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Tento èlánek popisuje øešení na první
pohled naprosto triviálního problému.
Pokud si jej však pøeètete, mùže vám jako
vyuèujícímu ušetøit množství èasu
a nervù a vašim studentùm zjednodušit
administrativu.

Studenti v prùbìhu celého studia musejí
odevzdávat nezanedbatelné množství samo-
statných prací. Na technických fakultách se
pøedpokládá, že formát naprosté vìtšiny
prací je elektronický, což s sebou pøináší
kromì výhod i nìkteré nevýhody. 

I když budeme diskutovat pouze proble-
matiku fyzického pøesunu souborù z poèítaèe
studenta na poèítaè vyuèujícího, zjistíme, že
poèet problémù je pomìrnì znaèný. Tyto
problémy se zvìtšují s poètem studentù
a paradoxnì se zvìtšují i se stoupajícími
poèítaèovými dovednostmi studentù, protože
ti pak využívají více rùznorodých možností.

Budeme-li tedy uvažovat, že zadání od
vyuèujícího je pomìrnì vágnì formulováno
jako: "Odevzdáte mi soubor(y) s prací", pak
se vyuèující pøi praktickém odevzdání setká
napø. s následujícími problémy: 

Zaslání pomocí e-mailu: Odesílatel
e-mailu není zøejmý, protože se student
zapomnìl podepsat a jeho e-mailová adresa
je typu "blackEagle@webmail.com". Stu-
dent poslal v prùbìhu èasu nìkolik oprave-
ných øešení, pøièemž to platné je pøedpo-
slední. Student poslal každý soubor zvláš�
(nezabalil je do jednoho komprimovaného
souboru). Student do komprimovaného sou-
boru zabalil i objemné soubory navíc, což
vyuèujícímu pøeplní e-mailovou schránku.
Student zapomnìl k e-mailu pøidat pøílohu
se soubory.

Pøedání na disketì: Poèítaè vyuèujícího
již nemá disketovou mechaniku. Disketa je
vadná.

Pøedání na CD: Na CD se nachází množ-
ství dalších chaoticky pojmenovaných sou-
borù v koøenovém adresáøi.

Pøedání na DVD: Poèítaè vyuèujícího
ještì nemá DVD mechaniku.

Pøedání na zaøízení typu Flash memo-
ry: Každé toto zaøízení vyžaduje instalaci
vlastních ovladaèù v poèítaèi vyuèujícího.

Ukládání souborù do sdíleného adresá-
øe: Dle mínìní autora zcela nejhorší zpùsob.
Pokud nejsou jasnì vyøešena pøístupová
práva, studenti navzájem svoje soubory vidí,
mohou je pøepisovat, nedovolenì používat atd.

Pøedání pøes pøipravené www rozhraní:
Víceménì bezproblémový postup, protože
tvùrce www rozhraní již s vìtšinou vyjme-
novaných problémù poèítal. Problémem pro
studenty mùže být nalezení URL adresy
tohoto rozhraní.

Problémy spoleèné všem øešením: Ode-
vzdávané soubory jsou pojmenovány bez
rozmyslu, èasto jménem vyuèujícího, takže
není jasné, ke kterému studentovi který sou-
bor patøí. Student omylem odevzdá svoji
samostatnou práci jinému vyuèujícímu. Pøi
pøedání na záznamovém nosièi (disketa, CD,
DVD) pøes tøetí stranu (typicky sekretariát
katedry) neexistuje doklad (napø. èasová
známka) odevzdání a èasto není nosiè ozna-
èen jménem studenta.

Pokud má pøedmìt více než sto studentù,
pak tento zpùsob vybírání samostatných
prací rozhodnì vyuèujícímu èas neušetøí. 

Je samozøejmé, že vyuèující se pokusí
døíve èi pozdìji lépe definovat zpùsob ode-
vzdání. To s sebou ale pøináší následný pro-
blém pro studenty, protože každý vyuèující
preferuje ve svém pøedmìtu jiný zpùsob,
takže studenti jsou zahlceni pøemírou infor-
mací o rùzných zpùsobech odevzdávání.

Tyto problémy by mìl komplexnì øešit
modul ("program", dále portlet), který byl na
ZÈU pøipraven v rámci øešení projektu
Courseware. Jedná se tedy o využití Portálu
ZÈU, konkrétnì portletu nazvaného "Zápis
a odevzdávání prací". Autorem jeho souèasné
verze je Ing. Lukáš Valenta a ideovým otcem
první verze je autor tohoto èlánku. Tento
portlet je k dispozici všem vyuèujícím ZÈU.

Jaký je princip? Pomìrnì jednoduchý.
S využitím informací ve STAGu není pro-
blém každému studentovi automaticky
vytvoøit personalizované www rozhraní pro
konkrétní jím zapsané pøedmìty a v rámci
tohoto rozhraní pak umožnit i odevzdávání
samostatných prací.

Vyuèující má automaticky (tj. bez jakých-
koliv dodateèných èinností) k dispozici
seznam jím vyuèovaných pøedmìtù. V nich
mùže jednoduše stanovit, jaké typy prací
bude od studentù požadovat. Má k dispozici
celou škálu možností. Samozøejmostí je
i èasové omezení, tzn. od kdy, respektive do
kdy, mohou studenti práce odevzdávat. Jed-
notlivá nastavení jsou velmi podrobnì
popsána v nápovìdì, a to vèetnì ilustrativ-
ních pøíkladù.

Pokud vyuèující nastaví možnost ode-
vzdávání studentských prací, studenti mohou
odevzdávat své samostatné práce pøes jed-
noznaènì specifikované místo (tj. Portál),
jasnì specifikovaným zpùsobem, který jim
staèí vysvìtlit pouze jedenkrát na zaèátku
studia. 

Jaké další výhody (kromì jednotného
postupu ve všech pøedmìtech) z tohoto zpù-
sobu plynou pro studenty? 

l Student má možnost kdykoliv a odkud-
koliv odevzdat svoje soubory, a to prokaza-
telným zpùsobem.
l Každé odevzdání se elektronicky evi-

duje s èasovou známkou, takže v pøípadì
vyhrocených sporù o termínu odevzdání lze
snadno zjistit skuteèný stav vìcí. 
l Portál je "neutrální" místo, kam studenti

mohou soubory ukládat (a pøípadnì èíst)
nikoli však mazat. Vyuèující mùže z tohoto
místa soubory pouze èíst (obecnì "staho-
vat"), ale opìt je nemùže mazat. Data v por-
tálu jsou pravidelnì zálohována, takže by
nemìlo dojít a� k chtìné èi nechtìné ztrátì
souborù.
l Student má na jednom místì kompletní

pøehled o všech svých odevzdaných pracích
ze všech pøedmìtù.
l Je samozøejmé, že student nevidí

(tj. nemùže použít) soubory svých kolegù,
což v pøípadì ukládání souborù do nìjakého
sdíleného adresáøe nelze zajistit.

Jaké výhody z tohoto zpùsobu má vyuèu-
jící?
l Podstatná je ta, že si mùže odevzdané

práce jednoduše pøevzít ("stáhnout"), buï
pro jednotlivé studenty individuálnì, nebo
hromadnì v komprimované podobì pro celý
pøedmìt na svùj poèítaè. Samozøejmì, že
komprimovaná podoba v sobì udržuje infor-
maci o identitì jednotlivých studentù, takže
je vylouèeno, aby se nìjaké studentské sou-
bory pomíchaly s jinými apod.
l Je možné nechat si zobrazit jen nìkteré

studenty nebo soubory odevzdané jen v urèi-
tém èasovém rozmezí a ty pak "stáhnout".
l Mùže èasovì omezit odevzdávání.

Autor èlánku tento zpùsob využívá k vše-
obecné spokojenosti ve dvou svých pøedmì-
tech od roku 2005/06. Systém již použily
stovky studentù v každém pøedmìtu a bylo
pomocí nìj vybráno nìkolik tisíc studenty
odevzdaných souborù.

Chcete-li si tento portlet prohlédnout,
staèí zadat ve vašem oblíbeném interneto-
vém prohlížeèi moje.zcu.cz a pøihlásit se.
Pak stisknutím na záložku "Moje Studium"
(v pøípadì studenta) nebo "Moje Výuka"
(v pøípadì uèitele) se vám v levém slou-
peèku objeví nabídka, ze které zvolte "Ode-
vzdávání prací".

Na závìr èlánku by mìlo jednoznaènì
zaznít, že chce-li popisovaný zpùsob ode-
vzdávání a vybírání prací vyuèující využít,
pak tento zpùsob musí aktivovat. Pokud
z jakýchkoliv dùvodù nechce tento systém vy-
užít, nemusí provádìt naprosto nic.
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