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Struč né vymezeníproblematiky
eLearning - úč inný pomocník  
§ eLearning je koncipová n jako jedna ze slož ek procesu vzdě lá vá ní
§ mezi hlavnírysy patří:

§ využitíInternetu jako komunikačního kaná lu
§ maximalníflexibilita
§ - přístup kdykoli a odkudkoli
§ - individuá lnínačasová nístudia
§ jednoduchý přechod od pilotního k ploš né mu nasazení
§ š ká lovatelnost řeš enídle požadované ho rozsahu
§ vysoce efektivnířeš enípro rozsá hlá nasazení
§ z dlouhodobé ho hlediska úsporné řeš ení
§ bezproblé mová sluč itelnost s klasickými
§ technologiemi vzdě lá vá ní

Lotus Symposium 2003

Struč né vymezení problematiky
4-vrstvý model vzdě lá vá ní firmy IBM

webovské  materiá ly (konference, knihy, 
strá nky), video...

Laboratoře, studovny, mentorová ní, 
typické  příklady, kaučová ní, případové  
studie

Uč ení z koalokaceUč ení z koalokace

vybuduj komunitu a 
vztahy, prožij, udě lej 

Face-to-FaceZaloženo na zkuš enostiZaloženo na zkuš enosti

prodiskutuj,
procvič  s ostatními

Live Virtual Classroom, e-Labs, chat, 
spoluprá ce studijních skupin, bezprostřdní 
uvě domová ní, živé  konference, budová ní 
teamu, ...

CollaborativeZaloženo na  spoluprá ciZaloženo na  spoluprá ciUč ení ze spoluprá ceUč ení ze spoluprá ce

prozkoumej, vyzkoušej, 
zahraj si

Uč ení z interakceUč ení z interakce

CBT/WBT moduly, samostudium, interaktivní 
hry, kaučová ní, simulace, ...

Interakce, simulace a hryInterakce, simulace a hry Multimedia

Uč ení z informacíUč ení z informací

přeč ti si, prohlé dni si, 
poslechni si

InternetPodpora hlavních č inností a referencePodpora hlavních č inností a reference

Copyright IBM
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Workshopy pro urč ení 
optimá lního řeš ení

Konzultace 
požadovaných výkonů

Strategie vzdělávání

Vývoj obsahu dle 
požadavků zákazníka

Web Lecture Services

Obsah předpř ipravený IBM  
a dalš ími firmami

Lotus Learning Virtual 
Classroom
Lotus Learning Management 
System

Lotus LearningSpace 5.0
- Core Module
- Collaboration Module

Lotus LearningSpace
Forum 3.6

Integrace/Infrastrukturní služby

Lotus LearningSpace Quickstart

Authoring Tool Suites

Learner Support 
(Mentoring) Services

Hosting Services

Outsourcing

NaplánovatNaplánovat Vytvoř itVytvoř it RozvinoutRozvinout

IBM Mindspan: zapojeno 3 100 firem v 55 zemích
LearningSpace: > 3.5 mil. lic. prodá no od roku 9́7

Návrh vzdělávacího

řeš ení

Měření a certifikace výkonu

Odhad nezbztné 
infrastruktury 

Technický návrh

Příprava ř idícího modulu a 
prová zání s dalš ími systémy

Struč né vymezení problematiky
IBM Mindspan komplexní řeš ení

Lotus Symposium 2003

Komu je řeš eníurč eno ?
eLearning sloužízejmé na pro ....
§ š koleníinterních software aplikací

§ LOB aplikace
§ ERP aplikace

§ š koleníexternistů (extranet)
§ distributoři
§ dodavatelé
§ zá kazníci

§ stá tnísprá va a samosprá va
§ protikorupčníjedná ní
§ vyloučenípraníš pinavých peně z
§ harmonizace prá va
§ apod.

§ doplňkové typy vzdě lá vá ní
§ mimiuniverzitní"univerzity 3. vě ku"
§ řeš eníkapacitních problé mů
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Komu je řeš eníurč eno ?
Š koleníinterních software aplikací
§ "Obchodnízá stupci byli š koleni 4 mě síce před zavedením nové

aplikace." 
§ "Ná š rozpočet byl prá vě seš krtá n."
§ "Technická podpora je zatížena na samou mez únosnosti."
§ "Ta nová aplikace působíhrozivě !"
§ "Jednotlivá oddě lenípožadujízcela odliš ná š kolení." 
§ "Nejsme schopni zajistit trvale vysokou kvalitu vš ech naš ich š kolení."

eLearning a jeho přínos
§ definovaná kvalita
§ vysoká produktivita prá ce
§ velmi rychlé nasazení
§ vysoká efektivnost

Lotus Symposium 2003

Komu je řeš eníurč eno ?
Š koleníexternistů (extranet)
§ "Výsledky naš ich obchodních partnerů klesají." 
§ "Cena š kolenínaš ich zá kazníků a dodavatelů je příliš vysoká ."
§ "Naš i partneři nedovedou řá dně naistalovat naš e nové produkty."
§ "Nedovedeme pokrýt vš echny příležitosti získané otevřením nových 

distribučních kaná lů."

eLearning a jeho přínos
§ standardizovaný přístup prostřednictvím webovské ho browseru
§ více možných způsobů poskytová níš kolení
§ přehled o výsledcích/pokroku 
§ prodlouženídosahu
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Komu je řeš eníurč eno ?
Stá tnísprá va a samosprá va
§ To si opravdu ně kdo myslí, že můžeme proš kolit vš echny zamě stnance

do půl roku ?" 
§ "Zase dalš íš kolení! Řekne ná m ně kdo, kdy má me také pracovat ?"
§ "3/4 ná kladů na š koleníspotřebujeme jen na ubytová nía cesty."
§ "Pokud ně kdo dě lá š kolitele, mě l by vě dě t také ně co o praxi !"

eLearning a jeho přínos
§ přenositelnost standardizovaných kurzů mezi institucemi
§ standardizace - využitíexterních zdrojů
§ optimalizace/individualizace doby studia
§ rychlý přechod od úspě š né ho pilota k ploš né mu nasazení

Lotus Symposium 2003

Komu je řeš eníurč eno ?
Stá tnísprá va a samosprá va
§ Ně které z úkolů stojích před stá tnísprá vou a samosprá vou České

republiky:
§ proces přibližová níEU - harmonizace prá vního řá du
§ "rozbě h" vyš š ích územě sprá vních celků
§ připravovaná profesionalizace armá dy 

§ prohlubujícíse "elektronizace" života lidí
§ zavá dě níelektronické ho podpisu do praxe modifikuje formy 

komunikace  
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Komu je řeš eníurč eno ?
Š kolství
§ Zá kladnía středníš kolství

§ v prvním kroku se jedná o aktivity zamě řené na pedagogy
§ klasický případ pro eLearning

§ extré mně distribuované prostředí
§ vysoké požadavky na individualizaci studia
§ působenícentra zejmé na na metodické úrovni
§ velmi rozdílné vstupní"parametry" studujících

§ Vysoké š koly
§ odborný zá jem o problematiku a ná stroje

§ didaktika studia
§ klasické studium je pod extré mně vysokým tlakem na zvyš ová níkapacit

§ situace na samé hraně únosnosti
§ velký počet každoročně odmítaných uchazečů

§ idea celoživotního vzdě lá vá ní
§ od cca. 25 let neníjiž možné počítat s prezenčním studiem

§ komerčnízá jmy

Lotus Symposium 2003

Komu je urč eno ?
Tři zá kladníúkoly pro vzdě lá vá ní.   (zdroj - Mercer report)

Změna pojetí prová zání vzdělá vací strategie, obchodních 
procesů a podpůrné infrastruktury:

} stanovit optimá lní vzdělávací program a jeho dopad na 
výkonnost

} přetvoř it model řízení, vzdě lá vací proces, obsah a zdůsob 
jeho zpřístupňová ní

} vytvořit celopodnikovou strategii vzdě lá vá ní

§Otevřený, spolehlivý a š ká lovatelný tech. zá klad:
Management Systems, Virtual classrooms, Portals, 

Networking infrastructure
§Integrace vzdě lá vá nís celopodnik. aplikacemi a procesy.

§Specifické vzdělá vánívytvá řené pro zvýš ení
výkonnosti a efektivnosti organisace:

transormace obchodních procesů
zavá dě nínových produktů
rozvoj metod řízení
š koleníobchodníků
š koleníze zá kona

Organizace

Zam
ěření

Infrastruktura

Challenges
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Klíčový přínos eLearning-u dle jednotlivých 
studovaných segmentů trhu. (zdroj - Mercer report)

XEnrich/supplement current learningEnhanced 
Learning

XTrack student test scores and 
provide venue for registration

Student Admin

XContinuing education for teachersTeacher Skills

XDisseminate IT skillsIT Skills

XXProvide access to broader training 
curriculum 

Variety

XXControl training costsTraining costs

XTrack and report on  learning 
progress/certification

Control

XDeliver consistent learningConsistency

XJust in time training/learningTime to market

XXXEnable learners to take control of 
their own learning schedule

Flexibility/ 
Personalization

XXXServe a greater employee baseScalability

XXXReach geographically dispersed 
audience

Reach

Higher EdK-12GovernmentCorporateDescriptionBenefit

* Condensed from Mercer report

Lotus Symposium 2003

Pokud pozná me aktuá lníeLearning-ové priority 
zá kazníka, můžeme sprá vně modifikovat a zamě řit 
naš i nabídku. (zdroj - Mercer report)

Blízká budoucnost (2 – 3 roky)

Infrastructure – 35-45% Intervention – 40-50% Transformation – 15-25%

Infrastructure:  20-25% Intervention: 50-60% Transformation: 20-25%

Infrastructure – 20-30% Intervention – 20-30% Transformation – 40-50%

Infrastructure - 29% Intervention - 51% Transformation - 20%

Souč astnost
Corporate

Government

K-12

Higher Ed

Corporate

Government

K-12

Higher Ed

Infrastructure-
9% Intervention - 42% Transformation – 49%

Infrastructure – 20-30% Transformation – 60-70%Intervention – 10-20%

Transformation – 30-35%Infrastructure-
10-15% Intervention – 50-60%

Infrastructure-
5-10% Transformation – 70-80%Intervention – 15-25%

Source: Mercer
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Zá kladním potřebou zá kazníků je efektivně ji 
poskytovat vzdě lá vá nívě tš ímu poč tu uživatelů, a to 
za obtížných ekonomických podmínek – význam 
eLearning-u vzrůstá ... (zdroj - Mercer report)

Source: Adapted from Mercer Report

Internal 
challenges

External 
challenges

§Vzdělávánípostoupilo na strategickou úroveň
§ ... je třeba ho poskytovat efektivně ji a častě ji vě tš ímu poč tu lidí...

§Rozpoč et je č asto redukován
§„souboj“priorit v rámci IT, krá cnírozpoč tu na š kolení, ...

§Vnitřnírezistence už ivatelů
§nechuťuživatelů i lektorů přechá zet na nové /eLerning

§Neadekvá tnínabídka na trhu

§převlá dajípartikulá rnířeš ení

§Rozdrobenítrhu

§nezbytná poč á tečnívýrazná investice (nejen finanční)

§stá le nedostatečně rozvinuté standardy – zá kazníci se obá vajíinvestovat do 
technologie, která se může uká zat být

vnitřní
podněty

vnějš í
podněty

Lotus Symposium 2003

Tržnítrendy eLearning software produktů

783
854

1047

1298

1610

1956

2001 2002 2003 2004 2005 2006
0

500

1000

1500

2000

2500

C AG R  fro m  2 0 0 3  - 2 0 0 6  =  2 3 .2 %

B ased  o n  IB M  S ep t. 2 00 2  G M V
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Workshopy pro urč ení 
optimá lního řeš ení

Konzultace 
požadovaných výkonů

Strategie vzdělávání

Vývoj obsahu dle 
požadavků zákazníka

Web Lecture Services

Obsah předpř ipravený IBM  
a dalš ími firmami

Lotus Learning Virtual 
Classroom
Lotus Learning Management 
System

Lotus LearningSpace 5.0
- Core Module
- Collaboration Module

Lotus LearningSpace
Forum 3.6

Integrace/Infrastrukturní služby

Lotus LearningSpace Quickstart

Authoring Tool Suites

Learner Support 
(Mentoring) Services

Hosting Services

Outsourcing

NaplánovatNaplánovat Vytvoř itVytvoř it RozvinoutRozvinout

IBM Mindspan: zapojeno 3 100 firem v 55 zemích
LearningSpace: > 3.5 mil. lic. prodá no od roku 9́7

Návrh vzdělávacího

řeš ení

Měření a certifikace výkonu

Odhad nezbztné 
infrastruktury 

Technický návrh

Příprava ř idícího modulu a 
prová zání s dalš ími systémy

Struč né vymezení problematiky
IBM Mindspan komplexní řeš ení

Lotus Symposium 2003

Lotus a eLearning
§ eLearning představuje logické rozš ířeníproduktové ho portfólia Lotus 

Software
§ groupware

§ Z "historické ho pohledu" se jedná o zá kladníoblast.
§ komunikace
§ spoluprá ce
§ koordinace
§ aplikačníplatforma

§ knowledge management
§ vytě žová níobsahu informačních systé mů

§ eLearning
§ přemě na informacíve znalosti a dovednosti
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Lotus a eLearning
LearningSpace - rozvoj platformy

Next gen e-learning platform (R6)

20022002Current2000 20032003

LearningSpace
5.0

LearningSpace
5.01

Forum 3.6

Live Virtual
Classroom

Learning
Mgmt. System

Learning Content
Mgmt. System

Forum 3.5

Lotus Symposium 2003

LearningSpace Forum 3.6

§ integrovaný soubor 
Domino/Notes databá zí
§ verze 3.6 na trhu od 2002

§ Notes klient nezbytný pro 
prostředíautora, off-line 
přístup s využitím replikací

§ CourseRoom: pouze 
asynchronnídiskuze, sdílení
dokumentů, privá tnískupiny
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LearningSpace Core/Collaboration 5.01

§ využitírelačnídatabá ze pro 
monitoring a reporting (Core) 
§ vě tš íflexibilita při webovké m 

přístupu
§ doplně nío instant messaging, 

virtual classroom, email (v5)  
(Collaboration)
§ nejlepš ílektorované

eLearning řeš enína trhu

Lotus Symposium 2003

Lotus a eLearning
Priority zá kazníků
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Lotus Learning Management System

§ multiplatformní(Linux, AIX, Solaris, W2K)
§ RDBMS (DB2, Oracle, SQL)

§Audit, LMM, DS Database
§ Lightweight Directory Access Protocol 

(LDAP)
§ Websphere Application Server 5.0 Nd
§ já dro = J2EE :

§Servlet, JSP, JDBC, JNDI.
§ Web services (SOAP, WSDL)

Lotus Symposium 2003

Lotus Learning Management System
Kdo potřebuje řeš ení typu LMS ?
§Zá kazník, který chce řídit celý vzdě lá vací systé m včetně  fyzických 
zdrojů, aktivit v učebná ch a přihlaš ová ní studentů.
§Potřeby: 
§sprá va zdrojů (včetně  řízenírealných i virtuá lních učeben)
§potpora tvorby a sprá vy katalogů a registrace studentů
§sledová ní a vyhodnocová ní studia
§uživatelský interface přizpůsobený profilu uživatele
§integrace s "back-end" č á stí informačních systé mů
§notifikace a upozorňová ní, kalendá řové a plá novací funkce, přístup 
typu 24x7x356

§Požadová ny jsou autorské  ná stroje pro přizpůsobová ní a vývoj 
vlastních kurzů a ná sledný rozvoj jejich "knihoven".
§Nezbytná  je podpora existujících standardů (např. SCORM a AICC)
otevření přístupu pro kurzy a jejich obsah tvořených "třetí stranou". 
§Konkurenční výhodu má  silný a spolehlivý dodavatel, který je schopen 
garantovat dlouhodobou spoluprá ci a podporu.
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Lotus Learning Management System
Co obsahuje IBM Lotus LMS ?

Offline Client

Other Components:
Websphere 5.0 Nd, LDAP 
Directory, Report Designer

Learning Mgmt 
& Delivery

Servers

Content Authoring

Lotus Symposium 2003

Lotus Learning Management System
LMS – příklad reá lné implementace

LVC Server

LMM Server 1 LMM Server 2

LMM DB Server

Load Balancer

User workstations

HTTP Serv er

Delivery
Server 1

Delivery
Server 2

Delivery DB Server

HTTP Server HTTP Serv er HTTP Serv er
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Lotus Learning Management System
Offline student
§ Offline Learning Client

§ podpora mobilních studentů nebo podpora studentů se slabš ím 
přístupem k LAN/WAN

§ student replikuje (synchronizuje) obsah kurzu s centrá lním LMS

§ umožňuje plnohodnotnou prá ci s eLearningem

§ download celé ho kurzu

§ prá ci s kurzem bez připojenína LAN/WAN

§ testová nía sledová níplně nístudijního plá nu studenta

Lotus Symposium 2003

Lotus Learning Management System
Prostředí studenta/administrá tora
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Lotus Learning Management System
Authoring Tool
§ Authoring Tool sloužík vytvá řenía úpravě kurzů popřípadě k importu /

exportu již vytvořených
§ podporuje použitíexterních zdrojů iNet, multimé dia.

§ podporuje ná stroje  Macromedia, Toolbook, Travantis pro vývoj 
obsahu lekcí

§ podporuje vytvá řeníkombinovaných kurzů - off-line + on-line +
fakultativní

§ podporuje modularizaci vzdě lá vacího obsahu a použitív jiných kurzech

§ podporuje vytvá řenítestovacích otá zek a testů

§ podporuje testová nía schvalová níobsahu

§ umožňuje import obsahu SCORM / AICC a export obsahu SCORM 

Lotus Symposium 2003

Lotus Learning Management System
Authoring Tool
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Lotus Learning Management System
LMS Server
§ Learning Management :

§ sprá va uživatelů (studentů)
§ sprá va fyzických učeben
§ sprá va kurzů
§ katalog kurzů
§ studijníplá ny
§ sledová nís hodnocením studentů a přehledy
§ testová nía přezkuš ová nístudentů
§ sprá vu přístupových prá v
§ plá nová níu výš e uvedené ho

§ LDAP Authentizace
§ nativníintegrace se službami LDAP

Lotus Symposium 2003

Lotus Learning Management System
Content Delivery System
§ Přístup k obsahu pro studenty, sledová níjejich plně nístudijního plá nu:

§ Udržuje obsah kurzů a jejich bě hů
§ Zpřístupňuje kurzy navigacípodle standardu SCORM / AICC
§ Zpřístupňuje LVC pro on-line lekce
§ Připravuje přehledy pro LMS

§ Synchronizace obsahu pro offline uživatele
§ distrubuovaná architektura

§ podpora studentů s omezeným přístupem k LAN / WAN

§ Sledová níplně nístudijního plá nu studenty
§ AICC & SCORM standards
§ skladba SCORM 1.3
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Lotus Virtual Classroom

§ Prová zánístandardních technologií
§ používá Lotus Quickplace a Lotus Sametime technologie

§ produkty s omezenou platnostílicence
§ doplně no o nadstavbovou aplikaci 

§ využitípoznatků získaných při vývoji technologiíLearningSpace 
Forum/Core/Collaboration

§ Nové možnosti
§ jednoduchá implemenace/užívá ní/sprá va

§ přizpůsobitelný vzhled prostředí

§ ná stroje pro vysoký stupeň interakce mezi studenty navzá jem,  
resp.mezi studentem a lektorem

Lotus Symposium 2003

Lotus Virtual Classroom
Kdo potřebuje řeš enítypu LVC ?
§ Vš ude tam, kde je třeba akcentovat přímou komunikaci.

§ přímá interakce mezi studentem a lektorem nebo mezi studenty
§ společné řeš eníproblé mových úloh

§ sdíleníaplikací

§ možné videokonference
§ „nadstandarní“typy kurzů

§ etika

§ managerské dovednosti

§ jazyky

§ komunikačnídovednosti

§ ......
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Lotus Virtual Classroom
Prostředístudenta

Lotus Symposium 2003

Kdy je eLearning řeš ení vhodné ?
§eLearning ...
§ ... má  svoje nezastupitelné  místo v procesu š kolení a vzdě lá vá ní
§ ... ve specifických případech může být dominantní technologií

§velké  "objemy"
§velká  nalé havost nasazení
§geografická  rozptýlenost uživatelů

§dalš í pozitiva
§prová zatelnost s HR systé my
§vhodný doplně k klasických prezenčních š kolení

§příprava na ně
§nadstavbový prvek

§možná  velmi silné  zpě ztná  vazba
§možná  úskalí

§vlastní zavedení je vš estranně ná ročné
§"Kdo potřebuje hodně  š kolit, zpravidla tak již č iní !"
§pro pilotní nasazení třeba volit vhodný kurs
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§Stá tní sprá va
§Australian Federal Police
§Česká  sprá va sociá lního zabezpečení
§Department of Defense - Australia
§Norwegian Department of Defense
§New Zealand Government
§SKD - Norwegian Tax Dep.
§South Yorkshire Police
§State of Minnesota - DHS
§US Army - School of Cadet Command

§Vysoké  š koly
§Beijing Wu Jing Institute
§Hong Kong Polytechnic University
§Instituto de Altos Estudios
§LEARN North Carolina
§Korea National Open University
§Sakarya Univrsity
§The University of Daytona

§Komerční sfé ra
§Acer Computer
§American Airlines
§AmericanExpress
§Banca di Roma
§Bank SinoPac
§Banque Nationale di Canada
§Caja San Fernando
§Daimler-Chrysler (South Africa)
§Eircell Vodafone
§Herman Miller 
§Hewlett Packard
§China Steel
§Johnson and Johnson
§Korean Air
§LG Elektronics
§Mitsubishi
§Royal Phillips Electronics
§Sony - Europe
§UniCredito
§US Arlines

Vybranízá kazníci

Lotus Symposium 2003

Dotazy ?

ludek_vyhnalik@cz.ibm.com

mailto:ludek_vyhnalik@cz.ibm.com

