

úplnou Gaussovou eliminačnou metódou vyjadria hornú trojuholníkovú maticu: 
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3
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, z ktorej zapíšu podľa Frobeniovej vety a jej dôsledkov 

(     nAhAh r  3 ) jediné riešenie sústavy: 
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X , teda 5,2,3  zyx . 

Posledná tretia nehomogénna sústava lineárnych rovníc: 

6823
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zyx

zyx

zyx

, nemá 

riešenie. Pri riešení tejto sústavy Gaussovou eliminačnou metódou, upravia študenti rozšírenú 

maticu sústavy na horný trojuholníkový tvar: 






















4

1

5

000

1000

223

, z ktorého podľa dôsledkov 

Frobeniovej vety vyplýva, ţe sústava nemá riešenie, lebo     32  rAhAh . Program 

Maxima takýto výsledok zapíše ako prázdnu zátvorku (Obr.2). 

 

 
Obr.2 

 

Softvér MATICE2 

Matematický Program Matice2 slúţi na výpočty matíc. Program má intuitívne uţívateľské 

rozhranie. Vo viacokennom rozhraní môţeme pracovať s viacerými maticami súčasne. 

Jednoduchým spôsobom môţeme vytvárať matice s reálnymi a komplexnými číslami, 
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v matici pridávať, odstraňovať riadky a stĺpce, alebo ich aj presúvať. Matice môţeme 

pomenovať a uloţiť do súboru vo formáte MT2 alebo CSV. Program poskytuje aj export 

do zošita aplikácie Excel [6]. Softvér umoţňuje vykonávať rôzne operácie matíc, napr.:  

 sčítanie, odčítanie a násobenie matíc, 

 násobenie matice konštantou, 

 upraviť maticu na hornú, resp. dolnú trojuholníkovú maticu, 

 upraviť maticu na diagonálnu maticu, 

 vyjadriť transponovanú maticu k matici, 

 vypočítať opačnú a inverznú maticu, 

 vypočítať hodnosť matice, 

 vypočítať determinant matice. 

Výhodou tohto programu je jeho voľná, časovo neobmedzená dostupnosť na internete, 

freeware aplikácia. Autorom Matice2 je JPEX. Domovskú stránku programu nájdete 

na http://matice.jpexs.com/. Momentálne je k dispozícii posledná verzia pod číslom 2.2.0 

podporovaná českým jazykom. Softvér pracuje s operačným systémom Vista-32, Win Me, 

Win NT, Win XP, Win 2000, Win 95, Win 98. Jeho veľkosť je 330 kB [6]. Matice2 je 

vhodným doplnkom pre študentov pri štúdiu matíc. Slúţi hlavne na overenie správnosti 

výsledkov výpočtov. 

Teraz uvedieme dva príklady vyuţitia tohto programu v lineárnej algebre. Pomocou softvéru 

Matice2 vieme nájsť inverznú maticu k zadanej matici. Keď matica A je regulárna matica, 

existuje k nej inverzná matica. Z ponuky „Nová“ vyberieme „Nová matica“. Zadaním počtu 

riadkov a stĺpcov zvolíme maticu tretieho stupňa s reálnymi číslami a zadáme jej prvky. 

V okne sa objaví matica A. Pomocou myši klikneme na ikonu „Inverzná matica“ (Obr.3)  

a  označíme ju, napr. *A . Zobrazí sa výsledok inverznej matice. 

 

  
Obr.3 

 

Ďalej ukáţeme násobenie matíc pomocou daného softvéru. Matica X  je typu 23 , Matica Y  

je typu 22 . Z ponuky „Násobenie matíc“ vyberieme matice, ktoré chceme násobiť v danom 

poradí a výslednú maticu pomenujeme, napr. Y*X . Dostaneme výsledok (Obr.4). Ak 

násobíme matice v poradí X*Y , daný výsledok neexistuje, lebo počet stĺpcov matice Y  sa 

nerovná počtu riadkov matice X . Násobíme matice typu 22  a 23 , kde 32  . 

 

http://dx.doi.org/10.15414/2010.9788055204604

http://matice.jpexs.com/


Sieťové a informačné technológie 2010           celoškolský odborný seminár s medzinárodnou účasťou  

Nitra, 20.máj  2010 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  

10 

  
Obr.4 

 

Záver 

Vhodné vyuţívanie informačných technológií vo vzdelávacom procese môţe značne uľahčiť 

a zefektívniť proces učenia sa, a tak prispieť k rozvoju myšlienkových aj tvorivých aktivít 

študentov. Softvéry určené pre matematiku umoţňujú hľadanie nových prístupov 

k samotnému učeniu a k pochopeniu problematiky. V článku sme sa zamerali na didaktické 

matematické programy voľne dostupné na internete, ktoré pre ich jednoduché ovládanie 

a finančnú nulovú náročnosť môţu vyuţívať nielen pedagógovia všetkých stupňov škôl, ale aj 

študenti. Popísané softvéry Maxima a Matice2 môţu študentom slúţiť hlavne na zrýchlenie  

rutinných výpočtov súvisiacich s niektorými tematickými celkami lineárnej algebry. 

 

 

Abstrakt  

V článku sa zaoberáme využitím matematických softvérov vo výchovno-vzdelávacom 

procese. Zamerali sme sa na využitie dvoch freeware softvérov (Maxima, Matice2) v učive 

lineárnej algebry študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Myslíme si 

totiž, že prostriedky informačných technológií pomáhajú motivovať študentov a upevňovať 

či prehlbovať ich vedomosti. 

 

Kľúčové slová   

Matematický softvér, Maxima, Matice2, Lineárna algebra 
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Centralizácia riadenia a prevádzky IT služieb na SPU 

prostredníctvom adresárových služieb LDAP 

 

Centralization and managing of IT services at University of Agriculture 

with help of directory service LDAP 
 

 

Ľuboš HATÁR 

 

 

 
Abstract   

The goal of every organisation in IT department is simplifying of service managing, so that it can be 

more effective and user friendly. Once we knew all system requirements , we connected certain 

services to directory service LDAP, which with help of software developed by our department can be 

used to manage all mentioned services. This can be done from central site and it's the key element 

to further improve the service management. To the future we plan to connect all the other services 

so everything can be managed this way 

 

Keywords  

LDAP, directory service, server, software management, service 

 

Úvod 

 
Problém každej organizácie v oblasti riadenia a prevádzky IT služieb je nutnosť 

obhospodarovať dané služby. Decentralizovaný spôsob je čím ďalej tým menej vyhovujúci 

z dôvodu udržiavania viacerých služieb, či už na rôznych serveroch oddelene (mail server 

s vlastnými používateľskými kontami, ftp server taktiež  s vlastnými používateľskými 

kontami, atď. ) alebo na jednom serveri ale v rôznych nekompatibilných systémoch (mail 

kontá v MySQL db a ftp kontá v UNIX passwd súbore). Spôsobov na zcentralizovanie 

daných služieb sa ponúka mnoho. Jedným z riešení je práve adresárová služba LDAP, ktorá 

predstavuje spôsob ako zjednotiť jednotlivé služby pod jeden systém. 

 

LDAP 

 

Lightweight Directory Access Protocol alebo LDAP je štandardizovaný aplikačný protokol 

navrhnutý na dotazovanie a modifikáciu adresárových služieb, fungujúci cez TCP/IP. 

Výhody 
 Štandardizovaný protokol 

 Veľká podpora zo strany aplikácií 

 Úschovňa rôznych typov dát 

 Replikácia dát 

 Autentifikácia používateľov 

Pôvodný stav 

 

Prvotný stav služieb na SPU bol decentralizovaný. Služby ako mail, dns, web a ďalšie iné 

mali svoje dáta a používateľov s prístupovými právami uložené priamo na danom serveri, či 

už vo forme určitej databázy alebo v textových súboroch. Dôsledkom toho sa akákoľvek 
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zmena musela riešiť priamo na stroji, kde boli údaje uložené. Autentifikácia voči službe 

prebiehala vždy len porovnaním lokálneho prístupového systému. Takýto systém bol 

neprehľadný a zložitý na spravovanie. 

 

Napojenie služieb na LDAP   

 

Väčšina aplikácií, ktoré poskytujú dané služby, už vie komunikovať prostredníctvom LDAP 

protokolu, či už vďaka implementácií LDAP komunikácie v jadre aplikácie alebo 

prostredníctvom rôznych patchov a modulov, ktoré rozširujú jej možnosti.  

Aplikácie a možnosť pripojiť sa k adresárovým službám LDAP 

 DNS (Bind 9.6.x)  - priamo v sebe (treba povoliť pred skompilovaním) 

 HTTP (Apache 2.x) - modul ldap_cfg.c 

 PHP (5.x.x)  - priamo v sebe 

 FTP (PureFTPD 1.0.x) - priamo v sebe (treba povoliť pred skompilovaním) 

 PROXY (Squid 2.6.x) - priamo v sebe 

 POSTFIX (2.x.x)  - priamo v sebe (treba povoliť pred skompilovaním) 

 DOVECOT (1.x.x) - priamo v sebe (treba povoliť pred skompilovaním) 

Niektoré aplikácie používajú LDAP výsostne len na autentifikáciu, naopak pri niektorých 

vieme uložiť aj dáta, či potrebnú štruktúru tak aby pracovali s nimi vzdialene na LDAP 

serveri. 

Aplikácie a ich spolupráca s adresárovými službami LDAP  

 DNS (Bind 9.6.x)  - uložené kompletné zónové súbory 

 HTTP (Apache 2.x) - uložené údaje o virtualhostoch 

 PHP (5.2.x)  - uložené ľubovoľné dáta a autentifikácia prístupu 

 FTP (PureFTPD 1.0.x) - autentifikácia k prístupu a FTP dáta (kvóta, dom. 

adresár,...) 

 PROXY (Squid 2.6.x) - autentifikácia k prístupu 

 POSTFIX (2.x.x)  - autentifikácia k prístupu a MAIL dáta (mail, dom. 

adresár, aliasy, kvóta, ...) 

 DOVECOT (1.x.x) - autentifikácia k prístupu a MAIL dáta (dom. adresár, 

kvóta, ...) 

Po pripojení všetkých služieb na LDAP bolo potrebné vložiť údaje z jednotlivých serverov do 

centrálneho LDAP servera. Toto sa vykonalo za pomoci rôznych vkladacích skriptov alebo 

ručne (pri malých objemoch dát). 

 
Súčasný stav 

 

V súčasnosti sú v prevádzke dva LDAP serveri, s možnosťou vzájomnej replikácie, pričom 

prvý server je primárny. Jednotlivé služby sú napojené tak, aby bola rovnomerne rozložená 

záťaž. V testovacej prevádzke sú taktiež ďalšie služby, ktoré sa plánujú prepojiť 

s adresárovými službami LDAP. 

 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.15414/2010.9788055204604



Sieťové a informačné technológie 2010           celoškolský odborný seminár s medzinárodnou účasťou  

Nitra, 20. máj  2010 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  

14 

 

 
 

 

 
Softvér pre správu 

 

Existuje široká škála softvérov pre správu adresárových služieb. Avšak tieto softvéri sú 

robustné a zbytočne zložité. Preto sme naprogramovali vlastný systém pre správu, ktoré 

presne spĺňa naše požiadavky. Okrem vlastného systému sa museli doprogramovať aj iné 

pomocné a vkladacie skripty, ktoré spolupracujú s daným systémom a uľahčujú celkovú 

správu. 
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Záver 

 

Po napojení všetkých služieb na adresárové služby LDAP, sme získali centrálny systém 

správy pre všetky služby dostupný prakticky z ktoréhokoľvek miesta a bez potreby 

špecializovaných softvérov. V budúcnosti plánujeme prepojenie ďalších služieb na LDAP, 

ktoré sa takto budú dať ľahko a efektívne spravovať. 

 

 

Abstrakt  
Cieľom každej organizácie v oblasti IT, je jednoduchá správa služieb, aby sa tak zefektívnila 

činnosť a riadenie daných služieb. Po vyhodnotení daných požiadaviek na systém sme jednotlivé 

služby napojili na adresárovú službu LDAP, ktorá s pomocou nami vytvoreného softvéru pre správu 

umožňuje centrálne riadenie všetkých daných služieb a je kľúčovým prvkom v modernizácií 

riadenia služieb. V budúcnosti sa plánuje s napojením aj ostatných služieb, aby sa tak všetko 

postupne dostalo pod centrálnu správu. 

 

 

Kľúčové slová   
LDAP, adresárová služba, server, softvér pre správu, služba 
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Rozvoj tvorivého potenciálu v e-kurze Tvorba v sadovníckom kvetinárstve 
 

The development of creativity potential in subject Designing in Landscape 

floriculture 
 

Dagmar HILLOVÁ 

 

 
Abstract   

Department of Green´s Biotechnics use LMS Moodle in floriculture subjects since 2006. The 

necessity of e-courses (5 years old) up date and renovation arise at recent time. E-tools ´Stimulation 

of herbaceous perennials bed creation´, ´Conception of designing flower bed´, Assignment oriented 

to creativity, and Creativity workshop will be put in e-course Designing in Landscape floriculture. 

The student creativity level after application the Creativity stimulation program we will identify by 

Torrance Tests of Creative Thinking 

 

Keywords  

e-course, creativity, LMS Moodle 

 

Úvod 

Na Katedre biotechniky parkových a krajinných úprav FZKI SPU v Nitre sa vo výučbe 

kvetinárskych disciplín stretávame s elektronickou podporou  (LMS Moodle) od roku 2006. 

Elektronické kurzy boli ako doplnková forma vzdelávania v rámci denného a externého štúdia 

vytvorené, testované a následne riadne spustené v rámci grantového projektu KEGA 

3/4295/06 ´Aktualizácia a modernizácia vyučovacích a študijných metód a didaktických 

pomôcok v študijnom odbore Biotechnika parkových a krajinných úprav s vyuţitím 

informačno-komunikačných technológií (IKT)´. V súčasnosti vzniká potreba uvedené 5-ročné 

kurzy aktualizovať a modernizovať, vďaka zanieteniu pedagógov a finančnej podpore 

grantovej agentúry KEGA, ktorá financuje riešenie projektu KEGA 080-019SPU-4/2010 

s názvom ´Rozvoj tvorivého potenciálu v e-vzdelávaní´. Projekt sa zameriava na 

aplikovanie kreativity a inovácií v elektronickom vzdelávaní a následným zhodnotením 

účinnosti alternatívnych techník a metód podpory tvorivosti.  

Učiteľ pri realizovaní kontaktnej výučby dokáţe podporovať u poslucháčov  rozvoj tvorivosti. 

Sústredí sa na učenie, pomáha poslucháčom byť samostatnými, aktívnymi, učí ich hľadať 

a vyuţívať informácie, podporuje ich aktivitu, očakáva od nich, ţe sa naučia experimentovať, 

klásť otázky, riešiť problémy, vystupuje ako poradca, organizátor, preferuje otvorenú 

komunikáciu, podporuje myslenie, nápady, kritiku, aby poslucháči sami robili rozhodnutia, 

vytvára atmosféru dôvery, otvorenosti (Haláková, Kubiatko, 2008). Ale čo, ak poslucháč 

dištančného štúdia je so svojim elektronickým kurzom sám bez aktívneho kontaktu vo 

výučbe. Môţe elektronický kurz stimulovať tvorivosť poslucháčov u predmetu akým je 

Tvorba v sadovníckom kvetinárstve, ktorého základom je naučiť poslucháča vytvárať 

nápadité, kreatívne kombinácie rastlín na ich správnom mieste? Zodpovedať túto otázku si 

poloţili za cieľ učitelia kvetinárskych predmetov SPU v Nitre a učitelia programovania UKF 

v Nitre v rámci riešenia uvedeného grantového projektu. Za cieľovú skupinu sme si zvolili 

poslucháčov dennej a externej formy štúdia, ktorí sa nemôţu zúčastniť kontaktnej výučby 

(individuálny študijný plán) a dištančnej formy štúdia – uchádzači o doškoľovacie kurzy 

z praxe. Na týchto poslucháčoch budeme testovať zavádzanie programu stimulácie tvorivých 

schopností, konkrétne figurálnu tvorivosť.  
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1. Program stimulácie tvorivých schopností v e-kurze Tvorba v sadovníckom 

kvetinárstve 

 

Ako  prvý cieľ riešenia grantového projektu, sme si stanovili modernizáciu existujúcich 

kurzov vo vzťahu k tvorivo zameraným aktivitám. V tomto duchu mienime vytvoriť aj nové 

kurzy v 3. stupni štúdia, študijného programu Záhradná a krajinná architektúra, a kurzy 

dištančného vzdelávania odborníkov z praxe. Z tvorivo zameraných aktivít budú do kurzu 

zaradené nasledovné aktivity:  

1. elektronický nástroj Simulácie tvorby trvalkového záhona, v ktorom pomocou 

animácií prevedieme uţívateľa kurzu jednotlivými čiastkovými krokmi pri výbere 

sortimentu a jeho následkom osadení na konkrétne ploche záhona,  

2. elektronický nástroj Koncepcia tvorby bylinných úprav, v ktorom  pomocou animácií 

predstavíme zásady koncipovania bylinných úprav, t.j. predstavenie všeobecných 

princípov dizajnu a dizajn jednotlivých vlastností rastlín,  

3. tvorivo zamerané Zadania, vyuţívajúce techniky a metódy na zdokonaľovanie 

kreativity (napr.: Nanútené vzťahy, Scamper, Analógie, Morfologická analýza, 

Kreatívne riešenie problémov – model CPS, Ideart, 

4. Tvorivá dielňa, zabezpečujúca kontakt nie len s učiteľom ale aj ďalšími študentmi. 

 

2. Výskum stimulácie tvorivosti v e-kurze Tvorba v sadovníckom kvetinárstve 

 

Ďalším cieľom riešenia grantového projektu je identifikovať úroveň tvorivosti poslucháčov po 

zavedení stimulácie tvorivých schopností v elektronickom kurze Tvorba v sadovníckom 

kvetinárstve pomocou  tvorivo zameraných aktivít. Úroveň figurálnej tvorivosti poslucháčov 

bude zisťovaná pomocou známeho Torranceho figurálneho testu tvorivého myslenia (Jurčová, 

1984), kedy vyuţijeme subtest neúplných figúr.  Ide o známu a osvedčenú testovaciu 

metodiku, v ktorej 30 rovnakých ale neúplných obrazcov slúţiacich ako základ študent 

dotvorí na zaujímavé predmety alebo obrázky, aké nevymyslí nikto iný. V tomto teste 

budeme vyhodnocovať tri ukazovatele tvorivosti: mieru fluencie (počet relevantných – 

adekvátnych odpovedí), flexibility (počet rôznych, odlišných riešení, ktoré ukazujú na iný 

smer riešenia úloh, zmenu prístupu, schopnosť zmeniť zameranie myslenia) a originality 

(skóre je dané malou štatistickou frekvenciou, mierou, do ktorej odpoveď predstavuje odklon 

od toho čo je beţné, zrejmé) (Szobiová, Jansová, 2005) . 

Záver 

Európsky parlament a Rada EÚ na základe návrhu Európskej komisie vyhlásili rok 2009 za 

Európsky rok kreativity a inovácií, ktorého cieľom je intenzívna podpora kreativity a inovácií 

prispievajúcich k ekonomickej prosperite, sociálnemu a individuálnemu ţivotu. Riešenie 

projektu KEGA 080-019SPU-4/2010 s názvom ´Rozvoj tvorivého potenciálu v e-

vzdelávaní´ na Katedre biotechniky parkových a krajinných úprav, FZKI SPU v Nitre reaguje 

na tieto tendencie a zároveň si kladie za cieľ zodpovedať otázku, či uplatnenie kreativity môţe 

vylepšiť limitácie web-base learningu.  
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Abstrakt  

Na Katedre biotechniky parkových a krajinných úprav FZKI SPU v Nitre sa vo výučbe 

kvetinárskych disciplín stretávame s elektronickou podporou  (LMS Moodle) od roku 2006. 
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V súčasnosti vzniká potreba uvedené 5-ročné kurzy aktualizovať a modernizovať. Z tvorivo 

zameraných aktivít budú do kurzu zaradené nasledovné aktivity: elektronický nástroj 

Simulácie tvorby trvalkového záhona, elektronický nástroj Koncepcia tvorby bylinných 

úprav, tvorivo zamerané Zadania a Tvorivá dielňa. Identifikovať úroveň tvorivosti 

poslucháčov po zavedení stimulácie tvorivých schopností v elektronickom kurze Tvorba 

v sadovníckom kvetinárstve budeme pomocou známeho Torranceho figurálneho testu 

tvorivého myslenia.  
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e-kurz, tvorivosť, LMS Moodle 
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Drupal ako univerzálna platforma pre stavbu univerzitných webov 

 

Drupal as a universal platform for university web sites 
 

 

Juraj CHLEBEC 

 

 

 
Abstract   

Selection of right web content management system is today important for every educational institution. 

There is many choices, commercial or free WCMS solutions. Right choice is important for future of  

delivery information about everyday university or high school activities. Drupal is today one of most 

powerfull an flexible free web content management system and this article is about to describe the 

advantages and disadvantages for its use as a WCMS. 

 

Keywords  

Drupal, Web Content Management System, web sites, web developing, university, high school. 

 

Úvod 

 

Vybrať správnu platformu pre vybudovanie webových stránok odbornej vzdelávacej inštitúcie 

je náročná a zodpovedná úloha. Kvalitne, rýchlo a efektívne informovať študentov,  

zamestnancov ako aj návštevníkov univerzity o aktuálnom dianí na univerzite je v dnešnej 

informáciami preplnenej dobe veľmi dôležitou súčasťou každodennej praxe. Vzhľadom 

k tomu že máloktorá univerzita disponuje personálnymi kapacitami pre vývoj a ladenie 

vlastného systému pre správu webových stránok, väčšina si vyberá zo širokej ponuky voľne aj 

komerčne dostupných systémov pre správu obsahu a nechá si ich implementovať na zakázku 

alebo si ich implementuje vlastnými silami. V tomto príspevku by sme chceli poukázať na 

systém pre správu obsahu webových stránok Drupal, ktorý je svojimi vlastnosťami, 

dostupným a efektívnym riešením pre každú univerzitu ktorá by sa preň rozhodla. 

 

Malý prieskum využitia  WCMS na slovenských VŠ a univerzitách 

 

Pre účely tohoto príspevku bol vypracovaný malý prieskum systémov pre správu obsahu 

webových stránok, používaných na hlavných stránkach našich vysokých škôl a univerzít. Ich 

zoznam bol získaný z PortáluVŠ [1]. Prieskum je rozdelený na tri skupiny – programovacie 

jazyky, licencia a typ CMS. Grafy sú vytvorené z údajov získaných zo stránok 33 

slovenských vysokých škôl a univerzít.  

 

Z grafov vyplýva že najpoužívanejšim programovacím jazykom pre univerzitné web stránky 

je PHP (s poddielom až 82%). Približne rovnaký poddiel majú komerčné a voľne dostupné 

systémy pre správu webového obsahu (40% oproti 39%). Ak sa pozrieme na konkrétne 

WCMS systémy používané na jednotlivých web stránkach, zistíme že najväčší poddiel majú 

systémy postavené namieru pre potreby inštitúcie, prípadne nebol zistený ich pôvod (40%). 

Veľký poddiel má WCMS Joomla (18%), ktorý je nasadzovaný hlavne pre svoju 

používateľskú prívetivosť v administračnom rozhraní a jednoduchosť prvotného nasadenia. 

Komerčný WCMS WebJet sa delí spolu s Drupalom o rovnaký poddiel (9%). 
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Graf 1: Aké programovacie jazyky boli použité pri tvorbe web stránok VŠ/Univerzity? 
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Graf 2: Licencia web stránok VŠ/Univerzity. 
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Graf 3: Aké CMS systémy boli použité pre tvorbu webu VŠ/Univerzity 
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Vzhľadom k tomu že z časových dôvodov nebolo možné preskúmať aj stránky fakúlt 

a ostatných pracovísk univerzít a vysokých škôl je pravdepodobné že by sa uvedené pomery 

zmenili. Myslíme si však že tento stručný prehľad môže byť dostatočným náhľadom do 

existujúcej štruktúry využitia WCMS u našich vzdelávacích inštitúcií. 

 

Čo je Drupal?  

 

 Drupal je platforma pre správu obsahu webových stránok šírená ako slobodný softvér 

pod licenciou GPL. 

 Skôr Content Management Framework ako Content Managment System. 

 Vyvíja sa už 10 rokov. 

 Pôvodne vyvinutý Driesom Buytaertom ako nástroj pre komunikáciu medzi malou 

skupinou študentov. 

 Dnes zabehnutý a vo všetkých oblastiach používaný systém pre správu obsahu a pre 

vývoj malých aj rozsiahlych webových projektov. 

 3000 aktívnych vývojárov v apríli 2010 
(1)

 

 230 000 krát si ľudia stiahli jadro Drupalu len v marci 2010 
(1)

 

 viac ako 6700 ďalších projektov pre Drupal (moduly, témy...), pred rokom len 5000 
(1)

 

 Aktívne sa pracuje na Drupal 7 

 
(1)

 „State of Drupal“ presentation (April 2010) - http://buytaert.net/state-of-drupal-

presentation-april-2010 

 

Výhody a nevýhody použitia Drupalu 

 

Výhody: 

 

 PHP 

 Open Source 

 Multisite 

 CCK (Content Construction Kit) 

 Views 

 Flexiblita a modulárnosť (množstvo ďalších modulov) 

 Výborná dokumentácia a podpora pre vývojárov 

 Veľká a aktívna komunita  

 

Nevýhody: 

 

 PHP 

 Náročnosť na zdroje 

 Náročnejší na pochopenie  

 U nás zatiaľ málo komerčne podporovaný 

 

Drupal je výbornou voľbou pre hociktorú z nasledujúcich situácií: 

 

 Ak potrebujete vybudovať stránku ktorú bude možne flexibilne rozvinúť do hociakého 

smeru. (Príklad: na začiatku máte jednoduchú web stránku, ktorú časom chcete 

doplniť o databázu absolventov, predmetov, elektronický obchod so skriptami, 

konferencie a podobne).  
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 Ak potrebujete web ktorý dokážete ľahko prispôsobiť a nakonfigurovať pre interakciu 

s inými webmi alebo technológiami (RSS Feeds, LDAP...). 

 Ak potrebujete web ktorý dokáže ľahko vytvoriť a zvládnuť zložité formuláre a 

upraviť tok udalostí (workflow) pri ich spracovaní. (CCK, Webform, Rules, 

Actions...) 

 Ak potrebujete mať možnosť vytvárať vlastné typy obsahu. (Príklad: ak potrebujete 

pridať do typu obsahu vlastné vstupné pole so špecifickým obsahom – napr. rok 

vzniku katedry, dátum konania udalosti, mapu a podobne) (CCK...). 

 Ak potrebujete mať možnosť rýchlo organizovať informácie do zoznamov a 

zobrazovať ich (Views...). 

 Ak je niektorý z veľkého množstva Drupal modulov vhodný pre vaše potreby.  

 Ak rýchlo potrebujete vybudovať vlastnú funkcionalitu. 

 

Multisite inštalácia Drupalu 

 

Možnosť využívať jednu inštaláciu Drupalu pre prevádzku viacerých web stránok poskytuje 

viacero výhod: 

 

 jedna inštalácia 

 jeden kód (pre jadro aj pre moduly) 

 neobmedzený počet samostatných (alebo v prípade potreby prepojených) webov 

 každý web môže mať vlastnú šablónu, úložisko súborov, špecifické moduly   

 výhoda – jednoduchšia správa a aktualizácia zdrojových kódov (Drush), šetrenie 

miestom 

 

Na stránkach Fakulty ekonomiky a manažmentu (FEM) je Drupal v multisite inštalácii 

použitý pre správu niekoľkých web stránok určených pre projekty, spolu s anglickou verziou 

web stránok FEM. 

 

Drupal modul CCK (Content Construction Kit) 

 

 tvorba vstupných formulárov pre vlastné typy obsahu 

 rôzne typy vstupných polí (text, číslo, súbor, zemepisné súradnice...) 

 jednoduché a zrozumiteľné rozhranie (aj pre neprogramátorov) 

 vstup pre dáta presne podľa aktuálnych požiadaviek 

 možnosť upraviť pomocou šablón výstup presne podľa potreby 

 v spojení s Views databáza (podobne ako MS Acceess) 

 

Na stránkach FEM sa schopnosť Drupalu vytvárať rôzne typy obsahu a doplniť ich vlastnými 

vstupnými poliami využíva takmer pri každej zobrazenej stránke. (Napríklad zo života 

fakulty, novinky, rozvrhy a pod.). 

 

Drupal modul Views 

 

Modul Views je nástroj, pomocou ktorého je možné vytvárať nad obsahom vloženým do web 

stránok rôzne výstupy v podobe tabuľky, zoznamu, výpisu článkov a podobne. Popísať všetky 

možnosti modulu Views je nad rámec tohoto príspevku a tak len pár bodov: 
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 tvorba výstupov podľa vlastných kritérií (tabuľka, zoznam, skupina článkov, aj 

administrácia...) 

 netreba ovládať SQL 

 jednoduché a zrozumiteľné rozhranie (aj pre neprogramátorov) 

 množstvo doplňujúcich rozširujúcich modulov 

 

Na stránkach FEM sa modul Views využíva napríklad pre obrazenie rozvrhov. Podľa roku, 

študijného programu a ročníka sa filtrujú a zobrazujú tabulky s rozvrhmi pre študentov.  

  

Použitie v praxi na slovenských VŠ a univerzitách 

 

Drupal sa na s nás na SPU zatiaľ využíva na dvoch fakultách – FEM a FEŠRR. Na Slovensku 

sa Drupal využíva na hlavných stránkach univerzít a vysokých škôl tu: 

 

 Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave [2] 

 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach [3] 

 Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove [4] 

 

Použitie v praxi na zahraničných VŠ a univerzitách 

 

Výber web stránok zahraničných univerzít a vysokých škôl má na svojej web stránke autor 

Drupalu, Dries Buytaert v sekcii Education [5]. 

 

Záver 

 

Drupal je veľmi silný a flexibilný framework pomocou ktorého môžete vybudovať prakticky 

akýkoľvek typ web stránok. V niektorých situáciách môže byť tou najlepšou voľbou a je len 

na Vás aby ste zvážili jeho použitie.  

 

Abstrakt  
Výber systému pre správu obsahu je dnes dôležitý pre každú vzdelávaciu inštitúciu. K dispozícii je 

množstvo možností, komerčných a či voľne dostupných WCMS. Správny výber je dôležitý pre budúcu 

distribúciu informácií o každodenných aktivitách univerzity či vysokej školy. Drupal je dnes jedným 

z najsilnejších a najflexibilnejších voľne dostupných systémov pre správu obsahu webových stránok 

a v tento príspevok má popísať výhody a nevýhody jeho použitia ako WCMS. 

 

Kľúčové slová   
Drupal, Systém pre správu obsahu webu, webové sídla, vyvoj pre web, univerzity, vysoké školy. 
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Webometria ako nástroj hodnotenia akademického webu : slovenské 

univerzity v prostredí WWW 
 

Webometric analysis as a tool for evaluating the academic web sites : 

Slovak universities and World Wide Web 

 

Ľubica JEDLIČKOVÁ 

 

Presented paper deals with an evaluation of the hypertext application in the Slovak 

academic web. The studies reported in this work were conducted primarily to obtain the 

information about hyperlinks and content dissemination on web sites of selected group of 

the Slovak universities. Selected domains from the point of view of site size, site vizibility, 

linking behaviour and motivation and scientific or academic content dissemination were 

evaluated. Webometric analysis of hyperlinks is described.  For raw data set harvesting the 

Google, Yahoo and Bing search engines and Google Scholar specialized database were 

used. Results indicate that academic/university web sites represents very different set of 

applications and approaches; scientific and academic content dissemination is presented on 

different levels, too. Deficiencies can be identified in linking ethics and motivation, content 

management and institutional corporative politics. 

 

Hypertext, WWW, webometrics, link analysis, graph theory, web sites, universities, Slovak 

Republic 

 

 

Úvod 

Sieť – termín, ktorý za posledných 40 rokov nadobudol špecifický význam a stal sa 

symbolom a výrazom našej doby. „Pavučina bez pavúka“ zásadným spôsobom ovplyvňuje 

a modifikuje celú sociálnu komunikáciu, globálne elektronické komunikačné prostredie 

zásadným spôsobom modifikovalo všetky prvky komunikačného modelu. Jedným 

z dôsledkov historického procesu konvergencie médií ako nová forma textuality, ktorá mení 

pohľad na verbálnu komunikáciu, je hypertext. V protiklade k uzavretej, lineárnej štruktúre 

textu, je hypertext interpretovaný ako otvorený systém zaloţený na nelineárnej konštrukcii. 

Napriek mnohým teoretickým východiskám, naplnenie podstaty dosiahla hypertextová 

štruktúra aţ po rozšírení sieťovej komunikácie v globálnom meradle a po vzniku a rozšírení 

systému World Wide Web. Hypertextové odkazy, ako základ hypertextovej štruktúry aj 

v prostredí WWW, sa postupom času stávajú predmetom výskumu a základným nástrojom 

hodnotenia webu na jednej strane a nástrojom pre podporu jeho rozvoja na strane druhej. 

Univerzity a akademické prostredie stáli pri zrode modernej sieťovej komunikácie a na pôde 

vedeckej inštitúcie vznikol aj World Wide Web. Objektívne tu existovala potreba rýchleho 

a efektívneho spôsobu vzájomnej výmeny informácií, s čím súvisí ďalej zákonite poţiadavka 

na relevantné riešenie zberu, uchovávania a sprístupňovania informačných zdrojov.  

Webové sídla univerzít a ďalších akademických inštitúcií v súčasnosti odráţajú aktuálne 

potreby a poţiadavky moderného spôsobu komunikácie a prezentácie informácií a výstupov. 

Webové sídla sa vyznačujú vysokou heterogenitou komunikovaného obsahu, prostriedkov 

a technických riešení. V najvšeobecnejšej rovine je to však jednota uzlov a vzájomných 

relácií medzi nimi. Hypertext však nie je jednoduchým systémom odkazovania medzi 

určitými časťami textov či dokumentov. Analýza hypertextových odkazov pomohla vytvoriť 

systém vysoko efektívnych nástrojov pre vyhľadávanie informácií na webe, ako aj systémy 

hodnotenia inštitúcií na základe ich „viditeľnosti“ a dostupnosti v sieti. 
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Hypertext jako predmet výskumu  

Myšlienka hypertextu, ako nového spôsobu organizácie a sprístupňovania informácií, nie je 

záleţitosťou posledných desaťročí. Uţ v roku 1945 Vannevar Bush publikuje svoje myšlienky 

o potrebe nového, nelineárneho radenia a triedenia dát - najmä pre potreby vedeckej komunity 

- a opisuje teoretický systém spracovania informácií na základe asociácií. Jeho memex však 

zostáva aţ do 60. rokov 20. storočia na úrovni teoretických predstáv. Ted Nelson a Douglas 

Engelbart prenášajú teóriu hypertextu do praxe. Do vzniku webu, resp. aj paralelne s ním sa 

rozvinulo niekoľko hypertextových systémov, sú to však – z pohľadu vplyvu – uzavreté 

aplikácie späté s intranetovou úrovňou sieťovej komunikácie.  

Nové informačné prostredie vytvára okrem iného tlak na vývoj a pouţitie relevantných 

kritérií a nástrojov, ktoré umoţnia „merať“ a hodnotiť komunikáciu tak, ako je to štandardom 

v tradičnom komunikačnom prostredí. Napriek tvrdeniu, ţe elektronické publikovanie 

a elektronický text nie sú jednoduchou retrokonverziou klasického komunikačného reťazca, 

hľadajú sa moţnosti a inšpirácie v „historických koreňoch“ a prostredí tlačených 

informačných zdrojov. Východiskom je bibliometria a jej metódy kvantitatívneho hodnotenia. 

Na pôde informačnej vedy sa postupne začínajú formovať aktivity zamerané na analýzu 

a hodnotenie prostredia webu. 

Začiatky publikovania výsledkov systematicky realizovaného výskumu hypertextových 

odkazov spadajú do obdobia rokov 1995-1996, kedy prezentovalo výsledky svojich štúdií 

niekoľko odborníkov z oblasti počítačových vied: v roku 1995 sa Marcía J. Bossy  (Bossy, 

1995) zamýšľa nad potrebou obrátiť pozornosť informačnej vedy na virtuálny komunikačný 

priestor internetu, poukazuje na skutočnosť, ţe napriek reálnemu rozmachu internetu 

a objemu komunikovaných informácií sa „internetom-sprostredkovaná“ vedecká komunikácia 

nestala objektom systematického záujmu scientometrickej komunity; matematika v prácach 

R.H.Abrahama (Abraham, 1996) priniesla inovatívny pohľad hodnotením štruktúry 

a zloţitosti world wide webu; na „intelektuálnu štruktúru kyberpriestoru“ zameriava svoju 

pozornosť R. Larson (Larson, 1996) - v štúdii prezentujúcej výsledky projektu Inktomi na 

základe skúmania „webometriky“ WWW, hodnotí vybranú kolekciu webových stránok 

s určitou tematickou orientáciou publikovaného obsahu; R. Rousseau (spoločne s L. Egghem 

detailne rozpracoval podstatu a predmet informetrie

), publikuje v roku 1997 v časopise 

Cybermetrics článok kde sa nezameriava na výskum a hodnotenie počtu odkazov, ktoré nájdu 

na stránkach, ale – v intenciách klasickej citačnej analýzy – na počet. citácií týchto stránkok, 

čím podľa neho ilustrujú, ţe „stará bibliometria“ je aplikovateľná na skúmanie internetu.   

V roku 1997 Tomas L. Almind a Peter Ingwersen po prvý raz predstavili webometriu ako 

spôsob skúmania celej sieťovo-založenej komunikácie prostredníctvom informetrických 

a ďalších kvantitatívnych metód.  Web nie je nič iné ako citačná sieť, v ktorej sú tradičné 

informačné entity a citácie na ne naviazané nahradené webovými stránkami a spojeniami 

medzi nimi. Stránky sú informačnými entitami na webe a hypertextové odkazy vystupujú ako 

citácie (Almind – Ingwersen, 1997).   

P. Ingwersen v roku 1998 vyvinul ako jeden z kvantitatívnych indikátorov zaloţený na 

myšlienke merania priemernej hodnoty frekvencie odkazov na webe Web Impact Factor 

(WIF). Stal sa z neho kvantitatívny nástroj pre hodnotenie, kategorizáciu a porovnávanie 

webových sídel. Od vzniku prešiel mnohými kritickými prehodnoteniami, vzniklo mnoţstvo 

štúdií, ktoré sa pokúšali a pokúšajú overiť jeho pouţiteľnosť pri meraní  a hodnotení kvality 

webových entít. 

 

                                                 

 Informetria – vychádzajúc z princípov matematickej teórie a modelovania – sa zaoberá hodnotením informácií 

na najvšeobecnej úrovni, ich uskladňovaním a vyhľadávaním. Je to „mathematical meta-information, i.e. 

a theory of information on information“ (Egghe – Rousseau, 1990, s. 1) 
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Významnú skupinu výskumov na pôde informačnej vedy predstavujú aplikácie niektorých 

navrhnutých modelov, resp. metodologických postupov, zameraných na analýzu odkazov 

webových entít v akademickom prostredí (Thelwall, 2002-2006; Björneborn, 2004).   

 

Najznámejšou aktivitou v tomto smere je Ranking Web of World Universities, webometrické 

hodnotenie, ktoré 2x ročne realizuje Cybermetrics Lab. v Španielsku na základe vlastných 

metodologických postupov.  Iniciatíva sa orientuje na kvantitatívne analýzy internetu 

a obsahu na webe s prioritným zameraním na komunikáciu akademického a vedeckého 

obsahu.  Oficiálne pôsobí od roku 2004 a výsledky sú publikované kaţdý polrok. Nehodnotí 

sa grafické spracovanie a prezentácia webových stránok, ale veľkosť sídla (mnoţstvo verejne 

dostupných informácií zaindexovaných, t.j. vyhľadateľných, vo vyhľadávacích strojoch), 

obsah s tzv. pridanou hodnotou (súbory typu PDF, PS ...) prezentujúci akademické aktivity, 

dostupnosť publikovaného obsahu (počet odkazov) v špecializovanej databáze Google 

Scholar a nakoniec vizibilita, t.j. viditeľnosť sídla, jeho obsahu a vyhľadateľnosť obsahu 

(počet odkazov) v Yahoo Search. V konečnom hodnotení je pomer jednotlivých ukazovateľov 

50% vizibilita : 20% veľkosť sídla : 15% obsah s pridanou hodnotou : 15% výsledky z 

Google Scholar.  Nástroje, ktoré webometria ako súčasť informačnej vedy pouţíva na zber a 

spracovanie dát, vychádzajú z metód a postupov informetrie. Výsledkom je kvalitatívne 

hodnotenie webových entít, ako aj identifikácia trendov a modelovanie vývoja webového 

priestoru. 

Do výsledkov v podobe globálneho, ako aj regionálnych rebríčkov, sa dostali aj vybrané 

slovenské univerzity. V porovnaní s predchádzajúcim polrokom klesol počet slovenských 

univerzít, ktoré sa dostali do výsledkov z 21 na 15. Poradie slovenských univerzít v národnom 

hodnotení: 1. Univerzita Komenského Bratislava, 2. Slovenská technická univerzita 

Bratislava, 3. Technická univerzita Košice, 4. Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra, 

5. Univerzita P.J.Šafárika Košice, 6. Univerzita Mateja Bela B. Bystrica, 7. Ţilinská 

univerzita, 8. Prešovská univerzita, 9. Univerzita Konštantína Filozofa, 10. Technická 

univerzita Zvolen. 

 

Webometrický pohľad na slovenské univerzity 

 

V rámci špeciálne realizovaného prieskumu sme sa prostredníctvom webometrickej analýzy 

odkazov zamerali na zhodnotenie aplikácie hypertextu pri diseminácii obsahu v rámci 

vybranej skupiny webových sídel univerzít v SR. Sledovala sa veľkosť sídla, viditeľnosť sídla 

vo vyhľadávacích strojoch Google, Yahoo, Bing a v prostredí špecializovanej databázy 

Google Scholar, snaţili sme sa vypracovať graf časti univerzitnej siete a identifikovať 

niektoré trendy v aplikácii hypertextu.  Zamerali sme sa na kvantitatívny, nie kvalitatívny 

aspekt problematiky.  

 Hodnotenú vzorku tvorilo 17 verejných vysokých škôl a 3 štátne vysoké školy. 

Pripravená bola vlastná metodika, ktorá vychádzala zo základného metodologického 

východiska: webometrickej analýzy hypertextových odkazov. Dáta boli primárne spracované 

na úrovni absolútnych hodnôt, následne sa pre potreby ďalšieho spracovania dáta 

normalizovali tak, aby boli eliminované riziká súvisiace s nekonzistenciou súboru. V procese 

základného spracovania súborov surových dát boli pouţité metódy viackriteriálnej analýzy 

a teórie grafov. Grafické výstupy boli spracované v prostredí aplikačného softvéru R. 

Výsledky potvrdili skutočnosť, ţe aj slovenské vysokoškolské, akademické  prostredie si 

uvedomuje zásadný význam a úlohu webu pri sprístupňovaní výsledkov svojej činnosti a na 

zviditeľnenie vo virtuálnom informačnom a komunikačnom priestore. Manaţment týchto 

inštitúcií si osvojuje fakt, ţe „reklama“ na webe sa stáva nevyhnutnou, univerzity vyvíjajú 

svoju činnosť v komerčných trhových vzťahoch.  
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Webové sídla hodnotenej časti univerzitnej siete predstavujú rôznorodú mnoţinu prístupov, 

aplikácií a komunikovaného obsahu a v kontexte štúdie, heterogénnu mnoţinu aplikácií 

hypertextu pri dokumentácii a sprístupňovaní tak intelektuálnej produkcie a vedecko-

výskumných výstupov, ako aj širšieho obsahového rámca – edukačné aktivity a pôsobenie. 

Závery poukazujú na výrazné rozdiely v prístupoch k vyuţívaniu hypertextu v prostredí 

slovenskej univerzitnej komunity. Prevaha  - a to výrazná – odkazov na úrovni internej 

navigácie v rámci webového sídla redukuje hypertext na  úroveň jednoduchého ukazovateľa 

smeru.  Motivácia a etika odkazovania na partnerov vo vlastnej sieti je veľmi nízka. Výrazný 

je podiel tzv. administratívneho obsahu. Nezodpovedajúca moţnostiam a najmä dosiahnutým 

výsledkom, podľa nášho názoru, je prezentácia akademického a vedecko-výskumného 

obsahu, edičných a publikačných aktivít, resp. sa tak „javí“ z dôvodu pouţívanej navigácie. 

Niekedy prevaţujú, alebo sú v nevyváţenej miere pouţívané rôzne grafické prvky.  Skvalitniť 

moţno vyhľadávanie. Potrebné je minimalizovať výskyt neaktuálneho obsahu alebo chýb 

z dôvodu odstránenia zdrojového dokumentu, ale nie odkazu na dokument  na všetkých 

miestach jeho ďalších výskytov na webových stránkach v rámci sídla. Webová prezentácia je 

taktieţ o motivácii odkazovania a v tomto smere majú, podľa nášho názoru, slovenské 

univerzitné weby výrazné rezervy aţ nedostatky. Bolo by vhodné, aby sa zvýšila početnosť 

odkazov na partnerské inštitúcie a medzi univerzitami navzájom.  Neodkazovať iba na 

zahraničné zdroje, ale zmysluplne odkazovať na partnerov vo vlastnej časti siete.  

Pouţité nástroje a postupy zberu a dobývania základnej mnoţiny dát, sú iba jednou 

z alternatív. Objektívnejšie a obsahovo bohatšie výsledky by bolo moţné získať, podľa nášho 

názoru, metódou analýzy transakčných logov. Tento postup by si však vyţadoval širšiu 

pracovnú skupinu a spoluprácu. Bliţšie výsledky a detaily budú ešte publikované. 

 

Záver 

 

Tvorba webu je zloţitý proces – je to jednota politiky, umenia a psychickej zdatnosti tvorcu, 

resp. výkonného kolektívu pracovníkov.  Ako však upozorňujú odborníci, tvorba webu má 

svoje pravidlá a ak ich nebudeme rešpektovať,  očakávania zaostanú za realitou a webové 

stránky zostanú mimo spektra záujmu virtuálnych návštevníkov. Univerzity musia nájsť vo 

virtuálnom svete svoje miesto a byť nielen veľké rozsahom publikovaných dokumentov, ale 

hlavne viditeľné vďaka publikovanému obsahu, ktorý zaujme. Mohutnosť celej siete je 

jednoznačne podmienená mohutnosťou jeho jednotlivých uzlov. Podmienkou však je, ţe 

obsah na webe musí byť atraktívny, „svietiť“ a byť jasne viditeľný.   

 

 

Webové sídla univerzít a ďalších akademických inštitúcií v súčasnosti odrážajú aktuálne 

potreby a požiadavky moderného spôsobu komunikácie a prezentácie informácií a výstupov. 

Vyznačujú sa vysokou heterogenitou komunikovaného obsahu, prostriedkov a technických 

riešení. V najvšeobecnejšej rovine je to však jednota uzlov a vzájomných relácií medzi nimi. 

Výskum hypertextových odkazov, ako jednej z oblastí štúdia internetu, sa v časovom 

horizonte posledných 20 rokov realizoval prierezovo v rámci mnohých disciplín a svoju 

reflexiu našiel aj v podobe rôznorodosti pohľadov na podstatu samotného predmetu 

výskumu. V najvšeobecnejšej rovine však možno konštatovať, že všetky prístupy, resp. 

Východiská k štúdiu hypertextovej štruktúry webu (odkazov) možno rozdeliť do dvoch 

základných skupín: je to sieťová analýza (hypertext network analysis – HNA) 

a webometria. Významnú skupinu výskumov na pôde informačnej vedy predstavujú 

aplikácie niektorých navrhnutých modelov, resp. metodologických postupov, zameraných 

na analýzu odkazov webových entít v akademickom prostredí. Príspevok   v krátkosti 

prezentuje výsledky webometrického hodnotenia vybranej skupiny webových sídel 
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slovenských univerzít. 
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webometria, webové sídla, univerzity, analýza odkazov, sieťová analýza, teória grafov, 

informačná veda, WWW 
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„Svetlo poznania na konci tunela“ ... alebo služby pre generáciu 2.0 
 

„Light of knowledge at the end of the tunnel“ 
 

Ľubica JEDLIČKOVÁ – Rastislav MUCHA 

 

 

Abstract   

ICT resources and global network communications environment has become the moment, 

which significantly affects the activity of libraries in the information market and imperative 

of changes in the nature and structure of the library processes and services. A 

characteristic feature of the changes is a significant focus on the user's needs and interests 

and the systematic solution of the electronic services model. The paper presents remote 

access to (licensed) electronic information resources, which seeks to reflect the current 

trends in IT development, as well as current changes in information behavior and 

requirements of users. 

 
 

Keywords  

Libraries, Web 2.0, Library 2.0, L 2.0, online services, users comfort, information comfort, 

online information resources, wlan, remote access, EZProxy, HAN, Naviga, 

authentification, academic libraries, Slovak Agricultural Library, Slovak Republic 

 

Úvod 

Web 2.0 – termín, ktorý podľa jeho tvorcu Tima O’Reillyho charakterizuje 

smerovanie vývoja globálnej komunikačnej „pavučiny bez pavúka“ v posledných 5 rokoch na 

kvalitatívne novej úrovni, úrovni „druhej generácie“. Podstatu tohto vývojového štádia, 

možno podľa nášho názoru, vyjadriť sloganom „bližšie k masám“, hoci sám tvorca webu T. 

Berners-Lee tvrdí, že väčšina z toho, čo sa dnes označuje ako Web 2.0 jestvovalo od jeho 

počiatku.  (Paradoxne, to, čo je prezentované ako nová kvalita sieťovej komunikácie - či skôr 

kolaborácie - je v poslednom období mnohými odborníkmi z oblasti IKT charakterizované 

ako najvýznamnejšia bezpečnostná hrozba virtuálneho sveta a zdroj viac ako 35% 

bezpečnostných konfliktov v inštitúciách, ktoré svojim zamestnancom v rámci bezpečnostnej 

politiky neobmedzujú prístup na net.  

Už samotný vznik a vývoj internetu a neskôr webu radikálne zasiahol do existencie 

a pôsobenia knižníc, a už sú tieto inštitúcie postavené pred novú existenčnú potrebu – 

reflektovať na existenciu a aktuálne trendy webu druhej generácie a s tým spojenými 

potrebami a návykmi svojich používateľov, čo je veľmi heterogénna a diverzifikovaná 

komunita. Kým pred niekoľkými rokmi knižnice „bojovali“ o zabezpečenie relevantných 

informačných zdrojov pre svojich používateľov a elektronické komunikačné prostredie 

otvorilo priestor pre ich dostupnosť,  v súčasnosti musia riešiť problém efektívneho 

využívania bohatej a širokospektrálnej ponuky informačných produktov, ktorých kvalita je 

vyjadrená aj cenou na trhu. Takže používateľ má informácie k dispozícii, ale mení postoj – 

chce mať možnosť pristupovať k nim na platforme 24/7. Tak sa Web 2.0 dostáva do knižníc 

a vzniká koncept „knižnice druhej generácie“ – Library 2.0, L 2.0, ktorá reflektuje na 

potreby služieb novej kvality, požiadavky zvyšovania informačného komfortu používateľov.  

 

Knižnica „druhej generácie“ – Library2.0 

Rozmach ingternetu a rozvoj webu pred niekoľkými rokmi priniesol názory a diskusie 

o postupnom nahradení tlačených dokumentov elektronickými a s tým súvisiacimi procesmi 
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postupného „dožívania“ knižníc ako „kamenných zbierok“ tradičnej tlačenej knižnej 

a časopiseckej produkcie. Presun komunikácie do virtuálneho prostredia však našťastie – 

aspoň zatiaľ toto riziko reálne nehrozí – neznamenal koniec knižníc a ich služieb.  Postupne 

sa katalógy v podobe OPAC (Online Public Access Catalogue) zbierok, ako aj ďalšie 

elektronické služby knižníc dostali do tohto komunikačného priestoru a plnia tie isté funkcie, 

ako predtým. O preferenciách používateľov v tomto smere, podľa nášho názoru, čiastočne 

vypovedajú aj štatistické údaje Slovenskej poľnohospodárskej knižnice vo vzťahu 

k využívaniu online katalógu za obdobie 01.01.2009 – 10.05.2010: 

 

Počet prihlásení z priestorov knižnice   33824 

Počet prihlásení mimo priestorov knižnice   64681 

 

Počet vstupov z priestorov knižnice   115639 

Počet vstupov mimo priestorov knižnice  468244 

 

Počet vyhľadávaní z priestorov knižnice  302914 

Počet vyhľadávaní mimo priestorov knižnice 519683 

 

Používateľ nehľadá knižnicu, hľadá informácie. Knižnice nemôžu čakať na návštevníka, ale 

musia ho aktívne „loviť“ vo virtuálnom priestore. L 2.0 predstavuje „novú úroveň prepojenia 

technológií, zdrojov, systémov, služieb a aktívnych používateľov“ (Steinerová, 2007). 

Základným prvkom je potreba „bezbariérového prístupu“ (Paulíková, 2007) nielen v zmysle 

fyzickom, ale vo vzťahu práve k virtuálnemu prostrediu v podobe dostupnosti informačných 

zdrojov knižnice kedykoľvek a kdekoľvek.  

Používateľský komfort pre používateľa znamená nielen možnosť pracovať s vlastným 

(mobilným) zariadením, ale možnosť pracovať s týmto zariadením v priestoroch knižnice tak, 

ako keby návštevník využíval technické prostriedky tejto inštitúcie. To je však problém, 

najmä pri práci s licencovanými elektronickými informačnými zdrojmi, nakoľko proces 

autentifikácie je na strane poskytovateľa produktu založený na verifikácii k zmluvne 

registrovaným rozsahom IP adries. Tento problém možno riešiť dvoma spôsobmi: 

poskytovaním pripojenia do wifi siete knižnice, alebo vzdialeným prístupom prostredníctvom 

relevantného nástroja. Slovenská poľnohospodárska knižnica hľadá aktívne možnosti, ako na 

tieto potreby a požiadavky reagovať čo najpružnejšie. Návštevníci knižnice majú k dispozícii 

wifi pripojenie v rámci lokálnej siete (wlanslpk), čo v súčasnosti predstavuje 464 aktívnych 

mobilných zariadení. Zároveň je možnosť požiadať o vzdialený prístup k licencovaným 

informačným zdrojom, čo v súčasnosti predstavuje 10 databáz. Okrem vzdialeného prístupu 

v rámci SlPK je v rámci Informačno-vedeckého centra SlPK ponuka vzdialeného prístupu 

prostredníctvom systému Naviga. 

 

Vzdialený prístup k informačným zdrojom v rámci SlPK 
   

Jedným z prostriedkov, ako môže knižnica (v duchu známeho príslovia o hore 

a Mohamedovi) zvyšovať nielen používateľský komfort, rozširovať a skvalitňovať ponuku 

elektronických služieb, ale zároveň zvyšovať efektívnosť vynakladaných prostriedkov, je 

poskytovanie vzdialeného prístupu k licencovaným elektronickým informačným zdrojom. Ich 

ceny priamo úmerne formujú potrebu efektívnosti ich zhodnotenia. A to tak priamo počtom 

aktívnych prístupov, ako aj nepriamo v podobe podpory vzdelávania a rozvoja vedeckého 

výskumu. Otváranie „tunelov“ k týmto informačným produktom v podobe kvalitných 

bibliografických, ale najmä plnotextových databáz vytvára priestor pre naplnenie požiadavky 
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dostupnosti 24/7. Možnosti, ako môžu knižnice riešiť vzdialený prístup, možno, 

v najvšeobecnejšej rovine rozdeliť do dvoch základných skupín: 

 komerčné riešenie v podobe nejakého aplikačného balíka, 

 „hand made“ tvorivý prístup vo vlastnej réžii. 

 

Portfólio vhodných softvérových riešení pre knižnice v súčasnosti predstavuje niekoľko 

produktov nasadených inštitúciami najmä v zahraničí. Nezaostávajú však ani pracoviská na 

Slovensku – pre prístup k informačným zdrojom používajú riešenia EZProxy  a HAN, 

fungujú však aj vlastné riešenia. 

 

Rozšíriť ponuku elektronických služieb a používateľského komfortu prostredníctvom 

vzdialeného prístupu k portfóliu licencovaných informačných zdrojov bez dodatočných 

finančných nákladov (šetrnosť je krásna vlastnosť, keď však nie je cnosťou z núdze ...), 

vlastnými technickými a personálnymi prostriedkami sa rozhodla aj Slovenská 

poľnohospodárska knižnica. V júni 2009 dostali čitatelia SlPK, ale aj študenti a zamestnanci 

SPU v Nitre možnosť zdieľať informačné zdroje, ktoré má knižnica k dispozícii 

prostredníctvom služby TuKAN – tunelu k akademickému netu SlPK.  

 

TuKAN  

Služba vzdialeného prístupu je poskytovaná v 2 variantoch: 

• TuKAN 1 (VPN): SSHv2, SOCKSv5 Proxy, OS OpenBSD 

• TuKAN 2 (web proxy): HTTP Server Apache 2, OS FreeBSD 

 

Základné podmienky registrácie/zaslania identifikačných údajov: 

 možnosť overenia v databáze zamestnancov/študentov SPU,  

 možnosť overenia e-maiovej adresy, na ktorú majú byť zaslané registračné údaje 

(u čitateľov SlPK mimo zamestnancov SPU je to uvedenie e-mailovej adresy 

v registračných údajoch v knižnično-informačnom systéme). Ak nebude možné overiť 

pravdivosť mailového kontaktu, registračné údaje budú žiadateľovi poskytnuté až pri 

osobnej návšteve v knižnici.  

 

 
Obr. 1   Registračný formulár pre službu TuKAN 

 

Oprávnení používatelia (žiadatelia): 

• zamestnanci SPU v Nitre,  

• študenti I., II. a III. stupňa štúdia v dennej aj externej forme,  

• registrovaní čitatelia SlPK. 
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Podmienky pre prácu formou vzdialeného prístupu: 

• rešpektovanie Pravidiel pre prácu v sieti SPU,  

• rešpektovanie Knižničného poriadku SlPK,  

• rešpektovanie licenčných podmienok poskytovateľov jednotlivých databáz,  

• rešpektovanie práv duševného vlastníctva,  

• vzdialený prístup je určený iba na vyhľadávanie odborných informácií pre osobné 

študijné potreby.  

  

Po zaslaní vyplneného registračného formulára a overení požadovaných údajov dostane 

v prípade, že boli splnené podmienky, žiadateľ na uvedený kontaktný e-mail oznam 

o identifikačných údajoch a odkaz na materiál s ďalšími pokynmi pre nastavenia. Aktivity 

všetkých používateľov v rámci služby TuKAN sú monitorované v súlade s platnými 

pravidlami a platnou legislatívou. Je to ochrana pred bezpečnostnými konfliktami, ktoré by 

mohli poškodiť meno a postavenie SlPK v sieťovom prostredí. 

 

Záver 

Presun služieb knižníc do virtuálneho prostredia kladie požiadavky nielen na technickú 

infraštruktúru, ale aj odborný personál. Ruka v ruke s technickými možnosťami 

a prostriedkami musí nasledovať pripravenosť pracovníkov týchto inštitúcií komunikovať 

s používateľmi na úrovni, ktorá na jednej strane pomôže efektívne využívať ponuku nových 

služieb knižníc (a samozrejme ponúkaných informačných zdrojov) a na strane druhej bude 

začiatkom novej úrovne spolupráce oboch strán. Otvorene však treba konštatovať, že 

používatelia často ponúkané možnosti síce oceňujú, ale ich využívanie nezodpovedá 

proklamovaným potrebám a požiadavkám, resp. šírke používateľského zázemia, ktoré 

knižnica má. Tunel k poznatkom je otvorený, treba ho len začať využívať. 

 

 

Abstrakt  

Prostriedky IKT a globálne sieťové komunikačné prostredie sa stali momentom, ktorý 

výrazne ovplyvňuje pôsobenie knižníc na informačnom trhu. Nevyhnutnou reflexiou sú 

zmeny v charaktere a štruktúre základných procesov a služieb knižníc.  Charakteristickou 

črtou zmien je výrazná orientácia na používateľa, jeho potreby a záujmy. Presun aktivít do 

virtuálneho prostredia vyžaduje, aby knižnice venovali pozornosť systematickému riešeniu 

modelu elektronických služieb. Príspevok predstavuje niektoré aktivity Slovenskej 

poľnohospodárskej knižnice pri SPU v Nitre, ktorými sa snaží reflektovať tak na aktuálne 

trendy v oblasti vývoja IT, ako aj aktuálne zmeny v informačnom správaní používateľov. 
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Služby CIKT  poskytované študentom na UKF v Nitre 

 

Julo JENIS 

 

 

 
Abstract  

This article describes services, which are allow for students of UKF. StudentLive is service 

for email communication between UKF and students. In rest of article is descibes concept 

of administration PC which are allowable for students and are on vestibule of UKF.  

 

Key words 

System Center Configuration Manage 2007, nComputing, VMware, StudentLive 

 

 

CIKT na UKF v Nitre poskytuje v súčasnosti študentom nasledovné služby: 

 

1. Stojanové PC na chodbách UKF v Nitre 

2. StudentLive 

3. Autodoprava 

 

1. Stojanové PC na chodbách UKF v Nitre. 

V súčasnosti na UKF prevádzkujeme približne 100 ks stojanov. V každom stojane sa 

nachádzajú dva kusy PC. Naše PC obsahujú Radixové karty, ktoré plnia nasledovné úlohy: 

a. Zabezpečujú systém pred vstupom študentov a pred nežiaducimi zmenami. 

b. Obnovujú systém do stavu, ktorý je nastavený správcom systému tak, aby spĺňal 

požadované potreby. 

 

Tento systém u nás funguje už niekoľko rokov a počas jeho existencie sme zistili, že je 

prevádzkovateľný, ale ťažko udržovateľný. Problémy pri jeho prevádzke by som zhrnul do 

dvoch kategórií: 

1. HW problémy systému  

AK sa  PC dostane do stavu, že nie je na ňom možné nič robiť (systém zamrzne), nie 

je možné s PC urobiť nič, je potrebné počkať na čas, kedy Radix vydá pokyn na 

vypnutie PC  a po opätovnom zapnutí sa PC dostane do normálneho funkčného stavu. 

Tento problém nastal preto, lebo naše PC nemali vypínače vyvedené na stojany, aby 

ich  študenti  nemohli hocikedy vypínať a zapínať. Dnes sme situáciu vyriešili 

nainštalovaním vypínačov  s kľúčikmi na stojany  a je možné kedykoľvek ohlásiť 

obsluhu, ktorá zámok odomkne a PC vypne a zapne.  

2. Upgrade systému 

Tento problém je asi najvážnejším problémom, ktorý robí vrásky ľuďom na CIKT.  

Väčšina softvéru, ktorý sa na PC nachádza, je vystavená nutnosti vykonávania 

upgrade týchto systémov (MS Explorer, MS Office, ....). Z tohto dôvodu pri súčasnej 

filozofii je potrebné nasadiť človeka, ktorý dostane k dispozícii príslušné verzie sw 

a „obehne“ všetky stojany, na ktorých tento proces treba vykonať. Tento „beh“ u nás 

väčšinou trvá cca 1-2 týždne a efektivita tohto procesu je dosť diskutabilná   (často sa 

stane, že po skončení jedného behu už PC opať nie sú v aktuálnom stave). 
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Na základe týchto zistení sme pristúpili ku hľadaniu iného systému, ako zabezpečiť  

spoľahlivú funkčnosť  stojanových PC na UKF. Oslovili sme zopár firiem a preštudovali 

dostupné zdroje informácií a našli sme tieto spôsoby riešenia nášho problému: 

 

1. s finančným vkladom 

V tejto kategórii sme skúmali dva systémy: 

a. System Center Configuration Manager 2007 

b.  nComputing. 

 

 System Center Configuration Manager 2007 

 

 
Obr. 1 

System Center Configuration Manager 2007  (SCCM) je systém, ktorý podľa popisu 

rieši všetko, čo sme potrebovali vyriešiť v našom prostredí. Preštudovali sme dostupné 

informácie a po zvážení, že systém by bolo vhodné nasadiť na testovaciu prevádzku, 

sme oslovili dodávateľov MS produktov o nacenenie uvažovaného riešenia. Počas 

získavania tejto informácie sme sa pustili do testovania iných dostupných riešení 

a vďaka tomu, že sme pri týchto testoch viac-menej uspeli, sme sa po získaní 

informácie o cene produktu SCCM, už viac nevenovali iným riešeniam.  

 

nComputing  

 

Riešenie od firmy nComputing je postavené na nasledovnej myšlienke:  

Zdieľajte výkon jedného PC  a ušetrite 50% na PC, 70% na správe a 90% na 

energii. 
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Toto riešenie sme na UKF fyzicky vyskúšali a dospeli sme k záveru, že je 

veľmi zaujímavé a v súčasnosti sa vytvárajú podmienky na implementáciu „testovacej 

množiny“ stojanov, na ktorej bude systém prevádzkovaný. Mali sme možnosť 

otestovať výrobok s označením L130. 

 
    Obr.2 
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    Obr.3 

 

  Obsluha tohto zariadenia bola úplne bezproblémová, pripojenie k existujúcemu 

PC prebehlo s použitím priloženého návodu úplne bez problémov. Pripojenie je 

intuitívne a jasné aj z priloženého obrázka : 

1. reproduktor 

2. klávesnica  

3. myš 

4. dátová sieť 

5. monitor 

6. napájanie 

7. vypínač. 

 

Po pripojení príslušnej kabeláže k zariadeniu L130 a nainštalovaní sw na zdieľaný 

PC sa nám s malými problémami (príčinou bol zapnutý firewale) podarilo zariadenie 

oživiť a razom sme mali z jedného PC dva. Našou snahou bolo zistiť, ako sa toto 

zariadenie bude chovať, jeho výkonnosť a schopnosť pracovať s úlohami, ktoré tvoria 

nosnú časť úloh na našich stojanových PC a na druhej strane odsledovať, ako sa 

prítomnosť tohto „dieťaťa“ prejaví u jeho „rodiča“, teda u zdieľaného PC. Výsledok 

nášho zistenia bol veľmi príjemný, pretože všetky programy, ktoré sme testovali  (MS 

Explorer, MS Office, AIS2, Acrobat Reader) bežali presne tak, ako na zdieľanom PC 

a procesor rodiča sme nedostali vyššie ako na 47%. Po odskúšaní tohoto zariadenia 

sme dospeli k záveru, že zariadenie takmer  spĺňa naše požiadavky. Jediným 

problémom, ktorý sme nemali doriešený,  bola nutnosť existencie USB vstupu. Tento 

problém rieši nasadenie zariadenia L23, ktorý má oproti svojmu predchodcovi ešte 

možnosť pripojenia USB a mikrofónu (obr.). 

  
     Obr. 4 

Po  získaní týchto vedomostí sa vynorili už iba nasledovné otázky: 

- cena zariadenia 

212USD,  cca 5200 Sk s DPH 

- potrebný výkon zdieľaného PC, na ktorý by sme mohli „zavesiť “ 10 dcérskych PC 

Intel® Core™2 Duo processor, E8200 2,66GHz,1333MHz, 8GB RAM 
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 Dnes sme v situácii, kedy očakávame dodávku objednaných L230 zariadení a v blízkej 

dobe pristúpime k nasadeniu týchto zariadení do prevádzky na vytypovanom sídle 

stojanových PC.  

 

 

2. bez finančného vkladu (resp. s veľmi malým ) 

Tieto riešenia boli postavené na myšlienke nainštalovať na existujúce PC softvér, 

ktorý sa postará o obnovovanie systému a vďaka tomu sa nebudeme musieť tak 

striktne starať o bezpečnosť PC. Ak sa aj čosi v systéme prepíše, po opätovnom 

spustení bude PC v pôvodnom stave. Riešením je OS LINUX a softvér, ktorý je 

popísaný nižšie. Našli sme dve riešenia,  ktoré sme odskúšali a výsledky s popisom 

výhod a nevýhod uvádzame tu: 

-  riešenie klient 

Linux  OS (debian)  kde beží  X server a XDM.  

- zabezpečí  overenie voči  LDAP a následne spustí VMplayer so súborom 

v ktorom je  nainštalovaný  OS Windows. 

Výhody: 

- minimálna údržba Linux  systému a inštalácia (cca 2GB) - netreba to 

inštalovať,  stačí to nahrať na disk,  

- boot z netu (v presne stanovený čas sa nabootujú všetky PC na chodbe),  

- vypínanie cez cron, 

- pri údržbe OS Windows  stačí nahrať všetky upgrade + podporné programy na 

jeden image a ten následne nakopírovať  na všetky stroje,  

- bezproblémové fungovanie USB  

Nevýhody: 

- PC musia mat min 512MB RAM  

- a dosť rýchle CPU  

 

a. riešenie klient - server  

   server  

   X4150 s  32GB RAM kde beží  VMware ESXi 3.5. V tomto prostredí sa     

 nainštaluje OS Windows (koľko PC na chodbe, toľkokrát windows)  

   klient  

   Linux OS(debian) kde beží  X server a XDM  

   -  zabezpečí  overenie voči  LDAP a následne spustí  RDP na OS Windows,  

  ktorý je na serveri  

Výhody:  
   - RAM min 128MB  

   - údržba OS Windows iba na serveri, netreba nič kopírovať po sieti  

Nevýhody : 

   - usb redirect na RDP (momentálne v štádiu riešenia ale asi bez zakúpenia  

  licencie sa tomu nevyhneme). 
  
 

2. StudentLive 

 

Služba Student Live je služba, ktorá bola v spolupráci s firmou Microsoft 

vytvorená pre študentov a umožňuje študentom  používanie emailových kont 

s pridanou hodnotou. Pridanou hodnotou týchto kont je ich veľkosť, neobmedzená 

dĺžka existencie konta (konto nezaniká ukončením štúdia), voľne dostupné vývojové 
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nástroje od firmy Microsoft a v neposlednom rade aj spôsob komunikácie univerzity 

a študenta. Tieto kontá sú evidované v akademickom informačnom systéme a vďaka 

tomu sa v blízkej budúcnosti uľahčí hromadná korešpondencia univerzity a učiteľa na 

jednej strane a študenta na strane druhej. 

 Zavedenie služby StudentLive bolo spojené s rôznymi technickými 

a administratívnymi problémami, ale tie sa podarilo úspešne odstrániť a dnes je služba 

plne pripravená a študenti ju môžu okamžite začať využívať. 

 

 

www.studentlive.sk 
 

 
Obr. 5 

 

 

3. Autodoprava 

Projekte Autodoprava vznikol na CIKT UKF ako odozva na problémy, ktoré sme 

odsledovali počas prác na oddelení pre evidovanie autodopravy. Vyskúšali sme viac 

komerčných riešení a dospeli sme k záveru, že je potrebné vytvoriť software, ktorý 

bude realizovať  potrebné činnosti. V spolupráci s oddeleniami, ktoré sa zúčastňujú na 

prevádzke motorových vozidiel, vznikol software, ktorý sleduje nasledovné ciele: 

 Evidencia jázd motorových vozidiel 

 Evidencia nákladov spojených s údržbou motorových vozidiel 

 Evidencia častí jednotlivých jázd 

 Evidencia časov vodičov áut 

 Evidencia... 

 Tvorba zostáv podľa požiadaviek jednotlivých oddelení (ekonomické, 

mzdové, odd. prevádzky...) 
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Obr.6 

 

Software AutodopravaUKF  je v prevádzke od januára 2009 a všetky stanovené ciele 

zatiaľ spĺňa bez výnimky. Očakávame, že časom pribudnú aj ďalšie funkcionality 

(prepojenie so SAP), ale o nich až nabudúce. 

 

 

Abstrakt 

Tento príspevok pojednáva o službách, ktoré poskytuje UKF svojim študentom.  Popisuje 

službu StudentLive, ktorá rieši emailovú komunikáciu UKF so študentmi a poskytuje im 

ďalšie  služby. V ďalšom texte je popisovaný postup, akým sú na UKF riešené stojanové PC 

určené pre študentov. 
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System Center Configuration Manage 2007, nComputing, VMware, StudentLive 
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MOODLE – prostriedok elektronického vzdelávania pri výučbe predmetu 

Sadovnícke kvetinárstvo I. 

 

MOODLE –  means of e-learning in teaching the subject Landscaping 

florist  
 

Milan KNOLL 

 

 
Abstract   

Write sandwiched textMoodle is modular, object-oriented dynamic learning environment 

that allows for teaching online courses through the Internet. The term online you can 

imagine it as the ability of students to independently choose the period during which they 

will learn and perform their duties assigned to teachers. allows teachers to incorporate new 

training curriculum for learning about technology products. Allowing educators to 

incorporate new training curriculum for learning about technology products and allows 

students easy access to learning material through an educational program. 
 

Keywords  

Moodle, e-Learning, student, teacher, maid Landscaping I 

 

1 Prehľad o súčasnom stave riešenia problematiky  

1.1  Učebné pomôcky 

Vyučovací prostriedok môţe byť svojou povahou nemateriálny, alebo materiálny. Jeho 

funkcia tkvie v tom, ţe sprostredkuje študentom obsah vzdelávania, ktorý je determinovaný 

výchovnovzdelávacím cieľom. Nemateriálne  vyučovacie prostriedky sú učebné metódy a 

formy (organizačné a didaktické ). Zabezpečujú procesnú zloţku vzdelávania (pôsobiacu 

paralelne s obsahovou). Pritom učebné metódy sa orientujú na vnútorný myšlienkový postup 

učiteľa i študenta, prostredníctvom ktorého sa získavajú trvalé vedomosti, zatiaľ čo učebné 

formy predstavujú vonkajšie usporiadanie výchovnovzdelávacieho procesu (Drieňovský, 

Hrmo, 2004).  

Za učebné pomôcky sa povaţujú také predmety, ktoré istým spôsobom prezentujú jav, 

vzťah alebo činnosť a sú pouţívané vo vyučovacom procese. Pouţívame ich tak, aby sme 

študentom sprostredkovali nové poznatky, návyky a zručnosti, alebo uľahčili ich 

sprostredkovanie (Janus, 1974).  

 Drieňovský (2001) uvádza tieto základné funkcie a úlohy učebných pomôcok: 

 informačná funkcia – slúţi k zintenzívneniu podávania nových poznatkov, 

 transformačná funkcia – upravuje zloţité objekty do formy zodpovedajúcej mentálnej 

a intelektuálnej úrovni študenta, 

 aktivizačná funkcia – pôsobí na aktivizáciu k efektívnemu samostatnému štúdiu, 

 regulačná funkcia – uľahčuje spätnú väzbu študenta k učiteľovi aj k sebe samému 

a tým prispieva k regulácii a sebaregulácii študenta, 

 motivačná úloha – zvyšuje záujem o učebnú látku, 

 ilustračná úloha – prostredníctvom, ktorej sa zvyšuje názornosť, 

 deskripčná funkcia – uľahčuje zvládnutie učiva popisného charakteru, 

 demonštračná funkcia – je zaloţená na predvádzaní zloţitých procesov 

v zjednodušenej podobe, 
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 stimulačná funkcia – spočíva v prevádzaní zloţitých procesov v zjednodušenej 

podobe, 

 aplikačná funkcia – je zameraná na spájanie teoretických poznatkov s ich praktickým 

uplatnením, 

 repetičná funkcia – slúţi k precvičovaniu a opakovaniu preberaného učiva, 

 examinačná funkcia – dosahuje sa s ňou spätná väzba medzi učiteľom a študentom. 

 

1.2       Nové postupy pri tvorbe moderných učebných pomôcok 

 Informačné technológie definuje Kolenička (1997) ako systém metód, programov, 

postupov a aktivít, ktorými sa realizuje maximálne vyuţitie blízkych i vzdialených zdrojov 

informácií uchovávaných na širokej škále informačných médií. Alebo tvorba takýchto 

zdrojov, ktoré sú prostredníctvom komunikácie  v počítačových sieťach, s cieľom nájsť 

optimálne riešenie stanovených problémov a úloh.  

 Výpočtovú techniku  v pedagogickom procese moţno vyuţiť priamo vo výučbe 

formou: prednášky vo forme prezentácií, zobrazenia grafov a obrázkov, práce študentov 

v cvičebni pri počítači, pouţitia internetu, testovania vedomostí študentov prostredníctvom 

počítača. Nepriamo vo výučbe formou: prípravy obsahu cvičení prípadne prednášok, 

prípravou študijných materiálov a učebných textov, vyuţitia internetu pri samoštúdiu, 

informácie o výučbe prostredníctvom elektronickej siete, vyuţitia internetu pre dištančné 

vzdelávanie, (Országová, 2001). 

 

1.3  e-learning 

 E-learning môţeme definovať ako sprístupnenie učiva prostredníctvom elektronických 

médií, akým sú Internet, interné a externé siete, satelitné vysielanie, audio alebo  video pásky, 

interaktívna televízia a CD-romy (Urban, Weggen, 2000). 

 E-learning nie je vynálezom modernej doby. Myšlienku automatizovaného 

vzdelávania s vyuţitím rôznych médií je dnes realizovateľná vďaka širokému rozšíreniu 

potrebných technológií. Uţ začiatkom 80-tych rokov sa začali objavovať prvé off-line kurzy 

v podobe samostatných programov. Prvopočiatky elektronického vzdelávania sú spojené 

s Internetom, keď učebná látka bola podaná vo forme dokumentu, pričom diskusia a prípadné 

otázky boli konzultované prostredníctvom e-mailu, alebo na priamych stretnutiach (Jackson, 

2002). 

 Dnes je ale e-learning oveľa viac ako len multimediálne vzdelávanie. Dnešné systémy 

pre riadenie výučby (LMS) poskytujú rozsiahle moţnosti synchrónneho vzdelávania ako sú 

konferencie, virtuálne triedy, chat. V kombinácii s asynchrónnym vzdelávaním, pri ktorom si 

tempo a postup určuje „študent“ vytvárajú dôleţitú súčasť systému firemného vzdelávania 

(Dougiamas, 2003). 

 E-learnmedia (2006) definuje Elektronické vzdelávanie ako širokú oblasť moţností 

pre získavanie vedomostí vo vyučovacom procese prostredníctvom moderných informačných 

a telekomunikačných technológií. Je jedným z prúdov tzv. e-odvetví, ktoré sa čoraz častejšie 

skloňujú s transformáciou spoločnosti na „informačnú spoločnosť“. E-learning v širšom 

slova zmysle znamená proces, ktorý popisuje a rieši tvorbu, distribúciu, riadenie vyučovania 

a spätnú väzbu na základe počítačových kurzov, ktorým čoraz častejšie hovoríme e-

learningové kurzy. Tieto aplikácie obvykle obsahujú kombináciu textového výkladu 

s animáciami, grafikou, audiom, videom a elektronické testy. Ide v podstate o veľmi kvalitný 

doplnok súčasných moţností vzdelávania. Taktieţ transformuje vzdelávanie na celoţivotnú 

aktivitu produkujúcu kvalifikovanú a pripravenú pracovnú silu schopnú adaptácie v rýchlo 

meniacich sa sociálno-ekonomických podmienkach, ktoré sú spôsobené rôznymi inováciami 

(Turčáni – Nováčik, 2003). 
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 E-learning predstavuje výrazný posun vo vzdelávaní, ktorý je rešpektovaný prakticky 

všetkými poprednými svetovými vysokoškolskými inštitúciami. Medzinárodne sa hovorí 

o revolúcii v oblasti vzdelávania – najväčšej od vynálezu knihtlače (Huba, 2006). 

1.8 Moodle 

 Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment) - modulové 

objektovo orientované dynamické vzdelávacie prostredie, ktoré umoţňuje výučbu 

prostredníctvom internetových online kurzov. Pod pojmom online si môţeme predstaviť 

napríklad moţnosť študentov samostatne si voliť dobu, počas ktorej sa budú učiť a plniť si 

svoje povinnosti zadané učiteľom (http://www.moodle.sk/mod/resource/view.php?id=2). 

 

Účastníci majú moţnosť pracovať v nasledovných prvkoch (http://moodle.uniag.sk/fzki/).: 

 anketa - účastníci vyberajú odpoveď na učiteľom poloţené hlasovanie. Výsledky 

môţu byť tajné, anonymné alebo verejné, 

 autotest - ľubovoľný učebný materiál vo forme textu, HTML, URL (www stránka), 

priloţeného súboru ľubovoľného formátu (Word, Excel...), uloţeného vo vstavanom 

správcovi súborov (Administratíva/Súbory), či odkazu na literatúru. Učiteľ má 

moţnosť definovať si kontrolné otázky po jednotlivých kapitolách, 

 chat – online rozhovor medzi učiteľom a študentmi, v ktorom učiteľ odpovedá presne 

na to, čo študentov zaujíma. Prednosťou chatu je rýchlosť predávania informácií vo 

forme presne formulovaných odpovedí. Do chatu sa môţe zapojiť kaţdý účastník 

kurzu alebo len uzavretá skupina osôb, 

 fórum (Forum) - príspevky účastníkov kurzu môţu byť prehľadávané, zobrazované 

rôznym spôsobom či hodnotené. Fórum je moţné koncipovať ako komunikačné 

(uţívatelia môţu len čítať), či plne otvorené (uţívatelia môţu aj prispievať), 

 písomná práca (Journal) - text, na ktorom pracujú ţiaci na základe pripomienok 

učiteľa. Vychádza z tradície písania esejí rozšírenej hlavne v angloamerickom 

školstve. Funguje na báze zadania témy písomnej práce učiteľom, ktorú majú študenti 

vypracovať a v stanovenom termíne poslať učiteľovi na ohodnotenie, 

 slovník  – vysvetľuje základné pojmy vyučovanej problematiky. Existuje veľa 

moţností nastavenia slovníka (encyklopédia, zoznam pojmov, úplný zoznam pojmov 

vrátane autora, jednoduchý zoznam pojmov vo forme slovníka atď.) Pri kaţdom 

pojme si môţete definovať kľúčové slová, ktoré Vám značne zjednodušia prácu pri ich 

prípadnom vyhľadávaní, 

 test  - jednoduchý online test vytvorený z niekoľkých typov otázok. Otázky sú v 

kategorizovanej databáze a môţu byť opakovane pouţité. Testy povoľujú viacero 

pokusov. Otázky môţu mať jednu alebo viacej správnych odpovedí, podporované sú 

aj áno/nie odpovede, či doplňovanie chýbajúceho slova alebo písmena. Obsahuje 

moţnosť náhodného generovania otázok. Súčasťou otázok môţu byť aj obrázky, 

 tvorivá dielňa  – poskytuje priestor, v ktorom študenti môţu prezentovať svoju 

kreativitu. Nápadom sa medze nekladú, 

 zadanie  - stanovenie úlohy. Pritom sa určuje dátum a maximálna známka, ktorú môţe 

študent dosiahnuť. Pomocou tejto aktivity môţete od študentov poţadovať 

vypracovanie nejakej úlohy a jej odovzdanie prostredníctvom internetu (napríklad 

seminárna práca vo formáte .doc, .xls a pod.). 

 

2 Cieľ práce 

Cieľom  práce bolo zostaviť v  program Moodle predmet Sadovnícke kvetinárstvo I. 

 

3 Metodika 
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Vzdelávanie Moodle je jedna z mnoţstva systémov na správu výučby, kvôli svojej 

jednoduchosti patrí k najpouţívanejším LMS systémom na svete. Pre tvorbu vzdelávacieho 

modulu sme vyuţili súčasnú verziu: http://moodle.uniag.sk/fzki/. 

Vzdelávanie (praktické cvičenia) bude prebiehať v 6 témach: Letničky pravé, Letničky 

nepravé, Balkónové rastliny, Dvojročné rastliny, Cibuľové rastliny, Hľuznaté rastliny 

Vytvoriť modul Kniha, ktorá bude ponúkať prehľadnú a jednoduchú prezentáciu výučbových 

materiálov zo sortimentu rastlín. Kniha bude členená do kapitol s dvoma úrovňami, jednotlivé 

stránky je moţné editovať v zabudovanom HTML editore, alebo pouţiť vopred pripravené 

materiály v HTML. 

Vytvoriť modul Test, ktorý  bude umoţňovať vytvárať a zadávať testy , ktoré pozostávajú 

z obrázkov a otázok s rôznymi typy odpovedí. Otázky budú uchovávané v kategorizovanej 

databáze a môţu byť pouţité viackrát, a to i v rôznych kurzoch. Kaţdý pokus je automaticky 

ohodnotený.  

Moţné je nastaviť, či sa študentom zobrazí komentár k jednotlivým odpovediam, resp. 

správna odpoveď. Modul obsahuje nástroje pre hodnotenie. 

 

Štruktúra vzdelávacieho programu: 

 

Téma1 

Letničky pravé  

Letničky pravé zo stanovišťa stepí - dlhodobo kvitnúce Kniha  

Letničky pravé zo stanovišťa strţí - dlhodobo kvitnúce Kniha  

Letničky pravé zo stanovišťa pobreţia - dlhodobo kvitnúce Kniha  

Letničky pravé zo stanovišťa prímorského - dlhodobo kvitnúce Kniha  

Letničky pravé - krátkodobo kvitnúce Kniha  

Test č. 1 Poznávanie rastlín  

 

 

Téma2 

Letničky nepravé  

Letničky nepravé zo stanovišťa prímorského Kniha  

Letničky nepravé zo stanovišťa stepí Kniha  

Letničky nepravé zo stanovišťa pobreţia Kniha  

Test č. 2 Poznávanie rastlín  

 

 

Téma3 

Balkónové rastliny  

Balkónové rastliny Kniha  

Test č. 3 Poznávanie rastlín  
 

 

Téma4 

Dvojročné rastliny  

Dvojročné rastliny neprav Kniha  

Dvojročné rastliny pravé Kniha  

Test č. 4 Poznávanie rastlín  

 

 

Téma5 

Cibuľové rastliny  

Cibuľové rastliny zo stanovišťa stepí a polopúští Kniha  

Cibuľové rastliny prímorských oblastí Kniha  

Cibuľové rastliny zo stanovišťa efemeroidov Kniha  

Cibuľové rastliny trávnatých lúk a riedkych hájov Kniha  

Cibuľoviny všeobecne Kniha  

Test č. 5 Poznávanie rastlín  

 

Kniha Téma Test 
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Téma6 

Hľuznaté rastliny  

Hľuznaté rastliny znášajúce dlhodobé sucho Kniha  

Hľuznaté rastliny znášajúce mierne vysychanie Kniha  

Hľuznaté rastliny s trvalo vlhkejšími podmienkami Kniha  

Hľuznaté rastliny z vlhkejších aţ baţinatých stanovíšť, dočasne vysychavé 

Kniha  

Test č. 6 Poznávanie rastlín  

 

 

Štruktúra prípravy banky otázok: 

Banka otázok 

Kategória:  

Východiskové nastavenie
 

 
 

Upraviť kategórie
 

 

 

Zobraz tiež otázky z podkategórií 

Ukázať aj staré otázky 

Ukázať text otázky v zozname úloh 

Ísť
 

Nastavená kategória pre otázky. 

Vytvoriť novú otázku: Vybrať si...
 
 

 

 

Stránka:   

Akcia 
Názov otázky 

Striediť abecedne podľa typu
 

Striediť úlohy
 

Typ 

     

     

     

     

     

     

 

4   Výsledky práce a diskusia 

 

4.1 Základné pojmi využitia Moodle v študijnom predmete 

http://dx.doi.org/10.15414/2010.9788055204604

http://moodle.uniag.sk/fzki/mod/book/view.php?id=39
http://moodle.uniag.sk/fzki/mod/book/view.php?id=39
http://moodle.uniag.sk/fzki/mod/book/view.php?id=40
http://moodle.uniag.sk/fzki/mod/book/view.php?id=40
http://moodle.uniag.sk/fzki/mod/book/view.php?id=41
http://moodle.uniag.sk/fzki/mod/book/view.php?id=41
http://moodle.uniag.sk/fzki/mod/book/view.php?id=42
http://moodle.uniag.sk/fzki/mod/book/view.php?id=42
http://moodle.uniag.sk/fzki/mod/quiz/view.php?id=602
http://moodle.uniag.sk/fzki/mod/quiz/view.php?id=602


Sieťové a informačné technológie 2010           celoškolský odborný seminár s medzinárodnou účasťou  

Nitra, 20. máj  2010  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

48  

Na prvý pohľad je Moodle pomerne komplexný, no po bliţšom zoznámení zisťujeme, 

ţe jeho ovládanie je intuitívne a po určitej „zahrievacej dobe“ aj bezbolestné. Ak ho chce 

vedieť efektívne vyuţívať, musí venovať trochu času spoznaniu toho, čo všetko ponúka. Je to 

podobné ako s MS Word: bez poznania jeho funkcií napíšete len holý text, no ak viete pouţiť 

štýly, formátovanie či tabuľky, výsledný produkt bude na nepoznanie. O to dôleţitejšie je toto 

konštatovanie v prípade Moodle, kde výsledným produktom je rozvoj schopností a zručností 

študenta. 

Pri práci s Moodle sú pred nami tri stĺpce. Ten ľavý obsahuje zoznam Účastníkov 

prihlásených v danom kurze, zoznam všetkých typov Aktivít pouţitých v kurze, políčko pre 

vyhľadávanie kľúčového slova vo fórach, panel Administratíva, ktorý je viditeľný len pre nás 

a ktorý nám umoţňuje efektívne vytvárať a obmieňať kurz, a zoznam kurzov vytvorených na 

Moodle. Pravý stĺpec obsahuje „Najnovšie správy“ - ktoré oznamujeme svojim študentom, 

„Nadchádzajúce udalosti“ - napríklad, odkedy a dokedy treba odovzdať zadanú úlohu alebo 

aktivitu, a „Kalendár“, robí úkony v grafickej podobe (oba stĺpce sa dajú doplniť ešte aj 

ďalšími blokmi). 

Najpodstatnejší stĺpec je stredný, do ktorého sme umiestňovali  textový a obrazový 

materiál, rôzne typy úloh, základné informácie ktoré sú dôleţité v priebehu semestra.  

Základné informácie -  Aktivity sú umiestnené pod Prehľadom témy (Príloha, Obr. č. 

2). Študent na základe jednotlivých „Aktivít“ , ktoré sme vypracovali sa  vie orientovať  v 

predmete a je si vedomí čo sa od neho na konci semestra bude očakávať.    

 Podmienky udelenia zápočtu LS 2009/2010 Zdroj    

 Poznávanie sortimentu bylín (protokol) Dokument aplikácie Word    

 Anketový lístok pre študentov Dokument aplikácie Word    

 Poznávanie sortimentu bylín, IV. termín Zdroj    

 Výsledok poznávania sortimentu bylín Zdroj    

 Udelenie zápočtu Fórum    

 Výsledok testu Zadanie    

 Hodnotenie 2010 Dokument aplikácie Word    

Najdôleţitejšou informáciou pre študenta sú „Témy“ . Témy 1 aţ 6, obsahuje knihy  

(Tabuľka č. 1), ktoré charakterizujú vo svojom názve základné triedenie kvetín podľa 

stanovišťa (príloha, Obr. č. 2 a 3). 

 

Tabuľka č. 1. 

Téma1 

 

 Letničky pravé    

 Letničky pravé zo stanovišťa stepí - dlhodobo kvitnúce Kniha    

 Letničky pravé zo stanovišťa strží - dlhodobo kvitnúce Kniha    

 Letničky pravé zo stanovišťa pobrežia - dlhodobo kvitnúce Kniha    

 Letničky pravé zo stanovišťa prímorského - dlhodobo kvitnúce Kniha    

 Letničky pravé - krátkodobo kvitnúce Kniha    

Test č. 1 Poznávanie rastlín    
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V jednotlivých stanovištiach sú zaradené  základné rastlinné druhy (Tabuľka č. 2), ktoré sú 

charakterizované  základným botanickým popisom, uplatnením rastliny v kvetinárskom 

sadovníctve s fotodokumentáciou. 

Tabuľka č. 2 

Br    1.Bachycome iberidifolia  

 2 Cosmos bipinnatus    

 3 Cosmos sulphureus   

 4 Gaillardia pulchella 

 5 Helianthus annuus    

 6 Sanvitalia  

 7 Tagetes 

 8 Tagetes erecta   

 9 Tagetes patula     

 10 Tagetes tenuifolia  

 11 Zinnia elegans    

 12 Zinnia haageana     

 13 Coreopsis basalis  

 14 Coreopsis tinctoria             

 

 

1 Brachycome iberidifolia BENTH. 

Asteraceae 

Anatomicko morfologické znaky: 

Letnička pravá zo stanovišťa stepí – dlhodobo kvitnúca. 

rastlina kríkovíteho habitusu, vysoká cca 30 cm, veľmi 

bohato vetvená, nitkovité stonky, listy tieţ nitkovité, 2-3 x 

perovito strihané. Na rastline vykvitne asi 200 jemných 

úborov 2,5) - 3cm veľkých. Terč kvetov je ţltohnedý aţ 

čierny, lemovaný bielymi, karmínovými, ruţovými, fialovo 

modrými, úzko jazykovitými kvetmi, ktoré sa pri odkvete 

ihlicovito zvíňajú, rozpadajú, netreba ich odstrihovať. Kvitne 

počas celého roka. 

Spôsob použitia: 

Pouţívame ich na záhony, závesné nádoby, misy, bedničky, 

vysádzať veľmi blízko k pozorovateľovi (je veľmi malá a 

jemná). Nedobre znáša dlhotrvajúce daţdivé počasie, kedy 

môţe z porastu vypadnúť, t.j. opatrné pouţitie vo verejných 

výsadbách väčších plôch – detailné úpravy v nádobách. 

Test  (Tabuľka č. 3), nám pomáha vytvoriť kvíz s otázkami rôzneho druhu: správna 

odpoveď/ nesprávna odpoveď, odpoveď s krátkou odpoveďou, s dlhšou odpoveďou, 

s číselnou odpoveďou a ďalšie údaje. Otázky sa študentom generujú v náhodnom poradí, dá 

sa určiť počet pokusov, nastaviť spôsob výpočtu známky, či môţe ţiak hneď vidieť odpovede, 

koľko času môţe uplynúť medzi jednotlivými odpoveďami atď. Po skončení máme 

k dispozícii prehľad o výkonoch študentov, čo v praxi znamená, ţe program všetky otázky 

spracuje a vyhodnotí sám, čím ušetríme mnoţstvo práce čítaním a opravovaním písomných 

prác.  

Tabuľka č. 3 

Poradie # Názov otázky Typ Známka Akcia 

     Cosmos bipinnatus ´Dazzler´  1
  

     Helianthus annuus ´Italian White´  1
  

     Tagetes tenuifolia  1
  

     Sanvitalia procumbens  1
  

     Brachycome iberidifolia  1
  

     Callistephus chinensis  1
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     Chrysanthemum segetum  1
  

     Impatiens walleriana  1
  

     Schizanthus x wisetonensis  1
  

     Zinnia elegans  1
  

        

Spolu:  10    

Maximálna známka:  10
  

Uložiť zmeny
 

 
 

Systém na správu informácií o študentoch (študentský prístup) zahŕňa:  

 registráciu študentov;  

 profil študentov;  

 plánovanie výučby;  

 registráciu aktivít študenta a študijných výsledkov  

Systém na doručovanie výučby (administrátorský prístup) zahŕňa:  

 správu a riadenie obsahu pre študenta a celé triedy  

 nástroje na evaluáciu  

 komunikačné nástroje  

 nástroje na štandardizáciu .  

 

5 Záver 

 

 Cieľom práce bolo poukázať na význam a moţnosti uplatnenia informačno 

komunikačných technológií a vo vzdelávacom programe. Uplatnením e-learningového 

vzdelávania  - Moodle, je moţné dosiahnuť inováciu predmetu Sadovnícke kvetinárstvo I., 

ktorý je  vyučovaný na Katedre biotechniky parkových a krajinných úprav.  

Tento spôsob môţe zvyšovať efektivity a činnosti vysokoškolského učiteľa a jeho 

ľudského potenciálu vo výučbe, vede a výskume. 

Predkladaná  práca: 

 popisuje moţnosti e-learningového vzdelávania – Moodle uplatniť vo 

vysokoškolskom vzdelávaní a výskume v oblasti kvetinárstva, 

 načrtáva rýchlu komunikáciu so študentmi v rámci predmetu, 

 naznačuje moţnosti kontroly nadobudnutých vedomostí počas štúdia (Test, 

poznávanie rastlín), 

 podrobne rozoberá moţnosti vyuţitia multimediálnych nástrojov v tradičnom 

vyučovaní predmetu Sadovnícke kvetinárstvo I (prednášky, cvičenia), 

 ponúka určitý zoznam literatúry a internetových zdrojov súvisiacich s problematikou 

moţnosti vyuţitia vzdelávacieho programu Moodle. 

 

6  Návrh na využitie výsledkov 

Prínos návrhu vzdelávania pre výučbu predmetu Sadovnícke kvetinárstvo I: 

 poskytuje návod na moţnosti vyuţitia vzdelávacieho programu Moodle ako e-

learningového vzdelávania pri tradičnej, kontaktnej forme vysokoškolského 

vzdelávania, 
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 ponúka návod na efektívnu interakciu študent – pedagóg, študent – študent 

prostredníctvom diskusného fóra a e-mailu, 

 pedagógovi umoţňuje začleniť do učebných plánov nové vzdelávacie technológie pre 

poznávanie rastlín, 

 študentom zabezpečuje pohodlný prístup  k študijným materiálom prostredníctvom 

vzdelávacieho programu, 

 v letnom semestri školského roku 2009 – 2010 pracovalo prostredníctvom  

vzdelávacieho programu 80 študentov. 

 

 

Prínos návrhu vzdelávania pre výskum v oblasti poznávania rastlín: 

 poukazuje na výhody vydávania online učebných materiálov v oblasti kvetinárstva 

s neustálou aktualizáciou vedeckých informácií, 

 elektronické vzdelávanie umoţňuje drţať krok s novými trendmi uplatnenia kvetín 

a zvýšenú diskusiu  s vedeckou, odbornou ale i laickou verejnosťou. 

 

Abstrakt  

Moodle je modulové, objektovo orientované dynamické vzdelávacie prostredie, ktoré 

umožňuje výučbu prostredníctvom internetových online kurzov. Pod pojmom online si 

môžeme predstaviť napríklad možnosť študentov samostatne si voliť dobu, počas ktorej sa 

budú učiť a plniť si svoje povinnosti zadané učiteľom. pedagógovi umožňuje začleniť do 

učebných plánov nové vzdelávacie technológie pre poznávanie rastlín. 

Pedagógovi umožňuje začleniť do učebných plánov nové vzdelávacie technológie pre 

poznávanie rastlín a študentom umožňuje pohodlný prístup  k študijným materiálom 

prostredníctvom vzdelávacieho programu. 

 

Kľúčové slová   

Moodle, e-Learning, študent, pedagóg, sadovnícke kvetinárstvo I 
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8 PRÍLOHY 

Obr. č. 2  Prehľad témy – základná informácia o kurze, oznamy a úlohy v priebehu kurzu.  

 
Obr. č. 3  Prehľad témy – základná informácia o kurze, rozdelenie tém: téma 3 (balkónové 

rastliny), téma 4 (dvojročné rastliny), téma 5 (Cibuľové rastliny), téma 6 ( hľuznaté 

rastliny) 
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Problematika bezpečnosti  v prieskumoch  

 

Safety introduction in surveys 
 

Zuzana KORCOVÁ 

 
Abstract 

Safety of information systems and data protection should be one of the most priority task by 

all companies and organizations, but also by individual users.  Many of them still 

depreciate this important fact. Research and survey organization in our country, in Europe 

and in other developed countries interest a lot in safety issues. In this conference paper are 

initiated some results and conclusions of survey organization analytics, that could be 

noticed by employees of IT centres, company management and by all PC users, too. 

 

Key words 

safety, ICT, safety policy, survey, data protection, software piracy, economic crisis 

 

Úvod 

Bezpečnostná politika v oblasti informačných a komunikačných technológií je v posledných 

rokoch veľmi dôležitá. Strata, poškodenie alebo odcudzenie dôležitých údajov a informácií 

akéhokoľvek subjektu, či už hospodárskeho alebo iného, spôsobuje veľké finančné, 

materiálne i morálne straty. Hackeri, prírodné živly alebo nedbanlivosť pracovníkov neustále 

pôsobia na technické, programové i komunikačné prostriedky v podniku. Vhodná 

bezpečnostná politika, vedomosti odborníkov v IT oblasti, vedúcich pracovníkov, ale najmä 

všetkých užívateľov počítačov sú predpokladom zabezpečenia dôležitých informácií 

a samotných IKT pred ich zneužitím a poškodením. Prieskumné a analytické organizácie si 

uvedomujú dôležitosť bezpečnosti v oblasti informačných a komunikačných technológií. 

Cieľom príspevku je uviesť niektoré dôležité výsledky, závery a predpovede týchto 

organizácií v oblasti bezpečnosti. Zdrojom informácií sú odborné články a príspevky 

z Internetu.   

 

Výsledky, závery a diskusia 

Stav informačnej bezpečnosti v SR 2008 – 2009 

Spoločnosť Ernst & Young v spolupráci s časopisom DSM – data security management a 

Národným bezpečnostným úradom uskutočnila prieskum, ktorý sa zameral na vybranú 

reprezentatívnu vzorku stredných a veľkých spoločností, pokrývajúcu všetky významné 

sektory ekonomiky. 

 Prieskum stavu informačnej bezpečnosti v SR 2008 ukázal, že význam informačnej 

bezpečnosti v slovenských podnikoch rastie, pričom až 82 % organizácií hodnotí úroveň 

riešenia bezpečnosti optimisticky. Viac ako dve tretiny spoločností však stále nemajú 

zamestnaného žiadneho špecialistu zaoberajúceho sa prioritne informačnou bezpečnosťou 

a naďalej pretrváva trend riadiť bezpečnosť iba v rámci útvarov IT. 

Výsledky prieskumu ďalej ukázali, že podniky a organizácie si u svojich bezpečnostných 

pracovníkov najviac cenili vecné znalosti problematiky, IT technológií a flexibilitu. Najviac 

nedostatkov zistili v znalosti finančného riadenia a schopnosť efektívnej komunikácie 

s vedením.  

Najzávažnejšie hrozby s najvýraznejšími identifikovanými vplyvmi sú výpadok elektrickej 

energie, spam a poruchy hardvéru. Napriek existujúcim hrozbám až 55 % spoločností nemá 

vypracované plány obnovy funkčnosti a navyše až dve tretiny spoločností nevypracovali za 

posledné dva roky žiadnu analýzu rizík informačného systému. Jedna tretina spoločností 
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nemá vypracovaný systém monitorovania bezpečnostných incidentov a viac ako štvrtina nemá 

v tejto oblasti stanovené žiadne formálne postupy. (Zdroj: TS PCR) 

 

Väčšina spoločností zastavuje investície do nových IT riešení a funguje v udržiavacom 

režime. Hlavnou prioritou v oblasti informačnej bezpečnosti sa stáva riešenie už 

identifikovaných známych problémov. 

Výskumná organizácia v oblasti informačných technológií Gartner uviedla koncom roku 2008 

tieto mýty v oblasti zabezpečenia IT:  

 Kvalita zabezpečenia zodpovedá prostriedkom zaplateným za bezpečnostnú infraštruktúru 

a ľudské zdroje.  

 Pokiaľ dodržíte súhlas s predpismi, znamená to, že IT systémy firmy sú i dobre 

zabezpečené. 

 Hackeri sú víťazi a bezpečnostnú politiku tvoria neustále ústupky, budovanie ďalších 

a ďalších opevnení. 

 Incidenty týkajúce sa narušenia dát majú vzostupnú tendenciu. 

 Za zabezpečenie aplikácií a operačných systémov nesú zodpovednosť dodávatelia, a preto 

sa nezaoberajú ničím iným iba bezpečnosťou svojich produktov. 

 Hackeri pomáhajú celému priemyselnému odvetviu tým, že zverejňujú aktuálne existujúce 

problémy. 

 Zabezpečenie je prekážka, ktorá bráni v implementácii nových obchodných modelov a 

technológií. 

(Zdroj: www.computerworld.cz) 

 

Chyby, ktoré najčastejšie spôsobujú stratu údajov 

Spoločnosť InsightExpress (špecializuje sa na prieskumy trhu v USA), vypracovala štúdiu, 

ktorá sa opiera o prieskum na vzorke viac ako 2000 zamestnancov a IT pracovníkov v 

desiatich krajinách. Cieľom prieskumu bolo zistiť dosah bezpečnostných problémov na firmy 

v čase, keď sa mení životný štýl a pracovné prostredie. Výsledkom bolo identifikovanie 

najčastejších chýb, ktoré viedli k úniku podnikových údajov. Uvádzame niektoré z nich: 

Používanie neautorizovaných aplikácií 

Sedem z desiatich IT profesionálov konštatovalo, že používanie neautorizovaných aplikácií a 

webových stránok (ako sú napríklad zakázané sociálne médiá, softvér na sťahovanie hudby 

alebo elektronické obchody) viedlo v každej druhej spoločnosti k úniku dát.  

Neautorizovaný prístup k sieti a zariadeniam 

Dvaja z piatich IT profesionálov v poslednom roku riešili situáciu, keď mal zamestnanec 

prístup do nepovolených častí siete alebo zariadenia. Najčastejší výskyt bol v Číne, kde tento 

problém zaznamenali dve tretiny respondentov. Až 14 percent opýtaných sa s týmto 

problémom stretáva každý mesiac. 

Nechránené zariadenia 

Minimálne jeden z troch zamestnancov bežne odchádza od svojho pracovného stola bez toho, 

aby sa odhlásil z počítača alebo ho zamkol. Títo pracovníci majú zároveň tendenciu nechávať 

svoje laptopy cez noc na pracovnom stole, niekedy dokonca bez odhlásenia sa, čo predstavuje 

potenciálne riziko krádeže a neoprávneného prístupu k podnikovým dátam.  

Zdieľanie citlivých podnikových informácií 

Až 24 percent zamestnancov sa priznalo, že hovorili o citlivých informáciách s osobami, ako 

sú priatelia, rodinní príslušníci, alebo dokonca s úplne neznámymi ľuďmi. 

Zdieľanie podnikových zariadení 

Podnikové dáta nemusia byť vždy v správnych rukách. Takmer polovica zamestnancov 

(44 %) zdieľa pracovné zariadenia s osobami aj mimo firmy, a to bez akéhokoľvek dohľadu.  
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Stieranie hranice medzi pracovnými a osobnými zariadeniami 

Takmer dve tretiny zamestnancov pripustili, že používajú pracovný počítač na osobné účely. 

K najčastejším aktivitám patrí sťahovanie hudby, nakupovanie, bankové operácie, blog a 

komunikácia v chat skupinách. Až polovica zamestnancov používa osobný e-mail na 

komunikáciu so zákazníkmi a kolegami, ale len 40 percent malo takýto postup schválený.  

(Zdroj: TS PCR) 

 

Užívatelia a bezpečnostné opatrenia na PC 

Podľa najnovšieho prieskumu spoločnosti Sophos väčšina ľudí odmieta dodržiavať základné 

bezpečnostné opatrenia, ktoré ich môžu ochrániť pred vírusmi a inými útokmi. Spoločnosť 

preskúmala 583 počítačov počas 40-tich dní a zistila, že až 81 percent počítačov zlyhalo 

v jednom či viacerých základných bezpečnostných testoch. 

 Až 63 percent napríklad nemalo nainštalované bezpečnostné záplaty pre operačný systém, 

kancelársky softvér, Windows Media Player a Adobe Flash. Až u polovice testovaných 

počítačov bol zistený vypnutý firewall a 15 percent ľudí malo neaktuálne alebo deaktivované 

antivírusové a antispamové programy.  (Zdroj: www.tomsguide.com) 

Softvérové pirátstvo na Slovensku 

Minulý rok sa v oblasti softvérového pirátstva niesol predovšetkým v znamení masového 

šírenia nelegálneho softvéru prostredníctvom Internetu. Tento trend je hlavne 

v domácnostiach, kde na rozdiel od firiem množstvo nelegálneho softvéru stúpa. Na 

Slovensku sa podľa poslednej analýzy BSA (Business Software Alliance) už druhý rok 

používa 45  % softvéru nelegálne. Zlepšenie sa pritom nedá očakávať. Straty tuzemského 

softvérového odvetvia pritom stále rastú a v súčasnosti predstavujú zhruba 34 miliónov eur.  

Znižovanie miery pirátstva na Slovensku brzdí najmä dlhodobý nárast nelegálneho softvéru 

v domácnostiach. Z tohto dôvodu mnohé softvérové firmy minulý rok začali domácnostiam 

ponúkať softvér za výhodnejších podmienok než v predchádzajúcom období. 

Tento rok sa BSA vo svojich aktivitách proti pirátom zameria na firmy s menej než 

100 zamestnancami. Z decembrovej analýzy BSA totiž vyplynulo, že vo firmách s približne 

50 zamestnancami sa vyskytuje najviac pirátskeho softvéru. Najmenej sa pirátsky softvér 

vyskytuje vo firmách s 250 a viac počítačmi. Naopak, menšie firmy sa o legálnosť softvéru 

často vôbec nezaujímajú. Príčinou je nezáujem manažérov situáciu riešiť a snaha ušetriť na 

nákupe licencií. (Zdroj: TS BSA) 

Bezpečnosť v čase ekonomickej  krízy 

Podľa výsledkov firmy McAfee vyplývajúce z každoročnej štúdie, ktorá mapuje oblasť 

kybernetickej kriminality, ekonomická recesia predstavuje podmienky pre celý rad 

neželaných aktivít - kybernetickí zločinci zneužívajú strach a obavy zákazníkov.  

Pozornosť vlád a politikov v krajinách sa sústreďuje na ekonomický pokles a kybernetická 

bezpečnosť pre nich v tejto situácii nie je prioritou. Odborníci upozorňujú, že bez 

dostatočných prostriedkov vynaložených na medzinárodné úsilie na boj s kybernetickou 

kriminalitou existuje riziko, že tieto aktivity ovplyvnia dôveru spotrebiteľov a budú 

prekážkou pre rýchlejšie celosvetové zotavenie z ekonomickej krízy. 

 Zo štúdie vyplývajú aj tieto skutočnosti: 

 Vlády sa sústreďujú na ekonomický pokles a agenda boja proti kybernetickej kriminalite sa 

dostáva na vedľajšiu koľaj. 

 Polícia, ktorá hrá v boji proti kybernetickej kriminalite kľúčovú úlohu, často nemá 

špecialistov s potrebnými odbornými vedomosťami. 

 Problémy narastajú exponenciálne – vynucovanie práva je obmedzené fyzickými 

hranicami jednotlivých štátov, kým kybernetickí zločinci podobný problém nemajú. 
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 Kybernetickí zločinci zarábajú na obavách zákazníkov tým, že im ponúkajú už dávno 

používanú možnosť „ľahkého zisku“. Ľudia sú ochotní vkladať nebezpečný kód na 

webovú stránku, pokiaľ im podvodníci sľúbia ľahký zárobok. 

     (Zdroj: www.computerworld.cz) 

 

Viaceré zverejnené prieskumy poukazujú na skutočnosť, že súčasná ekonomická kríza môže 

podnietiť IT pracovníkov k porušovaniu zákona a zneužívaniu ich doterajších vedomostí či 

právomocí k nelegálnym aktivitám. Podobne viaceré spoločnosti sa stotožňujú s prognózou, 

že niektorí zamestnanci sa v snahe viac zarobiť uchýlia k nelegálnym činnostiam; voči 

viacerým z nich bolo pre rôzne pokusy o protizákonnú činnosť už v súčasnosti zahájené 

vyšetrovanie. Ide o zločiny akými sú napríklad podvody s kreditnými kartami, predávanie 

informácií o finančnej situácii či duševnom vlastníctve spoločnosti tretím stranám, no hlavne 

ide o pokusy zneužiť vlastné IT schopnosti pre účely súkromného zisku.  

Spoločnosť Finjan tiež tvrdí, že dôsledkom straty zamestnania IT pracovníkov po celom svete 

(no hlavne v USA) môže byť ich tendencia vedome sa pokúšať o krádeže identity platobných 

kariet, napádanie bankových účtov, či zbieranie firemných informácií – a to všetko s cieľom 

zvýšiť vlastný príjem. (Zdroj: www.theinquirer.net) 

Počítačové útoky – veľká hrozba pre podniky 

Globálnu štúdiu 2010 State of Enterprise Security spracovala firma Symantec. V štúdii sa 

uvádza, že 42 % organizácií považuje zabezpečenie za svoj hlavný problém. So skúmaných 

organizácií 75 % zaznamenalo v uplynulých 12 mesiacoch počítačové útoky. Útoky boli 

finančne náročné pre veľké podniky, stáli ich v priemere 2 mil. USD ročne. Štúdia vychádza 

z prieskumu uskutočneného v januári 2010 v 27 krajinách medzi 2100 podnikovými vedúcimi 

pracovníkmi z radov CIO, úradníkov a manažérov IT. Najdôležitejšie zistenia štúdie sú: 

 Bezpečnosti pripisujú globálne organizácie veľký význam. 42 % veľkých podnikov 

hodnotí počítačové riziká ako jeden z hlavných problémov, vážnejší ako prírodné 

katastrofy, terorizmus a tradičná kriminalita spolu. 

 V roku 2009 zaznamenalo 75 % podnikov počítačové útoky a 36 % hodnotilo útoky ako 

relatívne alebo veľmi úspešné. 29 % podnikov uviedlo, že sa v roku 2009 počet útokov 

zvýšil. 

 Všetky skúmané podniky zaznamenali v roku 2009 straty súvisiace s IT. Tri najčastejšie 

uvádzané straty boli krádež duševného vlastníctva, krádež informácií o kreditných kartách 

zákazníkov alebo iných finančných informácií a krádež identifikovateľných osobných 

údajov zákazníkov. Tieto straty boli z 92 % spojené s finančnými škodami. 

 

ZÁVER 

Výsledky viacerých štúdií by si mali všímať podniky a organizácie, mali by im pomôcť 

obsahovo pripraviť vzdelávanie zamestnancov na regionálnej úrovni a formulovať plány 

riadenia rizika v komplexnom rozsahu. Odporúčané zásady, ktoré môžu vo väčšej miere 

zaistiť bezpečnosť a zabrániť únikom údajov sú najmä tieto: 

 - Je potrebné mať prehľad o tom, ako a kde sú uložené údaje, ako sa k nim pristupuje a ako 

sa používajú. 

- K podnikovým údajov sa majú zamestnanci správať ako k vlastným a chrániť ich tak, ako 

chránia svoje peniaze. 

- Zaviesť v podniku štandardy bezpečného správania. 

- Zabezpečiť také podmienky, aby sa zamestnanci nebáli nahlasovať incidenty, a tak by IT 

útvary mohli rýchlejšie riešiť problémy. 

- Je treba myslieť globálne, ale programy prispôsobovať lokálnym podmienkam. 

V oblasti informačných  a komunikačných technológií pribúda každú chvíľu množstvo 

nových riešení a rovnako rýchlo narastajú aj hrozby pre doteraz bezpečné systémy. 
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Bezpečnosť IKT bude v najbližších rokoch stále dôležitejšou úlohou, ktorou by sa mali všetci 

užívatelia počítačov vážne zaoberať. 

 

Abstrajt 

Bezpečnosť informačných systémov a ochrana údajov by mala byť v súčasnosti jednou 

z prioritných  úloh vo všetkých podnikoch, organizáciách, ale aj u jednotlivých užívateľov. 

Mnohí však túto dôležitú skutočnosť stále podceňujú. Výskumné a prieskumné organizácie 

u nás, v Európe i v iných vyspelých krajinách venujú veľkú pozornosť otázkam 

bezpečnosti. V príspevku sú uvedené niektoré výsledky a závery analytikov prieskumných 

organizácií, ktoré by si mali všimnúť pracovníci IT útvarov, vedenie podnikov i všetci 

užívatelia počítačov. 
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bezpečnosť, IKT, bezpečnostná politika, prieskum, ochrana údajov, softvérové pirátstvo, 
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Online vzdelávanie v oblasti obnoviteľných energetických zdrojov – Projekt 

RESNET 

 

Online Learning in the area of Renewable energy resources – Project RESNET 

 

Zuzana PALKOVÁ - Martin OLEJÁR - Stanislav PAULOVIČ 

 
Abstract 

The paper deals with the RESNET project in the frame of Leonardo da Vinci - Transfer of Innovation, 

number 2008-1-SK1-LEO05-00227. The main objective of the project RESNET “Online learning modules 

for renewable energy sources for landscape development” is the creation of the Institute of Lifelong 

Learning (ILL). Project were prepared on the basis of the needs for lifelong learning in the agro-sector, 

especially in the area of its economical and ecological development. The priority is to gain knowledge 

from an area of renewable energy sources and their possibilities for landscape development. The 

Particular aim of the project is to create on-line learning modules focused on landscape development in 

the area of renewable energy resources (RES). It can open the space for human resources development in 

agricultural resort.  

 

Keywords 

project RESNET, lifelong learning, online modules, renewable energy resources, landscape development 

 

Úvod 

Zmena klímy a zmenšujúce sa zásoby fosílnych energetických zdrojov sú dôvodom, že v poslednej 

dobe sa stále viac pozornosti venuje otázkam environmentálnych technológií a obnoviteľných 

zdrojov energie a to nielen na úrovni národných vlád krajín EÚ, ale aj na pôde celosvetových 

organizácií ako je napr. OECD a OSN. 

Ekologické aspekty sú jedným z hlavných dôvodov celosvetovej podpory využívania 

obnoviteľných zdrojov energie. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie významne znižuje 

emisie skleníkových plynov v atmosfére, najmä CO2, čo je jedným z najvýznamnejších cieľov 

Rámcového dohovoru OSN o klimatických zmenách (www.unfccc.int). V čase globálnej 

ekonomickej krízy využívanie obnoviteľných zdrojov energie prináša aj značný ekonomický 

rozmer. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie na výrobu elektriny, tepla a teplej vody, 

rovnako ako aj využívanie energie z biomasy a energeticky úsporné budovy prinášajú, okrem 

rozvoja inovatívnych technológií a rozvoja energeticky úspornej ekonomiky, aj rast počtu 

pracovných možností.  

Projekt RESNET vychádza so študijného programu ”Technika pre obnoviteľné zdroje energie” 

akreditovaného na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a jeho hlavným cieľom je 

vytvorenie Inštitútu celoživotného vzdelávania.  

Čo je Inštitút celoživotného vzdelávania? 

 najdôležitejší produkt projektu RESNET; 

 internetová vzdelávacia platforma umožňujúca prístup k vzdelávaniu v mnohých oblastiach; 

 virtuálne centrum výmeny informácií medzi expertmi vzdelávania v daných oblastiach 

a účastníkmi vzdelávania.  

Prečo vznikol Inštitút celoživotného vzdelávania?  

 na uspokojenie potrieb vzdelávania dospelých, ktoré predpokladajú:   
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o zjednodušenie prístupu k vzdelávaniu,  

o jeho adekvátnu kvalitu, 

o výmenu informácií medzi jednotlivými aktérmi vzdelávania. 

Ktoré oblasti vzdelávania budú v rámci Inštitútu celoživotného vzdelávania dostupné? 

 v počiatočných fázach svojej existencie bude dostupné vzdelávanie v oblasti obnoviteľných 

zdrojov energie; 

 postupne sa ponuka vzdelávania rozšíri na ďalšie oblasti, najmä v oblasti ochrany životného 

prostredia a rozvoja vidieka; 

 vzdelávanie je modulovo štruktúrované a všetky moduly sú dostupné online; 

 v rámci každého modulu bude môcť účastník ukončiť vzdelávanie záverečným online 

testom, samostatným projektom a získa certifikát o absolvovaní školenia. 

 Kto sa môže zúčastniť vzdelávania?  

 online kurzy sú určené: 

o zamestnancom v agrosektore; 

o farmárom; 

o poľnohospodárskym poradcom; 

o študentom stredných odborných škôl so zameraním na poľnohospodárstvo. 

Aký je obsah vzdelávacích modulov? 

 Modul Úvod: 

o základné informácie z  energetiky a elektrotechniky;  

o základné veličiny a vzťahy medzi nimi ako aj spôsoby ich merania; 

o charakteristika rôznych typov energie a energetických zdrojov;  

o spôsoby výroby a distribúcie energie. 

 Modul Slnečná energia: 

o princípy slnečnej energie a merania slnečného žiarenia;  

o princípy solárnych technológií – termosolárne a fotovoltaické články; 

o možnosti aktívneho a pasívneho využívania solárnych systémov a ich využitie pre 

rozvoj vidieka.  

 Modul Vodná energia: 

o základné poznatky z oblasti vodnej energie;  

o hydrologický cyklus v prírode a hydroenergetický potenciály vodných tokov; 

o spôsoby merania rýchlosti prúdenia vodných tokov; 

o základné typy vodných strojov a turbín a princípy ich činnosti ;  

o vodné elektrárne a malé vodné elektrárne.  

 Modul Veterná energia: 

o základné  poznatky z oblasti veternej energie; 
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o prúdenie a sila vetra – spôsoby merania; 

o typyh veterných elektrární, turbín – konštrukcia a princípy ich činnosti. 

 Modul Geotermálna energia:  

o princípy geotermálnej energie;  

o možnosti využitia geotermálnej energie na výrobu elektrickej energie a vykurovanie;  

o využitie tepelných čerpadiel;  

o geoermálna energia a možnosti jej využitia pre agroturizmus. 

 Modul Energia biomasy: 

o výroba energie z biomasy a jej formy;  

o pyrolýza, splyňovanie, bioplynové stanice; 

o syntetické palivá a biopalivá (tuhé, kvapalné, plynné); 

o možnosti výroby energie a redukcie odpadu z poľnohospodárskej výroby. 

Aké prostriedky elektronického vzdelávania sú použité? 

 LMS Moodle a jeho aktivity – najmä prednáška, zadanie, test; 

 synchrónna a asynchrónnu komunikácia – fórum a chat; 

 videokonferenčný systém EVO, 

 multimédiá - text, grafika, grafické a flash animácie, audio a video sekvencie, hyperlinky 

atď. 

Poznatky získané realizáciou pilotného kurzu a spätnou väzbou z praxe 

Ako potvrdili účastníci pilotného testovania, prezenčné vzdelávanie, kde je ústrednou postavou 

pedagóg sprostredkujúci požadované informácie a ktoré sa riadi pevne stanovenými učebnými 

osnovami bez ohľadu na znalosti študentov, nie je vhodné pre zamestnancov agrosektora. Oproti 

tomu vzdelávanie s podporou prostriedkov IKT a elektronického vzdelávania má pre ich ďalšie 

vzdelávanie viaceré výhody: 

 Časovo nezávislé a individuálne štúdium – účastník vzdelávania si sám volí čas, kedy sa bude 

vzdelávať, sám si určuje dobu, ktorú učeniu venuje, volí  si rýchlosť učenia, k jednotlivým 

častiam kurzu sa môže kedykoľvek vrátiť a pomocou spätnej väzby má okamžitú informáciu 

o kvalite získaných vedomostí.  

 Dostupné vzdelávacie materiály - k dispozícii je podstatne viac študijného materiálu, nielen 

skriptá a učebnice vydávané príslušnou vzdelávacou inštitúciou, ale aj interaktívne programy 

na kontrolu samoštúdia. Interaktívne študijné materiály a širšie využitie Internetu umožňujú 

získanie ďalších informačných zdrojov pri štúdiu. 

 Neobmedzená komunikácia - v porovnaní s tradičnými spôsobmi výučby v prípade 

e-learningu neexistuje, alebo takmer neexistuje, obmedzenie v komunikácii s lektorom alebo 

medzi účastníkmi navzájom. 

 Zníženie nákladov na vzdelanie a vzdelávanie – dostupnosť jednotlivých kurzov z geograficky 

vzdialených miest umožní zníženie cestovných a ďalších nepriamych nákladov spojených so 

vzdelávaním ako aj zníženie nárokov na ľudské a materiálne zdroje počas samotného 

vzdelávania (učebne, študijná literatúra,...). 
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Záver  

Poľnohospodári nemusia byť len výrobcami potravín, ale môžu byť tí, ktorí dokážu efektívne 

vyrábať elektrickú energiu a teplo z obnoviteľných zdrojov, prípadne produkovať samotné 

obnoviteľné zdroje energie. 

Projekt RESNET, prostredníctvom svojích výstupov, dáva poľnohospodárom príležitosť oboznámiť 

sa s poznatkami z oblasti obnoviteľných zdrojov energie a najmä ich efektívneho využívania v 

poľnohospodárstve.  
 

Abstrakt:  

Príspevok je venovaný projektu RESNET Leonardo da Vinci Transfer of Innovation, číslo 2008-1-SK1-

LEO05-00227, ktorého hlavným cieľom je vytvorenie Inštitútu celoživotného vzdelávania pre 

zamestnancov agrosektora, ktorý bude súčasťou Agroinštitútu a jeho hlavnou úlohou bude poradenský 

servis a celoživotné vzdelávanie pre oblasť agrosektora. Ruka v ruke s hlavným cieľom projektu ide 

vytvorenie pilotného e-learningového kurzu tvoreného piatimi on-line modulmi zameranými na využitie 

obnoviteľných energetických zdrojov s dôrazom na rozvoj vidieka. Jednotlivé moduly, zamerané na 

slnečnú, vodnú, veternú a geotermálnu energia a energiu biomasy, budú využívať metódy a prostriedky 

elektronického vzdelávania. Pilotný kurz prebehne v čase od 24. do 28. Mája 2010.  

 

Kľúčové slová:  

projekt RESNET, celoživotné vzdelávanie, online moduly,obnoviteľné zdroje energie, rozvoj vidieka 
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Novinky zo sveta grafiky 
 

News from the world of graphics 
 

Tomáš POLÁČIK 

 

 
Abstract   

The world of graphics every year brings a number of interesting graphic applications, that 

are regularly updated with new features and functionalities. 
 

Keywords  

graphics, adobe photoshop, adobe photoshop elements, corel draw, corel paintshop photo 

pro, gimp  

 

Úvod 

 V tomto článku sa venujem prehľadu niektorých noviniek zo sveta aplikácií na tvorbu 

a úpravu grafiky. Článok stručne popisuje aplikácie Adobe Photoshop CS5, Adobe Photoshop 

Elements 9, CorelDraw X5, Corel PaintShop Photo Pro X3, Gimp 2 a novinky, ktoré priniesli 

ich posledné verzie. 

 

 Adobe Photoshop CS5 

 

 Posledná edícia Adobe Photoshop CS5 predstavuje ďalší krok dopredu v kreatívnom 

svete fotografie či designu. Photoshop CS5 obsahuje niekoľko prelomových funkcií, 

jednoduchšie ovládanie či zdokonalený pracovný tok. Medzi najdôležitejšie novinky v CS5 

patrí funkcia Content-Aware fill - výplň sekcie na základe okolia. Táto nová funkcia 

predstavuje na poli upravovania fotiek výrazný posun vpred. Pri procese nahradzovania 

chýbajúcich častí program napodobní aj napr. osvetlenie, tón farieb, šum okolitých oblastí. 

  Vo verzii CS5 sa zlepšili aj nástroje pre výber konkrétnych objektov z fotiek a 

funkcie masiek. K tomuto účelu pribudli tri hlavné doplnky – Smart Radius, Refine Radius, 

Erase Refinements. Ďalšou výraznou vlastnosťou je možnosť spracovania HDR fotografií, 

teda fotiek s vysokým dynamickým rozsahom expozície. Efekt spočíva v splynutí rôznych 

expozícií do jedného snímku. Adobe tento efekt sprístupnilo za pomoci nových funkcií a 

nástrojov.  

 Vylepšenia sa dotkli takisto doplnku Adobe Camera RAW 6, ktorý umožňuje editovať 

RAW snímky vo vysokom rozlíšení. Vylepšená bola i funkcia redukcie šumu, pribudli nové 

funkcie ako korekcia optiky či Pupet Warp, za pomoci ktorej môžeme hýbať jednotlivými 

prvkami objektu na statických fotkách. V novom vydaní Photoshopu pribudli nástroje na 

maľovanie - Mixer Brush, kde sú k dispozícii sú aj rôzne štetce.  

 Vylepšenia sa dotkli aj funkcií vytvárania 3-D grafiky, ktoré sú oproti 

predchádzajúcim balíkom Creative Suite jednoduchšie, nástroje sú užívateľsky prístupnejšie. 

Adobe Photoshop CS5 obsahuje oproti predchádzajúcej verzii dlhý zoznam nových funkcií a 

vylepšení, ako aj vylepšenia pracovného toku, ktoré prispievajú k skvalitneniu tohto produktu.  
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Obr.1: Pracovné prostredie Adobe Photoshop CS5 

  

 Adobe Photoshop Elements 9 

 

 Adobe Photoshop Elements 9 predstavuje balík, ktorý prináša kompletné riešenie pre 

úpravu fotografií pre platformy Windows a Mac. Produkt obsahuje všetky nástroje, ktoré 

užívatelia potrebujú, aby čo najlepšie spracovali svoje fotografie. Inteligentná analýza obsahu 

v bodovom retušovacom štetci analyzuje obsah obrazu a opraví alebo zmení fotografie a 

vyplní ich potrebným pozadím.  

 Elements poskytuje tiež niekoľko nových možností úprav za pomoci nových efektov, 

ako sú napr. Out of Bounds (kde objekt vo fotografii akoby vystúpi zo stránky v 3D), 

vytváranie "obrazov" v štýle pop art alebo zjednodušenie retušovania pomocou portrétovej 

funkcie. S organizačným modulom je možné do aplikácie importovať fotky a videá z 

digitálnych fotoaparátov, označiť ich visačkami a prezerať ich v jednom centrálnom mieste. 

 Automatický analyzátor pomáha užívateľom označiť visačkami najlepšie fotografie a 

videá a tiež identifikuje vo fotografiách špecifické tváre. Užívatelia tak môžu fotografie a 

videá umiestniť napr. na Facebook a kombinovať médiá do dynamických interaktívnych 

online albumov.  

 Výhodou pre užívateľov tohto programu je prístup k fotografiám a videám online a 

cez vybrané mobilné prístroje na webe Photoshop.com. 
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Obr.2: Pracovné prostredie Adobe Photoshop Elements 9 

  

 CorelDraw X5 

 

 Snáď nikomu, kto sleduje situáciu na poli s grafickými editormi, netreba pripomínať, 

že doménou aplikácie CorelDraw  je vektorová grafika. Momentálne poslednej verzii balíka 

X5 sa oproti predchádzajúcej verzii dostalo niekoľko vylepšení. Pozitívom je jednoduchšie 

pracovné prostredie, dôraz bol kladený na prácu s farbami, čo bolo v tejto verzii výrazne 

prepracované, práca s farbami odpovedá štandardu od Adobe. Vylepšený bol aj nástroj 

PowerTrace, slúžiaci ku konverzii bitmapových obrázkov na vektorové, kde prišlo k 

výraznému zlepšeniu kvality obrázkov. Plusom nového balíka CorelDraw je takisto 

kompatibilita s viac ako stovkou rôznych grafických formátov, ako aj možnosť importovať 

formáty PSD, AI, PDF.  

 

 
 

Obr.3: Pracovné prostredie CorelDraw X5 
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 Corel PaintShop Photo Pro X3 

 

 Ďalším významným produktom spoločnosti Corel je nová edícia PaintShop Photo Pro. 

Aplikácia disponuje novými užitočnými funkciami, ktoré dávajú užívateľom široké rozpätie 

kreatívnych možností. Patria medzi ne funkcie ako napr. Object Extractor (za pomoci tejto 

funkcie užívateľ môže z fotiek odstraňovať objekty a použiť ich v inom snímku), modul 

Smart Carver (odstraňovanie predmetov špeciálnym štetcom), modul Color Changer (nástroj 

pre úpravu farebnosti), nástroj Vibrancy Tool (zintenzívni farbu v miestach, kde má fotka 

najmenšiu saturáciu), nová funkcie Depth of Field (rozmazanie vybraných častí obrázku pre 

pocit hĺbky) a i. Podobne ako vo Photoshope, tak aj v PaintShop Photo Pro sa objavuje 

vlastné menu Camera RAW Lab, ktoré slúži pre editáciu fotiek vo formáte RAW. X3 

poskytuje takisto zabudovaný nástroj na kombináciu rôznych expozícií snímkov a umožňuje 

tak vytvárať fotky v HDR. PaintShop Photo Pro X3 ponúka tiež jednoduché možnosti 

nahrávania fotiek do sociálnych sietí ako Facebook, Youtube prípadne Flickr.  

 

 
 

Obr.4: Pracovné prostredie Corel PaintShop Photo Pro X3 

  

 Gimp 2 

 

 Gimp je nástroj na základné grafické úpravy, úpravy fotografií, retuš či výrobu 

grafiky, ktorý používateľa poteší predovšetkým tým, že sa distribuuje už roky zadarmo. Je 

vyvíjaný od roku 1995 a je distribuovaný s licenciou open source. Program je dostupný pre 

platformy Linux, Windows a OS X na domácej stránke www.gimp.org, prípadne 

www.gimp.sk. Posledná aktuálna verzia je 2.6.11 a obsahuje veľa nových funkcií, zlepšené 

používateľské rozhranie, zdokonalený je aj nástroj na tvorbu textu, ďalšie možnosti pridáva 

funkcia dynamické štetce. Lepšia je aj podpora pre tvorcov zásuvných modulov. Paleta 

nástrojov je rozmerná, nájdete tu všetky základné nástroje, aké sa pri práci s fotografiami 

používajú (výber oblasti na fotografii, laso, práca s textom atď.). Samozrejmosťou je práca s 

vrstvami.  
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Obr.5: Pracovné prostredie Gimp 2.6.11 

 

Záver 

Článok predstavuje a odporúča niektoré grafické aplikácie a novinky v rámci ich posledných 

edícií.  Potreby a znalosti pri spracovaní grafiky každého užívateľa sa líšia, pre profesionálov 

a pokročilých vyzdvihneme balíky Adobe Photoshop prípadne CorelDraw, pokiaľ nie ste v 

oblasti grafiky náročný užívateľ, so svojimi funkciami určite postačí aj Gimp. 

 

Abstrakt  

Svet grafiky každým rokom prináša viaceré zaujímavé aplikácie na tvorbu a úpravu grafiky 

či fotografií, ktoré sú zakaždým aktualizované o nové funkcie a vlastnosti. 

 

Kľúčové slová   

grafika, adobe photoshop, adobe photoshop elements, corel draw, corel paintshop photo 

pro, gimp  
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Čo nového vo svete MOODLE 
 

What‘s new in world of MOODLE 
 

Ľubica ŠEMELÁKOVÁ 

 

 
Abstract   

The first version of LMS MOODLE was released on 20th August 2002, the exact birthday of its 

founder Martin Dougiamas. During eight years, LMS MOODLE has been noticed by a huge 

amount of students and teachers and has become a world leader in the field of CMS / LMS / VLE 

systems. Thanks to extensive community of “moodlers”, this LMS system is undergoing constant 

development. The paper deals with a brief overview of news concerning LMS MOODLE that was 

published in the last year. 

 

Keywords  

Moodle, Office Add-in for Moodle, Moodle partner 

 

Komunita MOODLE vo svete 

 

Za 8 rokov existencie sa komunita MOODLE rozrástla na ohromujúcu masu zanietených 

vývojárov i používateľov MOODLE. V rámci celosvetového meradla sa miestom ich 

stretávania stal portál www.moodle.org, Momentálne má MOODLE registrovaných viac ako  

52 tisíc inštalácií na celom svete, ktoré využíva viac ako 37 miliónov študentov a učiteľov.  

Z nich na komunitnom webe moodle.org má svoj účet takmer milión používateľov. Portál 

poskytuje priestor pre riešenie problémov z vývojárskeho hľadiska, ale i rôznu podporu vo 

forme manuálov a návodov pre správcov i učiteľov MOODLE, rôzne fóra, prehľad aktualít, 

možnosť stiahnutia si baličkov, pluginov, tém pre MOODLE, možnosť zakúpenia literatúry 

k MOODLE, atď. 

 

 
Obr. – rozšírenie MOODLE, údaje zo štatistík na moodle.org (máj 2010) 

 

Komunita MOODLE v Čechách a na Slovensku 
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Podobný účel ako portál modle.org v celosvetovom meradle spĺňa na domácej pôde portál 

moodle.cz a moodle.sk. 

 

Portál www.moodle.cz je dlhoročný aktívne fungujúci portál, kde sa stretávajú českí 

i slovenskí používatelia systému, aby si navzájom vymieňali skúsenosti s jeho používaním 

a prevádzkou. Vo fórach Volná diskuse MOODLE učitelů a Volná diskuse správců 

a vývojářů Moodle má používateľ MOODLE možnosť spolu s komunitou ďalších 

používateľov riešiť problém, s ktorým si sám nevie poradiť. Okrem toho tu nájde aktuality, 

databázu prístupných kurzov a mnohé ďalšie užitočné zdroje k používaniu MOODLE. 

 

 
Obr. – ukážka voľnej diskusie učiteľov na www.moodle.cz 

 

Podobnú funkciu spĺňa (resp. je to jeho zámer) slovenský portál www.moodle.sk, avšak 

slovenskí používatelia si naň akosi nezvykli a jeho návštevnosť je zatiaľ veľmi malá. 

 

Komerčná podpora – Moodle partneri 

 

Moodle partneri  

je to celosvetová skupina autorizovaných servisných spoločností, ktoré sa zaviazali finančne 

podporovať Moodle open source projekt. Poskytujú množstvo voliteľných komerčných 

služieb pre používateľov Moodle na celom svete: 

hosting, podporu, konzultácie, inštalácie, integráciu e-learningu v rámci IT infraštruktúry 

zákazníka, implementáciu a customizáciu LMS Moodle, prepojenie s intranetom a s ostatnými 

systémami, tvorbu kurzov na mieru, školenia... 

 

Oficiálnym a jediným Moodle Partnerom pre Českú republiku je od roku 2009 spoločnosť 

PragoData Consulting, s.r.o.  

 

Slovenská republika zatiaľ nemá oficiálneho MOODLE partnera, avšak je možné, že 

v dohľadnej dobe sa situácia tiež zmení. 

 

Firmy, ktoré získali titul Moodle Partner, museli prejsť výberovým konaním zo strany 

austrálskej spoločnosti Moodle Pty Ltd., pri ktorom preukazujú vysokú úroveň odborných 

znalostí svojich zamestnancov a kvalitu poskytovaných služieb. Moodle Partneri sú 

v priamom kontakte s hlavnými vývojármi, mají prístup do privátnych knowledge databáz, sú 

http://dx.doi.org/10.15414/2010.9788055204604
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oprávnení používať registrovanú obchodnú známku Moodle™ a môžu výrazne ovplyvňovať 

priority ďalšieho vývoja, na ktorého financovanie pritom "odvádzajú" časť svojho zisku.  

 

MoodleMoot – stretnutia Moodlistov 

 

Okrem stretnutí na portáloch sa používateia MOODLE majú možnosť stretávať aj osobne, 

predovšetkým na konferenciách MoodleMoot, ktoré sú usporiadavané každý rok v rôznych 

krajinách sveta. V najbližších šiestich mesiacoch sa budú koferencie MoodleMoot konať:  

 

Slovenian MoodleMoot - Koper, Slovinsko, 21. mája  

MoodleMoot NL 2010 - Holandsko, 26. mája 

MoodleMoot Oklahoma 2010 - Oklahoma City, USA, 7-9 júna 

MoodleMoot CZ 2010 - Brno, Česká republika, 10-11. júna  

MoodleMoot Mishima - Mishima, Japonsko, 12-13 júna  

6th French MoodleMoot - Troyes, Francúzsko, 28-30 júna  

MoodleMoot Italia 2010 - Bari, Taliansko, 2-3 júla  

MoodleMoot AU 2010 - Melbourne, Australia, 11-14 júla  

US West Coast MoodleMoot 2010 - San Jose, CA, USA, 20-23 júla  

2010 Midwest MoodleMoot - Goshen, IN, USA, 26-28 júla 

 

MoodleMoot CZ 2010 sa bude konať 10.-11. června 2010 júna 2010 na VUT v Brne, 

hlavným organizátorom a partnerom pre Českú republiku je PragoData Consulting, s.r.o. 

Konferencia sa venuje témam: 

• Moodle 2.0, novinky a budúcnosť 

• Rozsiahle projekty nasadenia Moodle  

• Špeciálne moduly Moodle, e-portfólio  

• Riadenie vzdelávania (témy pre neuniverzitný sektor)  

• Pedagogické výstupy pre e-výuku  

• Ukážky úspešných riešení z praxe  

• Vzdelávacie projekty podporované európskymi fondmi s využitím e-learningu  

 

 

Moodle verzia 2.0 

 

Priaznivci Moodle s napätím očakávajú uvoľnenie verzie 2.0, vývojové práce finišujú 

a odhadovaný dátum vydania je 20. júl 2010. 

Verzia Moodle 2.0 prinesie množstvo významných nových funkcií, niektoré rysy Moodle 

budú úplne prepracované, a nová verzia zahŕňa aj opravu chýb z predošlých verzií.  

 

Novinky, ktoré prinesie nová verzia: 

•  zahrnutie pluginu Community Hubs do Moodle, je to adresár kurzov pre 

verejnú potrebu, alebo pre súkromné komunity, 

•  podpora integrácie externých archívov obsahu, export dát do externých 

systémov (Flickr, Google Docs, Picasa … ) 

•  plne prepracovaný systém zálohy, nový zálohovací formát  a vylepšené 

rozhranie, 

nové bloky, vylepšenie práce so súbormi, nový HTML editor, vylepšenie 

rozhrania pre prideľovanie rolí, vylepšenie navigácie, nové témy, 

•  významné zlepšenie činnosti modulov, všetkych typov študijných zdrojov, 

nové nastavenia pre SCORM modul .. atď. 
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Microsoft add-ins for Moodle 

 

Celosvetová popularita Moodle ovplyvňuje aj prístup softvérového gigantu Microsoft 

k riešeniam umožňujúcim prepojenie oboch systémov. 

 

Microsoft add-ins for Moodle je najnovší produkt spoločnosti Microsoft pre Moodle: 

 

 

• požiadavky: Moodle 1.8-1.9, Microsoft Windows XP 

SP2 alebo viac, Office 2003 alebo Office 2007, 

•  určený pre používateľov Moodle s právami zápisu do 

kurzov (učiteľ, tvorca kurzu), 

•  umožňuje ukladať súbory MS Office priamo 

z aplikácii MS Office do Moodle, otvárať tieto súbory 

uložené v Moodle priamo v aplikáciách MS Office. 

 

 

 
Obr. - Ukážka otvorenia súborov z prostredia Moodle v aplilkácii MS Word 

 

Microsoft Live Services Plug-in for Moodle 

 

Ďalší  nový softvér - Microsoft Live Services Plug-in for Moodle je  modul pre Moodle, ktorý 

do neho integruje služby produktu Live@edu. Ten poskytuje školám komunikačné 

a kolaboratívne nástroje zamerané na podporu výučby. 

 

Perličkou je, že sa jedná o vôbec prvé produkty pod licenciou GNU/GPL, ktoré Microsoft 

kedy vydal. Vyzerá to, že celosvetová popoularita Moodle  v kombinácii s nekompromisnými 

podmienkami všeobecnej verejnej licencie dokázala pohnúť softvérovým gigantom, ktorého 

postoje k voľne šíriteľnému softvéru  nie sú  naklonené od samého počiatku existencie firmy. 

 

Záver 

Za posledné roky nadšencov LMS MOODLE neubúda, naopak stále pribúdajú ako vidieť aj 

z príspevku, používateľom sa dostáva všestrannej podpory a noviniek a vylepšení.  
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Abstrakt  
Prvá verzia LMS MOODLE bola vydaná 20. augusta 2002, presne v deň narodenín jeho 

zakladateľa Martina Dougiamasa. Za osem rokov života sa LMS MOODLE dostal do povedomia 

neskutočného množstva študetnov a učiteľov a stal sa svetovou špičkou na poli CMS/LMS/VLE 

systémov. Vďaka rozsiahlej komunite moodlistov prechádza neustálym vývojom. Príspevok prináša 

krátky prehľad noviniek, ktoré sa vo svete MOODLE objavili za posledný rok. 
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NAVIGA – vzdialený prístup k e-knihám a e-časopisom 
 

NAVIGA – remote network access system (e-books and e-journals)  
 

Katarína ŠIMONČÍKOVÁ 

 
Abstract   

NAVIGA is a system for remote access to external online databases covering fultext e-books and e-

journals with high-level quality content. System extend offer of online information resources 

portfolio of the Slovak Agricultural Library in Nitra, especially monographs, encyclopedies and 

reference works. Represents a high user comfort in global network communication environment on 

platform 7/24. 

 

Keywords  

Databases, information resources, e-books, e-journals, remote network access, NAVIGA, 

information-scientific centers, Slovak Republic 

 

Úvod 

 

Slovenská poľnohospodárska kniţnica pri SPU v Nitre, ako moderná akademická 

kniţnica, neponúka len klasické sluţby (poţičiavanie dokumentov, časopisov, klasické 

rešeršné sluţby), ale čoraz viac aj sluţby zaloţené na vyuţívaní moderných informačných 

a komunikačných technológií. Týmito sluţbami sa snaţí získať do radov svojich pouţívateľov 

nielen študentov, ale aj pedagogický, vedecko-výskumný sektor a v poslednom rade aj 

podnikateľský sektor. Realizácia týchto moderných sluţieb je umoţnená vďaka širokej 

podpore informačnej infraštruktúry, ale aj vďaka participácii kniţnice v rôznych projektoch 

Európskej únie, prostredníctvom ktorých je nákup finančne náročných elektronických 

informačných zdrojov zabezpečovaný. 

 

Systém NAVIGA 

 

Slovenská poľnohospodárska kniţnica uţ niekoľko rokov sprostredkúva pre svojich 

pouţívateľov moţnosť prístupu k elektronickým informačným zdrojom (ďalej EIZ) 

prostredníctvom internetu. Na svojej webovej stránke zverejňuje aktuálne prístupné databázy 

ako aj ponuky testovacích prístupov. V minulom roku, v mesiaci jún, zaviedla ako novinku 

sluţbu TuKAN  (Tunel  K Akademickému Netu SlPK pri SPU), pomocou ktorej môţe 

zaregistrovaný pouţívateľ pracovať s licencovanými databázami aj mimo kniţnice, teda je mu 

poskytnutý vzdialený prístup. 

Kniţnica o niečo skôr, a to v júli 2009, prišla so zaujímavou ponukou pre vzdialený prístup 

k externým EIZ. Vďaka spoločnému projektu desiatich slovenských kniţníc „Vytvorenie siete 

s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych kniţníc vrátane ich 

modernizácie“, ktorý bol financovaný zo štrukturálnych fondov v rámci sektorového 

operačného programu Priemysel a sluţby, sa kniţnica stala kontaktnou inštitúciou 

k registrácii záujemcov o prácu v systéme NAVIGA (https://eiz.snk.sk) a to na pôde 

Informačno-vedeckého centra SlPK, ktoré bolo zriadené ako špecializované informačné 

pracovisko na podporu prístupu k informačným zdrojom pre širšiu verejnosť. Gestorom tohto 

projektu je Slovenská národná kniţnica v Martine (ďalej SNK), participujúcimi kniţnicami sú 

tieto kniţnice: 

- Ústredná kniţnica Slovenskej akadémie vied v Bratislave, 

- Slovenská chemická kniţnica pri FCHPT STU v Bratislave, 
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- Univerzitná kniţnica pri Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 

- Slovenská poľnohospodárska kniţnica pri SPU v Nitre, 

- Univerzitná kniţnica pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 

- Univerzitná kniţnica pri Ţilinskej univerzite v Ţiline, 

- Slovenská lesnícka a drevárska kniţnica pri Technickej univerzite vo Zvolene, 

- Štátna vedecká kniţnica v Banskej Bystrici, 

- Štátna vedecká kniţnica v Prešove, 

- Štátna vedecká kniţnica v Košiciach. 

 

Systém NAVIGA ako jeden z výsledkov vyššie uvedeného projektu, slúţi na prezeranie, 

vyhľadávanie, triedenie a správu externých EIZ kniţnice, ďalej na registráciu, aktiváciu 

a správu prístupových práv pouţívateľov k jednotlivým externým zdrojom. NAVIGA má tri 

pouţívateľské úrovne: 

1. pouţívateľ, 

2. knihovník (pracovník niektorej zo zapojených kniţníc s právom prihlásiť sa do správy 

pouţívateľov vlastnej kniţnice, s právom overovať údaje záujemcu o prístup k EIZ, 

aktivovať účet ţiadateľa o registráciu), 

3. editor – správca zdrojov (pracovník s právom vytvárať uţívateľov typu knihovník 

a s právom spravovať informačné zdroje). 

 

Registrácia používateľa 

 

Pouţívateľ môţe vzdialene pristupovať k EIZ len cez svoj pouţívateľský účet, ktorý si vytvorí 

vyplnením webového registračného formulára na stráne https://eiz.snk.sk, odkaz zaregistrovať 

(obr.1) týmito údajmi: 

- prihlasovací e-mail (login),  

- prihlasovacie heslo a jeho overenie,  

- meno a priezvisko,  

- adresa trvalého bydliska (ulica, mesto, PSČ), prípadne telefónny kontakt, 

- spádová oblasť, čím sa myslí kniţnica, cez ktorú chce získať právo prístupu k EIZ. 

- súhlas s licenčnými podmienkami, ktoré sú uvedené tieţ na hlavnej stránke (odkaz 

Podmienky pouţitia). 

 

Po úspešnom odoslaní formulára sa záujemcovi o prístup zobrazí adresa aktivačného miesta – 

príslušnej zvolenej kniţnice. Primárnu registráciu s potvrdením ţiadosti o aktiváciu konta 

vykoná pracovník spádovej kniţnice počas návštevy ţiadateľa, kedy sa kontrolou uvedených 

registračných údajov potvrdí ich platnosť a po podpísaní zmluvy medzi pouţívateľom a SNK 

(prípadne v zastúpení pracovníkom participujúcej kniţnice) sa zaväzuje ţiadateľ dodrţiavať 

licenčné podmienky pre prístup k EIZ cez systém NAVIGA. Konečnú aktiváciu vykoná 

pracovník SNK najneskôr do 48 hodín po doručení potvrdenej ţiadosti. 

Pouţívateľovi, po aktivácii konta zo strany SNK, je zaslaný informačný e-mail a môţe začať 

pracovať. Jeho uţívateľský účet je aktívny 1 kalendárny rok a sluţby sú poskytované 

bezplatne. Krátko pred ukončením platnosti aktivácie, systém zašle na e-mailovú adresu 

pouţívateľa upozornenie o blíţiacom sa ukončení platnosti účtu a ponúkne mu moţnosť 

predĺţiť si registráciu o ďalší rok. 

 

Systém aktívnemu pouţívateľovi umoţňuje editovať jeho registračné údaje, medzi ktoré patrí 

aj heslo. V prípade, ţe heslo zabudne, môţe poţiadať o jeho zaslanie na platnú (registrovanú) 

e-mailovú adresu.  

 

http://dx.doi.org/10.15414/2010.9788055204604
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Dôleţitým aspektom vyţívania sluţieb vzdialeného prístupu prostredníctvom systému 

NAVIGA je to, ţe registrovaný pouţívateľ je v zmluvnom vzťahu nie so Slovenskou 

poľnohospodárskou kniţnicou, ale podpísaním licenčnej zmluvy vzniká zmluvný vzťah medzi 

pouţívateľom a Slovenskou národnou kniţnicou. Preto po prihlásení do systému sú všetky 

jeho aktivity v sieti registrované ako aktivity SNK.  

 
 

Obr.  1 Registračný formulár 

 

Obsahové zameranie systému NAVIGA 

Systém NAVIGA sprístupňuje kolekciu e-kníh a e-časopisov viacerých renomovaných 

zahraničných vydavateľov (EBSCO, Elsevier, Springer, Sage, Emerald, Wiley, IET), celkove 

10 hlavných databáz:  

- Elsevier ScienceDirect Encyclopedies and Refworks,  

- Elsevier ScienceDirect E-books,  

- Elsevier Engineering Village REFELEX,  

- Springer–E-books,  

- Sage Premier 2008-2009,  

- Emerald Insight,  

- Wiley–InterScience – E-books,  

- Willey-Interscience – Reference Works,  

- IET Digital Library a  

- EBSCO. 

Kolekcia databáz pozostáva zhruba z 57.000 titulov vedeckých a odborných publikácií 

v plnom texte. Ich tematické zameranie je veľmi široké, nejde len o poľnohospodárstvo, ale aj 

o potravinárstvo, biotechnológie, environmentálne vedy, techniku, strojárstvo, energetiku, 

inţiniering, počítačové vedy a technológie, informatiku, medicínu humánnu i veterinárnu, 

ekonomické, sociálne a humanitné vedy, ako aj právo. Zastúpené sú tieţ prírodné vedy, napr. 

biológia, matematika, chémia, petrochémia, fyzika, astronómia. Pretoţe ide o publikácie 

svetových vydavateľov, je prevaţná časť v anglickom jazyku, len asi 10% je v nemčine. 

http://dx.doi.org/10.15414/2010.9788055204604
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Elektronické knihy predstavujú hlavne encyklopédie, monografie, príručky a zborníky. 

Elektronické časopisy a ich obsahy sú prístupné cez jednotlivé roky, čísla, články. 

 

Vyhľadávanie v systéme NAVIGA 

Prihlásením sa cez prihlasovací e-mail a heslo, sa pouţívateľovi otvorí jeho pouţívateľské 

konto, prístup k EIZ. V ňom môţe svoje poţiadavky formulovať podľa viacerých kritérií: 

- názov publikácie, 

- autor, 

- ISBN / ISSN, 

- vydavateľstvo, 

- kategórie (kolekcie vydavateľstiev), 

- typ dokumentu. 

Vyhľadané informačné zdroje sú abecedne zoradené podľa prvého slova z názvu a výsledok 

vyhľadávania sa zobrazuje po 50 záznamoch na strane. Výsledok vyhľadávania je vţdy 

zobrazený v tvare: názov publikácie, názov vydavateľstva, kolekcia, kategória a typ 

dokumentu. V názve publikácie je odkaz na publikáciu na stránke vydavateľa, ostatné 

zobrazené údaje k danému dokumentu môţu slúţiť ako filtre. Pouţívateľ má vo svojom konte 

k dispozícii záloţku Osobná zloţka. V nej si môţe uloţiť buď celé vyhľadávanie alebo svoje 

obľúbené tituly jednotlivo. 

 

Záver 

Systém NAVIGA funguje uţ viac ako rok. Pri hodnotení jeho vyuţívania Slovenská 

poľnohospodárska kniţnica môţe skonštatovať, ţe v porovnaní s ostatnými participujúcimi 

kniţnicami dosahuje stredné hodnoty ako v počte pouţívateľov, tak aj v počte zrealizovaných 

rešeršných vyhľadávaní. Cieľom ďalšej práce je nielen získať nových pouţívateľov, ale snahy 

sa orientujú aj na skvalitnenie pouţívateľského komfortu a to v spolupráci s garantom 

projektu a riešiteľmi aplikácie. Ako najväčšia výzva sa javí doriešenie ďalších vyhľadávacích 

limít ako je vyhľadávanie pomocou kľúčových slov na úrovni federtaívneho vyhšadávania vo 

všetkých doptupných zdrojoch. 

 

Abstrakt 

 

Systém NAVIGA slúţi registrovaným pouţívateľom pre vzdialený prístup k externým 

plnotextovým multiodborovým databázam e-kníh a e-časopisov renomovaných svetových 

vydavateľstiev. Rozširuje sa tým portfólio elektronických informačných zdrojov Slovenskej 

poľnohospodárskej kniţnice o hodnotnú, najmä monografickú a ďalšiu kniţnú produkciu. 

Prináša vysoký pouţívateľský komfort v podobe dostupnosti na platforme 7/24 v globálnom 

sieťovom komunikačnom prostredí.  

 

Kľúčové slová   

Databázy, elektronické informačné zdroje, licencované informačné zdroje, e-knihy, e-

časopisy, vzdialený prístup, systém NAVIGA, informačno-vedecké centrá, Slovenská 

republika 

 

Kontakt 

Bc. Katarína ŠIMONČÍKOVÁ, Slovenská poľnohospodárska kniţnica pri SPU v Nitre, 

Štúrova 51, 949 59 Nitra, tel.: 037/6415033, e-mail: katarina.simoncikova@uniag.sk 

alebo: ivc@slpk.uniag.sk 

 

Recenzent: Ing. Ľubica Šemeláková, CIT FEM SPU v Nitre 
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Prehľad udalostí a trendov v oblasti informačných technológií 
 

Overview of events and trends in information technology 

 

 

Darina TOTHOVÁ 

 

Abstract 

In the field of information technology, the big changes happen in one year. There are changes 

in  configuration, design, pricing, but also in views, what is more efficient or prospective. It is 

up to us, how quickly we can accept these changes, how we approach to innovation, how 

quickly we offer new technologies to students. 

 

Key words 

ICT, hardware, software, computer networks 

 

Úvod 

Farebné notebooky, v ktorých sa skrýva nielen elegancia, ale aj výkon a mobilita, PDA telefóny, 

ktoré uţ nie sú ťaţké, a najmä preto neobľúbené a ktorým hovoríme komunikátory, nakoľko 

neslúţia iba jednému účelu, ale naozaj umoţňujú komunikáciu, otázky, či ethernetové káble 

alebo bezdrôtové technológie, to je dnešná doba. 

  

Hardvér 

 

Intel Core i7  

V rámci konania IDF 2009 v San Franciscu spoločnosť Intel predstavila aj mobilný procesor Intel 

Core i7  ako aj mobilný procesor Intel Core i7 Extreme Edition. Oba sú postavené na architektúre 

Nehalem, pričom budú štandardne párované s čipovou sadou Intel PM55 Express. Pred rokom to 

boli prvé desktopové procesory. 

Acer Predator  

Firmu Acer väčšina uţívateľov pozná ako výrobcu notebookov rôznych tried a monitorov. V jej 

ponuke môţeme nájsť aj jednu zaujímavosť. Nachádzajúca sa medzi počítačovými zostavami pod 

označením Acer Aspire Predator, ktorá prišla na trh v roku 2008. Nová línia je určená 

náročnejším zákazníkom, ktorí zároveň neváhajú pri kúpe si priplatiť. Všetky systémy 

prichádzajú s vodným chladením, operačným systémom Windows Vista Ultimate alebo Home 

Premium, čipovou sadou Nvidia nForce 780i SLI, moţnosťou rozširovania základnej operačnej 

pamäte do 8 GB, s moţnosťou osadenia DVD napaľovačky a Blu-ray mechaniky, nechýba 

čítačka pamäťových kariet. Zaujímavý je aj dizajn, viď. obrázok č. 1. V druhej generácii herného 

desktopu výrobca pouţil veľmi expresívnu skrinku v oranţovo-čiernom prevedení. Prednú časť 

http://dx.doi.org/10.15414/2010.9788055204604
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tvorí vyklápací kryt, pod ktorým sú optické mechaniky a dvierka pre ľahký prístup k zásuvkám 

pre pevné disky. Z exteriérových záleţitostí treba spomenúť čítačku pamäťových kariet a 

jedenásť USB konektorov. Acer Predator AG7750 je silný stroj, ktorý má štvorjadrový procesor 

Intel Core i7, 12 GB operačnej pamäte, poldruha terabajtu na pevnom disku a o najdôleţitejšiu 

vec pri hrách – grafiku – sa stará Nvidia GeForce GTX470. Základná doska je pripravená na 

ďalšie dve karty, ak by sa pouţívateľovi málilo výkonu. Multimediálnu časť Predatora dopĺňa 

osemkanálová high-definition zvuková karta.  

   

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1  Zdroj: http://www.zive.sk/Getfile.aspx?id_file=425034122  

a http://technologie.etrend.sk/hardver-a-softver/herny-1.html 

 

Asus uvádza 4 nové EeeTop PC ET2010 
 

Osobné počítače typu všetko v jednom, ktoré disponujú 20" displejom s rozlišením 1400 x 900 

a k tomu tieţ rozhraním HDMI. Hrúbka všetkých modelov je iba 2,54 cm, teda vysnívaný 1 palec 

a moţnosťou je umiestniť PC na stenu.  

  

Apple iPad  - Revolučná novinka Apple iPad umoţňuje pouţívateľom napríklad prehľadávať 

web, čítať a odosielať e-maily, zdieľať a prezerať fotografie, pozerať videá, počúvať hudbu, hrať 

hry, čítať elektronické knihy. iPad má hrúbku 1,3 cm a hmotnosť pribliţne 0,7 kg. Výdrţ batérie 

je do 10 hodín. 

 

- Spoločnosť HP nedávno oficiálne odkúpila Palm, ktorý sa mimo iného zameriava na vývoj 

vlastného operačného systému WebOS, ktorého  cieľovou skupinou boli predovšetkým 

mobilné telefóny s ARM architektúrou. V súčasnosti sa pracuje na jeho implementácii do 

väčšieho dotykového zariadenia, a to tabletu. 

- Tablet PC HP Slate mal byť konkurenciou Apple iPadu, jeho vývoj bol však ukončený 

predovšetkým kvôli nízkej výdrţi batérie, čo sa zdôvodňuje pouţitím beţného x86 procesora 

Intel Atom a plnohodnotného operačného systému Windows 7. Kombinácia oveľa 

úspornejšieho ARM procesora a mobilného operačného systému nemá v tejto oblasti zatiaľ 

konkurenciu, rovnako  tak aj na poli rozmerov samotného zariadenia. 
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- Zákulisné informácie tak prezrádzajú, ţe HP vyvíja nový Tablet PC s kódovým označením 

„Hurricane“, ktorý vyuţíva ARM architektúru a taktieţ kompatibilný mobilný operačný 

systém WebOS od Palmu. Tento systém poskytuje najnovšie moţnosti sociálneho prepojenia 

i multitasking, vzhľadovo je podobný i súčasným systémom ako Android OS alebo iPhone 

OS. 

 

 

Ethernetové káble alebo WLAN? 

 

Zaujímavý článok na túto tému nájdeme v Computerworld č. 9  
 

Obr. č. 2  

Zdroj: http://static.itnews.sk/a501/image/file/2/0024/goZxEw3s.jpg 

 

Rozhodnutie, či sa v podniku prikloniť k bezdrôtovej technológii, môţe urýchliť ekonomický 

rozbor. Podľa predstaviteľov firmy Cisco je však inštalácia iba WLAN krátkozraký prístup. 

Odpoveď nie je jednoduchá. Veľa organizácií interne preberá túto základnú otázku, keď má 

vymeniť staršie prepínače alebo keď sa rozhoduje o prepínanej infraštruktúre pre nové budovy. 

Jasná a jednoduchá odpoveď však neexistuje.  

  

- „Reštrukturalizácia tohto typu rozhodne prebieha,“ tvrdí Michael King, riaditeľ výskumu 

mobilných a bezdrôtových technológií spoločnosti Gartner. „Koncom roka 2011 bude 70 

percent všetkých nových portov mať bezdrôtovú podobu. 

- Cisco stále povaţuje klasické eternetové rozvody za potrebné. Dodávateľ propaguje tzv. 

jednotnú sieť, tvorenú kabeláţou, bezdrôtovou LAN a pokrytím celulárnou technológiou 3G.  

 

Mnoho ľudí je presvedčených, ţe podnikové siete Wi-Fi, a to dokonca ani s vyuţitím technológie 

802.11n s vysokou priepustnosťou, nedokáţu ponúknuť spoľahlivosť, zabezpečenie a šírku 

pásma, ktoré súčasné aplikácie poţadujú. Iní sú, naopak, obdobne presvedčení, ţe dokáţu. 

Niektorí trvajú na tom, ţe budúce televízne sluţby vyuţívajúce protokol IP vyţadujú kabeláţ, iní 

si aţ takí istí nie sú a zvaţujú, či v konečnom dôsledku IPTV ospravedlní vlastníctvo stoviek 

nevyuţitých prepínačov s ročnými zmluvami na údrţbu, ktoré môţu predstavovať stovky eur za 

kaţdý kus. 

Existujú diskusie o tom, či bezdrôtové siete vrátane štandardu 802.11n s vysokou priepustnosťou 

budú schopné poskytovať dostatočnú šírku pásma. „Väčšina používateľských aplikácií, či už sú 

mobilné, alebo fixné, zostáva orientovaná na transakcie a dobre vyjde so šírkou pásma 1 Mb/s, či 

už ide o e-maily, prehliadanie webu, prenosy súborov a prístup k databázam,“ uvádza Brad 

Noblet, predtým riaditeľ IT a v súčasnosti konzultant pre bezdrôtové siete. „Vynikajúce výsledky 

možno pri obmedzení prenosov len na 1 Mb/s získať aj pri prenosoch v reálnom čase, ktoré sú 

citlivé na oneskorenie, ako je napríklad hlas a video. Umožňujú to kompresné technológie, ako 

MP4 alebo inteligentné ukladanie do vyrovnávacej pamäte.“  

 

Bezdrôtový prenos obrazu 

 

- Společnosť Intel chce intenzívne podporovať bezdrôtovú technológiu Wi-Di pre prenos 

obrazu, a to najmä v mobilných zariadeniach. 
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- Wi-Di umoţňuje prenášať obraz a video z beţných PC napr. na veľkoplošné televízne 

obrazovky bez nutnosti pouţívať káble. Táto technológia by sa mala čoskoro objaviť 

i v netbookoch, tabletoch, či mobilných telefónoch. 

- Technológia vyuţíva grafické moţnosti procesorov Core a Wi-Fi modulov k vytvoreniu 

spojenia medzi počítačom a napr. televíznym prístrojom, pričom príslušný softvér, ktorý je 

súčasťou technológie, automaticky zaistí proces prenosu obrazu z PC do TV. 

 

Mobily, komunikátory 

 

- HTC Evo 4G s Androidom pre sieť štvrtej generácie - nový operačný systém Android 2.1 

a viac ako 35 000 aplikácií, Zariadenie s 1 GHz procesorom Snapdragon od Qualcommu 

obsahuje 8 Mpix kameru so záznamom v kvalite HD na zadnej strane, 1,3 Mpix kameru na 

videokomunikáciu na prednej strane, multidotykový 4,3-palcový displej s rozlíšením 480 × 

800 bodov, G-senzor, GPS, A-GPS, navigáciu, digitálny kompas a mnoţstvo ďalších 

zaujímavých funkcií, rozmery 122 × 66 × 12,7 mm, hmotnosť 170 g s podporou Wi-Fi. 

- Tchajwanský výrobca mobilných telefónov spoločnosť HTC poţiadala americkú Komisiu pre 

mezinárodný obchod (ITC) kvôli porušeniu patentov o vydanie zákazu predaja populárneho 
počítačového tabletu iPad, mobilného telefónu iPhon a multimediálneho prehrávača 
iPodu na území USA.  

- Nejnovější mobily dostanou unikátní miniaturní 3D videokameru  

 

Videokonferenčné systémy 

 

 

Obr. č. 3  Zdroj: 
https://www.cisco.com/en/US/netsol/ns669/networking_solutions_solution_segment_home.html#~acc~business_case 

 

Komplexný spôsob implementácie technológií pre spoluprácu na diaľku. Investície do  

„teleprezencie„ prinášajú výhodu iba vtedy, keď je pouţívání ergonomické. Lacná alebo 

uzatvorená videotelefónia túto kvalitu nezaručí a nemá pre organizáciu význam. 

- videokonferencie pre pravidelné porady, osobné rokovania, projektové  riadenie, vzdelávánie, 

konzultácie s kolegami, partnermi, či zákazníkmi. 

- LifeSize, Polycom, Radvision, Tandberg , Microsoft Office Communication Server  a pod. 

svoje produkty medzi sebou neustále testujú a prípadné problémy s  niektorými menej 

pouţívanými funkciami odstraňujú.  

http://dx.doi.org/10.15414/2010.9788055204604
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Prehľad nájdeme na URL: 

http://www.visualgate.cz/videokonference.html?gclid=CID2v8XE36ECFUgh3wodaAuHJw  

Nové riešenia Cisco TelePresence, Cisco Unified Communications a Cisco WebEx prinášajú 

bohaté moţnosti pre vzájomnú spoluprácu medzi podnikmi na báze video a hlasovej komunikácie 

ako aj moţnosti monitorovania prítomnosti spolupracujúcich tímov. Technológie, ako nové 

produkty zjednotenej komunikácie, umoţňujú bezpečnú „business-to-business“ (B2B) 

komunikáciu cez akúkoľvek IP sieť. 

 

Softvér  

- Spoločnosť Microsoft Corporation 12. 05. 2010  pre firemných zákazníkov globálne 

sprístupnila produkty Microsoft Office 2010, Microsoft SharePoint 2010 a tieţ Microsoft 

Visio 2010 a Microsoft Project 2010. 

- Ubuntu spotrebuje viac energie ako Windows 7  

- Spoločnosť Microsoft spustila špeciálnu kampaň, ktorá pouţívateľov prehliadača IE6 

upozorňuje na vypršanie jeho exspiračného dátumu.  

 

Ďalšie zaujímavosti zo sveta OS a SW  

- Najzákernejší vírus tohto storočia je červ Conficker. 

- Open Source operačný systém Chrome OS bude zadarmo, podporia ho Acer, HP, Asus 

a ďalší - prispôsobený bude pouţívateľom, ktorí pracujú najmä s internetom – bude 

prepadákom? 

- Seznam.cz predstavil upravenú verziu obľúbeného Firefoxu  

 

Trendy v oblasti IT  

- Integrácia aplikácií  

- Virtualizácia  

 

Zaujímavosti  

- Výsledky prieskumu počtu predaných periférnych zariadení na Slovensku  

- Zaujímavé myši  

- Levná myš od Microsoftu pracuje na skleněném stole i hrubém koberci 

- Unikátní počítač od Asusu ukrytý v klávesnici se začal prodávat v Česku  

 

Odporúčanie  

- Computerworld č. 10 - vychádza 21. 5. 2010. Hlavná téma: 20 rokov informačných 

a komunikačných technológií v ČR a SR. 

- Ako vyzerá nový rebríček najvýkonnejších počítačov sveta?  

http://dx.doi.org/10.15414/2010.9788055204604
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Súčasné trendy v informačných technológiách  

Prednáška z konferencie NitLib 2010 Web a knižnice, 17. 6. 2010 

 

Kľúčové predpovede spoločnosti Gartner týkajúce sa IKT  

 

Desať kľúčových predpovedí určených IT organizáciám  

1. Do roku 2011 zdvojnásobí Apple svoj podiel na trhu s počítačmi v USA a v západnej Európe.  

2. Do roku 2012 bude 50 percent mobilných pracovníkov pouţívať iné zariadenia neţ 

notebooky.  

3. Do roku 2012 bude 80 percent komerčného softvéru obsahovať prvky open source 

technológie.  

4. Do roku 2012 pôjde najmenej tretina výdavkov na podnikové aplikácie ako nákup sluţby, nie 

produktové licencie.  

5. Do roku 2010 budú technologicky inovatívne firmy nakupovať 40 percent IT infraštruktúry 

ako sluţbu.  

6. Do roku 2009 zahrnie viac neţ tretina IT organizácií jedno či viac environmentálnych kritérií 

medzi šesť hlavných kritérií pre nákup IT produktov. 

7. Do roku 2010 sa bude 75 percent organizácií pri nákupe počítačového hardvéru záväzným 

spôsobom riadiť kritériami energetickej náročnosti celého ţivotného cyklu a stopy CO2.  

8. Do roku 2011 budú musieť dodávatelia veľkých svetových firiem prostredníctvom 

nezávislého auditu doloţiť kvalitu vlastnej environmentálnej politiky, ak si budú chcieť 

pozíciu hlavného dodávateľa udrţať. 

9. Do roku 2010 budú preferencie koncových pouţívateľov rozhodovať o polovici všetkého 

nakúpeného softvéru, hardvéru a IT sluţieb vo firmách.  

10. Do roku 2011 vzrastie počet 3D tlačiarní v domácnostiach a firmách stonásobne v porovnaní 

s rokom 2006.  

 

K bodu 1.  

Do roku 2011 zdvojnásobí Apple svoj podiel na trhu s počítačmi v USA a v západnej Európe.  

- Posilnenie pozície spoločnosti Apple na trhu s počítačmi je výsledkom slabosti konkurencie 

i vlastného úspechu. Apple konkuruje prepojením softvéru s hardvérom, ktoré ponúka ľahké 

ovládanie a flexibilitu, priebeţnú a častejšiu inováciu, a širokým záberom rôznych zariadení, 

ktoré spolu navzájom spolupracujú.  

- Novinky v Apple  

- Nový Apple Mac Mini: novinka v štýle Unibody  

- Nový Mac Mini je vysoký len 36 mm a hrana jeho štvorcového pôdorysu má 195 mm. 

- Nový Apple iPhone HD 

- vstavaná interná pamäťou 64 GB, 

- rozlišenie 960x640 pixlov 

http://dx.doi.org/10.15414/2010.9788055204604
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- Nová verzia operačného systému Mac OS X 10.6.4 

- Tablet iPad - zariadenie ovládané dotykom - slúţi na surfovanie po webe, ako čítačka 

elektronických kníh, ale aj ako zariadenie na prehrávanie multimédií či hranie hier, obsahuje 

adresárové i kalendárové funkcie a môţe vyuţiť prispôsobený balík kancelárskych programov 

iWork.  

- Apple iPad: Revolučná novinka Apple iPad umoţňuje pouţívateľom napríklad prehľadávať 

web, čítať a odosielať e-maily, zdieľať a prezerať fotografie, pozerať videá, počúvať hudbu, 

hrať hry, čítať elektronické knihy. iPad má hrúbku 1,3 cm a hmotnosť pribliţne 0,7 kg. Výdrţ 

batérie je do 10 hodín. 

K bodu 2.  

Do roku 2012 bude 50 percent mobilných pracovníkov pouţívať iné zariadenia neţ notebooky.  

- I napriek tomu, ţe sa rozmery a hmotnosť notebookov neustále zniţujú, sťaţujú si mobilní 

pracovníci na nepohodlie pri ich neustálom prenášaní. Skrátka pouţívateľom prekáţa, ţe 

notebook je stále dosť veľký. Výrobcovia pracujú na riešení, ktoré by im malo vyhovieť. 

Vyvíjajú novú triedu vreckových on-line zariadení za menej neţ 400 USD a serverové 

a webové aplikácie dostupné z akéhokoľvek miesta. Existuje aj nová trieda aplikácií, určená 

na „prenos osobnosti“, ktorá ochráni pracovné prostredie nastavené pouţívateľom tak, aby ho 

bolo moţné obnoviť na niekoľkých miestach a v rôznych systémoch.  

- Malé zariadenia. 

- Spoločnosť HP nedávno oficiálne odkúpila Palm, ktorý sa mimo iného zameriava na vývoj 

vlastného operačného systému WebOS, ktorého cieľovou skupinou boli predovšetkým 

mobilné telefóny s ARM architektúrou. V súčasnosti sa pracuje na jeho implementácii do 

väčšieho dotykového zariadenia, a to tabletu. 

- Tablet PC HP Slate mal byť konkurenciou Apple iPadu, jeho vývoj bol však ukončený 

predovšetkým kvôli nízkej výdrţi batérie, čo sa zdôvodňuje pouţitím beţného x86 procesora 

Intel Atom a plnohodnotného operačného systému Windows 7.  

- Zákulisné informácie prezrádzajú, ţe HP vyvíja nový Tablet PC s kódovým označením 

„Hurricane“, ktorý vyuţíva ARM architektúru a taktieţ kompatibilný mobilný operačný 

systém WebOS od Palmu. Tento systém poskytuje najnovšie moţnosti sociálneho prepojenia 

i multitasking, vzhľadovo je podobný i súčasným systémom ako Android OS alebo iPhone 

OS.  

- HTC Evo 4G s Androidom pre sieť štvrtej generácie - Nový operačný systém Android 2.1 

a viac ako 35 000 aplikácií, aj to sú lákadlá, ktorými chce nový mobilný telefón HTC Evo 4G 

pre sieť novej generácie získať svojich zákazníkov. Zariadenie s 1 GHz procesorom 

Snapdragon od Qualcommu obsahuje 8 Mpix kameru so záznamom v kvalite HD na zadnej 

strane, 1,3 Mpix kameru na videokomunikáciu na prednej strane, multidotykový 4,3-palcový 

displej s rozlíšením 480 × 800 bodov, G-senzor, GPS, A-GPS, navigáciu, digitálny kompas 

a mnoţstvo ďalších zaujímavých funkcií. Telefón s rozmermi 122 × 66 × 12,7 mm, 

hmotnosťou 170 g s podporou Wi-Fi . 

- Novinky v oblasti notebookov. 

http://dx.doi.org/10.15414/2010.9788055204604
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- ASUS EeePC 1001P, 10" netbook, 1GB pamäť a 160GB disk, Wifi a WIndows XP Home 

Edition. Exkluzívna technológia ASUS Super Hybrid Engine zvyšuje energetickú účinnosť. 

Eee PC sa práve preto môţe pýšiť dlhou výdrţou batérie. 

- ASUS N61JV-JX051, 16" HD, Intel i3, 4GB, 500GB, USB 3.0, NVIDIA GT325M, 

Bluetooth, bez OS, Hybrid TV Tuner (Analog+DVB-T) + DO. 

- NEW Lenovo IdeaPad S10-3, 10.1" LED, Intel i3, 1GB, 160GB, Bluetooth, Windows 7 

Veľmi elegantný netbook z dielne spoločnosti Lenovo s 10palcovým displejom a procesorom 

Intel Atom. Veľmi malý a ľahký počítač je ideálnym spoločníkom na cesty pre uţívateľov, 

ktorí potrebujú mať svoj počítač neustále pri ruke.  

- NEW HP Mini 210-1099ec. Nový dizajn od spoločnosti HP. 10.1" LED, 2GB, 320GB, 

Bluetooth, Windows 7. Je kompaktný, ľahký a napájanie vydrţí celý deň. Pri hrúbke menej 

ako 3 cm a pri 1,13 kg sa pohodlne zmestí do ruksaku alebo kufríka.  

- DELL Inspiron Mini. V rôznych farbách – zelený, ruţový, fialový, strieborný, čierny 

- NEW Lenovo IdeaPad S10-3 

Nový mini tablet od spoločnosti LENOVO. 10.1" LED, 2GB, 250GB, Bluetooth, Windows 7 

Váţi niečo málo cez 1kg, je tenký 18mm, ale obsahuje tie najlepšie funkcie, ako technológia 

rozpoznania tváre VeriFace™ pre jednoduché prihlásenie do systému, OneKey™ Resource 

System pre ľahkú zálohu a obnovu dát, stereo reproduktory s technológiou Dolby® 

Headphone a výdrţ na nabitie aţ 7 hodín.  

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4  Zdroj: http://www.notebook.sk 

 

Projekcia 

 

Miniatúrny projektor 3M MPro150  
- Pico projektor, s ktorým premietnete obraz s uhlopriečkou aţ 50“.  

- Maximálne rozlíšenie 640x480 bodov, 1 GB vnútornej pamäte rozšíriteľnej o SD karty. 

- Pracuje aj bez počítača so súbormi MS Office, PDF, JPG, MP3 a ďalšími. Nechýbajú ani 

stereoreproduktory a statický stojan. 

 

K bodu 3.  

Do roku 2012 bude 80 percent komerčného softvéru obsahovať prvky open source technológie  

Mnohé open source technológie sú vyzreté, stabilné a ľahko integrovateľné. Ponúkajú predajcom 

a pouţívateľom moţnosť zníţiť celkové náklady na vlastníctvo a zvýšiť návratnosť investície. 

Firmy, ktoré túto skutočnosť budú ignorovať, budú v značnej komparatívnej nevýhode. Väčšina 

veľkých predajcov softvéru začne v budúcich piatich rokoch povaţovať prijatie open source 

stratégie za nevyhnutný predpoklad na udrţanie konkurenčných výhod.  

http://dx.doi.org/10.15414/2010.9788055204604
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K bodu 4.  

Do roku 2012 pôjde najmenej tretina výdavkov na podnikové aplikácie ako sluţbu, nie 

produktové licencie.  

- Softvér ako sluţba (SaaS) umoţňuje pouţívateľskej organizácii platiť za softvér v pomere 

k jeho vyuţitiu. Tento princíp je zásadne odlišný od tradičného obnovovania licencie za 

pevne stanovenú cenu. Model SaaS, ktorý podporujú všetci veľkí predajcovia biznis aplikácií 

(Oracle, SAP, Microsoft) a lídri z oblasti webových technológií (Google, Amazon), sa 

v najbliţších piatich rokoch dočká rýchleho rozšírenia a stane sa beţnou záleţitosťou.  

- Softvér ako sluţba, v anglickom jazyku Software as a Service (SAAS)  

- Je to model pouţívania a vyuţívania softvérovej aplikácie, kedy softvérová aplikácia je 

inštalovaná na serveroch poskytovateľa sluţby. Sluţba je poskytovaná prostredníctvom 

internetu. Pouţívateľovi na vyuţívanie sluţby stačí osobný počítač, internetový prehliadač a 

pripojenie na internet.  

- Pouţívateľ za pouţívanie sluţby platí poplatok, ktorý je závislý od pouţívania sluţby. To 

znamená keď sa sluţba nevyuţíva, tak sa za sluţbu ani neplatí. Poplatok nie je závislý od 

počtu pouţívateľov vo firme. Okrem poplatku za pouţívanie firma neplatí ţiadne iné "skryté" 

poplatky (údrţba, školenie apod. ). 

 

Pouţívaním Softvéru ako sluţby firma neinvestuje do aplikačného softvérového balíka, ktorý 

by následne odpisovala niekoľko rokov. To znamená, ţe firma zniţuje svoje fixné náklady na 

úkor variabilných nákladov.  

 

K bodu 5.  

Do roku 2010 budú technologicky inovatívne firmy nakupovať 40 percent IT infraštruktúry ako 

sluţbu  

- Dostupnosť širokopásmového pripojenia k internetu uţ umoţňuje reálne uvaţovať  

o umiestnení infraštruktúry na iné miesto, a to pri zachovaní rovnakej doby reakcie (rýchlosti 

práce s počítačom). Firmy veria, ţe rozšírenie architektúry orientovanej na sluţby (SOA) 

povedie k uvoľneniu väzby medzi aplikáciami  

a špecifickou infraštruktúrou. Tento trend by mohol ukončiť tradičnú závislosť od jediného 

dodávateľa  

a zníţiť náklady na prechod k inému dodávateľovi. To znamená, ţe zákazníci by mali posilniť 

svoje oddelenia strategického nákupu, aby boli schopné vyhodnocovať ponuky a postupne 

nahradiť tradičné hodnotiace kritéria novými, ktoré budú rešpektovať nové pravidlá trhu.  

 

K bodu 6.  

Do roku 2009 zahrnie viac neţ tretina IT organizácií jedno či viac environmentálnych kritérií 

medzi šesť hlavných kritérií pre nákup IT produktov.  

- Na počiatku bude snaha zníţiť náklady. Firemné dátové centrá sa totiţ musia vyrovnať 

s rastúcimi energetickými nárokmi vlastnej infraštruktúry  

a existuje tu významný potenciál zvýšiť environmentálnu udrţateľnosť všetkých IT 

produktov a sluţieb bez akýchkoľvek kompromisov v cene či výkone. V budúcnosti sa potom 
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záujem IT organizácií presunie od výkonu produktov smerom k poţiadavkám na zníţenie 

energetickej náročnosti.  

 

K bodu 7.  

Do roku 2010 sa bude 75 percent organizácií pri nákupe počítačového hardvéru záväzným 

spôsobom riadiť kritériami energetickej náročnosti celého ţivotného cyklu a stopy CO2  

- Väčšina poskytovateľov technológií má len nízke alebo dokonca ţiadne povedomie 

o energetickej náročnosti celého ţivotného cyklu a emisiách CO2 svojich výrobkov. Niektorí 

poskytovatelia proces stanovenia udrţateľnosti ţivotného cyklu začali alebo sa aspoň 

s dopytom na spotrebu energie a emisie obrátili na kľúčových dodávateľov uţ 

v predchádzajúcich rokoch, väčšina ostatných začne podobné informácie na odlíšenie 

vlastných výrobkov pouţívať aţ v tomto roku a firmy môţu tento typ informácií pouţívať ako 

výhodisko pri rozhodovaní o nákupe.  

 

K bodu 8.  

Do roku 2011 budú musieť dodávatelia veľkých svetových firiem prostredníctvom nezávislého 

auditu doloţiť kvalitu vlastnej environmentálnej politiky, ak si budú chcieť pozíciu hlavného 

dodávateľa udrţať. 

- Tieto veľké mená svetových firiem pomáhajú vytvoriť prvú vlnu zelených sourcing politík 

a iniciatív. Tieto politiky pritom zahŕňajú viac neţ iba snahu minimalizovať emisie alebo 

poţiadavku na dodávateľa, aby vyhoveli miestnym zákonom v oblasti ţivotného prostredia. 

Napríklad spoločnosť Timberland zaviedla Green Index, rating environmentálnej kvality 

obuvi. Home Depot pripravuje hodnotiace kritériá pre audit ponúk dodávateľov nového 

produktového radu EcoOptions.  

 

K bodu 9.  

Do roku 2010 budú preferencie koncových pouţívateľov rozhodovať o polovici všetkého 

nakúpeného softvéru, hardvéru a IT sluţieb vo firmách.  

- Vzostup internetu a internetového prehliadača sprístupnil výpočtovú techniku a spôsobil, ţe 

jedinci dnes rozhodujú o technológiách na osobné i firemné vyuţitie. IT organizácie 

zohľadňujú tento záujem pouţívateľov a plánujú zahrnúť rozhodovanie pouţívateľov do 

analýzy rizík a inovácie biznis stratégie. 

 

K bodu 10.  

Do roku 2011 vzrastie počet 3D tlačiarní v domácnostiach a firmách stonásobne porovnaní 

s rokom 2006. 

- Technológia pouţívateľovi umoţňuje poslať súbor s 3D náčrtom zariadeniu podobnému 

tlačiarni, ktoré vyrobí model z kvádra ţivice. Výrobca si môţe vytvárať presné modely 

nových produktov a neplatiť špecialistov. Pouţívatelia si môţu vymodelovať herné avatary, 

s ktorými pracujú on-line. Výrobcovia môţu uvaţovať aj o moţnosti ponúkať niektoré 
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komponenty na objednávku bez nutnosti udrţiavať zásobu náhradných dielov. Tlačiarne do 

10 000 USD uţ boli ohlásené na tento rok a otvárajú si tak cestu na spotrebiteľský trh.  

 

Ďalšie predpovede spoločnosti Gartner  

 

- Sociálne siete  

- Aţ u 20 % podnikových pouţívateľov nahradia do roku 2014 sluţby sociálnych sietí 

pouţívanie elektronickej pošty ako primárneho prostriedku interpersonálnej komunikácie.  

- V priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov pritom väčšina spoločností bude budovať 

vlastné interné spoločenské siete alebo dovolí svojim zamestnancom pouţívať na 

obchodné účely svoje súkromné účty spoločenských sietí.  

- Spoločenské médiá  

- Do roku 2012 bude viac ako 50 % podnikov pouţívať tzv. activity stream aplikácie, 

medzi ktoré patrí aj mikroblogovanie. Samostatný podnikový mikroblogovací systém 

však bude mať menej ako 5 % z nich.  

- V priebehu roka 2012 viac ako 70 % spoločenských médií vznikajúcich z iniciatívy IT 

organizácií zlyhá, uspeje iba 20 %. Naproti tomu úspešných bude aţ 50 % iniciatív 

vychádzajúcich z podnikovej oblasti.  

- Inteligentné telefóny  

- V priebehu piatich rokov bude 70 % kolaboračných a komunikačných aplikácií určených 

pre osobné počítače vytváraných na základe skúseností získaných z pouţívania 

podobných aplikácií určených pre inteligentné telefóny. Táto predpoveď počíta s tromi 

miliardami mobilných telefónov, ktoré budú vo svete slúţiť ako prostriedok komunikácie 

a spolupráce, pričom v časti sveta budú prvým a jediným prostriedkom.  

 

Hype krivka Gartner 

 

Pohyb na krivke 
Technológie zanesené na hype krivke prechádzajú piatimi štádiami, ktoré charakterizujú ich 

vyspelosť – od štartu cez vrcholné očakávania spojené s intenzívnou medializáciou novej 

technológie po fázu dezilúzie, keď záujem opadá a hrozí tu najväčšie riziko zastavenia ďalšieho 

vývoja. No v prípade, ţe sa s týmto prepadom pozornosti technológie (a ich zástancovia) 

vyrovnajú, smerujú uţ cez štádium návratu k realite k mainstreamovým implementáciám vo 

firemnom prostredí, čo charakterizuje fázu dospelosti a stability.  

- Technológie, ktoré majú dosiahnuť plnú úroveň dospelosti v horizonte dvoch aţ piatich rokov 

– podľa Gartner. 

- Cloud computing – spolu s tým, ako firmy hľadajú spôsoby, ako čo najviac zefektívniť svoje 

IT sluţby, rastie záujem o moţnosť získať takéto sluţby z cloudov namiesto ich 

zabezpečovania vlastnými prostriedkami. Tento trend sa týka hlavne kúpy výpočt. výkonu, 

úloţného priestoru či biznis aplikácií a dodávatelia potom budú ponúkať rôzne varianty cloud 

computingu, ako sú privátne cloudy či rôzne hybridné prístupy.  
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Obr. č. 4  Zdroj: Hype krivka Gartner - 2009  

 

- Čítačky elektronických kníh – v tomto roku vyvolali veľkú pozornosť nové modely čítačiek 

od spoločnosti Amazon alebo Sony, ale tie sú stále poznačené problémami s proprietárnymi 

formátmi súborov a správou autorských práv digitálnych dokumentov. To spolu so stále 

vysokými cenami obmedzuje výrazne ich rozšírenie a odsudzuje sa v najbliţšom čase na 

cestu do fázy dezilúzie, ktorú by však po vyriešení týchto problémov mohli rýchlo prekonať. 

- Balíčky sociálneho softvéru – všeobecné povedomie o sociálnom softvéri je umocnené 

popularitou sociálnych sietí a Webu 2.0. Vo firmách všetkých typov v súčasnosti rapídne 

pribúdajú experimenty v tejto oblasti a aj prvotné nasadenie sociálneho softvéru, ktoré bude 

smerovať od jednotlivých neprepojených aplikácií po celé integrované balíky, od ktorých sa 

odvíjajú očakávania mnohých prínosov. No dezilúzia v tomto prípade nastáva pri realizácii, 

ktorá je spojená s veľkým úsilím, ktoré efektívne nasadenie sociálneho softvéru sprevádza.  

- Mikroblogovanie – výrazná popularita (hlavne vďaka Twitteru), teraz však uţ moţno 

pozorovať charakteristické znaky nevyhnutného prechodu k dezilúzii. No len čo sa 

mikroblogovanie stane štandardnou súčasťou firemných sociálnych platforiem, získa si podľa 

analytikov Gartneru svoje pevné miesto medzi ďalšími komunikačnými kanálmi 

v organizáciách, ako sú uţ zavedené e-maily, platformy wiki alebo klasické blogovanie 

a umoţní nový druh rýchlej a ľahko osvojiteľnej výmeny informácií.  
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Gartner: päť predpovedí pre obdobie 2009-2012 

 

1. V období do roku 2012 bude viac neţ 35 percent z 5000 najväčších spoločností pravidelne 

zlyhávať v robení správnych rozhodnutí ohľadom významných zmien v ich biznise a na trhoch.  

 

Gartner z toho viní nízke investície do informačnej infraštruktúry a biznis nástrojov. Práve preto 

v spoločnostiach neexistuje dostatok informácií, procesov a nástrojov potrebných na to, aby 

zodpovední pracovníci robili informované a akčné rozhodnutia. Väčším spoločnostiam Gartner 

odporúča vytvoriť špecializovaný tím na analýzu zmien IT infraštruktúry, aké majú zodpovedať 

meniacim sa informačným a analytickým potrebám exekutívnych pracovníkov. Menším 

spoločnostiam odporúča celkové investície do informačnej infraštruktúry, procesov a nástrojov 

podporujúcich rozhodovanie.  

 

2.  Do roku 2012 budú obchodné oddelenia kontrolovať najmenej 40 percent celkového rozpočtu 

pre business intelligence (BI).  

Tým, ţe obchodné oddelenia začínajú zvyšovať míňanie financií na integrované analytické 

aplikácie nezávislé od IT štruktúr v podnikoch, môţu vytvoriť celé hromady informácií a 

aplikácií. Tie v konečnom dôsledku pridávajú zloţitosť, obmedzujú kríţovú analýzu a zdrţujú 

plánovanie v danej spoločnosti ako aj robenie zmien.  

 

3.  Do roku 2010 bude mať 20 percent organizácií nejakú analytickú aplikáciu dodávanú v rámci 

SaaS ako štandardný prvok ich business intelligence portfólia.  

 

Lídri IT v podnikoch by mali identifikovať informačných agregátorov v ich odvetví a začať 

integrovať manaţovateľné mnoţstvo do svojich portfólií BI a výkonnostného manaţmentu. 

Navyše by mali pracovať s poskytovateľom informácií aby zabezpečili, ţe informácie preberané 

analytickou aplikáciou SaaS budú vhodne integrované do ich interných dátových úloţíšť.  

 

4. Do roku 2009 sa 'kolaboratívne rozhodovanie' stane novou produktovou kategóriou, ktorá 

kombinuje spoločenský softvér s moţnosťami BI platformy.  

Šikovní IT lídri budú schopní vyuţiť záujem ľudí o neformálnu spoluprácu pomocou 

spoločenských sietí a iného spoločenského softvéru.  

 

5. Do 2012 bude tretina analytických aplikácií, ktoré sú aplikované na obchodné procesy, dodaná 

cez aplikačné mashupy.  

Tieto mashupy (coarse-grained mashups) prenášajú analytické prehľady, napr. vyhľadávacích 

hesiel, skóre, kalkulácie, metriku a grafy do grafického rozhrania pouţívateľovi operačnej 

aplikácie. Podľa analytika spoločnosti Gartner treba integrovať analytické prehľady odvodené z 

informácií, čo organizácie pouţívajú pri riadení svojho biznisu, do rozhodovacích procesov v 

celej spoločnosti.  
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Slovensko  

- Napriek trendu nahrádzania notebookov inými zariadeniami, hlavne uţ spomínanými 

smartphonmi, na Slovensku predaj notebookov stále rastie, i keď sa zvyšuje počet netbookov.  

- Trend nákupu firmy a ich nákupné oddelenia dávajú zatiaľ stále pred celkovou energetickou 

náročnosťou IT produktov alebo súvisiacimi emisiami CO2 prednosť čo najvyššiemu výkonu 

za čo najniţšiu cenu. Podobne nástup 3D tlačiarní na miestnom trhu zatiaľ nepozorujeme, ale 

dá sa predpokladať skorý rozvoj i v tejto oblasti. 

- Trendom je spoločný dôraz na indivíduum, ţivotné prostredie a alternatívne spôsoby nákupu 

a predaja IT sluţieb a technológií.  

- Environmentálny krok – tlač. 

- Šetriť na tlači znamená šetriť pouţitý papier a náplň.  

- Pre tlač textových dokumentov a tabuliek postačí čiernobiela laserová alebo atramentová 

tlačiareň. Farebné laserové/LED tlačiarne začínajú na pribliţne dvojnásobnej cene, sú vhodné 

pre tlač doplňujúcej grafiky, schém a grafov. Vytlačené fotografie nedosahujú kvalitu obrazu 

atramentovej tlačiarne, ale rozdiel nie je veľký.  

- Šetrením na dokumentoch sa rozumie aj zníţenie mnoţstva toneru na stránku, ktoré 

produkuje šedý text a dopĺňanie (tzv. refil) náplní. Niektoré náplne je moţné profesionálne 

alebo svojpomocne doplniť za cenu zlomku novej náplne. 

- Ďalšie úsporné riešenia, ako tlač „in house“, duplex (obojstranná tlač) alebo tlač dvoch 

stránok polovičnej veľkosti na jeden list..  

- V ponuke sú okrem štandardných náplní aj veľké kazety pre väčší objem tlače a šetrenie 

prinášajú i individuálne farebné tlačové kazety. Pri nich je moţné nastaviť, aby čierny text 

bol tlačený iba čiernym tonerom a nie tzv. kompozitne (skladaním z farebných tonerov). 

Oddelené atramentové zásobníky umoţňujú dokúpiť len farbu, ktorá sa naozaj minula. 

- Treba tieţ vţdy zváţiť, či dokument vytlačiť alebo nie. Zo štatistík vyplýva, ţe zbytočne sa 

tlačí často aj 20 – 40% dokumentov.  

 

Trendy v oblasti IT na SPU 

(nielen na SPU?)  

- Integrácia aplikácií  

- Jej hlavný význam spočíva v tom, ţe zabezpečuje sofistikovanú komunikáciu medzi 

jednotlivými subsystémami, čo umoţňuje „oslobodenie“ od nutnosti zaoberať sa výmenou 

údajov s okolím. 

- Príklady realizácie integračnej platformy:  

- integrácia s vyuţitím webových sluţieb,  

- integrácia s vyuţitím messagingového middlewaru (Message Oriented Middleware), 

-  integrácia s vyuţitím aplikačného servera,  

- integrácia s vyuţitím zbernice ESB.  

- Akademický IS? 
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- Virtualizácia (... Cloud computing?) 

- Je proces alebo technika, pri ktorej je nahradený fyzický prostriedok softvérovou 

vrstvou. Takýto prostriedok je pre systém transparentne definovaný, i keď fyzicky 

neexistuje. 

- Serverov 

- Desktopov 

- Aplikácií 

- Prečo? 

- Veľa serverov  

- Mnoţstvo nových aplikácií 

- Nevyuţívanie výpočtového výkonu 

- Testovanie nových verzií 

- Virtuálna kniţnica 

- Riadenie IT procesov 

- Jednotné riadenie posluchární a cvičební 

- http://www.emtest-

sk.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=76  

- Centralizácia procesov 

- Portál VŠ 

- Centrálna elektronická prihláška 

- ....... 

- ......  

- Informačná bezpečnosť (vrátane inovácie zabezpečovacích, monitorovacích a prístupových 

systémov). 

- Rozvoj mobilných aplikácií. 

- Pouţívanie multifunkčných preukazov s integrovaným elektronickým podpisom. 

- .......  

 

Zhrnutie  

- Odborníci, prognostici a futurológovia teda naznačujú trendy v niekoľkých rovinách.  

- V budúcnosti bude segmentu IKT dominovať miniaturizácia, sluţby, virtuálne svety (Web 

2.0, Web 3.0, e-Business 3.0) a ekológia.  

- V roku 2010 nás určite neminú ďalšie a ďalšie novinky v podobe prekvapujúcich fúzií, 

predajov, bankrotov, alebo inovácie na poli dotykových displejoch počítačov, superpočítačov, 

cloud computingu či plávajúcich datacentier.  

http://dx.doi.org/10.15414/2010.9788055204604

http://www.emtest-sk.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=76
http://www.emtest-sk.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=76


Sieťové a informačné technológie 2010           celoškolský odborný seminár s medzinárodnou účasťou 

Nitra, 20. máj  2010 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

92 

- Snáď budú inovatívne produkty natoľko zaujímavé, ţe vytvoria uţitočnú hodnotu pre 

zákazníka a nezapadnú prachom v múzeu rarít. 

 

Záver 

 

Prehľad zaujímavosti v oblasti IKT za uplynulé obdobie opäť poukázal na to, ţe noviniek bolo 

naozaj veľa aj v uplynulom období. Kaţdého zaujalo moţno niečo iné. Dôleţité je, aby sme 

mohli čo najviac noviniek implementovať do výučbového prostredia.  

 

 

Súhrn 

 

V oblasti informačných technológií sa udejú za rok veľké zmeny. Zmeny v konfiguráciách, 

dizajne, cenách, ale i v názoroch, čo je efektívnejšie, perspektívnejšie. Je na nás, ako rýchlo 

tieto zmeny prijmeme, ako pristúpime k inováciám, ako rýchlo ponúkneme študentom nové 

technológie.  
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Čo nového na Portáli VŠ 
 

What's New on the Portal of Universities 

 
 

Darina TOTHOVÁ 
 

 

Abstract 

Portal of universities project has been created on the ground of EUNIS-SK association in 

2005. Project has been presented to Ministry of Education on november 28th 2006. Since then, 

project progresses, it is upgraded, new features are added. Since december 1st 2009, the new 

Portal of universities is running. It is new not only by design but also by the transition to a new 

technological infrastructure, completed geographic center and the Oracle database system. 

 

Key words 

Portal of Universities, EUNIS-SK, Electronisation registration for University 

 

 

Úvod 

Portál VŠ je projekt, ktorý vznikol najmä za účelom lepšej propagácie vysokých škôl z jedného 

miesta, prezentácii garantovaných informácií z vysokých škôl a postupnému prepojeniu 

informačných systémov vysokých škôl. 

 

 

Portál VŠ 

 

Základné informácie  

• Vznik – na zasadnutí Výkonného výboru EUNIS-SK v roku 2005 

• Portál VŠ bol predstavený na MŠ SR 28. 11. 2006,  

• Vysokým školám bol predstavený 15. 2. 2007, odvtedy bol niekoľkokrát propagovaný na 

rôznych seminároch a konferenciách doma i v zahraničí.   

• Zápisy zo stretnutí prac. skupiny, ako i zo stretnutia na MŠ SR a na seminári sa nachádzajú 

na URL: http://www.fem.uniag.sk/eunis/sk/pracovne-skupiny/portalove-riesenie-vs/zapisy-

zo-zasadnuti-ps. Na oboch stretnutiach bola vyslovená podpora Portálu.  

• K pouţitiu Portálu boli spracované návody na obsluhu, ktoré boli zaslané na VŠ, nachádzajú 

sa však aj na stránkach Portálu VŠ po prihlásení sa do konkrétneho modulu (v hornom menu), 

ale i zdruţenia EUNIS SK (http://www.fem.uniag.sk/eunis/sk/dolezite-materialy/materialy-k-

portalu-vs).  

• Všetky hlavné časti Portálu sú v prevádzke, z informácií o VŠ sa tlačí  broţúra Ako na VŠ  

• Od 1. 12. 2009 do 18. 1. 2010 bola vyhlásená pilotná prevádzka inovovaného Portálu VŠ 

(zaslané rektorom VŠ) s moţnosťou zaslania pripomienok. Neprišla ţiadna pripomienka. 
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Pred zasadnutím Slovenskej rektorskej konferencie, bola vyslovená poţiadavka na sekretariát 

SRK o opätovné poţiadanie rektorov VŠ o zabezpečenie aktualizácie informácií na Portáli 

VŠ z dôvodu preberania údajov do Hospodárskych novín pre uchádzačov o štúdium 

a vysokej návštevnosti Portálu VŠ uchádzačmi o štúdium. Táto poţiadavka uţ bola 

akceptovaná a administrátori jednotlivých fakúlt začali aktualizovať študijné programy. Aţ 

v tomto čase sa rozbehlo aj pripomienkovanie Portálu VŠ, a to najmä modulu Informácie 

o VŠ. Ostatné moduly stále nie sú spripomienkované. 

Pripomienky sa postupne akceptovali za aktívnej prevádzky. 

• Od 1. 12. 2009 je v prevádzke nový Portál VŠ -  nový nielen dizajnom, ale bol riešený aj 

prechod na novú technologickú infraštruktúru, a to dobudované geografické centrum 

a databázový systém Oracle, MS SQL. 

• Začiatkom októbra 2009 boli vyzvaní rektori VŠ o potvrdenie menovania a nové menovanie 

zodpovedných osôb za aktualizáciu všetkých modulov Portálu VŠ a menovanie 

zodpovedných osôb do pracovných skupín všetkých celoštátnych rozvojových projektov 

riešených zdruţením EUNIS-SK.  I napriek opakovanej poţiadavke, odpoveď prišla zo 6 VŠ. 

 Na stretnutí k projektom, ktoré sa uskutočnilo 20. - 22. 9. 2009 v Jasnej boli vyzvaní všetci 

zúčastnení, aby pripomienkovali nový Portál VŠ, ktorý bol sprístupnený na neverejnom URL. 

Do 1. 12. 2009 prišla jedna pripomienka, ktorá bola akceptovaná.  

 

Rozsah a okolie Portálu VŠ, väzby na ostatné projekty, používatelia 
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Hlavné ciele  

 

- rozvoj systematicky usporiadaných a odborne garantovaných informácií týkajúcich sa 

vysokých škôl a vytvorenie priestoru na výmenu skúseností,   

- integrácia kľúčových systémov týkajúcich sa vysokých škôl.  

 

Technická infraštruktúra projektov 

 

 
 

Posledné úlohy 

 

- Prechod Portálu VŠ na inú technológiu. 

- Zapracovať prepojenie so systémami univerzít portál <–> VŠ (XML) – poţiadavka VŠ 

pre moduly Informácie o VŠ, Konferencie a semináre. 

- Zapracovať prepojenie s CMS systémom MŠ SR (Informácie MŠ SR pre VŠ). 

- Zvýšiť bezpečnosť. 
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- Upraviť modul IT projekty – skvalitnenie výstupu do pdf, zakúpenie xhtml editora 

a komponentov (rtf), pridanie ďalších exportných formátov – rtf, html, xml. 

- Vytvoriť vzdialené hodnotenie projektov nezávislými hodnotiteľmi. 

- Zabezpečiť sledovanie pridelených finančných prostriedkov aj za uplynulé roky, sledovať 

riešiteľské kapacity. 

- Dopracovať modul e-vzdelávanie - katalóg (s metadátami). 

- eSMS–SMS brána pre informovanie o stave projektov a o ďalších dôleţitých udalostiach. 

- Prepracovanie modulu Informácie o VŠ (integrácia prvkov, automatizácia generovania 

tlačenej formy, exportné formáty).  

- Dopracovať mapu webu, audit prístupnosti a pouţiteľnosti, s následnou úpravou v kódoch 

a navigáciách, certifikát. 

- Integrovať mapový systém. 

- Prepojenie Portálu VŠ s ďalšími projektami – CREPČ, Mobility, Medzinárodné projekty, 

EP a ďalšie podľa poţiadaviek. 

- Vybudovať centrálny register zamestnancov VŠ (CRZ). 

- Vybudovať programovú podporu pouţívateľa – HelpDesk, ako i telefonickú podporu. 

- Anglická verzia Portálu VŠ vrátane všetkých modulov. 

 

Prezentácia vložených informácií  

Jednou zo základných poţiadaviek pre ďalšie vyuţitie Portálu bolo zapracovanie výmenných 

formátov dát, aby sa informácie zadávali iba jeden krát a boli prezentované i na Portáli, i na 

vlastnej vysokej škole. 

K pouţitiu výmenných formátov sa zrealizovalo školenie. 

 

Komunikačná časť  

Komunikačná časť portálu - umoţňovať organizovať pravidelné ankety a riadené diskusné 

fóra na aktuálne akademické otázky a problémy. Jedným z hlavných prínosov v tejto oblasti 

je zlepšenie komunikácie a zlepšenie informačných sluţieb a výmeny poznatkov.  

 

Ďalšie moduly: 

- Štatistiky návštevnosti 

- HelpDesk 

 

Elektronizácia prihlasovania na VŠ 

 

Je ďalším súvisiacim projektom, ktorý vznikol na základe uznesenia vlády. 

 

Ciele  

- Vytvorenie transparentného prostredia pre všetkých uchádzačov o štúdium na VŠ. 

- Zjednotenie administrácie prihlášky. 

- Uľahčenie a zefektívnenie práce uchádzača pri prihlasovaní sa na VŠ. 
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Elektronizácia prihlasovania na VŠ  

- Aplikácia súčasných skúseností z prevádzky Portálu VŠ a funkčné databázy: 

- autoregistrácia uchádzača o študium s doprogramovaním overovacieho kódu,  

- databáza akreditovaných študijných programov,  

- databáza vysokých škôl a fakúlt,  

- systém autorizácie prihlášok.  

 

Výhody centrálneho spracovania elektronickej prihlášky z Portálu VŠ  

- pouţitie existujúcej databázy akreditovaných študijných programov, databázy vysokých škôl 

a fakúlt,  

- systém autorizácie prihlášok,  

- uchádzač vkladá údaje o sebe iba raz,  

- moţnosť vyhľadávania informácií z jedného miesta,  

- moţnosť pouţitia údajov z predchádzajúceho roku, 

- moţnosť zaslania prihlášky na viacero VŠ bez nutného opakovania zadávania identických 

údajov,  

- moţnosť opráv pred zaslaním,  

- výmenné formáty medzi Portálom a VŠ,  

- prepojenie prihlášky as elektronickou ţiackou kniţkou a výsledkov z celoštátnej maturity.  

 

Ďalšie výhody 

- Silná podpora pouţívateľa – HelpDesk, Call centrum. 

- 3 VŠ, 12 SŠ v pilotnej verzii. 

- Dôleţitý výstup - moţnosť zapojenia sa do centrálnej elektronickej prihlášky aj pre štátne 

a súkromné vysoké školy.  

- Spolupráca s disponibilnými AIS. V pilotnej prevádzke ŢU , SPU a  UPJŠ. Tým sa zároveň 

eliminuje diskriminácia uchádzačov, ktorí si budú môcť podať prihlášku skutočne na všetky 

otvárané študijné programy v danom školskom roku. 

 

Na to, aby mohol uchádzač vyuţívať túto sluţbu v plnom rozsahu, je potrebné, aby informačný 

systém vysokej školy bol schopný prijať štruktúrované údaje z elektronickej prihlášky v určenom 

formáte. Rovnako sa očakáva, ţe vysoká škola poskytne prostredníctvom svojho informačného 

systému späť informácie uchádzačovi o štúdium o vybavovaní jeho prihlášky. To umoţní 

poslanie SMS správy uchádzačovi o aktuálnom stave vybavovania prihlášky, napr. prijatie 

prihlášky, zaplatenie poplatku za prijímacie konanie, rozhodnutie o prijatí/neprijatí a pod. podľa 

špecifikácie riešenia  (úplné zapojenie vysokej školy). 

Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby informačný systém vysokej školy bol schopný výmeny 

údajov v poţadovanom rozsahu. Otázky k výmene údajov poţaduje vysoká škola na adrese 

prihlaska@portalvs.sk . 
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Prihláška pre vysoké školy bude spustená od októbra 2010, pre stredné školy od januára 2011. 

 

 

Záver 

 

Na základe nejednotnosti existujúcich číselníkov študijných programov MŠ rozhodlo pouţívať 

jediný číselník študijných programov, a to číselník, ktorý spravuje UIPŠ. 

Nakoľko však k dnešnému dňu stále nie je úplný, jeho neúplnosť zamedzila rozbehnutiu 

centrálnej elektronickej prihlášky, i keď zo strany stredných škôl a uchádzačov o štúdium bol 

o ňu enormný záujem. Bez korektného a úplného číselníka však nie je moţné preberať prihlášku 

do jednotlivých IS na VŠ a uchádzači sa ani nemôţu korektne rozhodnúť. 

V tomto kontexte nie je rozhodujúci ani elektronický podpis, ktorý sa nerozbehol v poţadovanom 

rozsahu a kolektív riešiteľov projektu centrálnej elektronickej prihlášky ani nedostal ďalšie 

informácie o stave elektronického podpisovania prihlášok. 

I napriek tomu sme pripravení po kompletizácii číselníka študijných programov, spustiť 

elektronickú prihlášku aspoň v tvare vytlačenie prihlášky uchádzačom z Portálu VŠ. K tomu 

potrebujeme súhlas VŠ o akceptovaní takejto formy prihlášky. Za pomoci výmenných formátov 

môţe VŠ prebrať údaje do svojho IS. Táto časť bola otestovaná v pilotnej prevádzke 3 VŠ, a to 

Ţilinskou univerzitou v Ţiline, Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a Univerzitou 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

 

Promptne je potrebné doriešiť úplnosť číselníka akreditovaných študijných programov. 

 

Záver 

 

Prehľad zaujímavosti v oblasti IKT za uplynulé obdobie opäť poukázal na to, ţe noviniek bolo 

naozaj veľa aj v uplynulom období. Kaţdého zaujalo moţno niečo iné. Dôleţité je, aby sme 

mohli čo najviac noviniek implementovať do výučbového prostredia.  

 

Súhrn 

Projekt Portál VŠ vznikol na pôde združenia EUNIS-SK v roku 2005. Ministerstvu školstva bol 

predstavený 28. 11. 2006, odvtedy sa vyvíja, je inovovaný, pribúdajú nové funkcionality. Od 1. 

12. 2009 je v prevádzke nový Portál VŠ. Je nový nielen dizajnom, ale aj prechodom na novú 

technologickú infraštruktúru, a to dobudované geografické centrum a databázový systém 

Oracle. 
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Zásady pri zabezpečení osobných počítačov 

 

Principles for the security of personal computers 

 

Jozef UJLAKY -  Mária ŠKULECOVÁ 

 
 

Abstract 

Computer security and information technology security in general is a complex and 

ongoing process, which accompanies the use of these technologies in daily practice. 

 

Keywords  

Windows XP, simple file sharing,  banner 

 

 

Cieľom tohto príspevku nie je podať ucelený pohľad na danú problematiku, ale skôr 

ponúknuť jednoduchý návod, ako zabezpečiť počítač proti pokusom o prienik, proti vírusom, 

a pod. Samozrejme okrem toho, čo je nižšie uvedené, dá sa v zabezpečovaní počítača 

pokračovať do ďaleko väčšej hĺbky, čo však vyžaduje už hlbšie znalosti z problematiky 

bezpečnosti informačných technológií. I napriek tomu postupy uvedené na tejto stránke 

predstavujú solídny rámec pre štandardné zabezpečenie počítača. 

V niekoľkých bodoch, podľa poradia dôležitosti, vymenujeme ako nastaviť základné 

zabezpečenie PC. Tieto postupy sú funkčné na Windows XP. Na iných verziách OS od 

Microsoft-u postup nie je v zásade iný, ale môže sa v detailoch líšiť. 

 

 

A) Prevencia 

 

Pokiaľ neexistuje prevencia, tak sa používateľ môže pripraviť na neustále odstraňovanie 

vírusov a ďalšie zásahy do operačného systému MS Windows (ďalej OS), ktoré môžu znížiť 

celkovú stabilitu systému aj po ich odstránení.  

 

1. Zaheslovanie počítača 

 

 Zaheslovanie počítača je dôležité ak sa počítač nachádza na mieste, kde sa pohybujú 

osoby, ktoré by nemali mať oprávnenie ho používať, ale ešte dôležitejšie je to pre počítač 

pripojený na internet, pretože akákoľvek osoba či softvér (prevažne vírusy) je schopná sa 

na PC dostať vzdialene, pokiaľ počítač heslo nemá (prihlásiť sa a následne spúšťať 

škodlivý kód, či kopírovať alebo mazať dáta).  

 Od verzie c SP2 je tomu čiastočne zabránené pomocou funkcie “jednoduché zdieľanie 

súborov” (simple file sharing), ktorá je v základnej inštalácii zapnutá. Na správu 

používateľských účtov v prípade, že si zamestnanec spravuje počítač sám, je možné použiť 

program, ktorý je súčasťou operačného systému, ale je bežne skrytý. Je nutné ho použiť 

preto, lebo na počítači sa môžu nachádzať aj skryté používateľské účty, o ktorých bežne 

OS neinformuje. V základnej inštalácii je to účet “administrátor”. K tomuto účtu je možné 

sa dostať kliknutím na tlačidlo “Štart”, následne “spustiť” (“run” v anglickej verzii), do 

otvoreného okna je potrebné napísať príkaz “control userpasswords2” bez úvodzoviek. 

Potom sa otvorí okno uvedené na obr. č. 1. Pomocou tohto programu nie je možné meniť 

heslo používateľa, pod ktorým je používateľ práve prihlásený. Heslo sa dá však 
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jednoducho zmeniť stlačením kombinácie kláves ctrl+alt+del a vybraním položky “zmeniť 

heslo“ (change password) zo zobrazeného menu. Inak sa heslo v tomto programe definuje 

zvolením používateľa a následným kliknutím na tlačidlo “reset password” (vo 

všeobecnosti je najviac bezpečné používať heslá, ktoré obsahujú veľké a malé písmená, 

číslice a špeciálny znak a naopak heslá s najnižším stupňom bezpečnosti sú napr. heslá ako 

“meno123”, prípadne len meno, číslice, alebo akékoľvek bežné slovo či skratka). Tento 

program je nutné spustiť pod prihláseným používateľom s administrátorskými právami. 

 

2. Bezpečnostné aktualizácie OS.  
 

Neustály vývoj škodlivého softvéru a odhaľovanie bezpečnostných chýb v OS alebo 

niektorých programov na ňom spustených spôsobuje, že osobný počítač sa doslova zo dňa 

na deň stáva ohroziteľným. Vývojári OS sa preto vždy snažia promptne reagovať 

vydávaním aktualizácií softvéru. Najdôležitejšia je však aktualizácia samotného OS, i keď 

ani aktualizovaním ostatných programov sa nič nepokazí, práve naopak. K novším verziám 

používaného softvéru sa väčšinou dá dostať cez menu daného softvéru. Je to prevažne cez 

“pomoc” (help), kde sa nachádza položka stránky výrobcu, na ktorej je možné nájsť novú 

verziu alebo priamo odkaz “vyhľadaj aktualizácie” (check for updates). 

Nastavenie aktualizácií samotného OS sa dá nájsť vo voľbe “štart” -> “nastavenia” -> 

“ovládací panel” -> “automatické aktualizácie”  (start->settings->control panel->automatic 

updates). Potom sa otvorí nasledujúce okno znázornené na obr. č. 2. 

 

Vo zvolenom menu je možné v poradí zhora nastaviť plne automatické sťahovanie 

a inštalovanie aktualizácií v danom čase (pre úspešné aktualizovanie musí byť samozrejme 

počítač zapnutý v danom čase) alebo sa dá nastaviť iba automatické sťahovanie s tým, že 

počítač upozorní používateľa, keď sú k dispozícii stiahnuté a nenainštalované aktualizácie 

ikonou žltého štítu s výkričníkom, zobrazenou vedľa času. Keď používateľ chce, dvoj 

kliknutím na zobrazenú ikonu spustí inštaláciu v čase, keď mu to vyhovuje, alebo je ešte 

možné zvoliť upozornenie, že sú k dispozícii nové aktualizácie a používateľ si zvolí čas 

sťahovania, aj inštalácie. Prípadne je tam možnosť úplného vypnutia aktualizácií. Samotné 

aktualizácie sú prevažne odpoveďou na už existujúce hrozby kolujúce po internete, preto 

jednoznačne najlepšou voľbou je okamžitá inštalácia aktualizácií ihneď ako sú dostupné. 

 

3. Antivírusový (AV) program.  
 

Antivírusových programov je veľké množstvo a záleží iba od používateľa, ktorý chce 

používať. Dôležité je hlavne si všímať, čo antivírusový program hlási a riadiť sa jeho 

pokynmi. Minimálne raz za mesiac je potrebné skontrolovať celý počítač a udržiavať 

antivírusový program vždy aktuálny. Treba si samozrejme uvedomiť, že neexistuje 100 %-

ne účinný AV program. Preto je v prípade podozrenia vhodné skontrolovať počítač aj iným 

AV programom. Na záver sú uvedené odkazy na niektoré AV programy, ktoré sú zdarma: 

 

http://www.microsoft.com/Security_Essentials/ 

http://free.avg.com/ww-en/homepage 

http://www.free-av.com/en/download/index.html 

http://www.avast.com/free-antivirus-download 
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4. Ďalšie preventívne opatrenia 

 

Je vhodné vypnúť autorun (samospúšťanie) CD, USB kľúčov a podobne. Najúčinnejšie je 

vypnúť autorun pomocou súboru, ktorý sa nachádza tu: 

https://www.fem.uniag.sk/helpdesk/files/autorunoff.zip 

 

Po jeho spustení je potrebné počítač reštartovať, aby zmeny boli účinné. 

 

V prípade, že OS alebo akýkoľvek program položí otázku “áno/nie”, “ok/zrušiť“, je 

potrebné si prečítať, čo program požaduje a ak používateľ nemá istotu, čo program 

požaduje, odporúča sa kliknúť na „zrušiť“ resp. „nie“. Nespúšťať, resp. neotvárať  súbory 

s nebezpečnými príponami (typmi súborov), o ktorých pôvode či obsahu si nie je 

používateľ istý (ako napr. súbory s príponami exe, msi, cmd alebo reg). Prípadne 

nespúšťať makrá v MS Office, o ktorých pôvode či obsahu má používateľ pochybnosti. 

Vo webovom prehliadači sa vyhýbať stránkam s pochybným, alebo nelegálnym obsahom. 

Často práve tie sú zdrojom škodlivého softvéru. Na takýchto stránkach sa obzvlášť 

neodporúča klikať bez uváženia na pop-up (vyskakovacie) okná a bannery (reklama). 

 

 

 

  
 

 

Obr. č. 1  Zaheslovanie počítača 
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Obr. č. 2 Automatická aktualizácia 

 

 

Súhrn 

Zabezpečenie počítača a bezpečnosť informačných technológií vo všeobecnosti je 

komplexný a stály proces, ktorý sprevádza využívanie týchto technológií v každodennej 

praxi. 
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MS Office,  jednoduché zdieľanie súborov, reklama.  
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LAN nestandardně 
 

LAN differently 
 

Karel ZATLOUKAL – Miroslav  ULRICH 

 

 
Abstract   

In practice, there are cases where is necessary to establish a computer network in places where it 

was not originally planned. Additional installation can be problematic. Many technical and other 

problems can arise, seemingly with no viable solution. We deal with technologies that will address 

these issues. 

 

Keywords  

LAN, WiFi, Power Line Communication 

 

Úvod 

Ve své praxi jsme se velmi často setkali s dodatečnými potřebami zavést počítačovou síť do 

míst, kde s ní původně nepočítalo. Ve školních podmínkách jde zejména o rekonstrukce 

suterénních a sklepních prostor, kde vznikají laboratoře, nebo jiné vhodné prostory pro výuku 

nebo další činnosti pracovníků škol. V řadě případů jde o prostory, které nejsou v dosahu 

žádného LAN rozvodu. Vybudování nových kabeláží je problematické, protože to znamená 

poměrně velký zásah do okolních prostor. Přitom nezbytným minimem jsou průchody zdmi, 

případě uložení rozvodů pod obklady atd. To vše výrazně prodraží instalaci, zejména pokud 

se jedná o malý počet LAN zásuvek.  

 

Rozvod WiFi 

WiFi technologie jsou v těchto případech poměrně často využívané. Nicméně musíme vyřešit 

několik základních problémů: 

 

- dosah WiFi signálu 

- zabezpečení sítě 

- přenosová kapacita 

 

Limitující je dosah WiFi. Běžná zařízení mají poměrně malý výkon. V suterénních nebo 

sklepních prostorech je šíření signálu výrazně omezeno. Průchod přes železobetonové stěny je 

problematický. Mnohé místnosti nejsou opatřeny okny, nebo jsou okna malá. Dveřní otvory 

jsou nevhodně situované. Na pokrytí prostoru je potřebné instalovat přístupový bod co 

nejblíže cílové lokalitě a to je v některých případech obtížné. Dílčím řešením je výkonnější 

anténa a případně přístupový bod s vyšším výkonem.  

Měli jsme možnost instalovat a používat přístupový bod se zvýšeným výkonem, doplněný 

anténou s vyšším ziskem. Rozhodující požadavky na zajištění komunikace ve sklepním 

prostoru byly splněny. Signál byl dostatečně silný. Komunikace bez problémů. Ze zájmu jsme 

zjišťovali pokrytí i mimo cílové prostory. Pokrytí okolí je velmi závislé na použitých 

stavebních materiálech, situování stavebních otvorů a podobně. Takže je velmi nepravidelné. 

Pokrytí jsme zjišťovali amatérsky, pomocí notebooku, kdy jsme sledovali sílu přijímaného 

signálu. V některých směrech jsme zachytili použitelný signál ve vzdálenosti několika stovek 

metrů. Při snižování výkonu přístupového bodu jsme se dostali na hranici použitelnosti 

v požadované lokalitě (sklepní prostory), ale průniky do okolí byly stále velmi rozsáhlé.  
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Obdobné zkušenosti máme v městské zástavbě, kdy je instalované zařízení WiFi 

v panelových domech. Pokrytí většího bytu nebo domu může být problematické. Záleží na 

umístění přístupového bodu a situování stavebních příček a stavebních otvorů uvnitř bytu. Je 

zajímavé sledovat situaci s WiFi pokrytím v různých lokalitách. I na poměrně malém sídlišti  

je běžně k dispozici kolem desítky sítí. Více jak polovina z nich je z nepochopitelných 

důvodů naprosto nezabezpečena.   

Velmi zajímavá je instalace WiFi sítě v objektu konírny na VFU Brno. Agresivní prostředí 

neumožnilo vybudovat standardní metalickou síť. Přitom přístup do počítačové sítě je velmi 

důležitý, protože se jedná o součást kliniky velkých zvířat, kde se léčí koně. Je zde obdobný 

provoz jako v jiných zdravotnických zařízení. Místo stacionárního počítače pro přístup 

k zdravotnické dokumentaci zvířete se využívají notebooky lékařů, kteří zajišťují léčbu těchto 

zvířat. Tato koncepce si vyžádala vyšší investice do výpočetní techniky – notebooků, ale je 

výhodnější. Například vizita probíhá velmi pohodlně, protože jsou potřebné údaje okamžitě 

k dispozici, je snadné zaznamenat změny v léčivech nebo jejich dávkování a podobně.  

 

LAN po silnoproudých rozvodech 

V praxi jsme řešili několik případů, kdy byly upraveny nové prostory pro pracovníky, ale 

zapomnělo se připojení do počítačové sítě. Dodatečná instalace je vždy komplikovaná. 

Odzkoušeli jsme použití silnoproudých rozvodů pro vedení počítačové sítě. Zaměřili jsme se 

na vysokorychlostní PLC (Power Line Communication). Tyto technologie mají velmi 

zajímavé parametry: 

 

- vysoká přenosová rychlost (teoreticky až 200Mb/s) 

- velký dosah sítě (až 400m) 

o možnost použít opakovače pro zvýšení dosahu sítě 

- jednoduchá montáž 

- podpora QoS 

- vysoká bezpečnost (včetně podpory Radius serveru) 

 

Nevýhodu je samozřejmě vyšší cena. Přesto je použití v některých případech velmi efektivní.  

 

Tímto způsobem jsme řešili případ, kdy nikdo nekonzultoval rozvody počítačových sítí. 

Dodatečná montáž byla, jak jinak, problematická.  Od posledního datového rozvaděče byla 

vzdálenost asi 250m. Řešením byla instalace PLC, kterými jsme překlenuli potřebnou 

vzdálenost pomocí silového rozvodu. Na vzdáleném konci jsme instalovali jednoduchý 

switch, kterým jsme realizovali napojení několik počítačů ve vzdálené lokalitě. Reálný přenos 

dat je mezi 50-100Mb/s, což je plně vyhovující. Propoj je poměrně značně odolný proti rušení 

a funguje velmi stabilně. 

 

Dalším případem bylo použití PLC pro připojení jednoho počítače ve vzdálené lokalitě, kdy 

jsme se rozhodovali, jakou technologii použít. Optimálním řešením by bylo použití optických 

rozvodů (jde o různé objekty), ale z cenových důvodů jsme to zamítli. Použitelná by byla 

technologie WiFi, ale jde o lokalitu, která je velmi exponovaná je zde velké množství 

přístupových bodů (částečně zde zasahují okolní sítě jiných vlastníků). Jako nejvýhodnější 

řešení z různých variant jsme nakonec zvolili instalaci PLC. Toto řešení se osvědčilo a nejsou 

zde žádné vážnější poruchy či nedostatky.  

 

Laserová a mikrovlná pojítka 

Máme praktické zkušenosti i s laserovými a mikrovlnými pojítky. Jejich použití je ale 

poměrně výrazně limitované. Konkrétně jsme provozovali linku realizovanou pomocí 
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laserových pojítek. Během doby se vyskytla řada problémů, které byly natolik závažné, že 

jsme trasu nahradili optickými rozvody. Důvodem byla vysoká náchylnost na přesné zaměření 

mezi oběma pojítky. Provoz blízké tramvajové dopravy způsoboval neustálé výpady a nutnost 

častého seřizovaní. Dalším limitem byla poměrně nízká datová propustnost trasy. Velmi 

problematické bylo i chování v silném dešti, sněžení a mlze. To docházelo i poměrně 

znatelným výpadkům konektivity (celá trasa měřila zhruba 850m).  

 

 

Závěr 

V současnosti počítačovým rozvodům LAN dominují metalické kabeláže. V případě rozvodů 

mezi objekty se využívají optické kabely. Přesto i jiné technologie mají své přednosti a ty 

mohou být s výhodou využity.  

 

 

Abstrakt  

V praxi se vyskytují případy, kdy je nutné zavést počítačovou síť do míst, kde se s ní 

původně nepočítalo. Dodatečná instalace bývá problematická. Naráží se na řadu 

technických a dalších problémů, které zdánlivě nemají schůdné řešení. V příspěvku se 

zabýváme technologiemi, které umožní tyto problémy řešit. 
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Komunikační nároky e-learningu 
 

Communication requierements of e-learning 
 

Karel ZATLOUKAL – Miroslav  ULRICH 

 

 
Abstract   

E-learning is getting its place in all types of education. The authors create learning materials. 

However, nobody is really concerned about demands for the network traffic, mostly caused by 

multimedia content included. Communication problems can affect not only the provider (i.e. school) 

but end users (i.e. students) as well.  
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Úvod 

E-learning se v praxi vyskytuje v mnoha variantách. V podstatě může jít o výukové materiály, 

které jsou určené jako podpora pedagoga, při jeho přednášce. V tomto případě obvykle nejsou 

žádné výraznější komunikační problémy. Jiná situace nastává, pokud jsou materiály určené 

pro žáky a studenty a to jak v hodinách přímé výuky, tak pro domácí přípravu.  

 

Úložiště dat 

Moderní výukové materiály obsahují velké množství multimediálních opor. Typicky jde 

o obrázky, fotografie, videozáznamy a záznamy zvuku. Již při pořizování multimedií 

rozhodujeme o několika velmi důležitých parametrech. 

 

Obrázky mohou používat vektorovou nebo rastrovou grafiku. V případě vektorové grafiky 

nemáme zásadní problémy s velikostí souborů, ale mohou nastat problémy s jejich 

zobrazením. V případě nutnosti je možné soubory zmenšit pomocí bezztrátové komprimace 

(winrar, winzip a podobně). V případě rastrové grafiky je situace složitější. Velikost obrázku 

můžeme snížit několika způsoby, které v praxi běžně kombinujeme. První způsob je snížení 

rozlišení obrazu a snížení barevné hloubky. Tyto úpravy jsou degradační a již nikdy se 

nepodaří rekonstruovat původní soubor. Dalším způsobem je použití komprimace. Může být 

použita bezztrátová komprimace (méně často), nebo ztrátová. Použití ztrátové komprimace 

ztrácíme nevratně další detaily z obrazu. Autor může stát před problémem, jak obraz pořídit 

(v jaké kvalitě) a jak jej začlenit do výukových materiálů. Jedním z hledisek bývají možnosti 

pořízení nových obrazů. Pokud jde o celkem běžně dostupné případy, můžeme výchozí 

parametry volit vzhledem k zachování nezbytných detailů, aby obraz byl ještě srozumitelný 

(vzhledem k tomu co na něm potřebujeme demonstrovat). Jiná situace nastane, pokud jde 

o těžce dostupné materiály. Typicky jde o dokumentaci z pokusů, operací, přírody a podobně. 

Pořízení obrazů může být natolik náročné, že jejich opakované získání je prakticky 

vyloučené. Náročnost může být způsobena cenou experimentu, legislativními podmínkami 

(etická pravidla pro zacházení s lidmi nebo se zvířaty), nemožností vyvolání 

dokumentovaného děje (výbuch sopky, zemětřesení, záplavy, požáry,...) a podobně. Tyto 

materiály samozřejmě pořizujeme v co nejvyšší kvalitě, bez ohledu na velikost výsledného 

souboru. Pro začlenění do výukových materiálů můžeme tyto obrázky upravit a snížit tak 

výslednou velikost souboru.  

Rastrové obrázky zabírají poměrně velké množství diskového prostoru. Pokud máme obrázky 

ve vyšší kvalitě jako zdrojové a ve snížené kvalitě pro výukové účely musíme řešit jejich 
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uložení a doplnění o potřebná metadata. Zdrojové obrázky můžeme uložit do úložiště, které 

nemusí být přístupné on-line nebo nemusí být přístupné rychlým připojením. Přístupy k těmto 

materiálům jsou prakticky omezené jen na autory a četnost přístupů je velmi nízká. 

U výukových materiálů je situace výrazně odlišná. Mnoho studentů si materiály prohlíží 

z klidu domova. Nejvyšší zatížení je ve večerních a nočních hodinách. Rozhodující je počet 

studentů, kteří přistupují k materiálům současně. Pro ilustraci můžeme uvést příklad. Máme-li 

vytvořený kurz s desítkami až stovkami obrázků (např. fotografií) ve vysoké kvalitě může jít 

o velikost přenášených dat v desítkách, spíše stovkách MB. Uvážíme-li počet studentů, pak 

jde o nezanedbatelné datové toky. Do určité míry může datové toky snížit vhodně volené 

kešování. Návrh velikosti paměti pro kešování (cache) není jednoduché. V průběhu času se 

požadavky na cache mění. Velmi záleží, jak jsou kurzy doplněny multimediálními oporami 

a kolik studentů s materiály pracuje. 

 

Videozáznamy jsou velmi náročné na velikost datového úložiště. Ve své podstatě zde platí 

vše, co jsme uvedli u rastrových obrázků. Používání videozáznamů je problematické. Do 

kurzů obvykle zařazujeme krátké videosekvence. Ty je možné samostatně načíst do počítače 

studenta a zde jej spustit. Výhod je zde několik. Student bez problémů a dalších nároků na 

komunikaci se serverem opakuje videosekvenci jak potřebuje. Přenos souboru může trvat 

delší dobu než je stopáž videosekvence. To snižuje nároky na propustnost sítě. Rozčleněním 

záznamu na sekvence umožníme stažení jen potřebných dat. Student nemusí stahovat části 

videozáznamu, které jej nezajímají.  

Pro zpracování videozáznamů platí několik důležitých pravidel. Pro videoskvenci, kterou 

začleníme do kurzu volíme parametry tak, aby se nesetřely potřebné detaily (rozlišení,...) 

a záznam byl čitelný běžnými prohlížeči. Je vhodné vyhnout se atypickým kodekům a obecně 

atypickému zpracování materiálů pro koncové uživatele. Sebelepší materiály, které si student 

nemůže prohlédnout, jsou bezcenné.  

Při začlenění několika videosekvecí do kurzu mohou výukové materiály zabrat desítky až 

stovky MB. 

 

Záznam zvuku patří k vysoce odborným a náročným činnostem. Pokud to není úmysl autora, 

aby byl zvuk zatížen rušivým pozadím (například pro účely jazykové přípravy v reálném 

prostředí), pak by měl být zajištěn ve vysoké kvalitě. Toho nejde dosáhnout jednoduchým, 

levným mikrofonem, zapojeným do integrované zvukové karty na běžném počítači. Záznam 

by měl být zajištěn v akusticky upraveném prostředí. V podstatě není možné záznam 

realizovat v prostředí běžné kanceláře. Optimální je záznam na úrovni kvality CD. Několik 

minut záznamu ale představuje soubor o velikosti v desítkách MB. Obdobně jako u ostatních 

multimedií je možné snížit velikost souboru pomocí ztrátových kompresí. Nejběžnější je 

převod do formátu mp3, kdy dosahujeme velmi významné snížení velikosti souboru, 

samozřejmě s výraznou nevratnou ztrátou kvality. 

 

Přenosy dat 

Přenosy dat ovlivňuje několik parametrů. Důležitým parametrem je velikost přenášených dat. 

Množství dat je výrazně ovlivněno použitými multimediálními oporami. Dalším faktorem je 

množství přístupů a jejich rozložení v čase. Neméně významným parametrem může být cílová 

lokalita. Tou může být vnitřní síť školy, zejména jsou-li výukové materiály používané v rámci 

výuky například při laboratorních cvičeních a podobně. Cílovou lokalitou mohou být 

vysokoškolské koleje, kde ubytovaní studenti využijí studijní materiály pro svou přípravu. 

Další cílovou lokalitou je Internet, kdy k studijním materiálům přistupují studenti ze svých 

domovů. Parametry pro přenosy dat do cílových lokalit do značné míry ovlivňují řešení sítě. 

Přitom vnitřní rozvody školy bývají řešeny nejlépe, protože se obdobně využívají i v jiných 
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případech než je přístup k e-learningovému systému a jsou pro tato použití optimálně 

navržena. Připojení kolejí je již složitější. Provoz bývá optimalizován pro přístup do Internetu 

a komunikace do vnitřní sítě školy je pro studenty druhořadá. Přístup na vnitřní servery školy 

z prostředí Internetu nebývá nijak optimalizován a jeho řešení má k optimálnímu stavu velmi 

daleko. Řešení datových přenosů a jejich bezpečnost je komplexní problém. Nejde jen o 

provozní parametry jako je datová propustnost, ale i řešení celkové bezpečnosti sítě.  

V současné době většina studentů ze svých domovů využívá vysokorychlostní připojení 

k Internetu. Pod tímto pojmem se skrývá řada rozličných technologií s různými přenosovými 

možnostmi. Download se může pohybovat od stovek Kb/s až po desítky Mb/s. Typickými 

technologiemi je ISDN, ADSL, WiFi, kabelové připojení, mobilní vysokorychlostní 

technologie (GPRS, EDGE atd.). I tyto komunikační možnosti koncových uživatelů je nutné 

při tvorbě výukových materiálů brát v úvahu. Pro některé uživatele mohou parametry těchto 

připojení tvořit nejužší místo komunikace. 

 

Závěr 

E-learningové technologie se velmi rychle vyvíjejí a ovlivňují požadavky na datové 

komunikace mezi školou a studenty. Množství přenášených dat neustále roste a to ovlivňuje 

řešení počítačových sítí uvnitř školy. Jde zejména o množství, kapacity a umístění serverů ve 

školní síti. Další komunikační vlivy mohou být vyvolány provozními požadavky například na 

centrální řešení zálohování dat na e-learningových serverech nebo na umístění některých 

souborů. Typicky jde o umístění rozsáhlejších multimediálních opor vzhledem k možnostem 

umístění uvnitř e-learningového systému. 

 

 

Abstrakt  

E-learning proniká do všech oblastí vzdělávání. Autoři kurzů vytváří výukové materiály. 

Nikdo se ale příliš nezajímá, jaké nároky na provoz počítačové sítě vznikají. Je to dáno 

zejména rozsahem použitých multimediálních opor. Komunikační problémy vznikají jak na 

straně poskytovatele (školy) tak na straně koncových uživatelů (žáků a studentů). 
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