CZ0056 – E-learning Education for Judiciary
V návaznosti na rozvoj v oblasti realizace plánu vzdělávání svých cílových skupin realizuje
v současné době Justiční akademie projekt CZ‐0056 „E‐learning pro resort justice“, který je
financován Finančním mechanismem Norska a spolufinancován státním rozpočtem ČR.
Projekt je součástí jedné z několika podob vzdělávání v Justiční akademii. Vedle rozměru
regionálního a evropského tento projekt díky charakteru svého obsahu naplňuje velkou část
rozměru elektronického.
Hlavním cílem projektu CZ‐0056 je vytvoření a provozování tzv. elektronického
vzdělávacího portálu, což bude místo, kde bude možné se připojit a absolvovat některé
z vybraných obsahů formou elektronického distančního studia. Nutno podotknout, že
některé kurzy, které budou na portálu k dispozici, budou pouze elektronické, tzn.
samostatně stojící, jiné budou naopak spojeny s prezenční částí, která bude realizována
v rámci prezenčního vzdělávání Justiční akademie.
Projekt byl navržen na 3 roky a v roce 2010 by měla realizace veškerých projektových
aktivit být ukončena a vytvořené kurzy by měly plně přejít pod správu běžného vzdělávání
v Justiční akademii. Celkový rozpočet projektu na 3 roky činí 587 000 EUR.
V rámci projektu již byl nakoupen, instalován a otestován potřebný hardware a software,
který je nutnou podmínkou pro uskutečnění projektových cílů. Celkem má být vytvořeno tzv.
60 elektronických modulů, což jsou elektronické kurzy, které je možné jako účastník
vzdělávání absolvovat. V současné době probíhá tvorba prvních 10 modulů, které budou po
umístění do portálu pilotně otestovány, tzn. že již v rámci projektu jsou rozpočtovány
prostředky na to, aby mohlo proběhnout potřebné odzkoušení a event. doladění dle potřeb
jednotlivých specifických cílových skupin Justiční akademie. Následně bude započat proces
tvorby zbylých 50 modulů.
Pokud se týče tematického rozvržení jednotlivých elektronických kurzů, převážně se bude
jednat o právní disciplíny různých okruhů z oblasti civilního, trestního, správního či
insolventního práva, včetně problematiky práva evropského a mezinárodního. V rámci
neprávních disciplín budou vytvořeny kurzy zaměřené na odbornou jazykovou výuku, na
aplikovanou psychologii a taktéž je počítáno s kurzy specificky zaměřenými na oblast
výpočetní techniky, jako např. elektronický podpis či datové schránky.

Celkem má být s prací na portálu seznámeno 1000 účastníků. K projektu patří ještě
některé další důležité aktivity, jako je např. tvorba manuálů pro autory kurzů, pro tzv. tutory,
tzn. jakési vedoucí jednotlivých kurzů, ale i pro samotné studující.
Hlavní výhodou elektronického vzdělávání je kromě ekonomické a časové úspory oproti
prezenčnímu vzdělávání ještě dokonalý přehled o intenzitě studia jednotlivých účastníků, o
jejich studijních výsledcích a tím pádem také možnost lépe ovládat vzdělávací proces
v jednotlivých studijních skupinách. Ačkoliv lze kurzy učinit atraktivními pomocí ozvláštnění
různými dynamickými a interaktivními prvky, není možné očekávat, že e‐learningové
vzdělávání dokonale nahradí prezenční kurzy. Možnost přímé fyzické interakce s živými
lektory zůstane i nadále zachována. E‐learning nám dokáže práci ulehčit, pouhé předávání
informací přenést mimo drahý čas lektora a vytvořit tak větší prostor pro účastníky, kteří
chtějí do výuky vnést vlastní názory, komentáře a příspěvky k jednotlivým odborným
tématům.
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