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Příručka pro studenta

Prostředí Oracle iLearning

V této části je popsáno základní prostředí systému Oracle iLearning, pohyb v tomto prostředí
a způsoby aktivace funkcí systému.

1.1

Přihlášení do systému

Pro připojení k výukovému systému z intranetu VŠCHT je třeba zadat webovou adresu
http://ilearn.vscht.cz
Otevře se úvodní obrazovka Oracle iLearning, v jejíž levé části nahoře je přihlašovací okno
„Přihlásit se“ určené pro registrované uživatele (obr. 1).

Obr. 1 Výřez přihlašovací obrazovky Oracle iLearning
Student zadá své uživatelské jméno, heslo a místo a klikne na tlačítko „Přihlášení“. Tím
vstoupí do systému VŠCHT a má přístup k studijním předmětům, materiálům, testům
a dalším funkcím iLearningu. Otevře se obrazovka odpovídající obr. 2, je automaticky
vybrána karta „Domů“ a otevřena sekce „Přehled“.
V pravém horním rohu všech obrazovek jsou umístěny tři aktivní ikony: elektronická pošta,
nápověda pro systém iLearning a odhlášení ze systému.
V dalším textu popíšeme možnosti, které systém nabízí studentovi k prohlížení katalogu
studijních předmětů, materiálů, testů a k získávání bližších informací o nich, dále způsoby
zápisu ke studiu a testům atd. Všechny výše popsané úkony se realizují prostřednictvím karet
a sekcí na obrazovkách iLearningu. Ve většině případů lze funkce aktivovat z více míst tak,
aby nebylo nutné komplikovaně procházet jednotlivé karty a sekce víc, než je nanejvýš nutné.
Ještě poznamenáváme, že pro lepší orientaci a čitelnost jsou na obrázcích znázorněny
většinou jen výřezy obrazovek.
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Obr. 2 Úvodní obrazovka studenta, karta „Domů“, sekce „Přehled“

1.2

Karta „Domů“

Jak již bylo uvedeno, tato karta se automaticky vybere po přihlášení do systému. Má celkem
6 sekcí. Jejich názvy jsou uvedeny v tmavě modrém záhlaví karty a jejich obsah bude popsán
dále.
1.2.1 Sekce „Přehled“
Tato sekce je také automaticky vybrána po přihlášení do systému (viz obr. 2). V levé části
obrazovky je přístup ke katalogu materiálů a předmětů určených pro samostudium bez
časového rozvrhu. Materiály a předměty je možné vyhledávat pomocí klíčových slov nebo
procházením katalogu podle tématických okruhů.
Ve střední části je zobrazeno hlášení o aktuálních studijních povinnostech a pod ním seznam
předmětů určených k samostudiu, které si student zapsal, jejich stav (tj. informace o plnění
studijních povinností daného předmětu) a datum, kdy byl předmět otevřen (tj. od tohoto data
si lze předmět zapsat).
V pravé části je okno „Ohlášení“, kde se zobrazují informace od lektorů a od správce systému
určené všem uživatelům. Pod ním je okno „Můj seznam přání“, což jsou záložky na oblíbené
předměty v katalogu.
Poznámka: kliknutím na tlačítko se šipkou lze materiály přehrát, kliknutím na název lze
o nich zjistit podrobnější informace. Tyto možnosti platí i v ostatních sekcích.
1.2.2 Sekce „Samostudium“
Tato sekce vyvolá přehled předmětů a materiálů, které si student zapsal nebo které mu byly
povinně přiděleny lektorem pro samostudium (viz obr. 3). Jsou to předměty, které lze
studovat v libovolnou dobu a libovolným tempem, časové omezení je dáno pouze tím, dokdy
student musí získat absolutorium.
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Obr. 3 Karta „Domů“, sekce „Samostudium“
Tabulka předmětů obsahuje oproti sekci „Přehled“ navíc ikony pro přímý přístup
k otevřenému fóru nebo diskusní relaci (sloupec „Spolupráce“) a dále ikonu pro zrušení
zápisu předmětu (sloupec „Odhlásit se“).
Poznámka: aktivní ikony jsou tmavě modré, neaktivní šedé.
1.2.3 Sekce „Naplánováno“
Uspořádání obrazovky této sekce je podobné jako u sekce „Samostudium“ a je vidět na obr. 4.
Studium těchto předmětů je dáno časovým rozvrhem, který je možné zjistit z podrobnějších
informací o předmětu. Mimo stanovenou dobu (mimo rozvrh) nelze předmět studovat
(přehrávat).

Obr. 4 Karta „Domů“, sekce „Naplánováno“
Význam sloupců tabulky je stejný jako u sekce „Samostudium“.
Poznámka: malý červený praporek za názvem předmětu signalizuje ohlášení od lektora
týkající se daného předmětu. Ohlášení si lze prohlédnout kliknutím na praporek. Tato
výzva se může objevit i v ostatních sekcích.
1.2.4 Sekce „Integrovaná výuka“
Obrazovka odpovídající této sekci je na obr. 5. Integrovanou výukou se rozumí výukový
program tvořený zčásti samostudiem a zčásti naplánovanou výukou.
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Obr. 5 Karta „Domů“, sekce „Integrovaná výuka“
Konkrétní kombinaci naplánované výuky a samostudia nazýváme výukovou událostí.
V tabulce sekce se zobrazí události, které si student zapsal.
1.2.5 Sekce „Otevřené diskusní relace“
Na obrazovce této sekce (obr. 6) je přehled diskusních relací, do kterých je student přihlášen.
Otevřená diskusní relace je on-line neřízená diskuse (anglicky chat), kde se jednotlivé
příspěvky zařazují chronologicky tak, jak přicházejí a nijak se věcně netřídí.

Obr. 6 Karta „Domů“, sekce „Otevřené diskusní relace“
V přehledu jsou uvedeny názvy diskusních relací a otevírací doba (tj. kdy začínají a kdy
končí). Do diskusní relace se vstupuje kliknutím na ikonku ve sloupci vstoupit. Přihlášení do
příslušné diskusní relace lze zrušit ve sloupci „Zrušení subskripce“.
1.2.6 Sekce „Otevřená fóra“
Obrazovka sekce je na obr. 7. Fórem se rozumí rovněž on-line diskuse, která je ale na rozdíl
od chatu řízená lektorem a otázky a odpovědi jsou tříděny a zařazovány podle témat.
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Obr. 7 Karta „Domů“, sekce „Otevřená fóra“
V tabulce je zobrazen seznam otevřených fór, do kterých má uživatel přístup a která nejsou
asociována s jednotlivými předměty, počty zpráv a data nejnovějších zpráv.

1.3

Karta „Katalog“

Tato karta obsahuje funkce potřebné k procházení katalogu materiálů a vyhledávání v něm.
1.3.1 Sekce „Vyhledat a procházet“
Obrazovka (viz obr. 8) má dvě části. V horní je možné zadat textový řetězec a prohledávat
katalog podle něj. Neprohledává se však celý obsah materiálu, ale pouze jeho hlavička, která
obsahuje název materiálu a popřípadě klíčová slova a popis charakterizující obsah a jména
autorů.

Obr. 8 Karta „Katalog“, sekce „Vyhledat a procházet“

-6-

VŠCHT Praha – Oracle iLearning

Příručka pro studenta

1.3.2 Sekce „Rozšířené vyhledávání“
Náhled obrazovky této sekce je na obr. 9. Tato sekce umožňuje vyhledávání podle více
různých parametrů a jejich logických kombinací.
První skupinu parametrů tvoří údaje týkající se obsahu („Podrobnosti o obsahu“) a mají stejný
význam jako v sekci „Vyhledat a procházet“. Parametry mohou být kombinovány pomocí
logických operátorů a lze zvolit úroveň shody. Dalším kritériem v této skupině parametrů je
styl výuky. Jednotlivé volby se provádějí zaškrtnutím políčka a atributy mají následující
význam:
• eStudy ... samostudium, není vymezováno časem
• eClass ... on-line studium naplánovaných předmětů probíhá v určeném čase pod
vedením lektora ve virtuální třídě, po webu se přenášejí živě aktuální informace
• inClass ... studium ve skutečné třídě klasickým způsobem
• eSeminar ... on-line videokonference
• Offline ... materiály, které si student stáhne a může s nimi pracovat, aniž by byl
přihlášen do systému Oracle iLearning.
Poznámka: eClass a eSeminar mohou být nabízeny také jako záznam živé výuky a lze je
prohlížet off-line.
Druhou skupinu parametrů tvoří časové údaje, konkrétně datum zahájení a datum ukončení
zveřejnění materiálu.

Obr. 9 Karta „Katalog“, sekce „Rozšířené vyhledávání“
Výsledkem hledání je přehled nalezených materiálů (např. jako na obr. 10). Kliknutím na
název materiálu na této obrazovce se zobrazí podrobnosti o něm (viz obr.11). Je to informace
o možnostech zápisu, konkrétně o začátku a konci výuky, o umístění výuky (pokud se koná
ve skutečné místnosti) a o kapacitě a počtu volných míst. V posledních dvou kolonkách jsou
ikony pro zápis předmětu a pro uložení záložky (odkazu na předmět) do seznamu přání (viz
kap. 2.2). Kliknutím na název předmětu či materiálu se pod těmito informacemi zobrazí jeho
osnova.
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Obr. 10 Ukázka výsledku rozšířeného vyhledávání (viz obr. 9)

Obr. 11 Karta „Katalog“ – podrobné informace o studijním materiálu

1.4

Karta „Kalendář“

Z této karty lze obsluhovat funkce související s plánováním. Do kalendáře je možné zapisovat
termíny osobních událostí, automaticky se zobrazují termíny plánovaného studia (viz
kap. 2.3) a termíny otevření diskusních skupin a fór (viz kap. 2.5 a 2.6). Jednotlivé sekce
(„Den“, „Týden“, „Měsíc“ a „Rok“) zobrazují kalendář s různou jemností časového měřítka
a hloubkou detailů. Na obr. 12 je náhled sekce „Týden“.
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Obr. 12 Karta „Kalendář“, sekce „Týden“ (s naplánovaným předmětem)

1.5

Karta „Profil“

Tato karta umožňuje vytvářet studentovi různé přehledy o zapsaných předmětech,
absolvovaných předmětech apod. Karta má 5 sekcí, z nichž jsou pro výuku na VŠCHT
zajímavé jen tři.

Obr. 13 Karta „Profil“, sekce „Kopie“
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1.5.1 Sekce „Informace o uživateli“
Volba této sekce zobrazí základní informace o studentovi, jako jsou příjmení a jméno,
uživatelské jméno, adresa apod. Také je v této sekci možné měnit heslo pro přihlášení do
systému Oracle iLearning a další atributy uživatele. Náhled obrazovky neuvádíme, protože
její obsah je srozumitelný.
1.5.2 Sekce „Kopie“
Tato sekce vytvoří přehled o tom, které předměty či materiály si student zapsal, které již
ukončil a popřípadě s jakým hodnocením, ze kterých se odhlásil, u kterých prošla platnost
apod. Náhled je na obr. 13.
1.5.3 Sekce „Seznam přání“
V této sekci se zobrazí (obr. 14) seznam materiálů, které si student při prohlížení katalogu
označil záložkou. Ikony v řádku vpravo umožňují si buď materiál zapsat nebo záložku zrušit
a materiál tak ze seznamu přání odstranit.

Obr. 14 Karta „Profil“, sekce „Seznam přání“

2

Zápis

Jak již vyplynulo z předchozího textu, ke studiu předmětů a dalších materiálů nabízených
v katalogu se student zapisuje. Většinou se jedná o zápis předmětů a o zápis kontrolních testů.
Možnosti zápisu jsou tři:
• samoobslužný zápis
• autorizovaný zápis
• povinný zápis
Samoobslužný zápis je určen k dobrovolnému zápisu jednotlivých studijních materiálů.
Omezení není u samostudia žádné a u naplánovaného studia je dáno pouze kapacitou, pokud
je tvůrcem studia určena. Student si vybere předmět, klikne na ikonu pro zápis a tím je akce
skončena. Předmět se pak objeví v seznamu zapsaných předmětů. Z takto zapsaného
předmětu student může kdykoli odhlásit.
Autorizovaný zápis probíhá tak, že si student vybere předmět a kliknutím na ikonu pro zápis
odešle žádost lektorovi. Ten může zápis povolit nebo odmítnout. Pokud zápis povolí, objeví
se předmět v seznamu zapsaných předmětů a student ho může absolvovat. Odhlášení je
možné opět se svolením lektora.
Povinný zápis je takový, kde student nemá možnost volby, předmět je mu zapsán
automaticky a musí jej absolvovat. Z takto zapsaného předmětu není možné se odhlásit.
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Jak již bylo uvedeno v poznámce v kap. 1.2.1, kliknutím na názvu předmětu či materiálu lze
o něm získat podrobné informace včetně informací po zápisu. Náhled takto vyvolané
obrazovky je na obr. 15.

Obr. 15 Informace o předmětu vyvolané kliknutím na jeho názvu

3

Přehrávání zapsaných materiálů

Přehrávání (studium) zapsaného materiálu se spouští tlačítkem „Přehrát“ a je možné jej
zahájit ze všech obrazovek, kde se toto tlačítko u předmětu zobrazí. Po kliknutí se na
obrazovce objeví vlevo osnova a vpravo obsah vybraného tématu (obr. 16).
Osnova je rozbalovací a její chování je stejné jako např. ve Windows Exploreru. Kliknutím
na text vybrané položky se vpravo zobrazí odpovídající obsah, který se tak studentovi
zpřístupní.
Před jednotlivými položkami osnovy se zobrazují malé kroužky, které mohou být prázdné
a zpola nebo zcela vybarvené tmavě modře. Slouží k označení stupně prostudování partie:
• nevybarvený... studium partie ještě nebylo zahájeno (položka nebyla otevřena),
• zpola vybarvený ... partie byla prostudována částečně,
• zcela vybarvený ... partie byla prostudována celá.
Právě otevřená položka je v osnově vyznačena tmavě modrým podbarvením celého řádku.
Osnovu lze nastavit jako samostatné plovoucí okno kliknutím na prostřední kulatou ikonu na
panelu nástrojů (tmavě modrá lišta nahoře). Kliknutím na symbol křížku v jejím pravém
horním rohu můžeme osnovu zcela uzavřít a získat tak více prostoru na stránce pro zobrazení
vlastní náplně. Osnovu obnovíme kliknutím na text „Osnova“ na panelu nástrojů.
Na panelu nástrojů jsou též umístěny dvě trojúhelníkové ikony sloužící k pohybu v textu,
kulatá ikona s domečkem pro návrat na kartu „Domů“ do sekce „Přehled“ a ikona
s otazníkem pro vyvolání nápovědy k systému Oracle iLearning.
V podrobnějších informacích o předmětu (viz obr. 15), který byl již částečně prostudován, se
zobrazí osnova s podrobným vyznačením úrovně prostudování jednotlivých partií. Naposledy
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otevřená partie je podbarvena tmavě modře (obr. 17). Tlačítko „Přehrát“ dole na obrazovce
umožní pokračovat v přehrávání programu tam, kde bylo přerušeno, tlačítek u položek osnovy
lze využít ke vstupu do odpovídajícího textu.

Obr. 16 Vzhled obrazovky při přehrávání předmětu

Obr. 17 Osnova s podrobnějšími informacemi po částečném prostudování

- 12 -

VŠCHT Praha – Oracle iLearning

Příručka pro studenta

4

Testy

4.1

Charakter testů v systému Oracle iLearning

Testy slouží k ověřování znalostí studenta. V systému Oracle iLearning mohou být zařazeny
dvojím způsobem:
• průběžné testy uvnitř studijních materiálů jako jejich součást,
• samostatné testy na stejné úrovni jako jiné studijní materiály.
Testy jsou tvořeny určitým počtem otázek, každá je oceněna body (nebo procenty), které je
možné získat za správnou odpověď. Otázky jsou uloženy v databázi a mohou být členěny do
částí. Generování obsahu testů je automatické, otázky se vybírají z jednotlivých částí
náhodně, počet vybíraných otázek z každé části určuje autor.
Způsob odpovědi na otázku je určen při jejím návrhu a může být následující:
• textová odpověď – student vyplňuje volné místo vlastním textem, který musí být totožný
se správnou odpovědí,
• číselná odezva – student odpovídá vyplněním volného místa numerickým znakem,
• pravda / nepravda – student volí jednu z těchto dvou možností,
• výběr jediné správné odpovědi – student vybere jednu odpověď z nabízených,
• výběr více správných odpovědí – student vybírá více odpovědí z nabízených.
U každé otázky, části testu i celého testu lze navrhnout dvě odezvy, které jsou reakcí na
správnou a chybnou odpověď nebo splnění či nesplnění předepsaného hodnocení. Kdy a za
jakých podmínek se odezvy zobrazují určuje autor testu. Pro test lze nastavit časový limit,
během kterého musí být absolvován. Ukázka jedné otázky testu je na obr. 18.

4.2

Zápis testů

Zapisovat lze jen testy, které jsou samostatné. Zápis se ničím neliší od zápisu jiných
studijních materiálů, tj. je buď samoobslužný, nebo autorizovaný, nebo povinný.

4.3

Přehrávání testu

Přehrávání se zahajuje stejně jako pro kterýkoli jiný studijní materiál. Otázky se zobrazují
postupně v pořadí určeném při vytváření testu.

Obr.18 Ukázka jedné otázky testu
Na obrazovce (viz např. obr. 18) je v horní části uveden název testu a jeho části do níž otázka
spadá a případně doba zbývající do vypršení časového limitu. Pod těmito údaji je text otázky,
maximální možný bodový zisk a prostor pro odpověď podle některého z výše zmíněných
způsobů. V dolní části jsou ovládací tlačítka umožňující pohyb vpřed a vzad v posloupnosti
odpovědí („Předchozí“, „Další“), tlačítko „Souhrn“ pro zobrazení přehledu otázek (povinných
- 13 -

VŠCHT Praha – Oracle iLearning

Příručka pro studenta

i nepovinných) a informací o nich (viz obr. 19) a dále tlačítko „Dokončit test“ pro ukončení
testu. Obě naposledy uvedená tlačítka jsou účinná pouze po zodpovězení všech povinných
otázek testu.

Obr. 19 Ukázka souhrnu testu – před odesláním
Po kliknutí na tlačítko „Dokončit test“ nebo na text „odeslat test“ z přehledu otázek
a odpovědí se objeví výzva k potvrzení odeslání testu. Po potvrzení se již nelze k testu vrátit.
Odezva systému na odeslání testu je uvedena na obr. 20.

Obr. 20 Ukázka informace po odeslání testu s výsledkem
Je-li povoleno zobrazení odezvy k jednotlivým otázkám, lze kliknutím na tlačítko „Zobrazit
odezvu“ zopakovat test v režimu zobrazujícím u každé otázky odezvu na odpověď (obr. 21).
Tlačítko „Souhrn“ v tomto případě vyvolá opět přehled otázek doplněný o dosažený bodový
zisk.

Obr. 21 Ukázka odezvy na jednu otázku testu
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