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Predslov 

 

V súčasnej dobe už nikto nepochybuje o význame informačných 

technológií pre úspešnú činnosť vysokoškolských inštitúcií a celej 

spoločnosti. Vždy je veľkým prínosom, ak sa odborníci stretnú,  vymenia 

si svoje skúsenosti a naznačia nové trendy a smery rozvoja   v príslušnej 

oblasti.  Priestorom na stretnutie odborníkov v oblasti informačných 

technológií je aj každoročne organizovaná konferencia UNINFOS. 

24. – 26. novembra 2015  Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej 

univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici privítala účastníkov 

konferencie s medzinárodnou účasťou UNINFOS 2015.   

Do rúk sa Vám dostáva zborník príspevkov, ktoré na tejto konferencii 

odzneli v jej šiestich častiach.  

Príspevky v zborníku poukazujú na význam informačnej bezpečnosti, na 

nové trendy IKT, na využitie informačných technológií v činnosti 

univerzitných knižníc. Špecifickou oblasťou je využívanie elektronických 

kurzov a prezentácia úspešných projektov IKT. 

Veríme, že zborník bude pre čitateľov cenným zdrojom informácií 

a inšpirácie, ale aj dôležitým výstupom z konferencie, ktorá reflektuje na 

potreby doby s vysokou odbornou erudíciou  a profesionalitou. 

 

 

 

              doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH 
             predsedníčka  Programového výboru konferencie UNINFOS 2015 
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Niečo nové v knižnici?  
 

Something new in a library? 
 

Beáta BELLÉROVÁ 
 

 
Abstract   
Current trends in academic libraries are presented through the Slovak Agricultural 
Library at the Slovak University of Agriculture in Nitra activities. The improvement 
of users´ access to the information resources is one of the permanent library goals. 
This goal is achieved in different ways via the improvement of the library information 
systems functionalities, implementation of discovery solutions, etc. Scientific 
production acquisition, preservation and access in both printed and digital forms are 
considered as standard for academic libraries. Establishing digital repositories, 
relevant resources identification, web-harvesting and providing multilevel authorized 
access to resources archived are connected to it. Library holdings digitalization is (for 
various reasons) limited, mainly for the sake of documents preservation. The library 
intentions in the near future are to extend e-books offer (mainly of the Slovak 
origin). 
 
Keywords  
academic libraries, library services, library information systems, discovery systems 
 

Úvod 
 
Svet komunikácie odborných informácií prechádza radikálnou premenou a knižníc, 
vedeckých aj akademických, sa zmeny dotýkajú takmer existenčne. Možno stratili 
výsadné postavenie v oblasti zhromažďovania, uchovávania a sprístupňovania 
odborných informácií, čo môže fatálne ovplyvniť ich ďalší vývoj, získali však 
množstvo nových podnetov pre ďalšie smerovanie a súčasná prax naznačuje, že svoje 
miesto vo svete vedy a vzdelávania dokážu obhájiť. 
Súčasťou zmien v akademických knižniciach je, že viaceré, kedysi prioritné, činnosti sa 
posúvajú do úzadia a do popredia vystupujú iné, resp. vznikajú nové. V podmienkach 
slovenských akademických knižníc môže byť príkladom služieb, ktoré nadobudli veľký 
význam, evidencia publikačnej činnosti. Agendou evidencie publikačnej činnosti (EPC) 
sa nechápe len spracovanie údajov o publikáciách, ale aj budovanie informačných 
systémov poskytujúcich výstupy rôzneho druhu a na publikačnú činnosť nadväzujúce 
bibliometrické analýzy a služby. Myšlienka EPC vôbec nie je nová (mnohé knižnice ju 
začali robiť už v 60-tych rokoch 20. storočia), ale až legislatívne ukotvenie vo 
vysokoškolskom zákone a príslušných vyhláškach, spolu s nástupom využívania 
publikácií pri hodnotení vedy a najmä  prideľovaní dotácií, prinieslo jej skutočný 
rozmach. 
Ďalšou činnosťou, ktorej význam v akademických knižniciach vzrástol, je informačné 
vzdelávanie, postupne sa presadzujú služby v oblasti podpory publikovania, budovania 
digitálnych archívov a iné.   
Podstatnou charakteristikou dnešných akademických knižníc je prelínanie tlačených 
a digitálnych zdrojov, tradičných a moderných služieb, archívnych a živých fondov, 
virtuálneho a reálneho priestoru a hľadanie rovnováhy medzi nimi.    
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Iný pohľad na knižničné fondy 
 
Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach... definuje knižničný fond ako súbor všetkých 
knižničných dokumentov, účelovo vybraných, sústavne doplňovaných, uchovávaných, 
ochraňovaných a sprístupňovaných používateľovi. V zmysle tohto zákona tvoria 
knižničný fond Slovenskej poľnohospodárskej knižnice pri SPU v Nitre (ďalej aj SlPK) 
najmä tlačené publikácie a e-publikácie  uložené v digitálnom repozitári knižnice. 
Digitálny repozitár, ktorý knižnica buduje od roku 2004, obsahuje viac ako 14 000 
dokumentov, najmä publikácií SPU v Nitre a výskumných inštitúcií z oblasti 
poľnohospodárstva. Osobitnou zbierkou sú záverečné práce v digitálnej forme (mimo 
Centrálneho registra záverečných prác), ktoré nie sú v knižničnom repozitári, avšak sú 
sprístupňované prostredníctvom katalógu knižnice.   
Tlačené knihy si zachovávajú významné postavenie, hoci možno povedať, že za ostatné 
desaťročie sledujeme postupný mierny pokles ich vypožičiavania. Tento zrejme 
nemožno pripisovať iba narastajúcemu záujmu o digitálne formy, súvisí aj s 
nedostatočným nákupom. Vzhľadom na finančné obmedzenia sa veľká časť publikácií 
nakupuje v jednom – dvoch exemplároch a sú určené výlučne na prezenčné štúdium. 
Prezenčné výpožičky výrazne neklesajú, absenčné áno, čo potvrdzuje predpoklad, že 
záujem o tlačené knihy zo strany používateľov je, knižnice ho však nedokážu saturovať 
v plnej miere. 
Kým tlačené knihy zostávajú v centre záujmu používateľov knižníc, postoj k tlačeným 
časopisom je diametrálne odlišný. Vedecké časopisy boli historicky považované za 
nosné zdroje vedeckých informácií a je tomu tak naďalej, preferovanou sa ale stala 
online forma. Článok z e-časopisu sa ukázal ako takmer ideálny a rýchlosť ako 
aj jednoduchosť prístupu je s tlačenou formou neporovnateľná. Knižnice získavajú 
online časopisy spravidla ako súčasť elektronických informačných zdrojov, t. j. 
plnotextových databáz, ktoré poskytujú vydavatelia samotní (Elsevier, Springer a iní.), 
alebo rôzni agregátori (napríklad EBSCO). V ponuke elektronických informačných 
zdrojov, ktoré poskytuje SlPK je takmer 30 000 titulov časopisov. 
Postoje používateľov dokumentujú niektoré číselné ukazovatele za rok 2015 – 
vypožičali si 97 000 tlačených publikácií, z elektronických informačných zdrojov  
„stiahli“ 160 000 plných textov a z digitálneho repozitára (vrátane záverečných prác) 
prevzali 228 000 publikácií. 
 
Knižnično-informačné systémy 
 
Katalóg knižnice je základným prezentačným nástrojom modernej knižnice. Webový 
online katalóg sa spolu s výpožičným modulom stal samozrejmosťou takmer pred 
desaťročím. Hoci iba relatívne malé percento hľadania informácií sa dnes začína 
v knižničných katalógoch, aj vďaka indexovaniu katalógov webovými vyhľadávačmi sa 
dostupnosť knižničných zdrojov, resp. informovanosť o nich zlepšila.  
Rozvoj knižnično-informačných systémov sa týka rôznych aspektov ich činnosti, o. i. aj 
implementácie nových štandardov ako napríklad RDA (Resource Description and 
Access) a FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records).  
SlPK používa KIS Advanced Rapid Library (ARL) a medzi jeho novšie funkcionality 
patrí napríklad: 
 Pridávanie obsahu (obálky, obsahy, linky na plné texty). Pridávanie obsahu do 

katalógov je technicky jednoduché, problémom je skôr autorské právo. Kým v ČR 
sa pre pridávanie náhľadov obálok prijalo pod záštitou národnej knižnice spoločné 
riešenie, na Slovensku ide skôr o ojedinelé aktivity. SlPK pridáva najmä obálky a 
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obsahy publikácií, ktorých vydavateľom je univerzita. Linky na plné texty (k 
dokumentom v repozitári alebo aj priamo na web) sa pridávajú už takmer 
desaťročia, pričom system dokáže zabezpečiť diferencovaný prístup v závislosti od 
typu licencie.   

 Zjednodušovanie vyhľadávania (pomocou faziet, personalizácie, alertov a 
pod.)  ANSI/NISO Z39.19 definuje fazety ako “atribúty obsahu objektov 
zahŕňajúce ne-sémantické aspekty dokumentu”, teda termíny v indexoch zahŕňajúce 
údaje ako autor, jazyk, formát a pod. Implementácia faziet poukázala aj na viaceré 
nedostatky v popise dokumentov, s ktorými sa treba zaoberať. Tiež upriamila 
pozornosť aj na otázky používania zrozumiteľných termínov pri komunikácii 
knižničných systémov s používateľmi, čo je dlhodobo otvorená úloha.  

 E-výpožičky. E-výpožička je definovaná ako dočasné poskytnutie e-knihy 
knižnicou registrovanému používateľovi mimo priestorov knižnice.V podmienkach 
SlPK sú novinkou, ktorá by sa mala uviesť do praxe v prvej polovici roku 2016. 
Výpožičky e-kníh ponúka knižnica už niekoľko rokov, realizujú sa však mimo KIS 
(v prostredí ebrary). Pripravovaná novinka sa týka zapracovania ponuky e-kníh 
českého agregátora odborných e-kníh do online katalógu s možnosťou “e-
výpožičky” linkou z katalógu. Slovenskí vydavatelia zatiaľ knižniciam takúto 
možnosť neposkytujú. 

 
Vyhľadávacie služby 
 
Dnešní používatelia preferujú pri vyhľadávaní jednoduchosť pred efektívnosťou 
(niekedy aj kvalitou). Aplikácia “googlovského” vyhľadávania v knižničných zdrojoch 
(v katalógoch aj plnotxtových databázach) nemusí vždy byť výhodou pre používateĺa. 
Určité priblíženie medzi relatívne zložitým knihovníckym vyhľadávaním a obľúbeným 
googlovaním predstavujú discovery služby. Ponúkajú “hybridné” vyhľadávacie 
prostredie, umožňujú vyhľadávať súbežne v širokom rozsahu predplatených a open 
access zdrojov prostredníctvom centralizovaného indexu. Pre ďalšie filtrovanie 
výsledkov vyhľadávania, ako doplňujúci vyhľadávací nástroj, používajú fazety. 
Nástup discovery riešení začal v roku 2007 priekopníkom bola spoločnosť OCLC s 
riešením WorldCat. Medzi najvyužívanejšie riešenia dnes patria Summon Discovery 
Service, EBSCO Discovery Service, Primo a  Encore. Okrem komerčných riešení 
existujú aj open source riešenia. Slovenské knižnice využívajú najmä EBSCO 
Discovery Service a Summon, pretože sú dostupné za výhodných finančných 
podmienok ako dôsledok liconcovaného prístupu k databázam ProQuest a EBSCO. 
V SlPK sa využíva discovery služba Summon  (vytvorila ju spoločnosť Serials 
Solutions ako novú koncepciu riešenia univerzálneho vyhľadávača pre odbornú 
verejnosť). Umožňuje „googlovať“ v zdrojoch dostupných prostredníctvom knižnice,  
priamo indexuje metadáta a plné texty od jednotlivých vydavateľov, takže odozva na 
zadanie dotazu je takmer okamžitá.  
 
Záver 
 
Vo vzťahu k tlačeným fondom sa funkcie knižníc nezmenili, hoci sa zmenil štýl práce 
s nimi. Digitálne formy, naopak, priniesli novú situáciu. Zosúladenie nových foriem 
s tradičnými knihovníckymi postupmi nie je vždy jednoduché a vyžaduje si veľkú 
mieru flexibility a najmä určité finančné zázemie, ktoré slovenským knižniciam chýba. 
Naznačené skutočnosti ukazujú na vývoj, ktorý kladie čoraz vyššie nároky aj na rozvoj 
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knihovníckej profesie, resp. na kvalitu ľudských zdrojov v knižniciach a na získavanie 
nových zručností.  
 

Abstrakt  
Súčasné trendy v činnosti akademických knižníc sa popisujú na príklade Slovenskej 
poľnohospodárskej knižnice pri SPU v Nitre. Jedným z permanentných cieľov 
knižnice je zlepšovanie  prístupu používateľov k informačným zdrojom. Tento cieľ sa 
napĺňa nielen zlepšovaním funkcionalít knižnično-informačných systémov, ale aj 
aplikáciou moderných softvérových nástrojov, napr. discovery systémov. Za úlohu 
súčasnej akademickej knižnice sa považuje zhromažďovanie, ochrana a 
sprístupňovanie vedeckej produkcie univerzity tak v tlačenej, ako aj  v digitálnej 
forme.  S tým súvisí budovanie digitálnych repozitárov, identifikácia a harvestovanie 
dostupných relevantných zdrojov v prostredí WWW a zabezpečenie viacúrovňového 
autorizovaného prístupu používateľov k archivovaným zdrojom. Medzi zámery 
knižnice na najbližšie obdobie patrí rozširovanie ponuky e-kníh, s dôrazom na 
domácu produkciu. 

 
Kľúčové slová   
akademické knižnice, knižničné služby, knižnično-informačné systémy, discovery 
systémy 
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Weby pro univerzitu ve velkém 
 

Webs for university on a large scale 
 

Pavel BUDÍK 
 

 
Abstract   
Current digital age requires almost every business or public activity to have a quality 
website, costing money if it is to look and function appropriately. For university staff 
– i.e. researchers, administrative workers etc., investing money into their webs is not 
always an option. An obvious solution is to try and build the required webs 
themselves or via some inexpensive agency. This comes with a lot of obstacles and 
not insignificant risks of security or other flaws. In this article we present a web 
management service WebCentrum built at the Institute of Computer Science at 
Masaryk University, which offers a centralised solution for general web hosting 
needs of the university or external projects and activities, lowering the web creation 
barrier for non-technical users. We introduce the backing technology, include 
information about the CMS used, describe the process of service development and 
present a few case studies. 
 
Keywords  
Website, website building, corporate webhosting, CMS, information system 
 

1. Introduction 
 
For the entrepreneurs of current digital age enjoying the benefits of free market and 
omnipresent broadband internet connection, having a solid web presence for their 
business is a necessity. The ever-changing world of on-line marketing devours their 
money like a ravenous monster and luckily for the people in on-line marketing and web 
development, this is probably not going to change in the near future. Business owners 
need those custom-built beautiful e-shops and Facebook gurus. 
However for those who want a solid web presence but lack the income-driven 
motivation, investing huge amounts of money is not an option. Public sector 
companies, researchers, non-profits, universities etc. can’t afford to sustain a huge team 
of on-line marketers backed by experienced web developers. Thus, homemade 
solutions or inexpensive external suppliers are the preferred way. 
Almost every geek has made an arbitrary number of webs in their youth and this 
experience come in handy. WordPress, Drupal, UX, web design standards, JavaScript, 
web browsers etc. are unfortunately moving forward in huge strides and keeping up 
with the pace requires determination and especially a lot of time. For people not 
working in web development for their daily bread, creating an appealing and successful 
web is close to impossible. 
Another aspect is security and sustainability. Hacking of an unupdated WordPress-
based site is just a matter of time. However watching for updates requires user’s 
attention and time. 
There are on-line services out there trying to solve these problems via cloud-based 
solutions – like Weebly1 or Pantheon2 for instance. They are good services and do their 

                                                 
1 http://www.weebly.com 
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job well, however they are aimed at a very general audience with mostly e-commerce 
needs and aren’t directly applicable to an education environment. The Institute of 
Computer Science of Masaryk University has tried to take a similar path on a tighter 
budget with its WebCentrum3 service, which we will present in the following text. 
2. The WebCentrum service 
The aforementioned problems are present at Masaryk University as they probably are in 
every larger non-homogenous institution. They are most apparent and aching in the 
technical and security areas. Many instances of various content management systems 
(CMSs) inhabit dozens of servers, some of them running in employees’ offices or other 
unsuitable environments. Hacking incidents are not uncommon. 
The Institute of Computer Science (ICS), as a guarantor of university IT, has decided to 
take action and provide university with a centralised option. Thus, the WebCentrum 
service was born. 
The mission was to build a centralised service for general web hosting needs of 
university or possibly even external projects and activities, lowering the web creation 
barrier for a typical non-technical user. 
In the following text, we present behind-the-scenes insights of the WebCentrum 
service, introduce several case studies and share some lessons we learned.  
 
2.1 The chassis – CMS 
 
For the lack of marketing staff, establishment of the service was technology driven and 
the first choice to make was a CMS. To create a sustainable solution, it was quickly 
decided that a single all-purpose CMS instance is needed. If we were to hope to 
conquer the disparate environment of university webs, an almost maintenance-free 
solution was necessary. 
With very limited CMS experience and a relatively short timeframe, a homemade 
system wasn’t even considered. The single-instance restriction ruled out many of the 
popular CMSs aimed mainly at single web or a few web sites and led us to a new 
concept – CMF [1], a content management framework. Of those, only a handful are 
built on the .NET framework, a technical restriction imposed by the experience of the 
team members. 
Open source-ness was another aspect we took into consideration and finally Umbraco4, 
a system developed by a Danish company of the same name was chosen.  
Umbraco is not a much known system but even some of the biggest companies do use it 
– e.g. the official Microsoft’s web of ASP.NET5 is powered by Umbraco. 
Although the first years were hard and we quickly found that this CMS contains a ton 
of legacy API code which we unfortunately utilized a lot, the test of time showed it was 
(at least now it seems so) a good decision. Nowadays Umbraco is on the technical edge 
of the .NET platform, is extremely open and extensible, easy to understand, has a great 
community6 and is still gaining popularity [2]. 
To spark reader’s curiosity, here are the main Umbraco features which provide the core 
value for a multi-site enterprise product like WebCentrum: 

 simplicity – the system is good where it should be and doesn’t interfere 
elsewhere, 

                                                                                                                                               
2 https://pantheon.io 
3 https://webcentrum.muni.cz 
4 http://umbraco.com 
5 http://www.asp.net 
6 https://our.umbraco.org 
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 easy editing of responsive content via intuitive grid editor, 
 hierarchical organization of all main CMS assets (content, media, …), 
 open system of content types with support for multiple inheritance (almost like 

C++), 
 clean and streamlined UI written in AngularJS for easy extensibility, 
 open-source, hosted on GitHub7, eagerly accepting pull requests (user 

contributions), 
 APIs for almost every aspect of the system. 

To omit more undesirable product placement, we provide curious readers with a link to 
more info8 and a screenshot in Figure 1. 
 

 
Figure 1 – User interface of the new Umbraco (from left to right: CMS sections, 
content hierarchy, content editing with “Save and publish” button pressed and a media 
picker) 
 
However, there are still some weak points in Umbraco for an enterprise use case. Of 
those, the most unpleasant are: 

 the nature of open-source software itself – the uncertainty of what the future 
will bring (e.g. Umbraco 5 which received a lot of hype got discontinued just 
before release); this has however much improved over time, with current 
roadmap stretching two years ahead and open discussions about crucial features 
taking place on-line, 

 the upgrade process – to deploy a new CMS version, whole site has to be taken 
down, 

 deployment of DB changes between development and production – currently no 
simple way except for a non-perfect commercial package9; has to be done in all 
the environments separately (e.g. adding or editing content, content types etc.). 

 

                                                 
7 https://github.com/umbraco/Umbraco-CMS 
8 http://umbraco-white-book.semmeo.com/ 
9 http://umbraco.com/products-and-support/courier/ 
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2.2 The engine – custom CMS modifications 
 
Although our team members had long-time experience with support of the official MU 
web presentation, these were purely technical and nobody knew how to create webs for 
individual customers. 
Thus the development of the first webs (mostly for rectorate departments and R&D 
projects) was purely user-demands driven and very individual – for both business logic 
and web site code, including design. This led to a duplication of custom code and 
explosion in CMS configuration data. Major Umbraco upgrades and CMS legacy API 
code clean-up resulted in a cluttered and stagnating CMS instance. 
However, before we realized these hard facts, we learned many useful lessons and 
created a somehow shared code base for a few useful functions (with their development 
being also user-driven). Notable ones included one-on-one language versions, 
newsletters, conference registrations and registrations in general or MU e-shop 
connection. 
Before we began to ponder whether Umbraco was such a good choice after all, to our 
relief, the Umbraco core team – realizing the downsides of their current product – 
delivered a new Umbraco version with its biggest qualities very much meeting our 
needs, in particular a new stable API, modern, easily extensible UI and speed 
improvements. With this tool and after almost three years of experience we could 
finally start building a seriously meant service able to support hundreds of webs, 
including many of the faculty webs or the official MU web. 
At the moment, a second service instance based on the new Umbraco is being actively 
developed and used for all the new webs. It is however still work in progress. 
The ground premise of the new service version is that all except a few advanced webs 
should be creatable and sustainable purely by users or non-technical user support, 
possibly with a little help of short on-line manuals. Thus all the non-too-complicated 
standard configuration stuff should be accessible via UI, including the web appearance 
and design configuration. This way, we will be able to focus on specialized complicated 
webs which, as experience shows, are better to be created in-house than via outsourcing 
(we shall discus this in more detail in Case study 3). 
 
3. Case studies 
 
To briefly illustrate what we mean by user configurability, a case study of conference 
system implementation can serve as a good example in Case study 1. A totally different 
chapter are webs with custom functionality created for a specific customer. Case studies 
2 and 3 will present two examples of those. 
 
3.1 Case study 1 – conference system 
 
Topics change but every serious conference requires a web site with on-line registration 
and a system to manage registered attendees and their contributions. Our ultimate goal 
is that every conference organizer, equipped with clear on-line WebCentrum instruction 
materials, should be able to create such a web, maybe after a short consultation with our 
user support staff. From founding of the web to the setup of conference packages, 
prices and MU e-shop links, all configuration should be accessible via user interface. 
As we mentioned earlier, some shared codebase for the conference system already 
existed in the first WebCentrum version but even frequent customizations of individual 
conference systems were wired inside the code. Any specialized exceptions needed to 
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be implemented separately for each web. Thanks to the easily extensible UI of the new 
Umbraco we could approach this problem incrementally, i.e. all the common settings 
are gradually migrated from code into the UI – just rough developer-accessible controls 
at first, then more refined ones for end users. Even highly specialized exceptions can be 
put into shared codebase with the possibility to access them easily via UI. This way we 
can still provide reasonable delivery deadlines for new functions and create a relatively 
clean and sustainable codebase. 
At the moment, two active and two forthcoming conferences are hosted in the system 
with ca. 500 attendees together. The basic functionality includes conference packages 
configuration, attendees registration and login, MU e-shop integration and user 
handling. 
 
3.2 Case study 2 – housing.muni.cz 
 
This student accommodation advertising platform10 is quite old and for almost ten years 
(since 2003) lived its own isolated life on a slowly aging PHP server. Then one day, 
after an innocent PHP upgrade, the platform became unstable and needed a quick 
rebuild based on new technologies. Although it didn’t really need a CMS, we decided 
to port it into Umbraco. Our motivation was twofold: first, to stay focused on one web 
technology and second, to try out how Umbraco will handle this task. 
Thanks to the openness and extensibility of Umbraco, the CMS didn’t get in our way 
during the development. It served well where needed (members registration using the 
shared general registrations function) while leaving us totally free to create the custom 
advertisements database, building purely on Microsoft ASP.NET MVC technology. 
So thanks to Umbraco, the development of the new housing platform was pure 
craftsmanship and no wheel needed to get reinvented during the process. 
Thanks to this platform, the shared components for member registration got a clean-up 
and a thorough registration workflow. Currently, ca. 4500 students and 700 advertisers 
are using it. 
Housing is also open to other schools and their students via EduID login, with Silesian 
University in Opava being the first to join the platform11. 
 
3.3 Case study 3 – the JobChallenge fair portal 
 
JobChallenge12 is an inter-university job fair in Brno. Assignment for the system was to 
implement exhibitor and student registration with additional functions like profile fill in 
or events registrations. Due to time and capacity restrictions, it was decided that this 
portal is to be built by an external agency in Umbraco, with the prospect of 
incorporating the final product into the single university Umbraco instance. Thus 
support costs would be more effective and the external company would be paid only for 
the development.  
Where the previous project of accommodation platform could be called a success, this 
portal is of a different rank. A lack of experience caused that we did not take over the 
initiative and left the design of the new system purely in the hands of the hired external 
agency. A monolithic, hard to extend system which we have to maintain was the result. 
Unfortunately, companies using Umbraco in the Czech Republic are sparse and thus 
there was almost no choice of the supplier possible. The lesson for us is that a 

                                                 
10 https://housing.muni.cz/ 
11 https://bydleni.slu.cz/ 
12 http://www.jobchallenge.cz/ 
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trustworthy company using technologies we do not know that well is better than a 
company using technologies familiar to us but with no other credit whatsoever. 
 
4. What next 
 
With mostly stable technical background, the way to “one-click-webs” is almost paved. 
However, as we quickly learned, the technical background is just one – although not a 
small one – of the pieces of the whole puzzle. Other notable pieces include one or more 
configurable front-end templates, basic marketing guidance, content creation and 
structure building recommendations or handling and dealing with specialized user 
needs. 
The configurable front-end template is underway in another project which falls out of 
scope of this article. Progress of the other pieces is not that advanced – we do our best 
to handle specific user needs, content or marketing strategies are however well beyond 
our area of expertise. But at the moment absence of these pieces is not that acute – 
before users start to realize they need them, they first need to start massively using the 
technical part of the WebCentrum service. 
To quicken the adoption of WebCentrum and Umbraco, we started developing a 
transfer tool to help those who need to change the technology of their web but are 
otherwise content with how it looks. The WebPack [5,6], as this tool is called, takes an 
arbitrary URL and semi-automatically analyses the web content and template structure 
and creates a copy of the web in Umbraco. However, this tool will need further 
attention before production deployment. 
 
5. Conclusion 
 
With almost a hundred webs created during four years of the service existence, we 
learned a few remarkable lessons. These we try to make good use of in a new service 
version aimed at a broad spectrum of university users and chosen external subjects.  
The main problem we have to deal with is caused by the conflict between our efficiency 
and user expectations. As we try to build a low-maintenance service, we need to make 
as few specialized customizations as possible while users more often than not expect 
them. Thanks to the open nature of Umbraco we were able to lessen this conflict a little 
while still providing a reasonable quality level. 
Another problem – arising from the previous one – is the delivery speed. Creating a 
one-time custom solution is much faster than trying to make it a general one available 
for everyone. An example of this is the conference system – a system for one particular 
conference is much simpler than a general one. Fortunately, sharp deadlines are not that 
common in the internal university environment. 
Thanks to the WebCentrum service, many webs which would otherwise be running in 
unsuitable conditions are running in a stable and reliable environment. It takes the 
burden of technical operations off the shoulders of university users and keeps them 
focused on the content itself. However, there remains much to be done on the track to 
fully autonomous user-driven web creation. 
 

Abstrakt  
Dnešní digitální doba si žádá, aby každý, kdo myslí svoji veřejnou nebo obchodní 
aktivitu alespoň trochu vážně, měl kvalitní a srozumitelné webové stránky, jejichž 
tvorba něco stojí. Výzkumníci a zaměstnanci univerzity však ne vždy mohou potřebné 
prostředky do webů investovat. Proto na univerzitách vzniká mnoho webů 



 

18 

vytvářených svépomocí či zapojením levných agentur. Tyto weby s sebou nesou 
různá, často i bezpečnostní, rizika. V tomto článku prezentujeme službu WebCentrum 
pro správu webových stránek, vyvinutou Ústavem výpočetní techniky Masarykovy 
univerzity, jejímž cílem je centralizovaná správa webů určená pro široký okruh 
univerzitních i mimouniverzitních zákazníků, umožňující tvorbu kvalitních webů i 
nezkušeným uživatelům. Seznamujeme čtenáře s použitými technologiemi, se 
zvoleným CMS a uvádíme několik případových studií. 
 
Klíčová slova   
Webové stránky, tvorba webových stránek, korporátní webhosting, CMS, informační 
systém 
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Cloud computing  - konvergencia  nových a existujúcich technológií 
 

Cloud computing - the convergence of new and existing Technologies 
 

Magdaléna CÁRACHOVÁ 
 

 
Abstract   
Technological progress is unstoppable and the demand of companies for computing 
performance is constantly increasing. In the time of company globalization it is a 
great challenge to solve the problem of dynamic cooperation of computers. Matter of 
course is the fast development in information technologies thanks to which the 
efficiency of processing various types of information increases. More and more 
global companies are emerging, the teams and workers of which are located all 
around the world and thanks to globalization of information technologies they can 
work effectively as a whole. Grid and cloud computing based on flexible connecting 
of computers, high scalability and flexible usage of external sources have high 
potential to provide IT infrastructure much more efficiently and with lower costs. 
This contribution deals with a possibility of simplifications related to utilization of 
computers with the use of virtualization and cloud computing which provide 
applications like a required service within any location and with the use of any 
computer or device. 

 
Keywords  
Cloud Computing, computing power, storage capacity, Software as a Service, 
traditional services, internet, the scalability, the flexibility, public cloud, private cloud, 
file sharing, web interface. 
 

Úvod 
 
Cloud computing je fenoménom posledných rokov a  vo  svete IKT (informačných 
a komunikačných technológií) sa tomuto  inovatívnemu trendu venuje  čoraz viac 
pozornosti. Bill Gates tento trend nepriamo predpovedal už v roku 1981: "No one will 
need more than 637 kb of memory for a personal computer—640K ought to be enough 
for anybody." 
Technológia, ktorá bola spočiatku navrhnutá vzhľadom na neefektívne využívanie 
dostupnej výpočtovej kapacity vo veľkých dátových centrách medzinárodných firiem sa 
stala tak populárnou a využívanou, že sa pre tento účel budujú samostatné výpočtové 
strediská a dátové centrá. Mobilita je čoraz častejšie skloňovaným pojmom v oblasti 
IKT, ktorý úplne mení pohľad a názor na doterajšie fungovanie firemných sietí. 
Pracovník  spravidla disponuje viacerými  zariadeniami – aspoň jedným počítačom, 
smartfónom alebo tabletom, pričom tieto zariadenia pre svoj beh využívajú rozličné 
operačné systémy. Realizácia aplikácií si často vyžaduje tvorbu a samostatné 
prispôsobenie aplikácie pre konkrétnu platformu. Množstvo údajov určených pre 
spracovanie neustále narastá najmä z dôvodu nárastu sledovaných veličín a frekvencie 
zberu takýchto údajov. Takýto enormný nárast si vyžaduje riešenia, ako a hlavne kde 
údaje ukladať – vysokokapacitné úložiská, ako ich spracovávať – výpočtové kapacity 
a ako následne prenášať výsledky analýz týchto dát s cieľom ich ďalšieho využitia. 
Potenciálnym riešením v tejto situácii je využívanie hardvéru a softvéru, ktorý nemusí 
nevyhnutne spadať do súkromného vlastníctva organizácie, ktorá takéto služby 
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potrebuje, teda využívanie zdieľanej, najčastejšie výpočtovej siete – gridu, alebo cloud 
computingu. Cloud predstavuje ešte abstraktnejší pohľad na situáciu, v ktorej 
objednávateľ služieb ani nemusí vedieť, kde sa jeho úloha bude vykonávať. Dôležité je, 
že bude splnená, a dospeje k požadovaným výsledkom a výstupom. 
 
1 Charakteristika a aspekty rozvoja cloud computing 
 
Dôvodom vytvorenia tejto technológie bol okrem rýchleho nárastu širokopásmového 
pripojenia, popularite internetových služieb a vývoja mobilných zariadení aj fakt, že 
v dátových centrách po celom svete majú veľké spoločnosti nasadené desiatky až 
stovky tisíc serverov, ktorých výpočtová kapacita nie je naplno využívaná. Samozrejme 
že náklady spojené s prevádzkou týchto dátových centier (elektrina, klimatizácia) sú 
značne vysoké. 
K riešeniu tejto situácie prispeli virtualizačné technológie, ktoré umožňujú spustiť 
niekoľko operačných systémov súbežne na jednom fyzickom serveri a dokážu tak 
vytvoriť predstavu, že daný operačný systém je aktívny na danom fyzickom serveri 
samostatne. Takéto riešenie ruší  klasický model, kde na jednom fyzickom serveri beží 
iba jeden operačný systém a vedie k vyššej využiteľnosti hardvéru. 
Životný cyklus služieb  vo virtualizovanom prostredí ponúka nové možnosti správy 
takýchto aplikácií. Lepšie sa zabezpečuje vysoká dostupnosť služby, či obnova v 
prípade výpadku služby. Veľké IT spoločnosti operujúce na globálnej báze so svojimi 
tisíckami nevyužitými počítačmi v dátových centrách, môžu prostredníctvom  
virtualizácie poskytnúť prebytočný výpočtový výkon, či diskovú kapacitu ako službu a 
tým monetizovať využitie svojich prostriedkov. V súčasnosti sa cloud computing 
vyvinul už natoľko, že spoločnosti dokonca na tento účel budujú samostatné dátové 
centrá a výpočtové strediská. 
Cloud Computing má určité charakteristiky, ktoré podľa Marksa a Lozana [6] môžeme 
rozdeliť  do dvoch skupín - hlavné črty a vedľajšie. 
 
Hlavné črty: 

 Škálovateľnosť a elasticita - používateľovi sa prostriedky prideľujú dynamicky 
podľa jeho  potrieb a z jeho pohľadu sú neobmedzené, každá služba je v danom 
momente dostupná v akomkoľvek množstve.  

 Samoobslužný princíp - používateľ má k dispozícií výpočtové prostriedky 
automaticky, bez nutnej asistencie zo strany poskytovateľa. 

 Univerzálny prístup - všetky služby a prostriedky sú dostupné nezávisle od 
umiestnenia a použitého počítača. 

 Úplná virtualizácia - úplná virtualizácia umožňuje, že bez ohľadu na to, aký 
veľký je cloud, jeho údržba, vývoj a nasadenie je jednoduché, ako by existoval 
len jeden server. 

 Relatívna konzistencia - je vhodné budovať cloudy z relatívne malého množstva 
štandardizovaných blokov (servery, operačné systémy, dátové úložiská, sieťové 
komponenty), aby sa predišlo nekompatibilite. 

 
Vedľajšie črty: 

 Merateľné služby - výpočtové prostriedky sú optimalizované a udržiavané 
systémom podľa pravidiel, ktoré závisia od poskytovanej služby. 

 Multi-tenancy - jedna inštancia softvéru beží na serveri, ktorý slúži viacerým 
organizáciám. Architektúra aplikácie je navrhnutá tak, aby rozdelila údaje 
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a konfiguráciu, aby každá organizácia pracovala s vlastnou virtuálnou 
inštanciou aplikácie v spoločnej databáze. 

 Multiple applications - viacero aplikácií je možné prevádzkovať na jednej 
infraštruktúre. 

 Návratnosť - architektúra a služby v cloud computingu sú vytvárané s cieľom čo 
najviac znížiť náklady a teda zvýšiť návratnosť. 

 
2  Architektúra Cloud Computingu 
 
Cloud computing je možné popísať ako pyramídu. Je zložený z troch vrstiev služieb, 
pričom každá vrstva je v priamej nadväznosti so susednými, využívajúc nižšiu vrstvu a 
poskytujúc služby vrstve nadradenej.  
 
2.1  Softvér ako služba (SaaS) 
 
Obchodný model poskytovania aplikácií, známy pod skratkou SaaS (Software as 
a Service), alebo riešenie ako služba (Solution as a Service) predstavuje v porovnaní 
s tradičným modelom licencovania rýchlejší spôsob nasadenia danej aplikácie alebo 
riešenia a optimalizáciu ich prevádzkových nákladov. Aplikácie sú jedným z dôležitých 
priesečníkov, kde je možné efektívne skĺbiť výhody virtualizácie a modelu SaaS alebo 
oblastí outsourcingu, zameraných na správu a prevádzku aplikácií a súvisiace 
infraštruktúry. 
Trh softvéru poskytovaného formou SaaS neustále rastie, čo naznačujú viaceré 
výskumy. Tento trend naznačuje, že SaaS sa stáva čoraz bežnejšou formou nákupu 
softvérových produktov [7].   
Ako všetky formy Cloud computingu, tak aj riešenia vo forme SaaS musia podliehať 
všeobecným definíciám a štandardom. Medzi hlavné charakteristiky SaaS sa zaraďuje:  

  Webový prístup ku komerčnému softvéru,  
  softvér je spravovaný centrálne,  
  softvér je poskytovaný vo forme 1:N,  
  za aktualizácie a záplaty softvéru zodpovedá poskytovateľ,  
  dostupnosť API – aplikačných programových rozhraní, ktoré umožňujú 

integráciu s ostatnými softvérovými riešeniami.  

SaaS je vo všeobecnosti považovaný za rýchlo rastúci spôsob doručovania moderných, 
najmä softvérových, ale aj technologických riešení. Ide najmä o softvérové produkty v 
týchto odvetviach:  

  Unifikovaný softvér s veľkým množstvom používateľov a len malými 
odchýlkami. Typickým príkladom je emailový klient. Veľké množstvo 
používateľov simultánne využíva rovnaký softvér. Pre organizáciu nie je 
predmetom podnikania, no potrebujú ho využívať všetci zamestnanci, a tak je 
výhodné takýto softvér obstarať formou outsourcingu.  

  Aplikácie s vysokou prepojenosťou na externé prostredie. Sem zaraďujeme 
napríklad newslettre a ponukové letáky v elektronickej podobe.  

  Aplikácie s dôrazom na mobilný prístup.  
 Aplikácie, ktoré sú dostupné formou webového rozhrania, a tak je možné 

využívať ich nie len na osobných počítačoch, ale prakticky na všetkých 
zariadeniach disponujúcich webovým prehliadačom, či už ide o PDA, 
smartfóny, resp. tablety. 
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  Softvér s krátkym časovým využitím.  
 Softvér pre občasné, ale intenzívne využitie.  Príkladom sú účtovné aplikácie, 

ktoré sú pre firmu nevyhnutné, avšak sú využívané sezónne.   
 
Aj napriek širokým možnostiam využitia, a prevahe pozitívnych vlastností, existujú 
určité oblasti, kde nákup softvéru formou služby, ani prípadné ďalšie formy 
outsourcingu nie sú vhodné. Jedná sa hlavne o tieto oblasti a typy aplikácií:  

 Aplikácie s vysokými nárokmi na rýchlosť spracovania, a spracovanie dát v 
reálnom čase (RTDP – real time data processing). 

 Aplikácie, u ktorých ukladanie dát mimo prostredia firmy vplyvom 
legislatívnych nariadení a obmedzení nie je možné. 

 Existujúce aplikácie, ktoré v čase prechodu na cloudové riešenia plnia svoje 
úlohy naplno, a prechod na takéto riešenie by nepriniesol žiaden efekt.  

 
Prínosy služby SaaS: 

Služba SaaS má oproti tradičným spôsobom inštalácie a využívania softvérových 
riešení množstvo nepopierateľných výhod. 
  Zníženie nákladov – aplikácie, ktoré služba Saas poskytuje, sú založené na 

prenájme tejto služby na nejaký časový úsek. Z toho teda plynie výhoda pre 
zákazníka, že ten nemusí investovať do nákupu licencií a ani do aplikačného 
softvérového vybavenia. Odpadávajú tiež fixné náklady spojené so 
starostlivosťou o softvér (update, upgrade, licencovanie), ako aj s jeho 
prevádzkou. 

 Dostupnosť – služba SaaS umožňuje malým a stredným podnikom využívanie 
takých softvérových aplikácii, ktoré by si za iných podmienok nemohli dovoliť. 
Hlavnými dôvodmi sú väčšinou práve náročná technická alebo personálna 
prevádzka aplikácie, či zložité alebo finančne náročné licencovanie, ktorému sa 
pri SaaS dá vyhnúť. Na druhej strane pre veľké podniky sú prínosom takmer 
nulové prevádzkové náklady. Postačí im iba kvalitné pripojenie na internet a 
výkonné počítače, na ktorých bude ponúkaná služba prevádzkovaná.  

 Cena – poskytovateľ služby SaaS sa stará o zákaznícku IT infraštruktúru. 
Zákazník je  odbremenený od nákupu serverov, ktoré sú potrebné na prevádzku 
aplikácií, nemusí investovať do oddelenia technickej podpory, klimatizácie 
serverovne, či uhrádzať vysoké účty za spotrebu elektrickej energie. Každému 
používateľovi postačí iba internetové pripojenie a klasický prehliadač. 

 Zodpovednosť a podpora – práva zákazníka voči poskytovateľovi SaaS sú 
väčšie ako práva voči dodávateľovi tradičného softvéru. Tento prínos SaaS je 
dôležitý najmä pre malé podniky a organizácie, a to hlavne v počiatočných 
fázach podnikania.  

 Jednoduchosť používania – prenajímaný softvér  prostredníctvom služby SaaS 
je dostupný za pomoci klasického internetového prehliadača. Práca s 
aplikáciami v rámci služby SaaS je pomerne jednoduchá a ľahko zvládnuteľná 
pre  používateľov. Väčšina poskytovateľov služby SaaS sa snaží svojim 
používateľom a zákazníkom prácu so softvérom v rámci SaaS maximálne 
zjednodušiť a uľahčiť. 

 Bezpečnosť dát – údaje všetkých zákazníkov sa nachádzajú v externom 
dátovom centre a sú profesionálne chránené na niekoľkých úrovniach. 
Pracovníci technickej podpory, bezpečnostní špecialisti, a k tomu fyzické a 
technologické zabezpečenie dátového centra.  
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2.2  Paas – Platform as a service 
 
Predstavuje  jednotnú výpočtovú platformu, ktorá umožňuje tvorbu webových aplikácií 
rýchlo, jednoducho a flexibilne bez nutnosti nákupu a udržiavania softvéru a 
infraštruktúry. Podobne ako SaaS, je doručovaná prostredníctvom internetu, no 
namiesto konkrétneho softvéru ponúka hotovú platformu pre vývoj softvérových 
produktov. Za hlavné, charakteristické črty sa považujú: [4]  

 Služby pre vývoj, testovanie, nasadzovanie, hostovanie a udržiavanie aplikácií – 
všetky sú súčasťou jedného IDE (Integrated Development Eviroment),  

 editory používateľského prostredia,  
 multitenant architektúra pre podporu zdieľania jedného IDE,  
 zabudovaná škálovatľnosť vyvinutých riešení,  
 integrácia s webovými službami a databázovými prostrediami,  
 podpora pre tímový vývoj aplikácií.  

PaaS  nachádza uplatnenie najmä v tých prípadoch, keď na projekte potrebuje 
spolupracovať viacero vývojárov súčasne, prípadne keď na projekt potrebuje dohliadať 
a priebežne ho kontrolovať tretia strana – osoba alebo firma z externého prostredia 
organizácie. Taktiež je vhodná v prípade, ak zákazník disponuje  vlastným zdrojom dát 
– napríklad údaje z oblasti CRM. V prípadoch s vysokým dôrazom kladeným na 
rýchlosť nasadenia a testovania taktiež nachádza svoje uplatnenie.  
 
2.3  Infraštruktúra ako služba (IaaS)  
 
Infraštruktúra ako služba je spôsob poskytovania cloudových zdrojov ako servre, 
úložiská dát, počítačové siete a operačné systémy formou on-demand – na vyžiadanie. 
Namiesto kúpy servrov, softvérového vybavenia, prenájmu dátového centra alebo 
sieťovej infraštruktúry si klient tieto potreby zabezpečuje formou outsourcingu.   
IaaS môže byť poskytovaný buď formou súkromného, verejného alebo hybridného 
cloudu.  
 
Za kľúčové charakteristiky a požiadavky IaaS sa považuje nasledovné:  

 Zdroje sú distribuované a poskytované ako služba,  
 zdroje sú dynamicky škálovateľné,  
 poplatky za služby sú variabilné, určené na základe intenzity využívania,  
 viacero používateľov zdieľa ten istý fyzický hardvér.  

 
Aj napriek stále sa zmenšujúcim rozdielom medzi IaaS a PaaS vplyvom poskytovateľov 
služieb PaaS, ktoré umožňujú nasadenie aplikácií na rôznych IaaS, existujú situácie, 
kedy je výhodnejšie siahnuť práve po infraštruktúre namiesto platformy. Ide najmä o 
tieto prípady:  

 Požiadavky na hardvér s vysokou mierou premenlivosti,  
 začínajúca firma s nedostatočnými finančnými prostriedkami pre nákup 

vlastného hardvéru,  
 aplikácie, po ktorých rýchlo rastie dopyt. Škálovanie vlastného hardvéru by 

mohlo byť problematické,  
 skúšobné alebo dočasné požiadavky na infraštruktúru, napríklad pre testovacie 

účely pred nasadením aplikácie na reálne prostredie u zákazníka.  
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Záver 
 
 Cloudové riešenia umožňujú firmám pružnejšie reagovať na situáciu na trhu, 
urýchľovať inovačné procesy, zvyšovať konkurencieschopnosť a znižovať náklady. 
Mnoho firiem zatiaľ nezískava z cloudových riešení všetko, čo im tieto riešenia môžu 
poskytnúť. Cloud prináša benefity v troch hlavných oblastiach, ktorými sú rýchlosť 
a agilita, integrácia a čerpanie prakticky všetkých aplikácií a súvisiacej technológie 
formou služby. Podobne ako v prípade roztrieštenosti klasických IT riešení je potrebné 
uvedomiť si, že ani využívaním hybridných cloudových riešení sa firma nevyhne 
problémom s integráciou a správou používaných systémov. 
  
Abstrakt  
Technologický pokrok je nezadržateľný a požiadavky spoločností na výpočtový výkon 
sa neustále zvyšujú. V čase  globalizácie spoločností je veľkou výzvou riešenie 
problému dynamickej spolupráce počítačov. Samozrejmosťou je rýchly vývoj 
v informačných a komunikačných  technológiách, vďaka ktorým sa zvyšuje 
efektívnosť spracovávania rôznych typov informácií. Vzniká stále viac globálnych 
spoločností, ktorých tímy a pracovníci sú umiestnení po celom svete a vďaka 
globalizácii informačných technológií dokážu pracovať efektívne ako celok. Grid a 
cloud computing založené na flexibilnom spájaní počítačov, vysokej škálovateľnosti a 
flexibilnom využívaní externých zdrojov, majú vysoký potenciál poskytovať IT 
infraštruktúru oveľa efektívnejšie a s nižšími nákladmi. V príspevku sa poukazuje na 
možnosti zdieľania hardvérových a softvérových prostriedkov prostredníctvom 
virtualizácie a cloud computingu, ktoré poskytujú aplikácie ako službu na vyžiadanie 
na ľubovoľnom mieste a ľubovoľnom zariadení. 

 
Kľúčové slová   
Cloud Computing, výpočtový výkon, úložné kapacity, softvér ako služba, tradičné 
služby, internet, škálovateľnosť, flexibilnosť, verejný cloud, privátny cloud, 
zdieľanie súborov, webové rozhranie. 
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FORTINET, bezpečnosť bez kompromisov 
 

FORTINET, Security without a compromise 
 

Zsolt GÉCZI 
 
 
Abstract 
Regardless of the size of your organization, you constantly face a great number of 
challenges as the requirements for your network environment, user requirements and 
security threats have been evolving and growing. Would you like to learn more about 
UTM, NGFW, ATP and APT, how to protect your SCADA protocols or WiFi? Do 
you need to “reinvent” your TMG solution? Are you asking how to build a secure 
network architecture from L2 to L7 with unmatched performance, ROI and TCO? If 
at least one of your answers is ‘yes’, join us for our presentation to hear how 
FORTINET can help achieve security without compromise. 
 
Keywords 
Fortinet, FortiGate, Network security, NGFW, Next generation firewall, UTM, 
Unified threat management, IPS, Intrusion prevention system, NGIPS, Next 
generation IPS, ISF, Internal segmentation firewall, ATP, Advanced threat 
protection, APT, Advanced persistent threat, antivirus, antispam, webfiltering, 
application security, web application firewall, datacenter security, network 
authentication, endpoint security, ADC, application delivery controllers, database 
security, DDoS protection, sandbox, WAN link load balancer, secure mail gateway, 
WAF, Web application firewall, Web caching, SIEM, unified risk management, 
network testing, network visibility, secure IP video and surveillance systems, IP 
phone systems and phones. 
 
 
Úvod 
 
Je jedno aká veľká alebo malá organizácia ste, čelíte množstvu výziev, pretože 
požiadavky na Vaše sieťové prostredie, užívateľské požiadavky a taktiež sofistikované 
bezpečnostné hrozby neustále rastú. Chceli by ste vedieť viac o APT, ATA a ATP? 
Hľadáte odpoveď ako postaviť bezpečnú sieťovú architektúru od L2 až L7 s 
bezkonkurenčným výkonom, ROI a TCO? Príďte sa pozrieť ako Vám Fortinet pomôže 
dosiahnuť Bezpečnosť bez kompromisov. 
 
As ever-increasing numbers of devices are brought to campuses by students, faculty 
and administrators, schools need to scale their networks for access while providing 
additional security to protect sensitive information, as well as to meet compliance 
standards like CIPA, FERPA, and COPPA. Educational institutions need the latest in 
network security and access technologies; however, limited budgets often force IT 
organizations to make hard choices between the two. 
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With a FortiGate Firewall as a network’s security core, Fortinet protects and manages 
the IT infrastructure to provide the access and control for a safe and secure digital 
learning environment. 
 
Schools can seamlessly extend network security with Fortinet’s authentication for 
BYOD controls, ultra-secure wireless access points, switches, and endpoint software—
which can all be managed from a single-paneofglass console. 
FORTINET solutions for Education IT infrastructure: 
 

 End-to-end consolidated network and wireless access security 
 Centralized security management for endpoints, firewall, wireless, and WAN 

connectivity 
 DDoS attack mitigation 
 Content filtering, caching, email security, and application control 
 End-to-end consolidated network and wireless access security 
 Centralized security management for endpoints, firewall, wireless, and WAN 

connectivity 
 DDoS attack mitigation 
 Content filtering, caching, email security, and application control 

 
 
Záver 
 
Sme globálny leader a inovátor v oblasti sieťovej a aplikačnej bezpečnosti, UTM, 
NGFW, NGIPS, Sandbox a WiFi. 
Riešime sieťovú ochranu od L2 až L7. 
Sme NSS Labs odporúčaní od Datacenter až Endpoint ochranu. 
Zabezpečujeme SCADA/ICS security riešenia s natívnou podporou všetkých známych 
protokolov. 
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Kladieme si za cieľ ponúkať svojim klientom tie najinovatívnejšie a najvýkonnejšie 
riešenia zo sveta sieťového zabezpečenia. Sme popredným celosvetovým výrobcom 
sieťovo 

bezpečnostných zariadení nielen pre Telco a mobilných operátorov, dátové centrá, 
korporácie a spoločnosti so vzdialenými pobočkami, ale taktiež pre malé a stredné 
firmy, univerzity. 
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Zsolt Géczi | FORTINET, major account manager Slovakia 
Cell: +421.903.516.455 | e-mail: zgeczi@fortinet.com | www.fortinet.com 
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Možnosti využitia informačných technológií v procese vzdelávania  
urgentnej zdravotnej starostlivosti. 

 
Possibilities of information technologies used in process of education in urgent 

medical care. 
 

František GLONČÁK - František GENŠOR - Martin ŽIAK - Peter KYSEĽ   
 
 
Abstract   
In this publication you will find lots of informations about our gained experienced 
and knowledge from using 3D technologies in a process of education and training of 
future paramedics, which is very favorite technique of teaching in a world. 
Interactive education became real at the universities abroad. They opened 3D 
educational rooms which help student paramedics train their mandatory skills and 
it helps to practice their teoretical knowledge, too. Simulated enviroment is 
authentic with real enviroment and with real situations which paramedics are 
usually dealing with during their proffesional practice. Moreover it is excelent tool 
for training major incidents and all 5 basic command roles. Those interactive 
educational rooms are not used just by students but also with proffesional 
paramedics including military paramedics and police first responders.  
 
Keywords  
Urgent medical care, education, 3D technologies 
 
 
Úvod 
 

S neustálym a rýchlym napredovaním 
technológií, ktoré  súčasný svet  
prináša,  nám otvára dvere a možnosti 
zakomponovať do výučbového procesu 
aj možnosti použitia nových 
informačných technológii. Dominujú 
sofistikované simulačne pomôcky 
zamerané na potreby  urgentnej 
zdravotnej starostlivosti, najmä 
resuscitačné modely a modely 
poraneného pacienta napr. SimMan 
3G. 
 

Na Slovenku sa v súčasnosti využíva najmä  e-learnig ako spôsob výučby a možnosť 
testovania získaných vedomostí. V oveľa menšej miere je u nás ešte stále zaužívaná  
možnosť edukácie a tréningu manuálnych zručností pomocou interaktívnych  video 
postupov. Vo svete sa už do výučbového procesu dostali a zožali veľký úspech nielen u 
študentov a vyučujúcich, ale už aj u profesionálne pracujúcich zdravotníkov možnosti 
tréningu a vzdelávania sa prostredníctvom  interaktívnych programov v dizajne 
počítačových hier (napr. Virtual pacient Combat  medic special).  
V kombinácii video scény a interaktívneho riešenia zdravotného stavu pacienta 
prinášajú tieto technológie úplne nový rozmer výučby aj v urgentnej zdravotnej 
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starostlivosti. 3D technológia napomáha napodobniť reálne situácie, s ktorými sa 
zdravotník reálne stretáva  a napomáha aj v nácviku menej rutinných špecifických 
situácii, s ktorými v takej veľkej miere neprichádza v svojej praxi do kontaktu a takýto 
spôsob tréningu mu napomáha tieto ťažké situácie už v reálnom prostredí lepšie 
zvládnuť. Do praktického školenia zdravotníka sú týmto spôsobom zapojené a 
stimulované  všetky zmyslové vnímania školeného prostredníctvom interaktívnych 
projekcií prostredia, svetla, zvuku, zápachov, vizuálnych efektov. Toto všetko pridáva 
na autentickom pocite. 
Takýto virtuálny svete umožňuje vstúpiť do rôznych scenárov poranení, prostredia, 
nepredvídateľných situácií,  s ktorými sa zdravotnícky pracovník môže v teréne 
stretnúť, a tak sa učí hodnotiť nástrahy prostredia, v ktorom sa pohybuje a vysporiadať 
sa s nečakanými situáciami, ktoré by mohli nastať. Výhoda je v typizovaní situácií 
a objektívnosti pri hodnotení študentov, ktorí vždy dostávajú rovnaké podmienky na 
riešenie modelovej situácie. Nakoniec je v programe vyhotovený výstupný protokol 
v časovej postupnosti vykonaných úkonov.  
 
Pri našom testovaní takejto výučby sme mali kladné hodnotenie študentov na program.  
 
V možnostiach použitia počítačových simulácií rozsiahlych hromadných nešťastí sa na 
Slovensku zatiaľ využíva program na výcvikovom stredisku Lešť, ktorý je ale 
zameraný hlavne pre potreby ozbrojených síl a je náročný na obsluhu. Pri jeho 
praktickom používaní je potrebná  prítomnosť  zaškolenej obsluhy.  
Veľmi dobrým simulačným programom sa ukazuje XVR “Virtual Reality training 
software for safety and security“. Študent je priamo postavou v programe 
a s možnosťou zapojenia viacerých riešiteľov sa dokáže nacvičovať celkový 
manažment organizácie zásahu hromadných nešťastí v rozsahu 5 základných 
veliteľských funkcií. Navyše do riešenia vie vstupovať a komplikovať situáciu aj 
priamo vyučujúci. S možnosťou zapojenia virtuálnej reality a 3D technológie do 
vzdelávania a výcviku sa otvárajú aj možnosti výcviku vojenských či policajných  
zdravotníkov,  kde simuláciu komplikovaných podmienok môže vytvoriť práve 
počítačový program. 
 
Záver 
 
Z našich skúseností  je však vo výučbe  potrebná praktická zručnosť a kontakt so živým 
pacientom. Ideálnym riešením je spojenie týchto dvoch výučbových procesov. 
Informačné technológie sú dobrou cestou nacvičenia si postupov a zdokonalenia 
celkovej štruktúry zásahu bez náročného vytvárania modelových situácií predtým, než 
sa študent dostane do stresujúcej situácie už priamo so živým figurantom a následne 
pacientom v reálnej praxi.   
 

Abstrakt  
V tomto článku sa dočítate o našich získaných skúsenostiach a poznatkoch využívania 
3D technológie  v procese výučby a výcviku budúcich záchranárov, ktorý sa ujal a teší 
sa veľkému záujmu vo svete. Na zahraničných univerzitách sa interaktívna výučba stala 
realitou a otvorili sa 3D  výučbové miestnosti, ktoré napomáhajú budúcim záchranárom 
trénovať praktické zručnosti a vedomosti v simulovanom prostredí, ktoré je autentické 
s reálnym prostredím a situáciami, s ktorými sa záchranár pri výkone svojej praxe 
bežne stretne. Taktiež je výbornou pomôckou pri trénovaní hromadných nešťastí  vo 
všetkých piatich základných veliteľských funkciách. Tieto interaktívne výučbové 
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miestnosti nevyužívajú len študenti, ale aj profesionálny záchranári  a vojenskí či 
policajní zdravotníci. 
 
Kľúčové slová   
urgentná zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, 3D technológie 
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Mgr. František Genšor, Vysoká škola Sv. Alžbety v Bratislave, Slovenská zdravotnícka 
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Študentská karta so SALTO aplikáciou 
 

Student card with SALTO application 
 

Peter HORÁČIK 
Abstract 
Student card can be used for several applications at the same time mainly due to the 
unique identification of a student or school employee. Whether it is a system for 
recording attendance, catering, library, transportation and discounts on travel, etc.. 
Salto is primary the access control system application, unique in several respects. It is 
a combination of electronic access control system with a mechanical locking system, 
not only for the door, but also wardrobes, cabinets for teaching aids, lectern with 
audio - video equipment, glazed showcases. Simply anything you need to lock. The 
advantage is the flexibility of managing access rights, without wiring and distribution 
of mechanical kes. System creates audit trail of all openings of all locks in the 
building. 
 

Študentská karta môže byť použitá pre niekoľko 
aplikácií súčasne najmä vďaka jednoznačnej 
identifikácii študenta, či zamestnanca školy. Či už ide 
o systém evidencie dochádzky, stravovania, knižnice, 
dopravy a zliav na cestovanie, atď. Salto je primárne 
aplikácia prístupového systému, unikátna vo viacerých 
aspektoch. Ide o spojenie elektronického prístupového 
systému s mechanickým uzamykacím systémom, nie 

len pre dvere, ale aj šatňové skrine, skrine pre uzamknutie učebných pomôcok, rečnícke 
pulty s audio - video technikou, sklenených vitrín, jednoducho čohokoľvek čo je 
potrebné uzamknúť. Výhodou je flexibilita riadenia prístupových práv, bez nutnosti 
distribúcie mechanických kľúčov a tvorba histórie prechodov, čo pri mechanickom 
systéme nie je možné získať. Zmenené prístupové práva sa automaticky zapíšu na kartu 
prostredníctvom online čítačky umiestnenej na vstupe do objektu, prípadne turniketu. 
Inteligentné držiaky kariet v spolupráci so systémom MaR pomáhajú znížiť náklady na 
prevádzku objektov. Prítomnosť karty v inteligentom držiaku kariet môže byť tiež 
podmienkou pre spustenie rôznych strojov, PC, prípadne iných zariadení. 
 
Salto a bezkľúčová budova 
 
Riešenie bezkľúčovej budovy z pohľadu 
spoločnosti Salto je postavené na využívaní 
inteligentných bezdotykových kariet 
a Salto Virtuálnej Siete (SVN), 
mechatronických kovaní a vložiek. 
Základom je vybavenie všetkých dverí 
vhodným mechatronickým komponentom 
na riadenie prístupových práv. Obrovskou 
výhodou v porovnaní s online prístupovým 
systémom je nepotrebnosť budovania 
káblovej siete prepájajúcej všetky dvere. Obojsmernú výmenu dát zabezpečujú 
inteligentné bezdotykové karty. Prístupové práva každého jednotlivca sú uložené 
a šifrované v pamäti karty. Mechanický systém generálneho kľúča na rozdiel od 
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elektro-mechanického prístupového systému neposkytuje informácie kto a kedy prešiel 
dverami a najmä potreba preprogramovania mechanickej vložky v porovnaní 
s vymazaním karty z prístupového systému s okamžitou platnosťou predstavuje nielen 
ekonomickú, ale najmä bezpečnostnú výhodu.  
 
Salto Virtual network 
 

Pod týmto názvom sa ukrýva unikátna myšlienka 
zosieťovania stand alone mechatronických 
zámkov a vložiek. Kľúčovým je použitie pamäte 
inteligentných kariet na obojsmernú komunikáciu 
medzi perifériou a centrálnou databázou. 
Mechatronický zámok zapisuje na kartu stav 
batérií a záznam o uskutočnenom prechode 
dverami. Online čítačka na vstupe do objektu 
alebo na turnikete má okrem funkcie kontroly 
práva vstupu ďalšie veľmi dôležité vlastnosti. 
Z pamäte karty stiahne záznamy o uskutočnených 
prechodoch cez stand alone zámky a uloží ich do 
databázy systému (audit trail). K záznamom je tak 

možné sa kedykoľvek vrátiť a zistiť kto, kedy a kadiaľ sa pohyboval. Druhou dôležitou 
vlastnosťou je aktualizácia prístupových práv držiteľa karty a distribúcia zoznamu 
stratených alebo vymazaných kariet do stand alone zariadení. Pracovníci a návštevníci 
jednoducho priložia kartu k online čítačke plniacej funkciu „hotspot“ a pokračujú 
v dennej rutine bez toho, aby si boli vedomí, čo sa všetko udialo s ich kartou. 
 
Na aké dvere je možné implementovať SALTO 
 
 

Viac než desaťročie sa naša spoločnosť stretáva 
s rôznymi špecifickými požiadavkami klientov, či už 
na vyhotovenie produktov, ako aj na celkové riešenie 
prístupového systému.. Naša revolučná platforma XS4 
obsahuje modely nielen pre štandardné interiérové 
dvere, ale aj kombinované so sklenou výplňou 
a úzkym rámom, ako aj pre celosklenené dvere. Ani 
požiarno-únikové dvere s panikovou hrazdou 
(EN1125), skrinky a Rack skrine, či výťahy 
a parkovacie rampy nie sú pre nás neriešiteľným 
problémom. Elektronické riadenie prístupu je 
doplnené o zadlabávacie zámky s automatickým 
vysunutím strelky a ochranou proti vykartovaniu. 

Vyšší stupeň bezpečnosti ponúkajú plne automatické zadlabávacie zámky, ktoré okrem 
už spomínaných vlastností, po zatvorení dverí, automaticky vysúvajú aj závoru. 
 
Elektronické vložky GEO 
 
Elektronické vložky SALTO rady GEO sú inteligentné, 
intuitívne, navrhnuté na inštaláciu do takmer každých dverí. 
Vďaka jednoduchej a rýchlej výmene za mechanickú vložku 
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vám umožnia zaradiť akékoľvek dvere do prístupového systému s kontrolou kto, kam 
a kedy môže vstupovať. Aj tu je implementovaná unikátna sieť SVN. GEO odbúrava 
problémy so správou a distribúciou mechanických kľúčov a zvyšuje bezpečnosť celého 
objektu. Rada GEO je vyhotovená aj pre použitie vo vonkajšom prostredí (IP66).  
 
SALTO wireless  
 
Predstavuje novú generáciu online prístupového 
systému. Elektronické zámky s čítačkami kariet sú 
vybavené nízkofrekvenčnými vysielačmi 
(2.4GHz), prostredníctvom ktorých komunikujú so 
sieťou bezdrôtových brán pripojených do 
ethernetu. Vďaka tomuto zosieťovaniu je 
realizovaná komunikácia a výmena informácií 
medzi riadiacim softvérom a elektronickým 
zámkom v reálnom čase. Zmeny v nastaveniach 
prístupových práv sa okamžite prenášajú do 
elektronického kovania a uskutočnené prechody do riadiaceho softvéru ihneď pri ich 
uskutočnení. A nie len to! Monitorovanie aktuálneho stavu dverí umožňuje poplachové 
hlásenie pri vlámaní alebo diaľkové otvorenie dverí.  
 
Softvér a integrácia 
 

Výdobytky informačných 
technológií využívame denno-
denne a je úplne prirodzené, že 
prenikli aj do sféry riadenia 
prístupu v objektoch. Všetky dáta 
a nastavenia sa zbierajú  
a archivujú v jednej centrálnej 
SQL databáze s architektúrou 
klient server. Prístupové práva je 
možné nastavovať nielen 
jednotlivcom, ale aj skupinám 

držiteľov kariet a oddeleniam. Táto interná štruktúra SALTO softvéru umožňuje 
kopírovať štruktúru organizácie s jej oddeleniami, divíziami či pracovnými skupinami. 
Bezpečnostný technik tak má prehľad o pridelených prístupových právach a celková 
správa a riadenie bezpečnosti je veľmi efektívne. Aj tu SALTO ponúka čosi viac. Je to 
spojenie s ERP systémami (modul personalistika) a integrácia s ostatnými 
bezpečnostnými aplikáciami akými sú CCTV, EZS, MaR, Integračné softvéry alebo iné 
požadované systémy.  
 
Abstrakt 
Študentská karta môže byť použitá pre niekoľko aplikácií súčasne najmä vďaka 
jednoznačnej identifikácii študenta, či zamestnanca školy. Či už ide o systém evidencie 
dochádzky, stravovania, knižnice, dopravy a zliav na cestovanie, atď. Salto je primárne 
aplikácia prístupového systému, unikátna vo viacerých aspektoch. Ide o spojenie 
elektronického prístupového systému s mechanickým uzamykacím systémom, nie len 
pre dvere, ale aj šatňové skrine, skrine pre uzamknutie učebných pomôcok, rečnícke 
pulty s audio - video technikou, sklenených vitrín, jednoducho čohokoľvek čo je 
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potrebné uzamknúť. Výhodou je flexibilita riadenia prístupových práv, bez nutnosti 
elektroinštalácie a distribúcie mechanických kľúčov. Systém vytvára históriu otvorení 
a uskutočnených prechodov všetkých zámkov v objekte. 
 
Kontakt  
Ing. Peter Horáčik 
Business Development Manager 
Czech Rep., Slovakia & Hungary 
Mobile: +421 915 579 500 
e-mail: P.Horacik@saltosystems.com 
www.saltosystems.com 
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Univerzitní bezpapírová kancelář  
 

University Paperless Office 
 

Martin JAKUBIČKA – Zdeněk MACHAČ – Jana KOHOUTKOVÁ 
 

 
Abstract   
Building “Digital universities” began years ago in study administration and e-
learning domains, and after some hesitation began penetrating other areas of 
university life. In this paper, we focus on digitizing university data and processes in 
the economics and operation domains. We introduce “Masaryk University Inet”, an 
intranet system containing a wide range of administrative applications including 
human resources and wages (attendance administration, time sheets, bonus 
proposals), economics, assets and project administration (travel forms, orders, 
invoices, assets disposal, project proposals), or an inspection system (inspection 
plans and carried-out inspections). Individual digitized areas are integrated within 
the Inet system in Signature book, a common agenda joining all the relevant 
information on all ongoing processes in one place. Besides the intranet system, 
Signature book is also available as a standalone application for mobile devices. 
Finally at the conclusion of this paper, we outline further plans and formulate a few 
general recommendations and warnings. 
 
Keywords 
Digital university, digitizing, economics and administration, signature book, mobile 
application, approval, workflow 
 

Elektronizace administrativy na Masarykově univerzitě 
 
Souběžně s elektronizací studijní administrativy a rozvojem e-learningu se brněnská 
Masarykova univerzita (MU) již před řadou let zaměřila na elektronizaci  ekonomicko-
správních procesů. Na UNINFOSu byly první výsledky prezentovány v roce 2010 ([4]). 
V tomto příspěvku chceme ukázat, kam za uplynulých pět let vývoj postoupil. 
 
Ekonomicko-správní informační system 
 
Ekonomicko-správní informační systém MU je budován na bázi Informačního systému 
Magion, zahrnujícího jak část ekonomickou, tak část personálně-mzdovou (EIS Magion 
resp. PaMS Magion). Nad ním univerzita vlastními silami vyvíjí ekonomicko-správní 
intranet Inet MU, pokrývající krom ekonomiky, personalistiky a mezd také výzkum a 
řadu provozních agend. Zatímco je systém Magion určen zaměstnancům ekonomických 
a personálních oddělení rektorátu a fakult resp. hospodářských středisek MU (aktuálně 
800 uživatelů), Inet je určen všem zaměstnancům a studentům MU (potenciálně 8.700 
plus 37.800, reálně 27.000 uživatelů) v rozsahu jejich pracovního nebo studijního 
působení. Protože se elektronizace ekonomiky a správy obecně dotýká všech osob na 
univerzitě, nikoli jen uživatelů systému Magion, jsou ekonomicko-správní elektronické 
procesy (workflow) jednotně implementovány v Inetu a pracují jak s daty Magionu, tak 
s daty Inetu. Jejich účastníky jsou v převážné míře osoby ve vedoucích funkcích, 
evidované v PaMS Magion (v systemizaci pracovních míst ve vazbě na organizační 
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strukturu), nebo osoby zodpovědné za finanční kontrolu, vedené v EIS Magion 
(v evidenci zakázek). 
 
Bezpapírová kancelář 
 
Elektronizace ekonomických procesů zažila rozkvět v letech 2008 až 2011. Nejprve 
byla zavedena elektronická finanční kontrola (eFK) objednávek a závazků, na niž 
navázala komplexní agenda elektronických cestovních příkazů, zahrnující plánování 
cest s předběžnou kalkulací nákladů, liniové schválení a finanční kontrolu před cestou, 
vyúčtování nákladů po uskutečnění cesty a finanční kontrolu po cestě. Po cestovních 
příkazech následovala eFK pohledávek a až s odstupem, v loňském roce, eFK 
manuálních dokladů. Ze základních ekonomických dokladů tak zůstávají bez 
elektronického workflow jen pokladní doklady. V řeči čísel: objednávky jsou 
elektronicky vyřizovány ze 65%, cestovní příkazy z 80%, závazky a pohledávky ze 
40%.   

V oblasti majetku papírové procesy dlouho odolávaly, a až v letošním roce pronikla 
elektronizace do procesu vyřazování majetku. Na rozdíl od eFK, kde jsou procesy 
definovány legislativou, a tím jednotně pro celou univerzitu, jsou majetková workflow 
na různých pracovištích univerzity definována různě, a systém musí umožnit nastavovat 
je „na míru“. 

Z personálně-mzdové oblasti pochází průkopnická agenda „odpapírování“ univerzity, a 
sice v roce 2008 tzv. e-dovolenky – elektronické vyřizování žádostí o termíny 
dovolených liniovými nadřízenými. Po nich následovaly v roce 2010 elektronické 
výplatní lístky (pouze elektronická distribuce bez vyřizování) a elektronické výkazy 
práce na dohodách, schvalované vedoucími zakázek, z nichž jsou dohody placeny. 
V letošním roce přibylo elektronické zadávání a liniové schvalování ročních plánů 
dovolených, a zejména komplexní agenda Jobs.MU, zahrnující podávání e-přihlášek 
uchazeči o zaměstnání a elektronický proces výběrového řízení. Na obzoru je nyní 
elektronická finanční kontrola návrhů odměn a elektronizace změnových procesů 
u pracovních smluv. K tomuto odstavci opět několik čísel: žádosti o dovolené jsou 
elektronicky vyřizovány ze 65%, z výplatních lístků se v tištěné podobě distribuují 
pouze 3%, za první pilotní měsíc provozu Jobs.MU se elektronicky přihlásilo 80% 
uchazečů.    

Projektová administrativa má v Inetu celý subsystém, nazvaný ISEP ([1]). V něm je 
povinně vedena projektová dokumentace ke všem navrhovaným i řešeným projektům. 
Prvním milníkem odpapírování byly – v roce 2009 – výkazy práce na projektech (time 
sheety), letos přibylo elektronické schvalování návrhů projektů, k němuž se podrobněji 
vrátíme v kapitole o hybridních procesech, a na řadě je elektronické schvalování změn 
v běžících projektech. 

V oblasti provozu je třeba zmínit především elektronické podávání a schvalování 
žádanek o nákupy v dynamických nákupních systémech a rámcových smlouvách, které 
bylo zavedeno v roce 2010 a probíhá výlučně elektronicky ([3]). V době psaní tohoto 
příspěvku bylo za rok 2015 elektronicky podáno a vyřízeno 18.700 položek, což 
zdaleka není konečné číslo. V roce 2011 byla zavedena elektronická inventarizace 
softwaru, podporovaná skenováním osobních počítačů a notebooků, v návaznosti na 
elektronickou evidenci softwaru vybudovanou v předchozích letech ([2]). Od roku 2013 
je v provozu výlučně elektronický kontrolní systém s plánováním, realizací a 
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schvalováním kontrol, v němž je za letošní rok evidováno 340 plánů a přes 600 
realizovaných kontrol. 
 
Podpisová kniha a mobilita 
 
V počátcích elektronizace procesů byl potěšující každý příchozí e-mail, upozorňující na 
nový dokument k vyřízení. S narůstajícím počtem agend (potažmo aplikací v Inetu) 
však začal narůstající objem notifikačních e-mailů uživatele obtěžovat. Proto je od 
ledna 2011 v Inetu v provozu osobní Podpisová kniha (analogie s běžnou „papírovou“ 
podpisovou knihou), zastřešující dílčí elektronizované oblasti a sdružující na jednom 
místě, strukturovaně podle oblastí, všechny dokumenty čekající na vyřízení. 
Ke každému typu dokumentu jsou uvedeny základní údaje (typ vyřízení, počet 
nevyřízených dokumentů daného typu, termín pro vyřízení nejakutnějšího z nich) a 
odkaz na aplikaci, v níž se dokumenty daného typu procesně zpracovávají (obr. 1). 
Prostřednictvím Podpisové knihy si dále uživatel nastavuje zastupování v době své 
nepřítomnosti, a deleguje přístup ke své knize jiným osobám. Přístup k cizím 
Podpisovým knihám typicky využívají pracovníci sekretariátů ke sledování 
nevyřízených dokumentů vedoucích zaměstnanců, a díky možnosti nastavovat 
zástupce, kterou přístup k cizí podpisové knize automaticky zahrnuje, zajišťují plynulý 
běh vyřizovacích procesů. Práce s Podpisovou knihou je automaticky zaznamenávána 
v systému, takže případné zneužití zpřístupněné knihy k nastavení neoprávněného 
zástupce je dohledatelné a dokazatelné. 

 

Obr. 1: Schéma komunikace přes Inet 

Základní vlastností Podpisové knihy jsou „notifikace jednou zprávou“, tzn. automatické 
posílání souhrnného e-mailu upozorňujícího na všechny nevyřízené dokumenty. E-mail 
se posílá jedenkrát denně, v časných ranních hodinách, pokud existuje dokument 
čekající na vyřízení. Posílá se jak schvalovateli, tak dalším osobám, jimž schvalovatel 
delegoval přístup ke své Podpisové knize. U jednotlivých agend existují navíc 
individuální nastavení umožňující schvalovateli určit, o kterých dokumentech chce být 
informován neprodleně. 

Krom Inetu je Podpisová kniha od letoška dostupná i jako nativní aplikace pro mobilní 
zařízení (obr. 3). Na rozdíl od Podpisové knihy v Inetu je mobilní aplikace založena na 
push mechanismu, tj. automaticky se dotazuje, jaké dokumenty má uživatel k vyřízení, 
a tyto propaguje na jeho mobilní zařízení. Režim propagace si schvalovatel nastavuje 
individuálně (kromě nastavení periody dotazování na stav dokumentů k vyřízení lze 
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nastavit i období dotazování – čas do–do, pouze pracovní dny apod.), k upozorňování 
se využívá standardní systémová notifikace mobilního zařízení. 

 

Obr. 2: Schéma komunikace přes mobilní aplikaci 

Informace o dokumentech k vyřízení je na mobilním zařízení prezentována ve dvou 
krocích – nejprve souhrnný přehled typů dokumentů s počty nevyřízených, a po 
„rozkliknutí“ typu dokumentu detailní informace o všech nevyřízených dokumentech 
tohoto typu s odkazy do Inetu. Samotné vyřizování pak již probíhá v Inetu, nikoli 
v mobilní aplikaci (obr. 2). 

Další rozvoj mobilní aplikace směřuje k integraci vlastního vyřizování vybraných typů 
dokumentů, aby se uživatel nemusel přihlašovat do Inetu a vyřizování provádět tam. 
Tento krok však s sebou nese vyšší bezpečností riziko a tím i vyšší nároky na způsob 
práce s inicializací aplikace (tj. spárováním identity uživatele s instancí aplikace). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3: Mobilní aplikace 
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Hybridní procesy 
 
Termín „hybridní procesy“ se vztahuje ke schvalování návrhů projektů v systému ISEP, 
již zmíněném v kapitole o bezpapírové kanceláři. Vyjadřuje skutečnost, že schvalovací 
proces probíhá do určitého kroku elektronicky a poté formou podpisů na tištěné 
průvodce. 

Evidence návrhů projektů v ISEPu je datově i procesně vymezena směrnicí rektora. 
Evidovány jsou jak externí tak interní projekty, přičemž interní projekty (FR MU, GA 
MU a další typy) jsou v ISEPu i posuzovány a hodnoceny. Evidence je povinná, bez 
průvodky generované z ISEPu se projektový návrh na MU neschválí, a tudíž jej nelze 
podat investorovi. Eviduje se zjednodušený standardizovaný záznam projektu, včetně 
navrženého rozpočtu a dokumentace požadované investorem. 

Základní schvalovací workflow návrhu projektu má první část na fakultě resp. 
hospodářském středisku (od navrhovatele po děkana resp. ředitele) a druhou část na 
rektorátu, kde se k němu vyjadřuje v závislosti na typu projektu prorektor pro vědu, 
vedoucí Centra zahraničních studií nebo kvestor. Definice workflow, podobně jako již 
dříve zmíněná definice workflow u vyřazování majetku, není na univerzitě jednotná, a 
jednotlivé fakulty resp. hospodářská střediska mají možnost nadefinovat si workflow na 
míru. Definice workflow může zahrnovat jak nepovinné schvalovatele, tak 
schvalovatele, kteří nejsou definováni předem a určují se až během procesu, a pořadí 
schvalovatelů je variabilní. Dále jsou workflow polymorfní podle typů projektů – 
například vědeckovýzkumné projekty schvaluje na dané fakultě Oddělení pro vědu a 
výzkum, zahraniční projekty schvaluje Oddělení vnějších vztahů apod. V definici 
workflow se v maximální možné míře využívají číselníková data – typy projektů, 
poskytovatelé, akademické/řídící funkce schvalovatelů a jejich aktuální obsazení 
konkrétními osobami. 

Jak bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, je elektronické workflow návrhů projektů 
„hybridní“ v tom smyslu, že schvalovací proces běží do určitého kroku elektronicky, 
poté se vytiskne průvodka obsahující u již realizovaných kroků informaci „schváleno 
elektronicky, kdy a kým“ a k následujícím krokům řádky k podpisu. Elektronický 
proces pokrývá pouze část schvalování na fakultě resp. hospodářském středisku (tj. 
schválení na úrovni rektorátu probíhá pouze formou podpisů na průvodce) a lze jej 
zastavit kdykoli, samozřejmě včetně varianty kompletního schválení průvodkou. 

Schvalování návrhů projektů se od jiných typů workflow zmíněných v předchozích 
kapitolách liší v tom, že krom strukturovaných dat se schvaluje projektová 
dokumentace. Elektronická verze byla realizována před několika málo týdny a nyní 
probíhá její pilotní ověřování. Princip „před zahájením schvalování se schvalovaná data 
uzamknou a jejich případná následná změna ruší všechny již uskutečněné kroky 
schvalovacího procesu“ zde bude aplikovatelný jen v omezeném rozsahu, takže na 
pořadu dne je vytvoření metodiky provádění oprav ve schválených návrzích a její 
promítnutí do směrnice. Nejedná se tu o nic nového, např. i ve finanční kontrole 
ekonomických dokladů jsou definovány povolené změny dat, které platnost již 
proběhnuvší finanční kontroly neruší. 
 
Poznatky a ponaučení 
 
V předchozích kapitolách jsme popsali „bezpapírovou ekonomicko-správní kancelář 
Masarykovy univerzity po pěti letech“ a naznačili směry dalšího vývoje v oblasti 
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personalistiky a mezd, správy majetku a projektové administrativy, včetně mobilní 
varianty. Na závěr se chceme podělit o několik obecných poznatků a ponaučení. 

Před pěti lety jsme formulovali osmero doporučení takto: 
1. Nebát se ceny implementace. 
2. Neslibovat si mnoho od šíření informací a spíše dávat uživatelům možnost 

zvolit si, jak moc chtějí být informováni. 
3. Nepřeceňovat výhody pro žadatele. 
4. Nepodceňovat výhody pro schvalovatele. 
5. Zajistit co nejširší připomínková řízení k před-implementačním analýzám. 
6. Počítat s post-implementačními optimalizacemi. 
7. Prosazovat standardizaci a unifikaci. 
8. Ponechat papírovou formu jako alternativu. 

Z dnešního pohledu bychom tyto body místně doplnili nebo upřesnili a jeden přidali 
takto: 

2. Informace co nejvíce integrovat. Nad výše zmíněnou Podpisovou knihou nyní 
probíhá diskuse směřující k Integrované podpisové knize sdružující informace a 
notifikace jak z procesů ekonomicko-správních, tak z procesů studijních apod., 
aby uživatelé měli kompletní přehled o svých úkolech na jednom místě, a 
notifikace dostávali v kumulovaných zprávách. 

5. Před-implementační analýzy nejsou s to pokrýt variabilitu procesů 
v akademickém prostředí. V řadě případů se ukazuje jako lepší postup 
realizovat jednodušší prototypová řešení a nechat je prověřit praxí. 

7. Standardizace a unifikace je určitě doporučitelná, ale již zmíněná variabilita 
procesů v akademickém prostředí si mnohdy vyžaduje řešení tzv. „na míru“. 

8. Nově zaváděné agendy – v případě MU například žádanky pro dynamický 
nákupní systém a rámcové smlouvy, prohlášení o stavu softwarových licencí na 
osobních počítačích a noteboocích, či plány a realizace interních kontrol – se 
často zcela obejdou bez papírové formy. 

9. Organizace typu a rozsahu MU si nevystačí s češtinou, řadu datově-
zpracovatelských procesů je potřeba realizovat česko-anglicky. 

 

Abstrakt 
Budování „Digitálních univerzit“ začalo před lety ve studijní administrativě a vlastní 
výuce, a s jistým odstupem začalo pronikat do dalších oblastí života univerzity. 
V tomto příspěvku se zaměříme na elektronizaci univerzitních dat a procesů v oblasti 
ekonomicko-správní administrativy. Představíme intranetový systém „Inet Masarykovy 
univerzity“, zahrnující barvitou škálu aplikací od personalistiky a mezd (evidenci 
docházky, výkazy práce, návrhy odměn) přes ekonomiku, majetek a projektovou 
administrativu (cestovní příkazy, objednávky, faktury, vyřazování majetku, návrhy 
projektů) až po kontrolní systém (plány a realizace kontrol). Dílčí elektronizované 
oblasti jsou v Inetu zastřešeny společnou agendou, tzv. Podpisovou knihou, která na 
jednom místě sdružuje relevantní informace o všech běžících procesech a je dostupná 
krom intranetového systému také jako aplikace pro mobilní zařízení. Na závěr 
naznačíme směry dalšího vývoje a zformulujeme několik obecných doporučení a 
upozornění. 
 
Klíčová slova   
Digitální univerzita, elektronizace, ekonomika a správa, podpisová kniha, mobilní 
aplikace, schvalování, workflow 
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Informačná bezpečnosť v akademickom sektore SR 
 

Information security in edu sector of SR 
 

Jozef KORICINA 
 

 
Abstract   
An important factor in the further development of information and communication 
technologies (ICT) at Slovak universities is implementation of Information Security 
Management System (ISMS).  ICT centers ensure the operation of university 
networks, responsible for hardware equipment, maintain centralized information 
systems, provide Help Desk services. All these activities help shape important assets 
of the university, whose protection is an important part of information security. 
That does not mean that the ICT center is responsible for the whole complex of 
measures that are part of Information Security Management System. 
EUNIS SK regularly monitor the current state of information and communication 
technologies (ICT) in Slovak universities, in 2016 plans to implement the 
Information Security research at Slovak universities. The aim of this activity is to 
map the current state of Information Security Management System in the academic 
environment and establish a working group EUNIS-SK for cooperation between 
universities in this important area. This paper describes the experiences of launching 
the process of the gradual introduction and maintenance of the ISSM in the 
university. 
 
Keywords  
Information and communication technologies, Information Security Management 
System,    
Physical and Personal Security. 
 
Úvod 
 
Slovenské univerzity majú za sebou obdobie realizácie projektov z EŠF, ktoré prispeli 
k výraznému zvýšeniu úrovne infraštruktúry IKT a skvalitneniu informačných 
systémov zameraných na podporu vzdelávania. Aktuálnou výzvou „poprojektového“ 
obdobia sa nielen na vysokých školách ale v celom rezorte školstva stáva problematika 
informačnej bezpečnosti. V legislatíve SR sa očakáva prijatie nového zákona o 
informačnej bezpečnosti (ďalej aj „IB“), ktorý by mal stanoviť určitý štandard záväzný 
pre všetky subjekty štátnej a verejnej správy. 
 V Koncepcii informatizácie a digitalizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020 
(prijatá v roku 2014) sa v žiadnej oblasti nehovorí o systémovej implementácii systému 
informačnej bezpečnosti. V akčných plánoch, ktoré boli spracované v roku 2015, je 
uvedený cieľ A1.5 „Bezpečnosť infraštruktúry na všetkých úrovniach“, ktorý je 
popísaný ako komplex nástrojov centralizovanej a decentralizovanej informačnej 
bezpečnosti. Združenie EUNIS-SK realizovalo v roku 2014 prieskum informačnej 
bezpečnosti. V rámci prieskumu mali slovenské univerzity odpovedať na 3 otázky: 

1) Kto riadi oblasť IB na univerzite? 
2) Akú dokumentáciu v oblasti riadenia IB máte spracovanú ? 
3) Akým spôsobom zabezpečujete riadenie životného cyklu identít na univerzite? 
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Rozdelenie odpovedí na uvedené otázky zobrazujú grafy 1 až 3: 
Graf č.1 – Kto riadi oblasť IB na univerzite? 

 

Graf č.2 – Aká dokumentácia je spracovaná pre riadenie IB na univerzite? 

 

Graf č.3 – Akým systém používate na správu identít?  
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Z prezentovaných výsledkov vyplýva, že vyše 60 % univerzít nemá vytvorený žiadny 
útvar v organizačnej štruktúre, ktorý by sa čo i len okrajovo (v rámci svojej pracovnej 
náplne) venoval otázkam IB). Jedna štvrtina  univerzít rieši  jednu časť informačnej 
bezpečnosti – sieťovú a dátovú bezpečnosť prostredníctvom svojho centra IKT alebo 
celouniverzitnej rady IKT. Len 13 % univerzít uviedlo, že majú vytvorenú komisiu 
alebo radu, ktorá sa zaoberá komplexným systémom riadenia IB na svojej univerzite.   
Iba 4% univerzít majú spracovanú základnú dokumentáciu (minimálne politiku 
informačnej bezpečnosti) k riadeniu IB na univerzite. V oblasti správy identít, ktorá 
patrí k personálnej bezpečnosti, je situácia o niečo priaznivejšia. Až 52 % má funkčnú 
centrálnu databázu identít pre riadenie prístupov k informačným systémom, 17 % 
univerzít to rieši komplexne prostredníctvom systému na správu identít (IDM), ale 
takmer tretina univerzít nerieši centrálne správu používateľov svojich informačných 
systémov. Pritom vyriešenenie správy identít môže v prostredí univerzít priniesť 
okamžité i budúce benefity. Okamžitým benefitom je zníženie prácnosti centra IKT pri 
riešení zabudnutých alebo zablokovaných hesiel používateľov. Budúcim benefitom je 
možnosť integrácie s rezortnými systémami alebo aplikáciami, ktoré vyžadujú 
dôveryhodnosť pri správe identít. Príkladom takéhoto benefitu je integračné rozhranie 
medzi Zamestnaneckým portálom zamestnancov VŠ (ESS portál) a univerzitným 
systémom na správu identít (IDM), resp. centrálnym LDAP. Iným budúcim benefitom 
je možnosť začleniť sa do národnej federácie identít (safeID). 

V roku 2016 združenie EUNIS-SK plánuje realizovať dve aktivity zamerané na 
spoluprácu univerzít v oblasti IB. Prvou aktivitou je realizácia prieskumu informačnej 
bezpečnosti formou dotazníka, ktorý bude zaslaný všetkým slovenským univerzitám. 
Obdobný dotazník spracoval v  roku 2015 EUNIS-CZ.  V súlade so vzájomnou 
dohodou si obe združenia vytýčili ako jednu z prvých oblastí spolupráce práve oblasť 
riadenia IB na univerzitách. Otázky dotazníka budú rozdelené   do 3 oblastí: 

a) Organizácia a riadenie IB na univerzite 
b) Politika IB 
c) Fyzická, personálna, sieťová a dátová bezpečnosť 
d) Riadenie rizík a incidentov 

 
Druhou aktivitou je vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá bude spolupracovať pri riešení 

správy identít v celom rezorte školstva, najmä v oblastiach: 
a) Spolupráca a výmena skúseností pri riešení univerzitnej správy identít 

prostredníctvom IDM alebo centrálneho LDAP 
b) Spolupráca s tímom, ktorý rieši generovanie jednoznačných identifikátorov 

(EDU_ID) v moduloch (registroch) rezortného informačného systému (RIS) 
c) Spolupráca s tímom, ktorý rieši integráciu ESS portál (SOFIA) - univerzitné 

IDM / LDAP 
d) Spolupráca so SANET a CVTI SR na vytvorení Slovenskej národnej federácie 

identít (safeID) a jej začlenenie do federácie federácií identít eduGAIN 
 
Cieľom združenia EUNIS-SK je podporiť na univerzitách systematické riadenie IB, aby 
všetky vytvorené aktíva v oblasti infraštruktúry IKT, v oblasti informačných systémov 
a dátových úložísk boli chránené na primeranej úrovni. K naplneniu tohto cieľa je 
potrebné, aby sa do povedomia manažérov univerzít (rektorov, prorektorov, dekanov) 
dostala otázka informačnej bezpečnosti ako jeden z dôležitých procesov, ktoré sa musia 
stať súčasťou vnútorného systému kvality. Ako to dosiahnuť? 
1.1.1. Presadiť do dlhodobého zámeru VŠ nový cieľ – systém riadenia IB  
1.1.2. Vytvoriť útvar IB (komisia, rada rektora,...) 
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1.1.3. Spracovať a vedením VŠ prijať  POLITIKU  IB 
1.1.4. Zabezpečiť financovanie IB  
 
Je zrejmé, že uvedené opatrenia sa nedajú realizovať okamžite, ale v akademickom 
prostredí potrebujeme dlhšie obdobie. Trnavská univerzita v Trnave v oblasti IB 
spolupracuje so spoločnosťou Datasoft Consulting, s.r.o, ktorá vyvíja informačný 
systém Integrovaná správa systémov riadenia (ISSR). 
 
Obr. č.1 – Úvodná obrazovka systému ISSR 

  

Záver 
V oblasti riadenia IB na univerzitách rozhodne treba iniciovať organizačné procesy a 
využiť pritom spoluprácu v rámci pracovnej skupiny združenia EUNIS-SK a tiež 
spoluprácu s firmami, ktoré sa oblasťou IB zaoberajú profesionálne. 

  

Abstrakt  
Dôležitým faktorom ďalšieho rozvoja informačných a komunikačných technológií 
(IKT) na slovenských univerzitách je implementácia systému riadenia informačnej 
bezpečnosti. Centrá IKT zabezpečujú prevádzku univerzitných sietí, zodpovedajú za 
hardvérové vybavenie,  spravujú centralizované informačné systémy, poskytujú služby 
Help Desk. Všetky uvedené činnosti spoluvytvárajú dôležité aktíva univerzity, ktorých 
ochrana tvorí významnú súčasť informačnej bezpečnosti. To ale neznamená, že 
centrum IKT zodpovedá za celý komplex opatrení, ktoré sú súčasťou systému riadenia 
IB. Príspevok popisuje skúsenosti s naštartovaním procesov na postupné zavádzanie a 
udržiavanie systému riadenia IB v univerzitnom prostredí. 
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Združenie EUNIS SK pravidelne monitoruje aktuálny stav informačných a 
komunikačných technológií (ďalej len „IKT“) na slovenských vysokých školách a 
v roku 2016 plánuje realizovať prieskum o IB na slovenských univerzitách. Cieľom 
tejto aktivity je zmapovať aktuálny stav v oblasti IB a zriadiť pracovnú skupinu 
EUNIS-SK na spoluprácu medzi univerzitami v tejto dôležitej oblasti.   
 
Kľúčové slová   
Informačné a komunikačné technológie, systém riadenia informačnej bezpečnosti, 
fyzická a personálna bezpečnost. 
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Fínsky vzdelávací systém ako príklad školstva 21.storočia 
 

The Finnish education system as an example of 21st century education 
 

Natália KOVÁČOVÁ 
 

 
Abstract   
Technological development, increasing the value of human thinking in terms of 
resources as well as the competitiveness of the onset of a knowledge - based society 
can be considered as a summary of the dominant characteristics of the 21st century. 
Constantly changing contemporary world requires flexibility of the company, which 
will be an emphasis on innovation, information, communication and use of 
information technology, education society, which will stimulate human progress. In 
the result of modern phenomenon that globalization leads to increase in competition 
between countries and therefore their efforts in the framework of sectoral policies 
and the whole society emphasis on enhancing skills, to respond to the demands of the 
labor market and in aggregate to elevate the field of education. The article thus 
highlight the Finnish education system as an example of 21st century education 
process and to focus on the quality and personality. 
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Úvod 
 
Prudké zrýchlenie a napredovanie vedecko- technického rozvoja, ale aj životného 
tempa celej spoločnosti si vyžaduje zmenu v zaužívaných spoločenských systémoch, 
ktoré nezodpovedajú aktuálnym požiadavkam dnešnej doby. Na úrovni Európskej únie 
je cieľom rozširovať „informačný priestor prostredníctvom podpory investícií 
a inovácií do sféry informačno-komunikačných technológií ako hnacieho motora pre 
nárast spokojnosti občanov“ (Kováčová, N., Kováčová, S., 2011, s. 220). Na základe 
uvedeného možno predpokladať systematické eliminovanie diferenciácií v spoločnosti 
a následné zvyšovanie kvality života, čo zároveň anticipuje možnosť pripojenia sa 
k vyspelým európskym štátom. Severské štáty Európy možno zaradiť k popredným 
z pohľadu životnej úrovne, ekonomickej vyspelosti a vzdelanostnej spoločnosti. 
V súčasnom modernom svete je potrebné zdôrazňovať myšlienku, že ľudskú hodnotu  
múdrosti nemožno ekonomicky vyčísliť. Vzdelávanie predstavuje sociálne pôsobenie 
a sociálno komunikačný proces, ktorého účelom je formovať špecifické vlastnosti 
človeka, osvojovať si relevantné získané poznatky a podporovať aplikačné návyky pre 
využitie nadobudnutých poznatkov v každodennom živote. Vzdelávaním človek 
neustále rozvíja svoju celostnú spôsobilosť pre osobný a pracovný život. Primárnu 
úlohu v edukačnom procese človeka okrem sociálnych skupín s ktorými  je 
v najbližšom kontakte, zohrávajú vzdelávacie inštitúcie- školy. Ucelený systém 
vzdelávania „má vo svete rôzne úrovne a od nich sa odvodzuje diferencovaný 
konzekutívny systém škôl a centier vedy. Zosieťovanie krajiny školami a centrami tvorí 
akúsi záchytnú sieť vedomostí, poznatkov, princípov a inovačných výrobkov 
a technológií“ ( Polák, 2011, s. 218). Neustály dynamický vývoj spoločnosti otvára 
v rámci vzdelávacej politiky čoraz väčší priestor pre rozvoj dištančného štúdia (štúdia 
na diaľku)., ktorému je venovanú úvodná časť príspevku.  
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Počiatky dištančného štúdia siahajú do roku 1892 a sú späté s Univerzitou vo 
Wisconsine. V súčasnosti má v komparácií s ostatnými európskymi krajinami 
najprepracovanejší systém tzv. vzdelávania na diaľku Fínsko. V rámci procesu 
vzdelávania dospelých hrá už od 80. rokov 20. storočia forma dištančného štúdia 
nezastupiteľné miesto.13 Rapídny rozvoj tohto vzdelávania v krajine možno pripísať 
nízkej hustote obyvateľstva a finančne výhodným podmienkam. Skôr než prejdeme 
k špecifickým atribútom fínskeho vzdelávacieho systému, venujeme pozornosť 
teoretickému vymedzeniu spomínanej formy štúdia. 
Štúdium na diaľku predstavuje perspektívnu  formu vzdelávania, ktorú možno 
aplikovať v rámci diferentných vzdelávacích programov, kurzov, alebo 
vysokoškolského štúdia (Gazdíková, 2003). Diaľkové štúdium je typ vzdelávania pri 
ktorom vyučujúci, resp. tútor a študent nemusia byť na tom istom mieste, ale vzájomne 
spolu komunikujú na diaľku, čo umožňujú telekomunikačné médiá, korešpodencia a iné 
prostriedky, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou efektívne fungujúceho moderného 
systému. K tomuto typu vzdelávania inklinujú prevažne dospelí, pretože si vyžaduje  
disciplínu a dostatočnú uvedomelosť študujúcich. Hlavný princíp výuky je založený na 
samostatnom a indiviuálnom štúdiu ašpirantov, ktorých povinnosťou je naplniť 
stanovený študijný plán. Študenti sa riadia pokynmi svojho mentora, v ktorého 
kompetencií je poskytovať študijné materiály,alebo uskutočňovať k problémovým 
otázkam konzultácie vo vyhradenom čase,Mentor  má právo stanoviť si osobitné 
podmienky za účelom naplnenia kurzu, kedy napr. majú študenti povinnosť odovzdať 
vypracovanú seminárnu prácu, projekt, alebo iné výstupy, ktoré sú predmetom 
hodnotenia. Ťažiskom výuky je rola učiteľa resp. lektora, ktorí si v rámci pružného 
vzdelávania musia osvojiť nové praktiky a upustiť od mechanizmu výučby 
prednáškovou formou.    
Kvalita a interaktívny charakter učebných materiálov, (audio a video programy, 
počítačové programy a pod.), ktoré nahrádzajú pozíciu učiteľa, sú jedným zo 
základných predpokladov úspechu. Podoby dištančné vzdelávania sa modifikovali 
súbežne s prostriedkami, ktoré sú potrebné k zaisteniu jeho praktickej realizácie. 
Najbežnejším nástrojom sú tlačené texty, ktoré študent získava vo fyzickej podobe. 
Neskôr sa k štandardom  pripojili aj audio a video pásky spolu s  televíznym 
a rozhlasovým vysielaním. V súčasnosti sú nenahraditeľnými moderné informačno- 
komunikačné technológie prezentované internetom. K fungovaniu učenia na diaľku 
dopomáha elektronická pošta a webové stránky, ktoré zverejňujú študijné osnovy, 
sylaby, prezentácie, alebo povinnosti späté s ukončením kurzov a pod..Čoraz viac na 
popularite získava  „chatovanie“ , ktoré podporuje vzájomnú kooperáciu medzi 
študentmi a on-line diskusné skupiny, ktorých spája spoločná problematika. Využitie 
internetu oproti iným nástrojom vzdelávania vedie k efektívnej a rýchlej komunikácií, 
ktorej obsahom môžu byť textové, obrazové, alebo zvukové informácie a tak 
predstavuje najatraktívnejšiu formu vzdelávania. Pre počítačové systémy je typické 
využívanie hypertextu, vďaka čomu je možné prepájať dokumenty, za účelom dostať sa 
na inú webovú stránku.Participáciou študentov na online projektoch dochádza 
k eliminácií sociálnych bariér. Etnické rozdiely, či jazykové diferenciácie vytvárajú 
v prostredí priameho styku častokrát stresovú a napätú študijnú atmosféru.Práve tomuto 
možno predchádzať pomocou internetovej spolupráce, kde sú tieto faktory 
zanedbateľné a jednotliví študenti majú tendenciu oveľa slobodnejšie pracovať, čo má 
pozitívny dopad aj na kvalitu výstupu. Dištančné vyučovanie posyktuje mnoho výhod: 
(Gazdíková, 2003) 

                                                 
13 V roku 1994 týmto spôsobom vyštudovalo priližne 8000 ľudí. 
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 dostupnosť (voľný prístup študentov bez vekového obmedzenia) 
 nižšie finančné náklady na štúdium  
 odstránenie sociálnych bariér, podpora vzdelávania hendikepovaných, resp. ľudí 

so špecifickými potrebami 
 časová a priestorová asynchrónnosť 
  väčšia miera aangažovanosti do vzdelávacieho procesu. 

 
Na strane druhej je však potrebné poukázať aj na nevýhody, resp. riziká, ktoré so sebou 
diaľkové štúdium prináša: 

 izolovanosť, obmedzenie sociálnych kontaktov (hlavne u mladších žiakov, 
študentov) 

 overovanie toho, či žiak vypracováva úlohu, alebo test samostatne vo 
vymedzenom časovom limite je takmer nemožné. 

 
Osobitosti vzdelávacieho systému Fínska 
 
Už po získaní nezásvislosti krajiny v roku 1918 bolo zjavné, že vzdelanie je dôležitou 
cestou k úspechu. Fínsko patrí ku krajinám, ktoré majú najlepšie prepracovaný 
vzdelávací systém spomedzi krajín EÚ. Kvalita vzdelávania a vysoká produktivita 
vysokoškolsky vzdelaných ľudí má dopad na efektívne fungovanie fínskej spoločnosti, 
čoho dôkazom je v globále vysoká úroveň štátu. V centre vzdelávacieho procesu, ktorý 
sa vyznačuje toleranciou a úctou k národu je samotný žiak.  
Fínska spoločnosť považuje vzdelanie za prioritnú hodnotu a od toho sa odvíja celé 
školstvo. Systém vzdelávania akcentuje na rovnosť, pluralizmus a pragmatizmus a je 
rozdelený do troch hlavných úrovní: základné, stredoškolské a vyššia úroveň vzdelania, 
ktoré je bezplatné. Takmer 99 % detí  navštevuje rok pred nástupom na povinnú 
školskú dochádzku bezplatnú materskú škôlku (Chalachánová, 2012). Povinná školská 
dochádzka začína vo veku 7 rokov a za bežných okolností trvá 9 rokov.14 Od roku 2008 
je súčasťou základných škôl program zameraný na zvýšenie a zefektívnenie kvality 
výučy, ktorého cieľom je: 
 eliminovať počet detí v triedach, 
 posilniť doučovanie a sústrediť sa na žiakov so špecifickými potrebami, 
 stimulovať aktivity po ukončení vyučovania, 
 podporovať spoluprácu medzi rodičmi a školou, 
 zabezpečiť kvalitnú úroveň vzdelania bez ohľadu na spoločenské diferenciácie. 
 
Vo Fínsku sa nachádza približne 4300 základných škôl, pričom tieto školy môžu 
rozvíjať svoj individuálny profil sústredením sa napr. na cudzie jazyky, šport, 
matematiku, umenie a pod..  
Obsah základného vzdelávania vo Fínsku je určovaný na základe dvojstupňového 
modelu. podľa Zákona o základnom vzdelávaní. Zriaďovateľ školy vypracuje a prijme 
školské  kurikulum, ktoré je založené na princípoch daného zákona. Záväzné pre školy 
je Národné jadrové kurikulum pre 1.-9. ročník vypracované Fínskou národnou radou 
pre vzdelávanie.Štát týmto spôsobom určuje povinné predmety, ich jadrový obsah a 
ciele, ktoré majú žiaci v týchto predmetoch naplniť.  
Školské osnovy sú stanovené na národnej úrovni, ale tie určujú len základný rámec 
a zameranie predmetov. Hoci miestne samosprávy majú vlastné osnovy, musia 
                                                 
14 Základné vzdelávanie je určené Zákonom  č. 628/1998 o základnom vzdelávaní a Vyhláškou č. 
852/1998 o základnom vzdelávaní. 
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rešpektovať národnú úroveň, ale môžu s nimi operovať a prispôsobiť si ich 
podľa lokálnych potrieb. Zaujímavosťou je, že žiaci sú známkovaní až od šiesteho 
ročníka sedem stupňovým hodnotením (10-najlepšie hodnotenie, 4-najhoršie 
hodnotenie)15. Edukačný systém je postavený na tom, že pôsobenie žiaka v procese 
vzdelávania by v prvých ročníkoch nemalo podliehať hodnoteniu a testovaniu, ale 
akcent by sa mal klásť na vybudovanie pozitívneho vzťahu žiaka k učeniu. Školský rok 
trvá dohomady 190 dní a je rozdelený na dva semestre. V triedach základných škôl je 
maximálne 24 žiakov (Chalachánová, 2012).16 V priemere učitelia participujú na 
vzdelávacom procese štyri hodiny denne a sú sami zodpovední za prebrané učivo 
a progres svojich žiakov. 
Okrem povinných predmetov stanovených študijným plánom majú žiaci možnosť 
vybrať si 20% vyučovacích hodín podľa svojho vlatného výberu. V priebehu školského 
roka dostávajú študenti prechodné a koncoročné vysvedčenie. Smernice jednotlivých 
škol presne vymedzujú, čo má byť ich predmetom. Prechodné a koncoročné 
vysvedčenia môžu obsahovať slovné, alebo numerické hodnotenie, resp. ich 
kombináciu. V prípade žiakov 8. ročníka je numerické hodnotenie povinné, pričom 
môže byť obohatené aj o slovné komentáre vyučujúceho. Fíni kladú veľký dôraz aj na 
výučbu jazykov a preto sa už žiaci na základných školách okrem materinské jazyka 
učia aj ďalšie dva jazyky. V prípade, ak žiak zaostáva  učiteľ mu venuje individuálnu 
adekvátnu pozormosť. Približne 30% žiakov povinnej školskej dochádzky využíva 
možnosť doučovania, ktoré je bezplatné. Pre deti, ktoré trpia špecifickými poruchami 
učenia je k dispozícií výchovný poradca, alebo špecializovaný pedagóg (Matalová, 
2007). Za povšimnutie stojí aj fakt, že škola zabezpečuje svojim študentom jedno teplé 
jedlo denne zdarma (aj na stredných školách) a taktiež im poskytuje bezplatnú školskú 
dopravu, ak bývajú vo vzdialenosti 5 km a viac od miesta školy (Konopásková, 2013). 
Štát ponúka študentom rôzne druhy štipendií, aby vytvoril rovnaké príležitosti 
pre všetkých. 
Takmer 95% žiakov po absolvovaní základnej školy nastupuje na stredné všeobecné 
(52% študentov), alebo odborné školy.17 Na strednú školu všeobecného zamerania sa 
dostávajú žiaci len na základe ich hodnotenia. Študenti, ktorých hodnotenie je horšie 
než známka 8 automaticky navštevujú odbornú školu. Ukončenie všeobecnej strednej 
školy trvá spravidla dva až štyri roky a je zavŕšené maturitou. Hoci maturitná skúška 
pozostáva zo 4 povinných predmetov, častokrát si študenti vyberú aj ďalsie nepovinné 
predmety, z ktorých chcú vykonať maturitnú skúšku písomnou formou.18 Stredné školy 
všeobecného zamerania majú vybudovaný stabilný systém poradenstva, ktorého úlohou 
je zamerať sa na kariérne plánovanie, aby budúci absolventi školy mali dostatok 
informácií o daľších vzdelávacích, alebo pracovných možnostiach.  
Vzdelávanie na odbornej školy trvá 3 roky a je ukončené kvalifikačným testom. Podľa 
OECD má 84% populácie vo veku od 25 do 64 rokov ukončené vyššie stredoškolské 
vzdelanie (priemier OECD 75%)19. Všetky programy, ktoré vedú k získaniu úplnej 

                                                 
15 (4 – fail; 5 – adequate; 6 – moderate; 7 – satisfactory; 8 – good; 9 – very good a 10 – excellent) 
16 Neexistuje však žiadna smernica o predpísanom počte žiakov v triede a preto je výlučne na uvážení 
školy, ako bude žiakov zoskupovať. 
17 Po ukončení základného vzdelania si študenti zvolia päť stredných škôl na ktorých  by mali záujem 
študovať. Systém automaticky vyhodnotí ich známky a priemery a následne im ponúkne miesta. 
18 Maturujú písomnou formou zo 4 povinných rpedmetov: materinský jazyk (švédsky, fínsky), druhý 
oficiálny jazyk ( fínsky, švédsky), cudzý jazyk, matematika,alebo všeobecný test. Skúška z jazyka sa 
skladá z dvoch častí a to z posluchu a písomnej časti. Súčasťou skúšky z materinského jazyka je slohová 
práca (Matalová, 2007). 
19 ukazovateľ z roku 2013 
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vyššej  strednej odbornej kvalifikácie zahŕňajú 120 kreditov.20 Následne, po 
absolvovaní stredoškolského vzdelania majú študenti právo uchádzať sa o štúdium na 
vysokej škole.  
Vyšší stupeň vzdelania, o ktorý prejavuje záujem približne 66% študentov zabepečujú 
polytechnické školy a univerzity. Polytechnické školy, ktorých je približne 25 sú 
prioritne zamerané na pracovný život a univerzity, ktorých je 20 sú zamerané na 
výskum (Tomengová, 2005). Vzdelávací proces je na univerzitách štruktúrovaný do 
dvoch stupňov. Nižší stupeň predstavuje bakalárske štúdium, ktorá trvá spravidla 3 
roky. Po jeho úspešnom absolvovaní študenti zväčša pokračujú v dvojročnom 
magisterskom štúdiu. V prípade záujmu majú absolventi možnosť ďalej pokračovať 
v štvorročnom doktorandskom vzdelaní. V roku 2014 sa približne 17 500 študentov 
uchádzalo o bakalárske štúdium,7000 bakalárov pokračovalo na magisterskom stupni 
štúdia a 1700 študentov inklinovalo k doktoranskému štúdiu (Number of 
university...,2015).  
V krajine sa nachádza aj niekoľko súkromných škôl, ktoré sú taktiež bezplatné 
a financované štátom. Od verejných škôl sa odlišujú tým, že ich zriaďovateľom nie je 
štát, ale napr. združenie, právnická osoba, alebo spolok. Ich existencia je podmienená 
súhlasom štátu.   
Špecifický akcent je v spoločnosti kladený na vzdelávanie dospelých. Prvá vysoká 
ľudová škola bola založená v roku 1889 (Konopásková, 2013). Úlohou politiky 
vzdelávania dospelých je podporovať kvalifikovanú pracovnú silu, sociálnu súdržnosť 
a spravodlivosť a poskytovať možnosť vzdelávania pre dospelých na všetkých 
úrovniach. Flexibilita systému je nastavená tak, aby dospelým nebolo bránené študovať 
popri zamestnaní.  
Základnou zložkou efektívneho školského systému je nepochybne tvorivý, 
kvalifikovaný učiteľ. Hoci povolanie učiteľa nepatrí vo Fínsku k najlepšie 
honorovaným zamestaniam,  je napriek tomu profesia učiteľa vnímaná veľmi pozitívne 
a je žiadaným povolaním. Ich spoločenský status možno prirovnať k lekárom a 
právnikom. Približne len 10% uchádzačov, ktorí majú ambíciu pôsobiť v pozícií  
triedneho učiteľa a 30% z tých, ktorí chcú získať vzdelanie učiteľa pre odborné školy je 
prijatých na štúdium (Konopásková, 2013). Príprava na budúcu profesiu učiteľa je na 
vysokej profesionálnej úrovni. Vo väčšine je na jednotlivých stupňoch vzdelania 
požadované, aby sa učitelia ďalšieho vzdelávania aktívne zúčastňovali, čo je súčasťou 
dohody o plate. Nástupný plat pedagóga je približne 3430 EUR (Tvardzík, 2014). 
Vysoko kvalifikovaný pedagóg je v zásade autonómny, pretože nie je monitorovaný 
byrokratickým systémom. Na prelome 70./80. rokov bolo povolanie pre mužov vo 
Fínsku tretím najžiadanejším.V súčasnosti sa pohybuje na piatom mieste v rebríčku 
najatraktívnejších povolaní a inklinujú k nemu predovšetkým ženy (70%).    
Vzdelávacia politika je určená parlamentom a vládou a okrem školskej legislatívy je 
definovaná aj v rozvojových dokumentoch a štátnom rozpočte.21 Okrem parlamentu 
a vlády je  riadenie školstva v kompetencií 12 krajov, miestnych orgánov a samotných 
škôl. Najvyšším orgánom vzdelávacej politiky je Ministerstvo školstva a kultúry, 
v ktorého kompetencií sú všetky stupne škôl okrem predškolskej výchovy. 
S ministerstvom školstva kooperuje na centrálnej úrovni Fínska národná rada pre 
vzdelávanie, ktorá dohliada na vývoj vzdelávacích cieľov a schvaľuje národné jadrové 
kurikulom. Základný princíp vzdelávacieho systému „dôvera“, bol pohnútkou 

                                                 
20 za jeden rok 30 kreditov 
21 rozvojový dokument: Plán rozvoja školstva a výskumu ( na obdobie 5 rokov), ktorý definuje prioritné 
oblasti vzdelávania a oblasť výskumu a v neposlednom rade aj rozdelenie zdrojov. 
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k eliminácií školskej inšpekcia. Tá bola reformou fínskeho systému v 90. rokoch 
zrušená a v súčasnoti Fíni dávajú dôraz na evaluáciu.  
Ministerstvo školstva a kultúry na základe procesu decentralizácie deleguje svoje 
právomoci aj na  nižšie úrovne. V regionálnom školstve predstavujú primárnu správnu 
jednotku krajské školské úrady a samosprávne a obecné zastupiteľstvá. Obecné úrady 
zodpovedajú za organizáciu základného vzdelania. Na lokálnej úrovni sa o školu stará 
Rada pre školstvo, ktorej počet členov závisí od počtu obyvateľov.22 Samotné riadenie 
školy má na starosti školská rada, ktorej členmi sú okrem učiteľov aj žiaci volení na 
jeden rok. 
Stredné školy všeobecného zamerania sú inštitúciou samosprávneho kraja. Pred 
reformou v oblasti vzdelávania boli odborné stredné školy pod gesciou obecných 
úradov v kooperácií s krajskými samosprávnymi úradmi. V súčasnosti však väčšina 
týchto vzdelávacích inštitúcií prešla pod krajskú samosprávu (Finland Vet in Europe..., 
2010). 
Na financovaní školstva sa okrem štátu podieľajú aj orgány miestnej správy. 
Predškolské a základné vzdelanie spadá pod služby obcí, ktoré sú finančne 
podporované štátom.V kompetencií obce je prerozdeľovať prostriedky podľa vlastného 
uváženia. Financovanie stredoškolského vzdelania záleží od počtu zapísaných 
študentov v danej škole a od jednotkových cien stanovených ministerstvom. V oblasti 
odborného školstva hradia časť nákladov podniky. Univerzity sú financované štátom, 
ale očakáva sa, že získajú aj externé financie. V komparácií s ostatnými krajinami 
OECD patrí Fínsku prvenstvo, čo sa týka výdajov na verejné školstvo - tvoria cca 16 % 
všetkých verejných výdajov (približne 6% HDP na vzdelanie) (Brejčák, 2015)23. 
Dôkazom moderného edukačného procesu je aj informačný server fínskeho 
ministerstva školstva, ktorý ponúka na svojich stránkach aplikáciu s názvom 
„Magazine Factory“ pomocou ktorej  žiaci so všetkých európskych krajín môžu 
participovať na tvorbe online časopisu. Jazyk, v ktorom študenti môžu prispievať do 
časopisov môže byť ich materinský, no podmienkou je, že úvodná strana musí byť 
uvedená v angličtine, alebo nemčine, francúzštine, ruštine, resp. jednom zo 
škandinávskych jazykov. Práca s časopisom podporuje výuku cudzých jazykov, 
informačno-komunikačných technológií a taktiež je aj súčasťou projektovej výučby. 
Prostredníctvom internetového časopisu sa nadväzujú koooperačné väzby s ostatnými 
školami, dochádza k výmene informačného kapitálu a v neposlednom rade prispieva k 
tvorbe medzinárodných projektov. Tvorcovia webu neustále reagujú na nové 
internetové možnosti a tak stránku prepojili s populárnymi aplikáciami, ktoré bežne 
študenti využívajú, ako napr. Google maps, Youtube, alebo Myspace (Valouchová, 
2008). 
Svetové ekonomické fórum publikovalo v roku 2014 správu o globálnych 
informačných technológiách a zostavilo rebríček štátov podľa pripravenosti na súčasné 
informačné technológie, tzv. Networked Readiness Index (NRI). Na základe daných 
ukazovateľ sa už druhý rok po seba na prvom mieste umiestnilo Fínsko. Fínsko 
naštartovalo investície do informačných technológií v polovici 90. rokov v reakcii na 
vtedajšiu ekonomickú a finančnú krízu. V súčasnosti  má najlepšiu digitálnu 
infraštruktúru na svete.V roku 2010 sa Fínsko stalo prvou krajinou sveta, ktorá zaviedla 
širokopásmový internet s rýchlosťou najmenej jedného megabitu za sekundu pre 
všetkých zadarmo. Pripojenie k internetu zaručuje zákon. Ambíciou krajiny je do 
budúcna poskytnúť svojim občanom možnosť využívať vysokorýchlostný internet (100 

                                                 
22 členovia sú volení na obodie 4. rokov 
23 v komparácií so SR-do nášho vzdelávacieho systému smeruje len 4,06 % HDP 
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megabitov za sekundu), ktorý umožňuje vstup do informačnej spoločnosti a je 
primárnou podmienkou pre hospodársky rast.  
 
Záver 
 
Hoci je fínsky systém vzdelávania najlepším v Európe, neustále napreduje a zdôrazňuje 
potrebu zmeny a inovácie. Školy sa doposiaľ učili spôsobom, ktorý bol prínosný pre 
rok 1900. Reforma vzdelávania, ktorá je prelomovou poukazuje na pretvorenie 
súčasného systému a jeho väčšiu adaptáciu na 21. storočie. Prioritou je, aby absolventi 
boli pripravení na prácu v dnešnom svete a aby boli príjemcami poznatkov 
aplikovaných do života. Do budúcna sa proces výučby má vo väčšej miere zamerať na 
oblasť výskumu čo znamená, že študenti budú spolupracovať v pracovných skupinách 
na riešení konkrétnych problémov. Typický školský deň by sa už neskladal 
z jednotlivých predmetov, ale z tém, v rámci ktorých by dochádzalo k prepájaniu 
teoreticko- empirických poznatkov. Štandardy vyučovacieho procesu by mali byť 
nahradené tzv. štyri „K“ : kominikáciou, kreativitou, kooperáciou a kritickým 
myslením. Do roku 2020 má takto stanovený systém zastúpiť klasický spôsob výučby. 
Poukázaním na špecifické atribúty vzdelávacieho systému, ktorý je garanciou rozvoja 
spoločnosti a inšpiráciou pre ostatné európske krajiny, možno do budúcna pouvažovať 
nad tým, ako si možno (resp. za akých podmienok) osvojiť niektoré prvky aj v našich 
podmienkach a zodpovedať na otázku, aký dopad by prípadná aplikácia fínskeho 
modelu mala na kreovanie našej vzdelanostnej spoločnosti.   

 
Abstrakt  
Technologický rozvoj, narastajúca hodnota ľudského myslenia v zmysle zdroja 
konkurencieschopnosti a taktiež nástup poznatkovo-orientovanej spoločnosti možno 
považovať za súhrn dominantných charakteristík 21. storočia. Neustále sa meniaci 
súčasný svet si vyžaduje flexibilitu spoločnosti, ktorá bude akcentovať na inovácie, 
informácie, využívanie komunikačných a informačných technológií, vzdelanostnú 
spoločnosť, čo bude podniecovaťľudský pokrok. V dôsledku novodobého fenoménu, 
ktorým je globalizácia dochádza k nárastu konkurencie medzi jednotlivými štátmi 
a preto je ich snahou v rámci sektorových politík a celej spoločnosti akcentovať na 
zvyšovanie kvalifikácie, odpovedať na požiadavky trhu prácu a v súhrne vyzdvihovať 
oblasť vzdelávania. Cieľom príspevku je tak  poukázať na Fínsky vzdelávací systém 
ako príklad edukačného procesu 21.storočia a zamerať sa na jeho kvality 
a osobitosti.  

 
Kľúčové slová   
dištančné vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie, bezplatné školstvo, rovnosť vzdelania, 
pragmatizmus 
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Možnosti využívania inteligentných sietí s dôrazom na bezpečnosť 
a manažment v akademickom a komerčnom prostredí 

 
Using “intelligent networks” with an emphasis on security and management 

in the academic and commercial environment 
 

Marek KURINEC - Marcela GOTTWALDOVÁ 
 

 
Abstract   
Present-day innovations of various state-of-the-art technical devices normally 
require connection to some type of network, either local networks, or to the 
Internet. This fact logically results in changing the whole picture of computer 
networks as we know it either in terms of topology structure or the functionality 
itself. 
GAMO’s paper deals with the issue of “intelligent networks” and discusses new 
possibilities of using network resources in different ways. It provides the reader with 
a closer look at the new trends in usage of classic networks and puts forward new 
possibilities of the networks via which users without special training or education 
find administration, security and analysis very easy. 

 
Keywords 
Intelligent networks, administration, security, analyze, networking, BYOD, CLOUD, 
innovation, network resources, 
 
Úvod 
 
Inteligentné siete predstavujú nový smer v oblasti sieťovej infraštruktúry. Svojou 
koncepciou prekračujú bežne zaužívaný pohľad na sieťovú infraštruktúru. V porovnaní 
s konvenčne poňatými sieťami prinášajú množstvo výhod pri obstarávacích aj 
prevádzkových nákladoch. 
 
Inovácie súčasnej doby v podobe rôznych druhov zariadení stále viac vyžadujú 
pripojenie k dátovej sieti (či už k internetu, alebo inej lokálnej sieti). Vzájomné 
prepájanie a spolupráca už dávno nie je doménou len stolných počítačov a veľkých 
drahých serverov. Tým, že ľudia využívajú čoraz väčšie množstvo rôznych druhov 
zariadení, ktoré nevyhnutne potrebujú pripojenie k internetu, je len logickým 
dôsledkom, že aj spôsob a podoba počítačových sietí sa mení či už svojim typom 
topológie, alebo priamo spôsobom fungovania. Tento trend je možno pozorovať už aj 
pri používaní bežných domácich spotrebičov. 
A práve problematika “inteligentných sietí” pojednáva o nových možnostiach 
a využívaní sieťových informačných prostriedkov. Mení pohľad na klasické počítačové 
siete v súčasnosti chápanej ako prepojenie a spôsob  prenášania údajov medzi 
koncovými užívateľmi, na širšie chápanie, resp. možnosť poskytovať určité typy 
služieb v oblasti bezpečnosti, administrácie, analýzy na úrovni takmer bežného 
používateľa. Môžeme teda hovoriť o využívaní „vyšších“ funkcií (služieb) sietí 
bežnými používateľmi, bez vedomosti o tom, ako vo svojej podstate pracujú.  
Nové služby sú poskytované automaticky, sú centrálne riadené, geograficky 
neohraničené a pracujú podľa zadaných podmienok, ktoré sa nastavujú v užívateľsky 
príjemnom prostredí. Toto je dosiahnuté jednotlivými sieťovými prvkami, ktoré 
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zastávajú úlohy jednotlivých serverov. Nie sú potrebné dodatočné hardwarové a 
softwarové prostriedky, ktoré v minulosti boli nevyhnutne vyžadované špeciálne na 
každú vyššie spomenutú oblasť. Celé nastavenie, či už topológie, bezpečnostnej 
politiky, analýza atď. sa môže vykonávať jedným človekom z akéhokoľvek miesta z 
akéhokoľvek bežného zariadenia (mobil, laptop, PC atď.) schopného pripojiť sa k 
internetu. Akákoľvek zmena sa prejaví v celej sieti okamžite bez nutnosti nastavovania 
každého prvku samostatne. 
Tieto a mnohé ďalšie vlastnosti “inteligentných sietí” poskytujú veľkú flexibilitu v ich 
samotnom procese nastavenia a riadenia. Čo je v dynamickom prostredí koncových 
používateľov so špeciálnymi požiadavkami na prístup k internetu, resp. inej sieti a 
súčasne so zachovaním vysokej úrovne ochrany siete ako aj jej spoľahlivej prevádzky 
nesporne veľká výzva. 

 
Sieťové služby 
 
Sieťová infraštruktúra postavená na technológiách inteligentných sietí výrazne znižuje 
finančnú a časovú náročnosť budovania a prevádzkovania dátovej siete. Zároveň 
pokrýva všetky potreby organizácie na dátové siete: 

 vybudovanie lokálnej dátovej siete (switching), 

 riadenie sieťovej bezpečnosti (firewall), 

 vybudovanie kvalitnej bezdrôtovej siete s vysokou dátovou priepustnosťou 
(WiFi), 

 jednotný centrálny manažment sieťovej infraštruktúry cez internet so 
zachovaním potrebnej úrovne bezpečnosti. 
 

Svojou koncepciou na rozdiel od konvenčných sietí podstatne zefektívňuje výkon 
a zjednodušuje konfiguráciu. To sa pozitívne prejavuje na výraznom znížení 
prevádzkových nákladov. Umožňuje presunúť časť zodpovedností aj na menej 
kvalifikovaný  personál. 
Inteligentné siete je možné poňať aj ako koncepciu a budovať ich postupne tak, aby sa 
využili existujúce zdroje organizácie. 
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Obrázok 1:Ukážka centrálneho riadenia sieťovej infraštruktury tzv. "dashboard" od 

firmy Cisco MERAKI 

 
Analýza dát 
 
Každou dátovou sieťou sú prenášané nielen užitočné dáta, ale aj množstvo riadiacich 
a štatistických údajov. Kým pri konvenčných sieťach sa ich využitie obmedzuje na 
správcov dátových sietí, inteligentné siete výrazne rozširujú možnosti využitia týchto 
dát. Pripravené dátové prehľady umožnia manažmentu firiem a organizáciám 
prevádzkujúcim inteligentné siete nielen vyhodnocovať správanie sa vlastných 
zamestnancov v sieti, ale aj cielene vyhodnocovať správanie sa iných typov  
používateľov siete či už ide o návštevníkov a turistov pripájajúcich sa do siete v rámci 
free WiFi mestských zón, študentov na internátoch, hostí v ubytovacích zariadeniach 
alebo zákazníkov v nákupných centrách. Výsledky vyhodnotenia takýchto údajov a ich 
analýza poskytujú prevádzkovateľom siete informácie využiteľné napríklad aj pre 
marketingové potreby, pre poskytovanie cielenej reklamy, sú použiteľné na informačné 
kampane a pod.  
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Smart zóna 
 
Mobilné zariadenia sa stali prirodzenou súčasťou dnešnej populácie a zvlášť mladej 
generácie, najmä pre umožnenie prístupu na internet a využívanie rôznych mobilných 
aplikácií, ktoré nachádzajú čoraz univerzálnejšie uplatnenie. 
 
Spoločnosť GAMO uviedla v lete v roku 2015 na trh vlastné riešenie ,,GAMO Smart 
zóna“, ktoré predstavuje unikátnu kombináciu technológií inteligentných sietí, 
interaktívnej mobilnej aplikácie a vysielačov s technológiou bluetooth. Využitie tohto 
riešenia je vhodné pre každú organizáciu, ktorá má záujem prezentovať svoje lokality, 
spropagovať zaujímavé objekty – historické budovy, exponáty v múzeu, výrobky v 
predajni, knihy v knižniciach, občiansku vybavenosť, alebo ich spraviť atraktívnejšie. 
K objektom záujmu sú umiestnené malé vysielače – majáčiky, komunikujúce s 
mobilnou aplikáciou a po priblížení sa k objektu záujmu sa v mobilnom zariadení 
automaticky zobrazí rozšírená, resp. želaná informácia. Mobilná aplikácia môže byť 
takto využitá aj ako elektronický sprievodca s hovoreným slovom (vhodná napr. pre 
slabozrakých), ako navigácia v uzavretom alebo otvorenom priestore, môže byť 
integrovaná s web stránkami alebo profilom na sociálnych sieťach. Smart zónu je 
možné vybudovať ako outdoorové alebo indoorové riešenie, prípadne ich kombináciou 
v závislosti na lokalite. Pre svoje fungovanie nevyžaduje nevyhnutne prístup do 
internetu. Všetky podstatné informácie sú uložené priamo v mobilnej aplikácií. Obsah 
aplikácie je možné používateľom – administrátorom  operatíve editovať 
prostredníctvom CMS systému, ktorý je súčasťou riešenia a je dostupný cez webový 
prehliadač. Inteligentná WiFi sieť ako súčasť GAMO Smart zóny zabezpečuje možnosť 
inštalácie aplikácie do mobilného zariadenia, resp. jeho aktualizáciu. 
Prevádzkovateľovi umožňuje sledovať návštevnosť lokality. Je možno sledovať dĺžku 
pobytu v zóne, opakovanú návštevnosť, sledovať atraktivitu, resp. obľúbenosť 
konkrétnych objektov záujmu alebo správanie sa používateľov siete. Získané a 
spracované údaje sú využiteľné pre marketingové a strategické potreby, napr. 
informačné kampane, získavanie spätnej väzby, prípadne, ale aj na poskytovanie 
komerčnej reklamy.  

Obrázok 2: Ukážka CMX analýzy
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Prvá GAMO Smart zóna vznikla v spolupráci s Múzeom SNP  v Banskej Bystrici 
a prvý krát bola uvedená do prevádzky v auguste 2015.  Nachádza sa v areáli skanzenu 
ťažkej bojovej techniky Múzea SNP blízko centra mesta Banská Bystrica. Bola 
vybudovaná s cieľom osloviť najmä mladú generáciu a priblížiť jej významné 
skutočnosti našej histórie atraktívnym spôsobom. GAMO Smart zóna slúži 
predovšetkým na sprostredkovanie zaujímavostí o vystavených exponátoch aj v čase 
mimo otváracích hodín Múzea SNP. Spolu s orientačnou mapou a virtuálnou 
prehliadkou skanzenu návštevník získa aj všeobecné informácie o histórií a to v dvoch 
jazykových mutáciách - v slovenčine a v angličtine.  
 

 
Obrázok 3: Smart zóna " skanzen pamätník SNP" v Banskej Bystrici 

 
Záver 
Predstavené riešenia spoločnosti GAMO vychádzajú z poznania a hľadania možností 
uplatnenia, resp. využitia najnovších technológií v nových a originálnych riešeniach. 
Každá technologická novinka sa stáva inšpiráciou a výzvou pre vytváranie 
inovatívnych riešení maximálne zohľadňujúce potreby a požiadavky trhu.  Ich  
vzájomnou integráciou vznikajú vlastné originálne a unikátne riešenia, ktoré 
poskytujeme či už ako hotové produkty, alebo formou služieb, resp. cloudových  
služieb. Kľúčovým kritériom je  ponúkať riešenia s vysokou pridanou hodnotou pre 
zákazníka a garanciou vysokej kvality. Pomáhať realizovať ich core business a plniť ich 
vytýčené ciele aj prebratím zodpovednosti na naše plecia. 
 
Abstrakt  
Inovácie súčasnej doby v podobe rôznych druhov zariadení stále viac vyžadujú ich 
pripojenie k dátovej sieti, (či už k internetu, alebo inej lokálnej sieti). Táto skutočnosť  
logicky vyúsťuje do zmien podoby počítačových sietí, ktoré sa menia či už svojim 
typom topológie, alebo priamo spôsobom fungovania. 
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Príspevok spoločnosti GAMO sa venuje  problematike “inteligentných sietí” a 
pojednáva o nových možnostiach využívania sieťových informačných prostriedkov. 
Približuje nové trendy a naznačuje nové možnosti využitia klasickej počítačovej siete 
(prepojenie a spôsob prenášania údajov medzi koncovými užívateľmi) na možnosť 
poskytovať aj určité typy služieb v oblasti bezpečnosti, administrácie, analýzy na 
úrovni takmer bežného používateľa. 
 
Kľúčové slová   
inteligentné siete, administrácia, bezpečnosť, analýza, budovanie sietí, BYOD, 
CLOUD, inovácie, sieťové zdroje  
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Informácia o stave riešenia projektu „Slovenská infraštruktúra pre 
vysokovýkonné počítanie“ – 5 

 
Information about state solution of project "The Slovak Infrastructure for High 

Performance Computing" - 5 
 

Tomáš LACKO – Milan ŠUJANSKÝ 
 
 
Abstract 
Goal of contribution is information about state solution of project "The Slovak 
Infrastructure for High Performance Computing" (SIVVP) with concluded in the 
2015 of the year. Project is solution through structural funds from European Union. 
In the first section are shortly listed purposes of project; in the next section are pay 
attention general architecture, super-computer technology, gridcomputing and 
software for high performance computing. Finish contribution he describes reached 
results and advance utilizations results of project. 
 
Keyword 
project SIVVP, supercomputer, high-performance computers, hardware security, 
software security  
 
 

Údaje o projekte a dosiahnuté ciele projektu 
 

O cieľoch projektu sa pomerne podrobne hovorilo už na predchádzajúcich príspevkoch 
na konferenciách UNINFOSu [2], [3]. [4], [5], [6]. Riešiteľské pracovisko projektu je 
VS SAV Bratislava (zodp. riešiteľ Ing. Tomáš Lacko). Projekt pozostáva z dvoch častí:  

Časť A 
Názov projektu:  Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie 

(SIVVP) 
Prioritná os:   1. Infraštruktúra výskumu a vývoja 
Opatrenie:   1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry 

výskumu a vývoja 
ITMS kód:  26210120002 
Partneri: 

Detašované pracovisko VS SAV Žilina DP VS SAV Žilina 
Žilinská univerzita v Žiline ŽU 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici UMB 
Technická univerzita v Košiciach TUKE 
Ústav experimentálnej fyziky v Košiciach ÚEF SAV 

 
Časť B 

Názov projektu:  Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie 
(SIVVP) 

Prioritná os:   3. Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji 
Opatrenie:   3.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry 

výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji 
ITMS kód:  26230120002 
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Partneri: Výpočtové stredisko SAV v Bratislave  VS 
SAV 

 Ústav informatiky SAV v Bratislave   ÚI 
SAV 
 Slovenská technická univerzita v Bratislave  STU 

 

Finančné náklady pre prioritnú os č. 1 

Partneri 
Počítače 
tis. EUR 

Softvér 
tis. EUR 

Vyvolané 
investície 
tis. EUR

SPOLU 
tis. EUR 

DP VS SAV Žilina 7 035 350 60 7 445 

ŽU  1 010 440 50  1 500 

UMB   750 332  50  1 132 

TUKE 1 141 540   90 1 771 

UEF SAV   926 550  100 1 576 

SPOLU   10 862   2 212 350         13 424 

 

Finančné náklady pre prioritnú os č. 3 

Partneri 
Počítače 
tis. EUR 

Softvér 
tis. EUR 

Vyvolané 
investície 
tis. EUR

SPOLU 
tis. EUR 

VS SAV 9 050 550 160  9 760 

UI SAV  1 005 210    0   1 215 

STU     901 500  50   1 451 

SPOLU 10 956   1 260 210 12 426 

 

SPOLU za projekt SIVVP  25 850 000.- EUR 
 

Vybudované HW prostriedky (podrobnejšie [1]): 

Výpočtové stredisko SAV DP v Žiline Superpočítač IBM Power 780 a 
755 

Žilinská univerzita v Žiline iDataplex i86 klaster 

Univerzita Mateja bela v Banskej Bystrici iDataplex i86 klaster 

Technická univerzita v Košiciach Blade i86 klaster 

Ústav experimentálnej fyziky SAV iDataplex i86 klaster 

Výpočtové stredisko SAV Superpočítač IBM Power 775 

Ústav informatiky SAV iDataplex i86 klaster 

STU v Bratislave iDataplex i86 klaster 
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Softvérové prostriedky 

Systémový SW 

Kompilátory jazyka Fortran /c++, MOAB, Vmware vCloud. 

Technický SW 

Welding solution (SYSWELD -zváranie, tep.sprac.), PAM-STAMP – tvárnenie, 
ProCAST – zlievanie, ABAQUS, Matlab (čiastočne), Comsol, ANSYS, 
Matematica, MentorGraphics, EPLAN, OCTAVE (volný). 

Prírodovedný a iný SW 

TURBOMOLE, Gaussian 09 + LINDA, Molcas, Molcas, Columbus, Orca, 
MOLPRO, LABVIEW, ADF, CRYSTAL09, Totalview debugger, V-Ray for 
Blender, ROOT + ďalší softvér z CERN-u, GIS Grass, ArcGIS, R, Turbo Mole, 
Games, Orca, MPQC, Dirac. 

Podľa opisu projektu softvér bude použitý na nekomerčné použitie v oblasti výskumu 
s možnosťou publikovania výsledkov výpočtov vo vedeckých publikáciách, zakúpená 
licencia je trvalého charakteru a softvér bude k dispozícií všetkým organizáciám 
výskumu a vývoja ako aj vysokým školám na celom Slovensku (SAV, VŠ, univerzity). 
Špecifikum aplikačného softvéru sú značne rozdielne licenčné podmienky 
u jednotlivých programov, čím vznikajú rôzne špecifiká u jednotlivých softvérov.  
 

Organizačné a prevádzkové zabezpečenie 
 

V rámci prípravy projektu a jeho vlastného riešenia sa vykonal prieskum využitia 
v školskom a akademickom prostredí, kde došlo tiež k spolupráci so združením EUNIS 
SK. V rámci prieskumu vysoké školy definovali tzv. kontaktné osoby, prostredníctvom 
ktorých sa budú realizovať komunikácie organizačného charakteru s jednotlivými 
organizáciami. Organizačné zabezpečenie bude tiež riešené v rámci združenia EUNIS 
SK, kde sa vytvára tzv. pracovná skupina pre SIVVP pozostávajúca s uvedených 
kontaktných osôb. 

Ďalším výsledkom prieskumu boli zisťované potreby aplikačného softvéru, z čoho bol 
vykonaný výber jeho nákupu so zohľadnením daných finančných možností. Požiadavky 
na aplikačný softvér prevyšovali finančné možnosti asi 1.7 krát.  

Z hľadiska udržateľnosti výsledkov projektu významnú položku tvorí jeho ďalšie 
finančné zabezpečenie, kde ako hlavné položky je možné uviesť: 

1. Finančné náklady na inovácie hardvéru a jeho ďalšieho rozvoju. 

2. Finančné náklady udržiavacie licenčné poplatky, na inovácie softvéru a nákup 
ďalších softvérových balíkov. 

3. Finančné náklady na prevádzku, kde významnú zložku tvoria náklady na elektrickú 
energiu. 

Nakoľko sa jedná o náročné finančné položky, bude asi potrebné ich zabezpečenie 
z viacerých finančných zdrojov. 

Je potrebné tiež poukázať na potrebné personálne zabezpečenie, kde okrem technických 
a systémových pracovníkov je potrebné uvažovať aj so správcami jednotlivých 
aplikačných programov (jedná sa tu v mnohom o značne rozsiahle softvérové balíky). 
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Krátke zhodnotenie projektu 
 

Projekt SIVVP znamená prvý krok priblíženia sa k vyspelým krajinám sveta v uvedenej 
oblasti. Pre porovnanie v Čechách „MetaCentrum VO“ – virtuálna organizácia pre celú 
vysokoškolskú obec [7] sa začala budovať už po rozdelení republiky. Pre porovnanie 
aplikačný softvér, ktorý je tu k dispozícií, pokrýva oblasti (v zátvorke sú uvedené počty 
aplikačných programov): výpočtová chémia (25), štrukturálna biológia (83), technické 
a materiálové simulácie (6), matematické a štatistické modelovanie (8), spracovanie 
obrazu, videa a zvuku (6), vývojárske nástroje a prostredia (20) a ďalšie. Rozloženie 
hardvérových prostriedkov je zrejmé z [7]. 

Z hľadiska budúcnosti bude najvhodnejšie vytvorenie Národného centra pre SIVVP. 
Týmto by sa dosiahol hlavný cieľ, aby SIVVP bola poskytovaná ako ucelená služba pre 
podporu výskumu s patričným finančným zabezpečením. 

Osobne veríme v to, že sa nám spoločnými silami podarí nájsť potrebné zdroje pre 
komplexnú podporu prevádzky SIVVP a jej rozvoja na Slovensku. 

 

Abstrakt 
Cieľom príspevku je podať informáciu o stave riešenia projektu "Slovenská 
infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie" (SIVVP) s ukončením v 2015 roku. 
Projekt je riešený v rámci štrukturálnych fondov Európskej únie. V prvej časti sú 
stručne uvedené ciele projektu, v ďalšej časti sa venuje pozornosť zabezpečeniu 
technických a programových prostriedkov. Záver príspevku popisuje kroky ďalšieho 
riešenia.  
 

Kľúčové slová 
projekt SIVVP, superpočítače, superpočítanie, vysokovýkonné počítače, hardvérové 
zabezpečenie, softvérové zabezpečenie 
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Elektronický kurz podporujúci výučbu percent na základnej škole 
 

E-learning Course for Teaching Percentage at Primary Schools 
 

Silvia MALATINSKÁ - Milan POKORNÝ 
 

 
Abstract   
Blended learning represents the combination of face-to-face formats and online 
teaching. The efficiency of this modern method of teaching mathematics was proved 
by many studies. The paper deals with the e-learning course Percentage, which can 
be efficiently used in combination with traditional face-to-face teaching in the 
classroom. The authorS especially focus on interactive elements, which differ the 
course from classical textbooks. These elements make students to learn actively. 
 
Keywords  
blended learning, teaching mathematics, teaching percentage, e-learning, ICT in 
education 
 
Úvod 
 
V ostatných dvadsiatich rokoch možno pozorovať vo vzdelávaní veľké zmeny, ktoré 
spôsobilo masové využívanie moderných informačných a komunikačných technológií. 
Využívanie digitálnych technológií vo vzdelávacom procese umožňuje využívať 
aktivizačné a interaktívne metódy, ktoré majú pozitívny vplyv na úroveň vedomostí 
žiakov. 
Integráciu počítačov do vzdelávania odporučil už Seymour Papert v roku 1980 (pozri 
[9]). Opodstatnenie tohto odporúčania bolo potvrdené mnohými výskumami, ktoré sa 
zameriavali na efektívnosť využitia moderných technológií vo vzdelávacom procese 
a ktoré preukázali, že vhodné použitie týchto technológií dokáže zvýšiť úroveň 
vedomostí žiakov, ako aj zlepšiť ich vzťah k predmetom, ktoré nie sú veľmi obľúbené, 
ako napríklad matematika. 
O význame integrácie moderných technológií do vzdelávacieho procesu svedčia aj 
projekty realizované MŠVVaŠ SR. Podľa [7], základné ciele koncepcie informatizácie 
rezortu školstva s výhľadom do roku 2020 sú: 
1. rozvoj najmodernejších technológií na podporu výučby a výskumu, 
2. implementácia modernej centralizovanej infraštruktúry informačných a 
telekomunikačných technológií (IKT) pre potreby regionálneho a vysokého školstva, 
vzdelávacích a vedecko-výskumných pracovísk a športových organizácií, 
3. digitalizácia vzdelávania v materských, základných, stredných a vysokých školách, 
4. optimalizácia procesov v rezorte a ich podpora zavedením elektronických služieb 
naviazaných na eGovernment. 
Medzi ciele koncepcie okrem iného patrí aj zabezpečiť do roku 2016 digitálne 
vzdelávacie a učebné pomôcky (ako napr. interaktívne tabule alebo projektory) do 
každej druhej triedy v materských, základných, stredných školách a vysokých školách; 
širokopásmový bezpečný internet, dostupné digitálne učivo ako plnohodnotný doplnok 
ku klasickým vzdelávacím materiálom a adekvátne koncové zariadenie umožňujúce 
digitálne vzdelávanie pre každého učiteľa. 
O pripravenosti našich žiakov používať moderné technológie vo vzdelávaní svedčia aj 
výsledky štúdie ICILS 2013 (pozri [8]). Žiaci Slovenskej republiky v tejto štúdii, ktorá 
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zisťovala úroveň vzdelávania žiakov v oblasti počítačovej a informačnej gramotnosti 
v jednotlivých krajinách, dosiahli priemerné skóre 517 bodov a zaradili sa tak na 7. 
miesto s výsledkom významne vyšším v porovnaní s priemerom štúdie ICILS (500 
bodov).  
Jedným zo spôsobov, ako efektívne využívať moderné technológie vo vzdelávaní, je  
e-learning. Medzi jeho prednosti patrí okrem iného aj nezávislosť od miesta a času 
štúdia. Na základných školách je však optimálna vhodná kombinácia e-learningového 
kurzu a tradičného spôsobu vyučovania, označovaná ako blended learning, hoci tento 
pojem nie je v odbornej literatúre vždy jednotne definovaný. 
Čo sa týka vyučovania matematiky, efektívnosť blended learningu vo vyučovaní 
matematiky na rôznych typoch škôl bola preukázaná napríklad v [1,5,6,10]. Je však 
nutné poznamenať, že ak má byť blended learning efektívny a úspešný, je potrebné mať 
k dispozícii kvalitne didakticky spracovaný e-learningový kurz. Musíme súhlasiť so 
Žilkovou [11], ktorá tvrdí, že kvalita elektronického vzdelávania je determinovaná 
predovšetkým kvalitným e-obsahom. Blended learning môže byť úspešný iba vtedy, ak 
majú učitelia k dispozícii kvalitné elektronické vzdelávacie materiály. Ak sa však 
zameriame na vyučovanie matematiky na základných školách, musíme súhlasiť 
s tvrdením Klenovčana (pozri [2]), že problémom sa ukazuje nedostatok kvalitných 
elektronických výučbových materiálov a ich efektívne využitie v rámci vhodného 
riadiaceho výučbového systému. Aj preto sme sa pri riešení projektu KEGA 010UMB-
4/2011 Tvorba elektronických kurzov z matematiky pre žiakov základných škôl a 
prvých 4 ročníkov osemročných gymnázií snažili vytvoriť elektronické kurzy pre rôzne 
tematické celky. Jedným z kurzov je aj kurz Percentá, ktorého charakteristiku 
uvedieme v nasledujúcej časti príspevku. 
 
Charakteristika kurzu Percentá 
 
Kurz Percentá je určený najmä pre žiakov základných škôl a prvých štyroch ročníkov 
osemročných gymnázií ako doplnkový študijný materiál, ktorý môže byť efektívne 
využitý v kombinácii s tradičnou formou vyučovania. Kurz umožňuje žiakom utvrdiť si 
svoje vedomosti z oblasti percent. Žiaci si precvičia prácu s percentami a promile, 
jednoduché slovné úlohy z praktického života, prácu s diagramami, výpočet daní a 
úrokov. 
Kurz Percentá sa snaží využiť najmä tie možnosti, ktoré nám do vzdelávacieho procesu 
prináša použitie moderných informačných a komunikačných technológií. Tomu sme 
prispôsobili spracovanie kurzu aj jeho obsah. Nakoľko podrobné vysvetlenie teórie 
majú žiaci v učebniciach, kurz Percentá obsahuje iba nevyhnutné minimum teórie, 
ktoré je okamžite ilustrované na riešení konkrétnych úloh.  
Kurz je rozdelený na šesť lekcií: Výpočet percent; Slovné úlohy na percentá; Výpočet 
promile; Slovné úlohy na promile; Diagramy; Percentá a promile v inom kontexte. 
Všetky lekcie majú jednotnú štruktúru. Obsahujú stručným a jednoduchým spôsobom 
vysvetlenú teóriu, sériu riešených úloh a časť odporúčania, v ktorej sa žiaci dozvedia, 
ktoré interaktívne programy súvisia s obsahom danej lekcie. Kurz totiž prináša jedenásť 
interaktívnych programov, na ktorých si možno prakticky vyskúšať riešenie úloh 
zameraných na výpočet percent a promile, na slovné úlohy na percentá a promile, na 
diagramy a na percentá a promile v inom kontexte. Práve tieto programy, ktoré sú 
veľmi dôležitou súčasťou kurzu, odlišujú tento kurz od klasických učebníc, či už v 
textovej alebo digitálnej podobe. Použitie týchto programov totiž žiaka prinúti aktívne 
pristupovať k riešeniu úlohy, nielen si ho čítať. 
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Kurz taktiež obsahuje dve série elektronických testov. Prvú sériu tvorí šesť testov, ku 
každej lekcii jeden. Na týchto testoch si môžu žiaci okamžite overiť mieru zvládnutia 
látky preberanej v jednotlivých lekciách. Druhú sériu tvorí päť testov stupňovanej 
náročnosti. Na týchto testoch si môžu žiaci overiť mieru zvládnutia celej látky 
preberanej v kurze. Naviac, stupňovaná náročnosť umožňuje pracovať so žiakmi 
individuálne, nakoľko každý z nich môže riešiť test zodpovedajúci úrovni jeho 
vedomostí. Tým umožníme zažiť úspech aj slabším žiakom a zároveň dáme možnosť 
nadpriemerným žiakom prejaviť svoje kvality. 
 
Interaktívne programy v kurze Percentá 
 
Jednou z výhod, ktoré umožnilo využívanie moderných technológií vo vzdelávacom 
procese, je použitie interaktívnych elektronických vzdelávacích materiálov. Práve tieto 
materiály najvýraznejšie odlišujú e-learningové kurzy od klasických tlačených učebníc. 
V odbornej literatúre však nie je interaktivita definovaná jednoznačne. Naviac, pre 
potreby tohto článku treba upriamiť pozornosť na tie definície, ktoré sa zameriavajú na 
interakcie počítača a používateľa. Podľa Liu a Shrum (pozri [3]), interaktívny 
počítačový systém musí reagovať na akcie používateľa. Samozrejme, existuje niekoľko 
úrovní takto definovanej interaktivity. 
Na Internete nájdeme množstvo aplikácií, ktoré sú označené ako interaktívne a možno 
ich použiť pri výučbe percent. Avšak miera interaktivity je zväčša veľmi nízka. Väčšina 
z týchto aplikácií iba skontroluje, či zadaný výsledok úlohy je správny, prípadne ho ani 
vôbec neskontroluje. Myslíme si, že takýto stupeň interaktivity nie je dostatočný. 
V našich interaktívnych programoch sa teda snažíme, aby sme po zadaní nesprávneho 
výsledku navigovali žiaka tak, aby sa sám opravil a úlohu správne vyriešil.  
Tento postup si ukážeme na práci s interaktívnym programom predaj_aut. Po spustení 
sa žiakovi ukáže úloha na obrázku 1 vľavo. Poznamenajme, že pri každom spustení sa 
vygenerujú v úlohe iné číselné údaje a teda aj iný graf. Ak žiak zadá správny výsledok, 
pokračuje riešením ďalšej úlohy tohto typu. Ak však zadá nesprávny výsledok, program 
sa snaží ho pomocnými otázkami krok po kroku priviesť k správnemu vyriešeniu úlohy. 
Tento postup je zobrazený na obrázku 1 vpravo. 
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Obr. 1: Ukážka interaktívnej aplikácie predaj_aut. 
 
Podobný spôsob spätnej väzby nájdeme aj v interaktívnych prvkoch slovne_ulohy 
a slovne_ulohy_financne. Po spustení sa žiakovi ukáže úloha na obrázku 2 vľavo. 
Poznamenajme, že pri každom spustení sa vygeneruje iný typ úlohy, ako aj číselné 
údaje v úlohe, takže žiaci sediaci za počítačmi majú každý na svojom monitore inú 
úlohu. (Týmto sa náš interaktívny program líši od drvivej väčšiny podobných aplikácií 
na Internete, ktoré majú staticky zadané úlohy, často ešte aj v tom istom poradí.) Ak 
žiak zadá správny výsledok, pokračuje riešením ďalšej úlohy. Ak však zadá nesprávny 
výsledok, program mu poskytne návod, ako sa má dopracovať k správnemu riešeniu 
úlohy. Tento postup je zobrazený na obrázku 2 vpravo. 
 

Obr. 2: Ukážka interaktívnej aplikácie slovne_ulohy. 

Možnosti využitia moderných technológií sú využité aj v interaktívnych programoch 
odhadni_percenta_1 a odhadni_percenta_2. Úlohou žiaka je čo najpresnejšie 
odhadovať, aká časť štvorca a kruhu je zafarbená. Takýto typ úlohy je v tlačenej 
učebnici nerealizovateľný. Naviac, program poskytuje učiteľovi i žiakovi štatistiku 
počtu presných a nepresných odhadov.  Ukážku týchto interaktívnych aplikácií vidíme 
na obrázku 3. 
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Obr. 3: Ukážka interaktívnych aplikácií odhadni_percenta_1 a odhadni_percenta_2. 
 
Záver 
 
Predložený článok sa venuje konkrétnej možnosti využitia moderných technológií vo 
vyučovaní matematiky v téme percentá na základnej škole. Autori charakterizujú kurz 
Percentá, ktorý vznikol ako jeden z výsledkov riešenia projektu KEGA 010UMB-
4/2011 Tvorba elektronických kurzov z matematiky pre žiakov základných škôl a 
prvých 4 ročníkov osemročných gymnázií. V rámci riešenia tohto projektu sme na 
Trnavskej univerzite vytvorili ešte kurzy Kombinatorika, Lineárne rovnice a ich 
sústavy, Objem a povrch geometrických telies a Trojuholník a jeho vlastnosti. Všetky 
tieto kurzy sú pre verejnosť voľne prístupné v on-line i off-line verzii. On-line verzie sú 
umiestnené v learning management systéme Trnavskej univerzity na adrese 
elearning.truni.sk. Záujemcovia môžu použiť prihlasovacie meno kega a heslo 
kega4321. Kurzy sú exportované podľa štandardu SCORM, vďaka čomu sú 
umiestniteľné aj do mnohých iných LMS. Off-line verzia kurzov je k dispozícii na 
adrese pdf.truni.sk/pokorny/kurzy. 
Kurz Percentá zatiaľ nebol samostatne odskúšaný vo vyučovacom procese na 
základných školách, čo je našim cieľom do budúcnosti. Bol však použitý v rámci 
výskumu zameraného na efektívnosť všetkých piatich vyššie spomínaných kurzov, 
ktorý bol realizovaný v dvoch siedmackých a dvoch ôsmackých triedach základnej 
školy. V každom ročníku bola jedna trieda experimentálna (učila sa blended 
learningom, teda kombináciou tradičného spôsobu a elektronických kurzov) a jedna 
kontrolná (učila sa tradičným spôsobom). V každom ročníku mali obe triedy rovnakú 
vyučujúcu i počet vyučovacích hodín. Závery výskumu preukázali signifikantné 
zlepšenie výsledkov v oboch experimentálnych skupinách, zatiaľ čo ani v jednej 
kontrolnej skupine takéto zlepšenie nenastalo. Naviac, výskum preukázal aj 
signifikantné zlepšenie postojov k matematike v oboch experimentálnych skupinách, čo 
je v protiklade s kontrolnými skupinami. Podrobnejšie informácie možno nájsť v [5]. 
Na základe toho si dovolíme konštatovať, že integrácia elektronických kurzov do 
vyučovania matematiky zvyšuje úroveň žiackych vedomostí a zlepšuje postoje žiakov k 
matematike. 
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Abstrakt  
Blended learning predstavuje kombináciu klasického vyučovania v triede a e-learningu. 
Efektívnosť tejto novej formy výučby matematiky bola preukázaná v mnohých 
štúdiách. Článok sa zaoberá e-learningovým kurzom Percentá, ktorý možno efektívne 
využiť v kombinácii s tradičnou formou vzdelávania v triede. Autori sa špeciálne 
zameriavajú na interaktívne prvky, ktoré odlišujú kurz Percentá od tradičných tlačených 
vzdelávacích materiálov. Tieto interaktívne prvky nútia žiakov aktívne pristupovať 
k učeniu sa. 
 
Kľúčové slová   
blended learning, vyučovanie matematiky, vyučovanie percent, e-learning, IKT vo 
vzdelávaní 
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Oracle Academy: Celosvetová podpora vzdelávania v oblasti 

počítačových vied 
 

Oracle Academy: Global support education in computer science 
 

Peter JUSKO, ORACLE Slovakia 
 
 

Spoločnosť Oracle prostredníctvom svojho vlajkového programu Oracle Academy 
podporuje vzdelávanie v oblasti počítačových vied a sprístupňuje ho študentom na 
celom svete s cieľom podporovať poznatky, inovácie, rozvoj zručností a rozmanitosť v 
oblastiach technológií.  Program Oracle Academy využíva vedúce postavenie 
technológií spoločnosti Oracle na poskytovanie komplexných programov stredným 
školám, odborným učilištiam, dvoj- a štvorročným vyšším odborným školám a 
univerzitám.   
 
Program Oracle Academy ponúka kompletné portfólio softvéru, osnov, hosťovaných 
technológií, vzdelávania vyučujúcich, podpory a certifikačných prostriedkov a pomáha 
študentom získať praktické skúsenosti s najnovšími technológiami a rozvíjať zručnosti 
dôležité pre dané odvetvie ešte predtým, než sa zapoja do pracovného procesu. Program 
Oracle Academy má inštitucionálnych členov v 106 krajinách a vďaka partnerstvu 
s pedagógmi je viac než 2,5 milióna študentov ročne pripravených na vysokú školu a 
kariéru.  
 
Osnovy, vzdelávanie a certifikácia 
Program Oracle Academy ponúka členom bezplatné praktické prostredia hosťovaných 
databáz, vývojové prostredia v jazyku Java; virtuálne a osobné školenia vedené 
pedagógom, ako aj osnovy v súlade s normami a modelom SCORM na témy:  

 Úvod do jazyka Java 
 Základy jazyka Java  
 Programovanie v jazyku Java 
 Základy databáz  
 Návrh databáz a programovanie s SQL 
 Programovanie s PL/SQL  
 Úvod do jazyka Java s prostredím Alice 
 Tvorba programov v jazyku Java v prostredí Greenfoot  

Pedagógovia môžu využívať štrukturalizované osnovy programu Oracle Academy – 
prepojené s normami CSTA a zosúladené so skúškou AP CS A – a študentov vyučovať 
v oblasti objektovo-orientovaného programovania, návrhu databáz a obchodných 
zručností.  Pre tých, ktorí to potrebujú, sú na celom svete k dispozícii odborné kurzy 
profesionálneho rozvoja pre pedagógov.  

Program Oracle Academy spolupracuje s pedagógmi, ktorí vďaka tomu budú môcť 
svojich študentov pripravovať na všetky úrovne štúdií počítačových vied a vybaviť ich 
IT zručnosťami potrebnými na súťaženie na dnešnom trhu práce. Študenti sa takisto 
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môžu rozhodnúť pre certifikácie Oracle vrátane na študentov orientovaných 
juniorských certifikácii v jazyku Java a databázach ponúkaných prostredníctvom Oracle 
University, pričom členom programu Oracle Academy sa poskytujú zľavy. 
 
Prístup k technológiám Oracle 
Program Oracle Academy ponúka bezplatné licencie na vzdelávanie, čím študentom 
poskytuje praktické skúsenosti s používaním špičkového databázového a 
technologického softvéru a zároveň im poskytuje konkurenčnú výhodu pri ich príprave 
na pracovný život. 
 
Online vzdelávacie prostriedky 
Okrem formálnych osnov program Oracle Academy ponúka aj doplnkové prostriedky 
na podporu vzdelávania v oblasti počítačových vied v rámci aj mimo triedy: 
 
 Ask the Oracle Experts: mesačné webcasty a podcasty na dôležité technologické 

témy 
 Big Data Science Boot Camps: online prednáškové kurzy ponúkajúce študentom 

úvod do dátových vied a praktické skúsenosti so skutočnými problémami a 
skutočnými dátami 

 Samoštúdium v prostrediach Alice a Greenfoot 

 
Ďalšie informácie nájdete na adrese www.oracle.com/academy 
 
Kontakt: Peter Jusko, ORACLE Slovakia 
 
 
Recenzent: doc. Ing. Milan Šujanský, CSc., Technická univerzita v Košiciach 
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E-learning v  praxi – Univerzita Komenského 
 

E-learning in Pracice – Comenius University 
 

Katarína PIŠÚTOVÁ 
 

 
Abstract   
About a decade ago, when online learning was introduced to most public universities 
in Slovakia, focus was heavily on technology, rather then methodology. Up to this 
day, many public universities provide their teachers and students with access to a 
Learning Management System, occasionally some technical training, but that is 
where the efforts ended. About three years ago, Comenius University started to offer 
methodological support and training to their teachers. The goal was to improve use 
of Learning Management System in a way that adds interactivity and interesting 
elements to the courses increasing quality of teaching. 
In the Fall of 2015 we conducted a small internal survey consisting of over 20 in-
depth interviews with teachers and administrators in an effort to see what elearning 
initiatives are in progress and how to improve our efforts in providing balanced 
technical and methodological support. 
Purpose of this article is threefold:  
1. to briefly describe training and support provided 
2. to showcase interesting and innovative teaching initiatives taking place at the 
University and 
3. to identify the steps to be undertaken in order to improve the extent and the quality 
of elearning at our University. These steps might be useful in other places where the 
elearning is in a  similar stage of development. 
 
Keywords  
e-learning, Comenius University 

Úvod 
 
V  protiklade k  vývoju v  súkromnom sektore, na štátnych univerzitách na Slovensku 
nebol rozvoj v  oblasti online vzdelávania veľmi rýchly. Kontinuálne problémy s  
nedostatkom financií, nedostatkom kvalifikovaných učiteľov a následne aj s  kvalitou 
výučby predstavujú dlhodobú překážku v  inováciách. Vedenia univerzít zápasia s  
inými problémami a väčšinou sa nezameriavajú na budovanie podporných štruktúr pre 
online vzdelávanie [1]. 
 
Online vzdelávanie sa prevažne rozvíja zásluhou osobných inciatív, či externých 
grantov – či už od neziskových organizácií ako Nadácia otvorenej spoločnosti, štátnych 
grantov ako KEGA či VEGA, alebo fondov Európskej Únie. Problém s  grantovým 
financovaním spočíva v  tom, že občas sa projekty robia v  súlade s  grantovými 
ponukami a  nie zameraním pracoviska, ktoré žiada a  po skončení grantu sa často 
končí aj s  prácou na aktivitách spojených s  projektom. 
 
Niekoľko univerzít sa pokúsilo pristúpiť k  zavádzaniu e-learningu strategicky, avšak 
prevažne sa zamerali len na technický aspekt problému. Napríklad Žilinská univerzita 
ponúka Moodle ako systém na manažovanie elearningu všetkých svojim učiteľom. 
Vytvorili oddelenie, ktoré sa stará o  systém a  ponúka technickú podporu učiteľom, 
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ktorí majú záujem Moodle využívať [3], [1]. Univerzita však neponúka metodickú 
podporu, či motiváciu pre učiteľov na využitie týchto možností. Situácia je podobná aj 
na Slovenskej technickej univerzite [4], Univerzite Konštantína Filozofa v  Nitre [5], 
[6], Prešovskej univerzite [7], Ekonomickej univerzite v  Bratislave [8] a  na 
Technickej univerzite v  Košiciach, kde vytvorili vlastný systém na manažovanie e-
learningu [9] a  tiež využívajú aj Moodle [10]. 
 
Výnimkou je súkromná Vysoká škola manažmentu, založená s  pomocou City 
University of Seattle v  USA. Táto škola ponúka široký výber online a  kombinovaných 
kurzov, podobne ako ich partnerská univerzita v  USA [11], [12]. 
 
Online vzdelávanie na Univerzite Komenského (UK) 
Univerzita Komenského vytvorila prvú expertnú skupinu za účelom rozbehnutia e-
learningu už v  roku 2003. Skupina sa primárne zaoberala výberom vhodného systému 
pre manažovanie e-learningu a  po krátkej skúsenosti so softvérom českej firmy Trask 
s.r.o. prešla aj Univerzita Komenského na systém Moodle. Moodle je spravovaný a  
ponúkaný ako celouniverzitná služba Centrom informačných technológií od roku 2006. 
Počet užívateľov Moodle postupne narastal.  
 
V  roku 2013 sme začali na UK okrem technických školení a  podpory poskytovať aj 
školenia a  konzultácie zamerané na metodiku e-learningu. Na jeseň 2013 sme začali 
ponúkať aj rozsiehlejší 6 týždňový kombinovaný čiastočne online kurz Plánovanie a  
manažment online vzdelávania zameraný hlavne na metodiku. Od jesene 2013 tento 
kurz absolvovalo vyše 40 učiteľov a  doktorandov UK. Prevažná väčšina z  nich 
následne začala rozvíjať na svojich katedrách a  fakultách e-learningové aktivity. 
 
Na jeseň 2015 sme uskutočnili menší interný prieskum o  e-learningu na UK. 
Pozostával z  21 hĺbkových rozhovorov (30 minút až 1 hodina) a  s učiteľmi a  
doktorandami na UK s  cieľom: 
1. Zhodnotiť úspešnosť školení a  podpory poskytovanej Centrom pre informačné 

technológie a  následne upraviť školenia a  podporu podľa potrieb užívateľov 
2. Vytvoriť databázu prípadových štúdií – úspešných e-learningových iniciatív na UK, 

ktoré by mohli slúžiť ako inšpirácia pre ďalších. 
 
Nasledujúce časti tohto článku popisujú niektoré z  úspešných iniciatív. 
 
Jeseniova lekárska fakulta v  Martine 
Jeseniova lekárska fakulta v  Martine (JLFM) začala využívať Moodle pre e-learning už 
od roku 2008. Aj keď ich kurzy sú umiestnené na serveri Centra pre informačné 
technológie v  Bratislave, JLFM má vlastného administrátora pre e-learning, ktorý 
vytvára a  manažuje kurzy a  zároveň poskytuje podporu a  školenia pre dnes 
existujúcich 45 kurzov. 
 
JLFM tiež v  roku 2012 dostalo grant financovaný z  Európskej únie pre virtuálne a  
simulačné vzdelávanie, ktorý pomohol s  napredovaním v  tomto smere [13]. Hlavné 
zameranie je tu na elektronické testy. Sú vytvorená databanky otázok s  náhodným 
výberom otázok pre jednotlivé testy. 
 
 
 



 

79 

Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a  riadenia farmácie 
Na tejto katedra začali Moodle používať na vyriešenie administratívneho problému. 
Študenti farmácie trávia v  lete niekoľko týždňov na praxi v  lekárňach po celom 
Slovensku. Každý lekárnik, u  ktorého študenti praxujú musí každý týždeň za každého 
študenta poslať na fakultu priebežnú správu. Pri stovkách praxujúcich študentov tieto 
týždenné správy predstavovali obrovské množstvo emailov a  papiera. Lepší spôsob 
prijímania a  organizovania týchto týždenných správ bol veľmi potrebný a  vysvitlo, že 
je možné toto zvládnuť prostredníctvom zadaní v Moodle. 
 
Keď už boli učitelia zvyknutí používať Moodle so študentami na jednu aktivitu, 
postupne začali objavovať ďalšie možnosti jeho využitia. Dnes má Katedra organizácie 
a  riadenia farmácie v  Moodle 13 kurzov, ďalšie pribúdajú každý semester. 
 
Fakulta sociálnych a  ekonomických vied, Ústav verejnej politiky a  Ústav európskych 
štúdií a  medzinárodných vzťahov. 
V  rokoch 2008-2012 pracoval Ústav verejnej politiky na grante z fondov Európskej 
únie, v  rámci ktorého pre 40 kurzov vyučovaných na Inštitúte zriadili Moodle podporu. 
Po skončení projektu v  roku 2012 boli Moodle kurzy presunuté na server Centra 
informačných technológií a  naďalej sú učiteľmi využívané.  
 
Dvaja pracovníci Ústavu európskych štúdií a  medzinárodných vzťahov sa inšpirovali 
kolegami, požiadali Centrum infornmačných technológií o  pomoc a  začali pracovať so 
študentami v  Moodle v  jednom zo svojich kurzov. Postupne sa k  nim začali pridávať 
ďalší a  Ústav európskych štúdií a  medzinárodných vzťahov dnes používa Moodle v  9 
kurzoch. 
 
Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky 
Potom, ako absolvoval nejaké online kurzy v zahraničí, sa jeden z učiyeľov na Katedre 
genetiky rozhodol experimentovať s Moodle. Ostatní učitelia sa pridali a dnes je na 
katedre 9 online kurzov. Zameriavajú sa hlavne na poskytovanie materiálov študentom 
a zbieranie zadaní. Veľmi sa osvedčil zoznam liniek na zaujímavé materiály (prevažne 
z Youtube) k preberaným témam. Po prvom semestri takto podpodovaného kurzu 
Evolučnej biológie si učitelia urobili medzi študentami malý prieskum [14].  
 
Študenti boli s používaním Moodle veľmi spokojní, niektorí mali skúsenosti s Moodle 
z predchádzajúceho štúdia v Českej Republike. Najlepší ohlas mali linky na Youtube 
videá. Mnohí študenti vraveli, že si zvyčajne pri štúdiu učebníc zvyknú sami 
vyhľadávať videá, aby lepšie pochopili látku – predvýber videí veľmi vítali. Jeden zo 
študentov dokonca napísal: „Som si istý, že tento kurz partí k tomu najlepšiemu, čo 
som zatiaľ na tejto univerzite zažil“. 
 
Pedagogická fakulta, Katedra etickej a občianskej výchovy 
Na tejto katedre sa Moodla začal využívať už pred cca 6 rokmi, kedy jedna z učiteliek 
odchádzala na materskú dovolenku a katedra nemohla nájsť náhradu. Takže 
vypracovali systém s využitím Moodle, kedy táto učiteľka mohla naďalej užiť svoje 
predmety z domu, s tým že sa osobne stretla so študentami iba niekoľko krát za 
semester. 
 
Systém sa ukázal ako efektívny a študenti ho hodnotili veľmi pozitívne, takže aj teraz, 6 
rokov neskôr, kedy učiteľka po materskej dovolenke dávno nastúpila naspäť do práce, 
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naďalej učí hybridným spôsobom cez Moodle. Niekoľko kolegov z katedry začalo 
podobným spôsobom učiť tiež, t.j. počas semestra vynechávajú nejaké sosobné 
stretnutia so študentami a nahrádzajú ich prácou online. Počat osobných stretnutí sa 
takto líši v každom kurze, ale existuje niekoľko kurzov, kde sa konajú iba tri osobné 
stretnutia za semester. Niektoré z týchto kurzov sú prístupné aj externým študentom. 
 
Filozofická fakulta – Katedra politológie 
Na jar 2014 sa jednému z mladých učiteľov na Katedre politológie podarilo dohodnúť 
spoluprácu s profesorkou na State University of New York, New Paltz v USA, s ktorou 
sa rozhodli urobiť kolaboratívny online kurz. Vlastne išlo o dva kurzy s rôznymi, i keď 
podobnými témami – jeden učil učiteľ na Katedre politológie slovenských študentov, 
druhý učila profesorka v USA svojich študentov. Avšak našli počas semestra niekoľko 
spoločných tém a zorganizovali spoločné online diskusie, ktorých za zúčastnili 
slovenskí spolu s americkými študentami. Obaja učitelia aj študenti si mysleli, že im 
tieto diskusie obohatili obsah kurzu aj vyučovací proces. 
 
Záver 
 
Toto boli iba niektoré príklady toho, jako sa na UK využíva e-learning a Moodle. 
Napriek tomu, že podmienky nie sú ideálne, využívanie Moodle a e-learningu na UK 
postupne narastá. Je vidieť jasnú koreláciu medzi zvyšujúcim sa počtom ľudí, ktorí boli 
vystavení nápadom a inšpiráciam na tému využitia nových prístupov k učeniu a 
rovíjajúcimi sa iniciatívami. 
 
Školenia zamearné na metodiku prinášajú pozitívne výsledky a bolo by ich dobře 
rozšíriť aj na iné univerzity.  
 
Abstrakt  
Pred zhruba desiatimi rokmi, keď sa na väčšine slovenských univerzitách začínalo 
s elearningom, fokus bol na technológiach a nie na metodológií. Dodnes mnohé 
univerzity poskytujú svojim učiteľom prístup k systému na manažovanie elearningu 
(LMS) a technické školenia a to je všetko. Pred zhruba troma rokmi Univerzita 
Komenského začala svojim učiteľom ponúkať aj metodologickú podporu a tréningy. 
Cieľom bolo zlepšiť využívanie LMS spôsobom, ktorý by pridal interaktivitu 
a zaujímavé elementy do kurzov, zlepšujúc takto kvalitu vyučovania.    
Na jeseň 2015 sme uskutočnili malý interný prieskum pozostávajúci z približne 20 
hĺbkových rozhovorov s učiteľmi a administrátormi  cieľom zistiť, aké elerningové 
aktivity sa realizujú a ako môžeme zlepšiť našu snahu v poskytovaní vyváženej 
metodickej aj technickej podpory 
Ciele tohto článku sú tri: 
1. stručne popísať podporu, ktorú poskytujeme, 
2. ukázať zaujímavé a inovatívne iniciatívy, ktoré sa realizujú na univerzite,  
3. identifikovať kroky, potrebné pre zlepšenie kvality elearning na našej univerzite. 

Tieto kroky môžu byť užitočné aj pre iné inštitúcie, kde je elearning v podobnom 
štádiu. 

 
Kľúčové slová  
E-learning, Univerzita Komenského 
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Integrovaná správa systémov riadenia 
 

Integrated management control systems 
 

Ján SOJKA 
 

Úvod 
 
Každá reálne fungujúca organizácia sa pri svojej činnosti nevyhne spracúvaniu 
osobných údajov. Z tohoto titulu z legislatívneho hľadiska vzniká povinnosť pre 
organizáciu prijať primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie 
dôvernosti, dostupnosti a integrity spracúvaných osobných údajov. Samozrejme každá 
organizácia okrem spracúvania osobných údajov dotknutých osôb má aj vlastné 
informačné aktíva, ktoré potrebuje chrániť z titulu zachovania kontinuity svojej 
činnosti. Aby bolo možné tieto požiadavky naplniť je potrebné v organizácii zaviesť 
systém riadenia informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov. K zvládnutiu tejto 
úlohy je potrebné v organizácii vypracovať určitú dokumentáciu, ktorá slúži pre 
úspešnú implementáciu navrhnutého systému. Jedna z možností ako danú úlohu 
zvládnuť je použiť softvérový nástroj na správu príslušnej dokumentácie. 
 

Ochrana osobných údajov a informačná bezpečnosť, základné požiadavky na 
dokumentáciu. 
 
Každý systém riadenia vyžaduje vypracovanie určitej dokumentácie, ktorá je potrebná 
k tomu, aby bolo možné daný systém implementovať a samozrejme aj spravovať. Pre 
oblasť ochrany osobných údajov sú tieto požiadavky stanovené zákonom na ochranu 
osobných údajov a zahŕňajú minimálne nasledovné: 
 

- vedenie evidencie informačných systémov 
- bezpečnostný projekt 
- bezpečnostná smernica 
- poučenia oprávnených osôb 
- zmluvy so sprostredkovateľmi 
- zoznam bezpečnostných incidentov 

 
Túto dokumentáciu je samozrejme potrebné udržiavať aktuálnu a všetky hore uvedené 
položky so sebou prinášajú požiadavku evidovať množstvo ďalších informácií, ktoré sú 
potrebné pre správne a korektné vypracovanie hore uvedených dokumentov. 
Vedenie evidencie informačných systémov vyžaduje viesť zoznam spracúvaných 
osobných údajov, osobných dokladov, právny základ spracúvania osobných údajov, 
sprostredkovateľov a množstvo iných zákonom vyžadovaných dát. 
Pre správne vypracovanie poučení oprávnených osôb je samozrejme najdôležitejšie 
mať zoznam týchto osôb a samozrejme vedieť, aké oprávnenia majú jednotlivé 
oprávnené osoby k informačným systémom, v ktorých dochádza k spracúvaniu 
osobných údajov. To isté čo platí o oprávnených osobách sa dá povedať aj 
o sprostredkovateľoch. 
Bezpečnostný projekt a bezpečnostná smernica sú dokumenty, ktoré slúžia na 
zabezpečenie toho najdôležitejšieho a to prijatia primeraných technických 
a personálnych opatrení na zabezpečenie dôvernosti a dostupnosti spracúvaných 
osobných údajov. Aby tieto opatrenia bolo možné prijať je potrebné identifikovať 
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jednotlivé informačné systémy, popísať ich aj ich okolie. Určiť technické prostriedky, 
na ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov, identifikovať fyzické umiestnenie 
osobných údajov a to pre automatizovanú ale aj neautomatizovanú formu spracúvania 
osobných údajov.  
Pri získavaní a spracúvaní údajov potrebných pre spracovanie hore uvedenej 
dokumentácie sme sa dostali do štádia, kedy je potrebné použiť metodiky opísané 
v medzinárodných štandardoch pre systémy riadenia informačnej bezpečnosti. Teda je 
potrebné zrealizovať analýzu rizík a zaviesť manažment rizík, incidentov, prístupu 
k aktívam organizácie a zaviesť manažment kontinuity. 
Pre zrealizovanie týchto úloh je možné zvoliť rôzne postupy, no najefektívnejšie bude 
určite použitie softvérového nástroja, ktorý dokáže požadované informácie udržiavať 
v prehľadnej forme a samozrejme umožní aj jednoduchú aktualizáciu príslušných 
informácií. Takýto nástroj ponúka spoločnosť Datasoft Consulting s.r.o. pod názvom 
ISSR integrovaná správa systémov riadenia. 
 
ISSR integrovaná správa systémov riadenia. 
 

 
 
Prečo riadiť bezpečnosť informačných systémov prostredníctvom znalostnej aplikácie? 
 
Základná otázka znie, prečo je potrebné nasadiť sofistikovanú aplikáciu na riadenie 
informačnej bezpečnosti v organizácii, prečo nestačí len bežné spracovanie agendy 
vznikajúcej v súvislosti s riadením IB pomocou rôznych dokumentov vydávaných, 
udržiavaných a revidovaných bežným spôsobom? Čo prinesie nasadenie takejto 
aplikácie? 
Na otázku prečo, možno odpovedať aj protiotázkou: Prečo sa na spracúvanie účtovnej 
agendy používa sofistikovaný softvér? No preto lebo spracovanie pomocou softvéru 
prinieslo novú kvalitu, vyššiu úroveň spracúvania a v konečnom dôsledku aj vyššiu 
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produktivitu práce, väčšiu prehľadnosť a pružnosť pri prístupe k výstupom z účtovnej 
agendy. 
Ako to súvisí s riadením IB ? Problematika riadenia IB je omnoho zložitejšia ako 
vedenie účtovnej agendy. Takže nasadenie vhodnej aplikácie na riadenie IB musí 
priniesť benefity v podobe vyššej kvality a efektivity práce zamestnancov. 
Keď sa pozrieme detailnejšie na problematiku riadenia IB zistíme, že solídny riadiaci 
systém so sebou prináša množstvo práce, ktorá vyžaduje vedenie množstva 
dokumentácie a rôznych záznamov. Len samotný manažment rizík vyžaduje vedenie 
zoznamov aktív, hrozieb, zraniteľnosti, dopadov, rizík, ochranných opatrení, atď.. O 
každom prvku je potrebné viesť určitý druh informácií, jednotlivé prvky sú medzi 
sebou previazané a tieto informácie je potrebné neustále revidovať a aktualizovať. 
Jednotlivé prvky IB sú hodnotené, na hodnotení sa podieľa množstvo zamestnancov ich 
postupy musia byť zdokumentované a preukázateľne verifikované. Udržiavať takýto 
systém bez nejakého sofistikovaného nástroja je ťažko predstaviteľné. 
 
Čo teda prináša aplikácia na riadenie ochrany osobných údajov a informačnej 
bezpečnosti: 
 
Správa dokumentácie vznikajúcej v súvislosti s riadením IB (sú to rôzne dokumenty 
ako politika, manuály, smernice, príkazy, procesy...). Aplikácia vedie databázu týchto 
dokumentov a manažuje prístup k nim. Eviduje históriu dokumentu jeho aktuálnosť 
jednoznačne identifikuje vlastníka dokumentu, ktorý zodpovedá za aktuálnosť a 
platnosť daného dokumentu.  Dokumenty sú v štandardnom formáte MS WORD.  
 
Kompletnú automatizovanú správu riadenia ochrany osobných údajov v 
organizácii, podľa ustanovení zákona č.122/2013, v znení metodík a výnosov Úradu na 
ochranu osobných údajov. Ideálny pomocník pre zodpovednú osobu a oprávnené osoby 
v organizácii, ktorá vo svojich informačných systémoch spracúva osobné údaje 
fyzických osôb. 
 
Výhody modulu : 
 - ak používate tento modul, nemôžete pri ochrane osobných údajov opomenúť žiadnu 
z podmienok platnej legislatívy a navyše – v systéme udržujete aktualizované 
informácie v prehľadných databázach, máte po ruke kompletné prehľady o stave 
ochrany OÚ, máte informované oprávnené osoby – vhodné pre vstupné interné 
školenia,  predchádzate bezpečnostným incidentom aj oprávnenosti sťažností 
dotknutých osôb a rovnako sankciám zo strany kontrolnej osoby – výrazne teda šetrí 
Váš čas a náklady na riešenie bezpečnostných incidentov. 
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Evidencia informačných systémov. 
 

 
 
Vedie všetky zákonom požadované prvky ochrany osobných údajov: informácie 
o jednotlivých informačných systémoch (IS) prevádzkovateľa. Ku každému IS vedie 
informácie požadované zo zákona – označenie, účel spracúvania, právny základ, okruh 
dotknutých osôb, dátum začiatku spracúvania IS, ďalej vedie údaje o rozsahu osobných 
údajov spracúvaných v konkrétnom IS, zoznam spracúvaných osobných dokladov,  
aktuálne zoznamy oprávnených osôb poverených spracúvaním OÚ v konkrétnom IS, 
zoznam zodpovedných osôb, zoznamy prostriedkov spracúvania, fyzické umiestnenie 
IS, zoznam sprostredkovateľov k jednotlivým IS, informácie o sprístupňovaní, 
poskytovaní, zverejňovaní a prenose osobných údajov do tretích krajín, údaje o 
prevádzkovateľovi IS, vlastnosti IS (evidencia, registrácia, osobitná registrácia, stupeň 
a popis zabezpečenia IS). 
 
Správa, údržba a vedenie databáz prvkov IB (Zoznamy aktív,  zraniteľností, 
hrozieb, rizík, zoznam dopadov, zoznam ochranných opatrení). Každý zoznam 
obsahuje informácie potrebné k zabezpečeniu manažmentu rizík. 
 
Manažment rizík, správa a údržba analýz rizík, ANALÝZA RIZÍK: Zabezpečenie 
systému hodnotenia aktív, zraniteľností, hrozieb, dopadov a vyhodnocovania úrovne 
rizika. Vedenie a správa informácie o stave rizika (identifikované, zostatkové, 
nepokryté...). 
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Manažment riadenia prístupov k aktívam. (Systém evidencie požiadaviek na 
udelenie a zrušenie prístupu, vedenie záznamov o procese schvaľovania prístupu 
a o procese jeho realizácie, systém monitoringu a revízie prístupových práv k aktívam). 
 
Manažment incidentov a komplexná správa databázy incidentov. (Systém zberu 
informácií o incidentoch IB, vedenie ich zoznamu, riadenie procesu správy incidentov 
a reakcii na vznikajúce incidenty v zmysle požiadaviek projektu IB). 
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Manažment riadenia kontinuity. (Vedenie zoznamu havarijných plánov a plánov 
obnovy kontinuity činnosti, ich údržba a aktualizácia v zmysle požiadaviek projektu 
IB). 
 
Záver 
Použitie aplikácie ISSR spoločnosti Datasoft Consulting s.r.o. prinesie organizácii, 
ktorá sa ju rozhodla implementovať benefity v podobe zjednodušenia a sprehľadnenia 
správy všetkej požadovanej dokumentácie. A samozrejme nemenej podstatným 
benefitom je zníženie počtu bezpečnostných incidentov a zrýchlenie riešenia 
vznikajúcich bezpečnostných incidentov v dôsledku prehľadnejšej evidencie a prístupu 
k jednotlivým informáciám. 
 

Abstrakt  
Systém riadenia informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov patrí v súčasnosti 
medzi jednu z najdôležitejších častí riadenia organizácie. Súčasné prístupy slúžiace 
k zvládnutiu tejto úlohy v prostredí organizácie zahŕňajú v sebe aj použitie 
softvérových nástrojov umožňujúcich zjednodušenie a sprehľadnenie riadenia 
príslušnej dokumentácie a procesov vyžadovaných príslušným systémom riadenia. 
Použitie softvérového nástroja umožňuje viesť príslušné dokumenty a informácie 
vyžadované legislatívou a medzinárodnými štandardami v prehľadnej automatizovanej 
forme. Taktiež použitie takéhoto nástroja zabezpečuje jednoduché a prehľadné 
zobrazovanie zložitých vzťahov v manažmente rizík, kde je potrebné evidovať a 
spravovať väzby medzi jednotlivými prvkami informačnej bezpečnosti ako sú aktíva, 
zraniteľnosti, hrozby, riziká, dopady, ochranné opatrenia, bezpečnostné incidenty. 
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Niekoľko slov k e-learningu 
 

A few Words for e-learning 
 

Darina TÓTHOVÁ 
 
Abstract 
After several years of great popularity of e-learning in the Slovak and Czech 
universities was decreased the number of e-courses, one can talk about a certain 
decline in the quality of courses and infringed initially preferred method of making e-
courses. This is reflected for instance in competitions e-learning in Kradec Králové, 
where once again in this year was reduced the number of competitors, although can 
not say that the quality has decreased. Let us try to estimate the possible reasons why 
this is so. 
If the essential success factors for e-courses we take for example a number of 
projects that gave a chance to many authors to create electronic training courses at a 
high level, but also the possibility of using new development tools of e-cources, could 
be one reason for reduction of the formation of new e-courses, supply reduction 
projects focused on the area of e-learning. They are offered here are other questions: 
how to recognize e-courses? Has something changed in this area in recent years? 
Each college has accepted the concept of e-learning? It provided enough support in 
the development of e-courses? This is done enough training? We provide plenty of 
opportunities to learn how to create e-courses for young colleagues? What about 
students? Consumers are just e-courses or even have a chance to learn about their 
work? What's in this business for universities MŠVVaŠ SR? We do not just 
digitization of content for primary and secondary schools? The paper has tried to 
address this issue and seek possible ways of solution. 
 
Keywords 
e-learning, LMS Moodle, e-courses 

 
Úvod 
 
Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre (SPU) boli prvé učebné materiály 
v elektronickej podobe vytvorené na webe Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU 
v Nitre v roku 1995. Už v tom čase niektorí učitelia pochopili obrovské možnosti webu, 
a to nielen na obohatenie výučby ako zdroja nových, resp. doplňujúcich informácií, ale 
aj ako možnosť sprístupňovania učebných materiálov v elektronickej podobe slúžiacich 
študentom najmä pri samoštúdiu. Na SPU vznikla skupina propagátorov tohto 
vzdelávania zložená z učiteľov a odborníkov z radov IKT pracovníkov, ktorí učiteľom 
pomáhali pri tvorbe elektronických učebných materiálov. Propagácia spočívala 
v množstve vystúpení na konferenciách a seminároch, školeniach pre zamestnancov 
SPU, osobnej podpore tvorcom učebných materiálov.  
 
Základné faktory úspešnosti, resp. neúspešnosti tvorby e-kurzov 
 
Rozpätie rokov 1995 – 2011 možno hodnotiť za veľmi úspešné v počte i v kvalite 
elektronických kurzov. 
Vďaka za to patrí mnohým projektom, ktoré boli v tomto období vypísané rôznymi 
agentúrami a ktoré boli úspešne riešené. Je potrebné spomenúť projekty Leonardo, 
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Tempus, Kega, ale i rozvojové projekty Ministerstva školstva SR (v súčasnosti 
MŠVVaŠ). Vzniklo veľa elektronických kurzov, ktoré boli na vysokej odbornej úrovni, 
ale aj vysokej úrovni spracovania. Čo sa však stalo, že počet kvalitných 
novovytvorených kurzov stále klesá? 
Myslíme si, že sú to nasledovné dôvody: 
- Klesol počet projektov zameraných na e-learning. Napr. komisia KEGA má menej 

zdrojov, a tým veľa projektov nemôže byť podporených. Skončili malé rozvojové 
projekty MŠVVaŠ pre vysoké školy (VŠ). 

- Nezmenilo sa nič v uznávaní elektronických kurzov, t. j. spracovaný elektronický 
kurz nemá pridelené ISBN, nie je uznaný v rámci akreditačných aktivít a na väčšine 
VŠ ani v rámci aktivít učiteľov. 

- Na VŠ väčšinou neexistuje koncepcia elektronického vzdelávania. 
- Pri tvorbe elektronických kurzov nie je ich tvorcom z radov učiteľov poskytovaná 

odborná pomoc formou podporného pracoviska. Ak pomoc potrebujú, často sa 
obracajú aj na odborníkov, ktorí síce sú zdatní v oblasti IKT, ale nemajú dostatočné 
znalosti o tvorbe e-kurzov z hľadiska pedagogicko-psychologických aspektov, 
neovládajú metodiku tvorby e-kurzov a pod. 

- Ak sa robia školenia zamerané na e-vzdelávanie, väčšinou sú to školenia týkajúce 
sa LMS Moodle – práca s prostredím, testovanie, novinky v ďalšej verzii. Málo 
školení je venovaných pedagogicko-psychologickým a metodickým aspektom. 

- LMS Moodle sa začal používať ako úložisko materiálov a niektorí učitelia sa 
domnievajú, že zverejnenie prezentácií, zadaní, úloh a pod. v LMS Moodle je 
elektronický kurz. 
 

 
Námety na zlepšenie nepriaznivej situácie v oblasti tvorby elektronických kurzov 
 
V súčasnosti je e-learning dynamickejší a interaktívnejší, ako bol pred cca 10 rokmi, 
poskytuje väčšiu flexibilitu, modularitu a veľa iných výhod, kombinuje texty s 
názornými multimediálnymi ukážkami, využíva 3D grafiku (napríklad na zobrazovanie 
zložitejších schém) alebo používa živý kontakt s vyučujúcim cez videokonferenčné 
systémy (Hamášová, 2011).  
Okrem elektronického obsahu, ktorý prináša celý rad výhod, umožňuje takýto systém 
vzdelávania neporovnateľne lepší manažment učenia sa. To je jeho obrovská výhoda, 
ktorú sa oplatí využiť. 
Implementácia informačných technológií do vzdelávania sama o sebe neprinesie vždy 
požadovaný efekt čo sa týka procesu vzdelávania. Myslíme si, že zlepšiť nepriaznivú 
situáciu v používaní elektronického vzdelávania môže niekoľko faktorov, a to najmä: 
- Záujem a zapojenie vedení jednotlivých vysokých škôl a jednotlivých fakúlt 

o elektronické vzdelávanie: 
- Vypracovaním a prijatím koncepcie elektronického vzdelávania na vysokej 

škole. 
- Prijatím celoškolskej metodiky tvorby elektronických kurzov. 
- Všestrannou podporou tvorcov elektronických kurzov, napr.: 

- požadovaním účasti na školeniach, seminároch venovaných tejto 
problematike, 

- vytvorením pracoviska pre používateľskú podporu tvorcom elektronických 
kurzov (vzor z českých VŠ alebo vlastný model podľa možností konkrétnej 
VŠ), 
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- snahou o zabezpečenie celoštátneho uznávania elektronických kurzov do 
publikačnej činnosti (návrh na zmenu metodiky publikačnej činnosti), atď., 

- oceňovaním najlepších kurzov.  
- Prijatím celoštátnej politiky pre tvorbu elektronických kurzov. S tým súvisí zmena 

smernice k publikačnej činnosti, prijatie jednotných kritérií pre publikovanie 
elektronických kurzov.  

 
V roku 2012 vznikla v rámci združenia EUNIS-SK pracovná skupina zaoberajúca sa 
elektronickým vzdelávaním. Výsledkom jej činnosti bola inovácia modulu e-
vzdelávanie na Portáli VŠ, ktorého súčasťou by bola databáza e-vzdelávacích kurzov 
(DEKa), t.j. cez Internet dostupný priestor určený na podporu e-vzdelávania pri 
zabezpečení trvalej dostupnosti kurzov a dokumentov. V súvislosti s masívnym 
nasadením LMS MOODLE na slovenských školách (všetky vzdelávacie stupne) ide 
predovšetkým o prácu v tomto systéme.   
Ako sa píše v [2] DEKa by mala predstavovať úložisko, na ktorom budú uverejňované: 
‐ hotové kurzy s možnosťou na mieste si ich vyskúšať, 
‐ kurzy alebo učebné materiály, ktoré si záujemca môže stiahnuť a použiť v inštalácii 

MOODLE na svojej škole, 
‐ články určené na podporu e-vzdelávania. 

 
Zverejnené kurzy i články prejdú schvaľovacím procesom redakčnou radou (nezávislí 
oponenti – generovanie) a po odporučení na uverejnenie na portáli budú publikované 
pod prideleným jednoznačným identifikárotom DOI (Digital Object Identifier), ISSN 
číslom portálu a licenčne ošetrené podľa predstáv autora prostredníctvom verejných 
licencií Creative Commons. 
 
Dovoľujeme si zopakovať návrhy a niektoré základné údaje zverejnené v materiáloch 
o pracovnej skupine [2] a v článku Tothová-Šemeláková, 2013 [7]. 
 
Základné východiská pre vytvorenie Portálu DEKa 
 
Návrh na realizáciu modulu vznikol na základe: 
 Potreby publikovania e-kurzov za účelom celoživotného vzdelávania. 
 Veľkého záujmu učiteľov VŠ o publikovanie e-kurzov, ktorý bol prezentovaný na 

mnohých konferenciách a seminároch. 
Technické východiská: 
 Existujúca infraštruktúra Portálu VŠ v Dátovom centre 
 Zabezpečenie centrálneho zálohovania 
Softvérové východiská: 
 Možnosť použitia virtuálneho servera na Portáli VŠ 
 Použitie centrálnych databáz (databáza zameraní, CRZ) 
 SQL databáza 
Metodické východiská: 
Skúsenosti členov pracovnej skupiny s tvorbou e-kurzov, s poskytovaním metodickej 
podpory pri tvorbe e-kurzov, s hodnotením e-kurzov (2 členovia sú dlhoročnými členmi 
poroty súťaže E-learning v Hradci Králové)  
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Hlavné ciele a výhody modulu Databáza E-vzdelávacích Kurzov (DEKa) 
Technické 
1. Vytvorenie priestoru na sprístupnenie kurzov odbornej i laickej verejnosti 

(inštalácia LMS MOODLE, programátorská a grafická úprava systému, 
doprogramovanie chýbajúcich modulov podľa návrhov pracovnej skupiny). 

2. Návrh SQL databáz. 
- Databáza zameraní (zdroj Portál VŠ), 
- Databáza recenzentov (polia: meno, priezvisko, pracovisko, škola, email, 

telefón, zameranie1, zameranie2) – zdroj Centrálny register zamestnancov. 
- Databáza kurzov. 

Metodické - pre zvýšenie kvality kurzov 
1. Návrh redakčnej rady, ktorá bude schvaľovať kvalitu vkladaných kurzov. Redakčná 

rada bude databáza nezávislých oponentov z viacerých slovenských prípadne i 
českých vysokých škôl, ktorá na základe navrhnutého formulára pre ohodnotenie 
kvality kurzu schváli/posunie na dopracovanie/zamietne uverejnenie kurzu. 

2. Návrh formulára na zápis metadát kurzu. 
 
Riešenie autorského práva tvorcov kurzov a licenčné ošetrenie kurzov 
1. Projekt bude riešiť otázku autorského práva  

- Požiadaním o pridelenie ISSN pre portál.  
- Zakúpením jednoznačných identifikátorov DOI (Digital Object Identifier) pre 

schválené a uverejnené kurzy (EUNIS SK).  
2. Kurzy zverejnené na DEKe budú licenčne ošetrené prostredníctvom verejných 

licencií typu Creative Commons. Tento typ licencie umožňuje prevzatie celých 
materiálov a prípadne možnosť ich ďalšej úpravy či ďalšie šírenie. Informácie 
o spôsobe licencovania budú uvedené pri každom publikovanom materiáli. 
Creative Commons sú verejné licencie, ktoré dopĺňajú autorský zákon a umožňujú 
publikovať autorské diela tak, že má autor väčšie možnosti rozhodnúť o tom, ako sa 
s jeho dielom má nakladať. Môže umožniť dielo zdieľať a ďalej s ním pracovať, 
upravovať ho tak, že toto použitie je konzistentné s autorským zákonom. Ide pritom 
o tzv. otvorené licencie, ktoré sa týkajú všetkých potenciálnych užívateľov diela, o 
ktorých autor v momente zverejnenia diela nemusí nič vedieť. Autor uzatvára 
zmluvu so všetkými, ktorí jeho dielo budú chcieť využiť a dáva im tak niektoré 
práva k dielu, zatiaľ čo iné si vyhradzuje. 

LMS MOODLE 
Portál DEKa bude postavený na systéme MOODLE. Publikované kurzy sú v ňom 
priamo dostupné a/alebo sú ponúknuté na stiahnutie z databázy (ako archivované 
zálohy kurzov v MOODLE, z ktorých je kurz možné rozbaliť, alebo ako dielčie 
výučbové objekty). Publikované články budú dostupné tiež z databázy a budú mať 
formát PDF. 
Prehľad plánovaných databáz na DEKe: 
‐ Databáza vložených kurzov určených na prehliadnutie (možnosť bez nutnosti 

prihlásenia sa na portál), odskúšanie si ho priamo na DEKe (tu je potrebné na portál 
sa prihlásiť a tým si vytvoriť účet).  

‐ Databáza vzdelávacích objektov, kde budú zhromažďované záznamy o kurzoch, 
ktoré budú na DEKe ponúknuté na stiahnutie. Pri každom kurze bude v zázname 
uvedené, akou licenciou sa riadi ďalšie použitie kurzu. 

‐ Databáza článkov publikovaných na portáli (tématické okruhy pre vložené články). 
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Informácie o nových článkoch a kurzoch budú zverejnené na hlavnej stránke modulu 
DEKa v diskusnom fóre. 
Vyhľadávanie v databázach bude používateľsky príjemne pomocou nastavení vhodných 
filtrov. 
Portál Databáza e-vzdelávacích kurzov bude prepojený aj s Portálom VŠ (export údajov 
o kurze z portálu DEKa na PVŠ) a s ďalším plánovaným novým modulom Celoživotné 
vzdelávanie.  
 
Tento návrh i s návrhom na financovanie bol niekoľkokrát prezentovaný a v tlačenej 
i elektronickej forme odovzdaný na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu.  
I napriek slovnej podpore sa doteraz nič neudialo, projekt „spí“, resp. čaká, kým niekto 
jeho základné myšlienky nepoužije a nedostane na riešenie peniaze alebo to preberie 
komerčná firma a bude to stáť oveľa viac, ako bolo v tomto projekte plánované. 
Dovoľujeme si pripomenúť, že myšlienky uvedené v projekte vznikli v pracovnej 
skupine, kde boli zástupcovia niekoľkých vysokých škôl a návrh na vytvorenie 
pracovnej skupiny odznel na zasadnutiach VV združenia EUNIS-SK, niekoľkých 
seminároch a konferenciách a zasadnutiach pracovných skupín – návrh bol, aby 
združenie EUNIS-SK poskytovalo priestor na publikovanie elektronických kurzov. 
 
Záver 
 
Problematike eVzdelávania sa venuje pozornosť na mnohých fórach, zdá sa však, že 
často sú námety, ktoré tam vzniknú nevypočuté, a to nielen zo strany učiteľov, kde 
jedným z problémov je aj často nesprávne pochopenie pojmu elektronický kurz, pod 
ktorým si mnohí učitelia predstavujú iba zverejnené prezentácie, či iné dokumenty v 
prostredí LMS Moodle, ale najmä zo strany vedení jednotlivých vysokých škôl, ako 
i Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. To však neznamená, že je potrebné v 
týchto snahách prestať, skôr si myslíme, že je potrebné hovoriť o týchto problémoch 
ešte viac a dávať za vzor úspešné riešenia. 
Utvrdili sme sa aj v tom, že vytvorenie dostupného priestoru pre tvorbu e-kurzov s 
ukladaním verejne dostupných materiálov, s aktuálnymi fórami na výmenu skúseností 
tak, ako sa to uvádza v práci Tóthová - Šemeláková (2013), je veľmi dôležité. 

 
Abstrakt 
Po niekoľkých rokoch veľkej popularity elektronického vzdelávania na slovenských 
a českých vysokých školách nastal pokles v počte e-kurzov, dá sa hovoriť aj o určitom 
poklese kvality kurzov, nedodržiavaniu pôvodne preferovaných metodík tvorby e-
kurzov. Vidno to napríklad aj na súťaži e-learning v Hradci Králové, kde sa opäť aj 
v tomto roku znížil počet súťažiacich, i keď nemožno povedať, že sa znížila kvalita.  
Pokúsme sa o odhad možných dôvodov, prečo je tomu tak. 
Ak si za základné faktory úspešnosti e-kurzov zoberieme napr. množstvo projektov, 
ktoré dávali šance mnohým autorom elektronických kurzov vytvoriť kurzy na vysokej 
úrovni, ale aj možnosti použiť nové vývojové nástroje, mohol by byť jedným 
z dôvodov zníženie počtu tvorby nových e-kurzov, zníženie ponuky projektov 
zameraných na oblasť e-learningu. Ponúkajú sa tu však aj iné otázky: Ako sa 
uznávajú e-kurzy? Zmenilo sa niečo v tejto oblasti za posledné roky? Má každá 
vysoká škola prijatú koncepciu e-vzdelávania? Je poskytovaná dostatočná podpora 
pri tvorbe e-kurzov? Robí sa dostatok školení? Ponúkame dostatok možností naučiť 
sa tvoriť e-kurzy mladým kolegom? A čo študenti? Sú len konzumentami e-kurzov 
alebo aj majú možnosť spoznať ich tvorbu? A čo v tomto podniká pre vysoké školy 
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MŠVVaŠ SR. Nezaoberáme sa iba digitalizáciou obsahu na základných a stredných 
školách? V príspevku sa pokúsime rozobrať túto problematiku a hľadať možné 
východiská. 
 
Kľúčové slová 
e-learning, LMS Moodle, e-kurzy  
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