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Průběh projektu - přidělení
• Rozhodnutí o přidělení – 20. listopadu 2007. Projekt
byl plánován na 3 roky a předpokládal:
– 1. rok výběrové řízení na hw a sw, tzn. instalace serverů a
výběr a instalace Learning Management System (LMS),
– 2. rok tvorba a pilotní testování,
– 3. rok vyhodnocení testování + tvorba zbylých studijních
modulů.

• Od 20. listopadu 2007 jednání s MSp a snaha JA o
vytvoření Řídícího výboru a o rozjezd projektu.
• 6. 3. 2008 byla mezi Ministerstvem financí ČR a
Ministerstvem zahraničních věcí Norska podepsána
dohoda o realizaci projektu na období 20. listopadu
2007 – 30. dubna 2011.

Průběh projektu - počátek
• Projekt předpokládal, že Řídící výbor bude sloužit k operativním účelům a
bude mít cca 5 členů.
• MSp jmenovalo 11 členný ŘV, který se k prvnímu jednání sešel 5. srpna
2008.
• Na jednání 18. září 2008 byl přijat pozměněný harmonogram, protože se
projekt dostával do skluzu.
• Přes počáteční problémy se ale do konce roku 2008 podařilo vypsat
výběrová řízení na dodávku serverů a dodání systému pro elektronické
vzdělávání (LMS).
• Z technického hlediska byl projekt připraven k realizaci.
• Z hlediska obsahového bylo nutné vypsat výběrové řízení na outsourcing,
tzn. na služby firmy, která zabezpečí e-learningovou výuku v rámci
vytvořeného Vzdělávacího portálu, vyškolení autorů v psaní distančních
textů a jejich převod do prostředí LMS. Z projektu totiž nebylo možné
hradit zaměstnance JA, proto bylo nutné služby zabezpečit externě.
• Podobný problém nastal u samotného řízení projektu: projekt
předpokládal účast externího manažera nebo firmy, která zabezpečí
všechny manažerské aktivity. Do prvního kole výběrového řízení se nikdo
nepřihlásil, ve druhém kole se přihlásila jedna firma, ale smlouva s ní
nakonec uzavřena nebyla, zejména z důvodu požadavků na vícenáklady.

Průběh projektu - rozběh
• Problematika výběru externích dodavatelů byla předmětem
jednání ŘV de facto po 3/4 roku 2009.
• Vzhledem k prohlubujícímu se zpoždění projektu bylo na
jednáních ŘV v říjnu-listopadu 2009 rozhodnuto, že
manažerská činnost bude rozdělena a budou ji vykonávat:

– Ing. Ladislav Mazák jako hlavní manažer,
– PhDr. Renata Vystrčilová Ph.D. jako hlavní metodolog pro vzdělávání,
– JUDr. PhDr. Antonín Komenda, Ph.D. jako technický manažer a
manažer pro distanční vzdělávání.

• Do konce roku byly operativně zpřesněny tematické okruhy
pilotních modulů, ve výběrovém řízení vybráni jejich autoři,
proškoleni v psaní distančních opor, uzavřeny s autory
smlouvy a připomínkovány první kapitoly.
• Proběhlo připomínkové řízení k vypsání výběrového řízení na
outsourcing, které bylo vyhlášeno na samém sklonku r. 2009.

Průběh projektu - realizace
• S nabídkou nejnižší ceny bylo ve výběrovém řízení na outsourcing
vybráno v lednu 2010 konsorcium Net University, s.r.o. a Právnické
fakulty UP v Olomouci.
• Projekt se sice ocitl ve 3. roce řešení, ale z hlediska účelu projektu byl de
facto na počátku: během jednoho roku bylo nutné zvládnout aktivity
původně plánované na dva roky:
• v 1. pololetí r. 2010:

– byly zavěšeny pilotní moduly do elektronického prostředí a proběhlo pilotní
testovaní,
– bylo vypsáno výběrové řízení na autory jednotlivých modulů,
– s novými autory byly uzavřeny smlouvy a byli proškoleni v psaní distančních textů,
– elektronické systémy JA byly propojeny do jednoho celku v rámci tzv. bezešvého
přístupu do podoby jednoho vzdělávacího portálu,
– v návaznosti na toto (vnitřní) propojení bylo vytvořeno (vnější) propojení v rámci
nových webových stránek.

• Ve 2. pololetí r. 2010, na základě dalších výsledku z použití studijních opor
v rámci tzv. volného režimu, kdy studijní text může studovat ten, kdo do
příslušného prostředí má přístup, došlo k rozšíření dalších možných témat
a rozšířen počet dalších modulů, včetně uzavření nových smluv.
• Vzhledem k tomu, že se smlouvy uzavíraly individuálně, probíhalo i další
školení individuálně: byla vytvořena tzv. šablona pro psaní distančních
textů, doplněná o praktické videoukázky a animace.

Průběh projektu - výsledky
Předpoklad

Současný
stav

Účastníci elektronického vzdělávání

1000

2076/2540
11164

Z toho účastníci v rámci testování pilotních
modulů

500

895

Počet testovaných modulů

10

15

Vyškolení autorů distančních textů

20

52

Vytvoření učebních opor

60

105

Vytvoření manuálů pro práci v elektronickém
systému

3

6

Informační webová stránka

1

1

Indikátory projektu

Hw a Sw pro Vzdělávací portál JA
• Hardwarové zabezpečení: byl pořízen výkonný server využívající
moderní technologii virtualizovaného prostředí.
• Softwarové zabezpečení: pro výběr LMS projekt požadoval, aby
systém obsahoval:

– Komunikační protokol TCP/IP
– Součástí LMS – byl vlastní systém pro tvorbu studijní náplně s možností
rozšíření o nástroje třetích stran (authorware).
– Nejméně jeden nezávislý komunikační systém (ne emailovou adresu)
integrovaný do systému.
– Podpora nejrozšířenějších internetových prohlížečů (IE, Firefox, Chrome,
Opera).
– Testovací systém schopný dynamicky skládat testy pro studenty.
– Modulární architekturu systému – možnost oddělit nepoužívané části
systému.
– Škálovatelnost produktu – možnost rozložení zátěže.
– Kompletní provoz LMS bez nutnosti doplňkových konfigurací na
počítačích studentů nebo tutorů – stačí pouze kompatibilní prohlížeč.
– Implementace kurzů ve formátu SCORM2.

• Jako sw základ pro Vzdělávací portál byl na základě výběrového
řízení vybrán systém LMS UNIFOR Live!

Elektronické systémy ve vzdělávání JA
• ASJA – Asistenční Systém Justiční Akademie –přihlašovací
systém na semináře, který je zároveň i primární vstupní
branou do prostředí elektronické vzdělávání (LMS). Vytvářen
od r. 2007.
• LMS UNIFOR – samotný LMS, přístupný prostřednictvím
systému ASJA nebo přístupný i samostatně.
• TSU – Testovací systém: prostředí umožňující on-line
testování: vhodné např. při přípravě na různé typy zkoušek, v
současné době je využíván primárně pro zabezpečení
písemných zkoušek insolvenčních správců. Vytvářen od r.
2007.
• Výhody:
– Propojení do jednoho funkčního celku.
– Možnost tzv. bezešvého přístupu, tzn. uživatel se přihlásí pouze
jednou a může přecházet z jednoho systému do druhého.
– Možnost přístupu do všech systémů ze stránek Justiční akademie:
http://www.jacz.cz/

Hlavní stránka JA
Stránky Justiční
akademie
http://www.jacz.cz/

Asistenční Systém Justiční Akademie
Stránky ASJA
http://asja.jacz.cz/

LMS UNIFOR
Stránky UNIFOR
http://unifor.jacz.cz/

Testovací systém TSU
Stránky TSU
http://tsu.jacz.cz/

Přehled seminářů

Studijní moduly vázané
• Prostřednictvím systém ASJA se lze obecně přihlásit zejména
na prezenční semináře.
• Studijní moduly s podporou e-learningového textu jsou dvojí
povahy: jsou vázané a volné.
• Vázané moduly jsou součástí tzv. Blended learningu, který
kombinuje prezenční výuku s e-learningem: E-modul je vázán
na konkrétní seminář a je jeho integrální součástí (před
prezenční výukou musí např. účastník prostudovat
teoretickou část).
• Kombinované semináře jsou zřetelně označené, takže
vizuálně je hned patrné, zda seminář má nebo nemá
doprovodný text:

Studijní moduly volné
• Volné moduly nejsou vázány k žádnému konkrétnímu
semináři a jsou primárně určeny k samostudiu.
• Průběh tohoto studia je řízen prostřednictvím pokynů
autorů přímo v distančních textech.
• Nejedná se tedy o běžné texty převedené do
elektronického prostředí, ale o texty, které jsou:
– návodné,
– určené pro dospělého studujícího a
– zpracované na základě metodiky vytvořené pro psaní
distančních a elektronických textů.

• Na rozdíl od vázaných modulů je studiu volných modulů
studiem pouze na základě dobrovolnosti a subjektivní
motivace: nikdo nikoho k žádnému studiu nenutí: je
zde pouze nabídka a možnost vybrat si text a začít
studovat.

Studium je velice snadné
• Stačí se přihlásit do systému ASJA, třikrát kliknout a
začít studovat

Přechod do LMS UNIFOR

Ještě jednou dílčí výsledky
Předpoklad

Současný
stav

Účastníci elektronického vzdělávání

1000

2076/2540
11164

Z toho účastníci v rámci testování pilotních
modulů

500

895

Počet testovaných modulů

10

15

Vyškolení autorů distančních textů

20

52

Vytvoření učebních opor

60

105

Vytvoření manuálů pro práci v elektronickém
systému

3

6

Informační webová stránka

1

1

Indikátory projektu

Účastníci vzdělávání
• Účastníci: 2076/2540/11164
• V systému ASJA – k 22. únoru 2011 registrováno celkem
11164 uživatelů z justice (včetně lektorů).
• Celkem všech uživatelů přihlášených do prostředí
vzdělávacího portálu (včetně těch, kteří se přihlásili, ale
text ještě nezačali studovat):
– Vázané na semináře: 362
– Nevázané na semináře 2178
– Celkem 2540

• Celkem aktivních uživatelů přihlášených do prostředí
vzdělávacího portálů (přihlásili se a text aktivně studují
nebo text již prostudovali) :
– Vázané na semináře: 362
– Nevázané na semináře 1714
– Celkem 2076

Studium vázaných x volných modulů
• Vázané moduly: 15 modulů
– celkem 362 účastníků
– z toho 232 žen, 130 mužů

• Nevázané moduly: 45 modulů (stav k 22. únoru
2011)
– celkem 2178 uživatelů přihlášených do prostředí LMS
– celkem 1714 aktivních studujících:
• z toho 1004 žen, 710 mužů, z toho např.:
–
–
–
–

491 soudců,
210 státních zástupců,
320 justičních a právních čekatelů, VSÚ,
506 asistentů

Pilotní moduly
1. Český justiční systém I.
2. Český justiční systém II.
3. Datové schránky I.
4. Datové schránky II.
5. English for judicial purposes - General Module
6. English for judicial purposes - Civil Module
7. English for judicial purposes - Criminal Module
8. Evropská úmluva o lidských právech
9. Mezinárodní spolupráce ve věcech trestních
10.Obecná psychologie
11. Postavení státního zástupce
12. Psychologie osobnosti
13. Trest domácího vězení
14. Vzájemné uznávání soudních rozhodnutí v občanských věcech I.
15. Vzájemné uznávání soudních rozhodnutí v občanských věcech II.
Bližší údaje – viz přiložené CD, které je off-line verzí modulů.

Účastníci v rámci pilotních modulů
• Indikátor dosažení: 500
Pilotní testování:
• Vázané semináře: 362
• Nevázané semináře: 533
• Celkem pilotní testování: 895

http://www.jacz.cz/

