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Pracovisko: Počítačové centrum TEMPUS KKI FZKI SPU Nitra (Centrum IKT na FZKI) 
Názov projektu: Modulárny e-learning pre tému, predmet (MELT) (projekt č. 10) 
 
Vedúci projektu: Ing. Zlatica Ivanová, PhD., Ing. Miloslav Mucha 
 
Spoluriešitelia: Ing. Miloslav Mucha 
 
Hlavné ciele projektu: Cieľom projektu je vytvorenie základnej infraštruktúry pre využívanie IT 
pedagógmi a študentmi vo vzdelávacom procese so špeciálnym zameraním na fázy kontroly 
nadobúdania vedomostí pri štúdiu a samoštúdiu, komunikácii v procese štúdia a záverečného 
vyhodnotenia vedomostí. 
 
Celkové zhodnotenie projektu a jeho výstup: 
V rámci projektu MELT (v súlade s pôvodným zámerom a s prihliadnutím na posun začiatku 
realizácie v dôsledku neskoršieho schválenia projektov a vzhľadom na pridelené prostriedky, 
viď. prílohy) sme vytvorili a naďalej pracujeme na 3 základných moduloch (s využitím získaného 
hardvéru), ktoré integrované tvoria systém simMelt a dajú sa samozrejme použiť aj samostatne: 
 
Skúšač (simExaminer) je produkt, ktorý zabezpečuje: 
 

•  podporu pre automatické generovanie otázok z jednoduchých textových predlôh 
(editovateľných cez web) 

•  prístup k niektorým dátovým štruktúram cez WebDAV (len poverené osoby) 
•  podporu samoštúdia (prístup k tejto aktivite je obmedziteľný a kontrolovateľný) 

o automatické pseudonáhodné generovanie otázok s možnosťou overiť si 
správnu/vzorovú odpoveď (ak ju vyučujúci uviedol) 

o generovanie anonymných testov na samoštúdium s okamžitým automatickým 
vyhodnotením 

•  podporu e-skúšania (pod plnou kontrolou pedagóga/poverenej osoby) 
o hromadné generovanie testov pre klasické „papierové“ skúšanie, šablón na ich 

vyhodnocovanie, tak v tlačenej, ako aj v elektronickej (poverená osoba môže 
vyhodnotiť test študenta zadaním jeho odpovedí a odoslaním na automatické 
spracovanie) podobe 

o priame e-testy s okamžitým spracovaním/vyhodnotením a zálohou 
 
Tento produkt spracúva nasledovné typy otázok (úloh): 
 

•  s viacnásobnou odpoveďou, pričom správne môžu byť aj všetky odpovede, prípadne aj 
žiadna 

•  priraďovacie 
•  zoraďovacie/usporiadanie 
•  doplňovacie 
•  so všeobecnou odpoveďou (tieto vyžadujú zásah pedagóga, systém ich automaticky 

nevyhodnotí, len ich archivuje) 
 



Dokumenty (simDocumenter, resp. prostriedky vytvoreného centralizovaného prostredia) 
umožňujú: 
 

•  podporu pre automatické generovanie štruktúrovaných html/xml-dokumentov 
z jednoduchých textových predlôh (editovateľných cez web), napr. pre FAQ, sylabus, 
HOWTO 

•  prístup k miestu (adresárová/databázová štruktúra) na zhromažďovanie dôležitých 
dokumentov na podporu výučby (manuály, e-skriptá, multimediálne dokumenty, zákony, 
…) 

•  rozšírenú podporu vyhľadávania a triedenia (archív, katalóg) 
•  prístup k dátovým štruktúram cez WebDAV (pre vlastníka aj zápis a manipulácia) 
•  v prípade centralizovaného prostredia aj realizáciu podpory prístupu cez serverové 

aplikácie napr. pre SMB/CIFS protokol (Samba Team, http://www.samba.org) 
 
Nástenka/Spravodaj (simMessenger, resp. prostriedky vytvoreného centralizovaného prostredia) 
je: 
 

•  jednoduchý spravodaj na lokálne oznamovanie dôležitých faktov s prípadnou možnosťou 
reakcie od adresáta 

•  dostupná cez rozhranie typu chat/groupchat, prípadne mail s prílohami 
•  prostriedok na zabezpečenie tvorby a správy viacerých násteniek (boards) pre danú tému 

kontrolovaných/moderovaných pedagógom, resp. poverenou osobou (týmto spôsobom je 
realizovateľná komunikácia typu e-classroom, e-consultations, …) 

•  realizovateľná/ý, v prípade centralizovaného prostredia, aj prostredníctvom podpory 
prístupu cez serverové aplikácie napr. pre Jabber protokol (Jabber Software Foundation, 
http://www.jabber.org) 

 

Zhrnutie a prínos projektu: 
Vytvorený systém umožňuje realizovať elektronickou cestou mnohé činnosti priamo spojené 
s výučbou z pohľadu tak pedagóga ako aj študenta, vyučujúcim samostatne, alebo prípadne aj na 
centralizovanej báze, stále však so zachovaním samostatnej kontroly poverených osôb nad ich 
materiálom (dokumenty, skúšky, komunikácia). Základná funkčnosť všetkých systémov bola/je 
úspešne testovaná. Na niektorých rozhraniach (prípadne napojení na externé služby) sa ešte, 
najmä z hľadiska optimalizácie výkonu a rozhraní, pracuje (napr. kryptografická podpora, 
mailbox podpora). Prostriedky hardvérovej bázy boli otestované a využívajú sa. 

So začiatkom letného semestra  sa počíta so širším zavádzaním systému do praxe (bude 
prístupný na fakultnom intranete/Internete, s možnosťou konzultácií/predvedenia na požiadanie). 
Už v priebehu vývoja boli niektoré, dostatočne stabilné verzie najmä modulu elektronického 
skúšania (simExaminer) úspešne využívané v praxi, vrátane elektronického skúšania. Získané 
poznatky sa vyhodnocujú a využívajú v ďalšom vývoji.  

Informácie o systéme sú (zatiaľ) šírené prostredníctvom podujatí organizovaných na SPU 
v Nitre. 
 
Prílohou k tomuto dokumentu sú: pôvodný projekt „Modulárny e-learning pre tému, predmet (MELT)“ a 
„Modulárny e-learning pre tému, predmet (MELT) – realizačný projekt“. 



Použitie projektu: 
na pracovisku, celofakultné, fakultné s možnosťou aplikácie na celej univerzite, celouniverzitné 

 
Zúčastnení a ich percentuálny podiel na riešení projektu:  
Meno a priezvisko % podiel 

na riešení 
projektu 

Práca mimo prac. 
dobu v % 

Práca počas prac. 
doby v % 

Ing. Miloslav Mucha 50 90 10 
Ing. Zlatica Ivanová, PhD. 50 90 10 
 
Prezentácia projektu: 
na pracovnom seminári „Prezentácia projektov z oblasti IKT“ konanom dňa 7. 2. 2003 na SPU 
v Nitre 
 
Rozdelenie finančných prostriedkov: vedúcim projektu, riešiteľom podľa podielu na jeho 
realizácii. Suma na rozdelenie bola pridelená po rozhodnutí rektora SPU a dohode na 
zasadnutiach Koordinačnej rady pre informačné technológie (KRIT), ktorá pôsobí na SPU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meno a podpis vedúceho projektu: Miloslav Mucha 


