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Abstrakt  
P ísp vek se zabývá kompozicí vlastních e-learningových kurz  koncipovaných jak pro výuku specifické 
n m iny tak jazyka obecného, jejich didaktickým p ínosem a praktickými ukázkami e-learningových kurz  
tvo ených ve verzi Moodle 2.5 na základ  modulární struktury. Nedílnou sou ástí e-learningu se stala práce 
s Mahara E-Portfoliem, o jejímž smyslu a konkrétních výstupech pojednává ást druhá.     

 
 
1. Moodle kurzy ve výuce n meckého jazyka 
E-learning jako vzd lávací proces využívající informa ní a komunika ní technologie k tvorb  kurz  a sloužící  
k distribuci studijního obsahu a ke komunikaci mezi studenty a pedagogy, se stal neodmyslitelnou sou ástí 
moderní výuky cizích jazyk . Proto bylo v pr b hu akademického roku 2013/2014 vytvo eno v sekci 
n meckého jazyka 14 e-opor v systému Moodle verze 2.5 jako prost edek k efektivnímu dosažení vzd lávacího 
cíle a k uspokojení pot eb všech aktér  vzd lávacího procesu. Vycházejíc z významu slova Moodle, které bylo 
p vodn  akronymem pro Modular Object-Oriented Dynamic Learning  (Modulární objektov  orientované 
dynamické prost edí pro výuku), jsou Moodle kurzy ve výuce n meckého jazyka koncipovány dle 4 základních 
kritérií: 

1. zam ení jazyka – všeobecný jazyk vyu ovaný v celouniverzitních kurzech a jazyk specifický 
(Wirtschaftsdeutsch) vyu ovaný na Fakult  ekonomicko-správní Univerzity Pardubice 

2. formy studia – prezen ní a kombinované studium 
3. jazykové úrovn  - A2, B1 
4. tematického zam ení 

Obsahem e- kurz  pro n mecký jazyk jsou interaktivní multimediální prvky, jako nap . autorský nástroj Hot 
Potatoes, odkazy na webové stránky s jazykovými materiály a videoukázky, které p ispívají k oživení 
jazykových cvi ení, p sobí na více smysl  soub žn  a podporují vizuální a motorický zp sob u ení se. 
Nedílnou sou ástí je i produkce písemných úloh a aktivní zapojení se student  do vytvá ení slovníku ke 
každému tématu. 
Vzhledem k tomu, že prost edí Moodle je vhodné ke sdílení zdroj  i informací a zárove  je ur eno pro 
podporu komunikace mezi jeho uživateli, lze p i tvorb  každého e-kurzu vycházet ze sociáln  
konstruktivistického p ístupu k u ení.  
Tím došlo v každém e-kurzu k propojení studijních zdroj  a r zných skupin u ících se a k evaluaci a archivaci 
práce ú astník . Vlastní kvalita konkrétního kurzu závisí nejen na p íprav  kurzu (studijních materiálech, 
zdrojích, vymezení a uspo ádání inností) a stupni intencionality, nýbrž a p edevším na aktivním p ístupu jeho 
uživatel  a u itele, který podporuje práci v kurzu a zajiš uje zp tnovazební procesy. Všechny výše jmenované 
integrované nástroje tvo ící nápl  jednotlivých e-kurz  jsou vhodné k realizaci kolaborativního u ení a bu  
dopl ují kontaktní výuku i svou rozsáhlou propracovaností tvo í 100% základ výuky distan ní. 
 
 
1.1 Role a význam e-kurz  ve výuce n meckého jazyka 
Systém Moodle je v eduka ním prost edí jako podp rný materiál v oblasti autonomního u ení velmi vhodný pro 
formulování a uspo ádání úkol , otázek a problém  k p emýšlení. Student postupn  opravuje svou po áte ní 
p edstavu (prekoncepty), uv domuje si chyby, kterých se dopouští, a na základ  korektury t chto chyb dospívá 
k osvojení nových poznatk . Díky aplikaci „drilovacích cvi ení“ autorského nástroje Hot Potatoes obdrží student 
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okamžitou sebeevaluaci, která je interaktivní, motivuje, rozvíjí slovní zásobu a upev uje gramatické struktury  
a slovní spojení.  
Dalším velmi významným multimediálním nástrojem sloužící k procvi ování a osvojování si dovednosti 
porozum ní mluvenému textu jsou autentické videoukázky (obr. 1). Ty jsou vždy vybaveny doprovodnými 
otázkami, které slouží v kontaktní výuce jako podn ty k diskuzi a u student  kombinovaného studia jako 
„vodítko“ k porozum ní videa samotného. Zdrojem videoukázek byl p evážn  využíván ve ejný portál Youtube, 
kde se nachází nep eberné množství autentických videonahrávek. Ty však z hlediska obtížnosti mohou být pro 
studenty nižších úrovní velmi náro né, což vyžaduje vyšší asovou dotaci a koncentraci p i samostudiu 
z d vodu opakovaného poslechu videonahrávek. 
 
 

 
Obr. 1., ukázka doprovodných otázek k videoukázkám kurzu UPN1A  

zdroj: https://unicom.upce.cz/moodle/course/view.php?id=380 
 
 
Každá mince má samoz ejm  dv  strany, a proto je nutné uv domit si rovn ž všechna podstatná úskalí  
e-learningu jak ze strany student , tak ze strany u itele. Pouze ve stru nosti jsou uvedena n která fakta, na 
n ž je zapot ebí brát ohled p i rozhodování o vhodnosti této možnosti v procesu výuky cizích jazyk :  
 

1. zvýšené nároky na pevnou v li studenta a jeho a sv domitost p i studiu 
2. nutnost komunikace s tutorem  
3. vyšší požadavky na samostatnost a schopnost vyhledávat informace 
4. nutný p ístup k po íta i a k internetu a kladný vztah k práci s PC 
5. vysoká asová náro nost p i tvorb  e-kurz  a sb ru materiálu 
6. vysoká asová náro nost p i korektu e písemných úloh (obr. 2. a 3) 
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Obr. 2., po et písemných úloh e-kurz  v zimním semestru 2013/14 

 

 
Obr. 3., po et písemných úloh e-kurz  letního semestru  2013/14 

 
 
2. Pilotáž práce se systémem Mahara ePortfolio 
Jedním z nejvýrazn jších negativ e-kurz  je pro autorky p ísp vku fakt, že studenti valnou m rou „konzumují“ 
p ipravená cvi ení bez možnosti aktivní a kreativní produkce. Proto se n mecká sekce Jazykového centra UPa 
rozhodla v letním semestru akademického roku 2013/14  aplikovat systém Mahara ePortfolio. 
Systém Mahara ze své podstaty umož uje tvorbu vlastního elektronického portfolia, sebeprezentací, blog , 
online žádostí o pracovní místo a tvorbu speciálních stránek, které cílí na ostatní zaregistrované uživatele 
nejen z interního prost edí, ale i prost edí externího. Na tomto základ  spo ívají skupinové prezentace, které 
jsou navzájem prolinkovány, sdílené stránky je možno též zve ejnit pomocí webových stránek. 
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Autorky p ísp vku se b hem pilotáže práce se systémem Mahara soust edily p edevším na tvorbu speciálních 
stránek (PAGES) a na jejich sdílení na r zných jazykových úrovních. Na základ  interního školení (Mgr. Linda 
Pospíšilová) a absolvování workshop  se zahrani ními lektory, kte í již dlouhá léta se systémem Mahara 
pracují (Sigi Jakob Kühn), získaly u itelky n mecké sekce jistou zru nost v práci se systémem samotným, což 
využily p i proškolení student  kurz  (USL2T, UPN2Q a EPN4P) jazykových úrovní A1, A2 a B1. 
P edevším v kurzu N mecký jazyk a reálie (kurz USL2T) se práce na stránkách v systému Mahara velmi 
osv d ila. Studenti tohoto kurzu se zú astnili studijní cesty na Jazykové centrum Univerzity Lipsko 
(http://www.uni-leipzig.de), se kterým Jazykové centrum UPa již n kolik let spolupracuje. Jazykové centrum 
Univerzity Lipsko dlouhodob  aktivn  implementuje systém Mahara ePortfolio do výuky cizích jazyk , což bylo 
velkou inspirací pro organizaci a realizaci recipro ního studijního pobytu student  u ících se eský jazyk  
a reálie (SQ13) a n mecký jazyk a reálie (USL2T). 
Na základ  pohovor  bylo vybráno 10 student , kte í p ipravili 10 stránek o sob  samých, o m st , univerzit   
a o svých o ekáváních od zmín né studijní cesty (obr. 4.). Po absolvování p ipravil každý student op t  
1 stránku o svém pobytu v Lipsku (obr. 5.). Zde se ukázalo, že možnost propojení textu, fotografií a videí 
v jeden celek bylo pro studenty velkým motivujícím faktorem, pravd podobn  z d vodu, že majorita mladých 
lidí dokonale zachází se sociálními sít mi.  
 

 
Obr. 4., p íklad stránky o p íprav  na studijní cestu na Univerzitu Lipsko  

zdroj: https://unicom.upce.cz/mahara/view/view.php?id=1540 
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Obr. 5., p íklad stránky o pobytu na Univerzit  Lipsko  

zdroj: https://unicom.upce.cz/mahara/view/view.php?id=1727 
 
 
Schopnost komunikovat se sociálními sít mi a pracovat s online materiály se projevila i u student  jazykové 
úrovn  A1 (UPN2Q) p i tvorb  stránek tematických okruh  odpovídajících této jazykové úrovni (Mein Hobby, 
Mein Lieblingsland – meine Lieblingsstadt). V tomto p ípad  se ukázalo, že i na tak nízké jazykové úrovni se 
zúro ila zkušenost a dovednost ovládání sociálních sítí a online zdroj  ve smyslu podpo it jejich kreativitu  
a vlastní produktivitu (obr. 6).  
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Obr 6., p íklad stránky jazykové úrovn  A1 

zdroj: https://unicom.upce.cz/mahara/view/view.php?id=1820 
 
 
Samoz ejm , že práce se systémem Mahara ePortfolio nese s sebou krom  zmín ných pozitiv i svá negativa. 
Za zmínku stojí p edevším zvýšené asové nároky na u itele p i korektu e text  a psaní komentá  
k jednotlivým stránkám (162 stránek v LS ak.r. 2013/14 na u itele). Rovn ž výskyt technických komplikací 
v rámci mezinárodní spolupráce m že být jedním z úskalí p i komunikaci a participaci na spole ných aktivitách 
i projektech, kdy se vstup do cizích systém  ne vždy zda í. 

 
 
3. Shrnutí 
Moodle i Mahara ePortfolio? Tuto otázku se pokusily autorky p ísp vku zodpov d t pomocí stru ného 
p ehledu inností a zkušeností s využitím e-opor ve výuce n meckého jazyka. Z didaktického hlediska lze 
konstatovat, že nejv tším p ínosem implementace elektronických kurz  a systému Mahara je práv  podpora 
konstruktivistického pojetí vyu ování. Konstruktivistický p ístup ke vzd lávání odbourává pasívní p íjem 
informací a naopak zd raz uje využití metod založených na aktivní spolupráci, kreativit  a participaci studenta. 
Rozvíjí se tak schopnosti komunikovat, spolupracovat a aktivn  se vzd lávat v rámci samostudia na základ  
jeho explorativní aktivity (Mahara ePortfolio). Tento zp sob didaktického pojetí spo ívá ve využití edita ních 
nástroj  za ú elem iniciovat zm nu tradi ního zp sobu myšlení studenta a pomocí tzv. „otev ených technologií“ 
podporovat kolaborativní p ístup k výuce cizích jazyk .  
Po prvních zkušenostech s pilotáží se systémem Mahara e Portfolio vidí autorky velká pozitiva v aplikaci této  
e-opory ve výuce NJ v kombinaci s inovováním a aktualizováním stávajících e-kurz . Záleží však na každém 
vyu ujícím a na jeho možnostech, jakým zp sobem a v jakém rozsahu za lení práci s novými technologiemi do 
své výuky, která v dob  technického a mediálního pokroku tak získává na atraktivit . 
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