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1 Informácie o projekte 
1.1 Úvod 
Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie uceleného súboru šiestich vzdelávacích kurzov určených 
predovšetkm pre študentov stredných odborných škôl s elektrotechnickým zameraním. Ďalším 
dôležitým výstupom projektu bolo vytvorenie metodických pokynov pre zaradenie týchto učebných 
pomôcok do štandardných učebných plánov. Na základe metodických pokynov je potom možné zo 
strany pedagógov, lektorov a majstrov odborného výcviku viesť a motivovat študentov k aktívnemu a 
systematickému využívaniu vzdelávacích kurzov vo výučbe a pri samoštúdiu. Riadenie týchto 
procesov je úzko koordinované v spolupráci s hlavnými partnermi projektu působiacimi v 
jednotlivých zúčastnených štátoch. 

1.2 Partneri projektu 
 Partnerské inštitúcie State

1 České vysoké učení technické v Prahe CZ
2 Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky, Praha CZ
3 Kybertec, s.r.o., Chrudim CZ
4 Slovenská technická univerzita v Bratislave SK
5 Univerza v Mariboru SL
6 Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona ES
7 Siemens Program and System Engineering, s.r.o., Bratislava SK
8 Fredrika Bremer Gymnasierna, Haninge SE
9 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera, Bratislava SK

10 Stredná odborná škola, Banská Bystrica SK
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2 Popis kurzov 
2.1 Zoznam kurzov a ich osnova 

KURZ 1: NGN – SIETE NOVEJ GENERÁCIE – VYBRANÉ KAPITOLY 

• Úvod do problematiky NGN (koncepcia, charakteristiky, architektúry, služby a protokoly) 
• Distribucia digitálneho televízneho vysielania – technologia DVB 
• Technológie pro mobilné prístupové siete 
• Technológia IPTV 
• Televizne vysielanie a širokopásmový internet – technológia HBBTV  
• Siete na doručovanie obsahu – systémy CDN 
• Optické technológie – siete PON a systémy WDM 

KURZ 2: ZABEZPEČENIE INFORMÁCIÍ A SIETÍ 

• Úvod do problematiky 
• Škodlivý softvér a antivírusové programy 
• Bezpečnostné služby a mechanismy 
• Základy kryptografie 
• Digitálne certifikáty a správa kľúčov 
• Bezpečnosť sieťových služieb 
• Vonkajšie zabezpečenie 
• Bezpečnosť v bezdrôtových sieťach 

KURZ 3: KOMUNIKAČNÉ SIETE A INTERNETOVÝ PROTOKOL VERZIE 6 

• Vlastnosti protokolu IPv6 
• Formát datagramu 
• Adresy IPv6 
• Protokol ICMPv6 
• Objavovanie susedov 
• Automatická konfigurácia 
• Bezstavová automatická konfiguracia  
• Protokol DHCPv6 
• Systém názvov domén (DNS) 
• Mobilita zariadení pri IPv6 
• Mechanizmy prechodu z IPv4 na IPv6 

KURZ 4: MOBILNÉ SIETE 

• Úvod do problematiky 
• Mobilné telekomunikačné siete – základné princípy 
• Mobilné siete GSM – mobilné siete 2. generácie 
• Mobilné siete UMTS – mobilné siete 3. generacie 
• Mobilné siete LTE(-A) – mobilné siete 3. a 4. generacie 
• Siete Ad Hoc 
• Širokopásmové distribučné systémy – systémy LMDS a MMDS 
• Problematika lokalizácie, navigačné systémy 
• Aktuálne trendy a budúcnosť mobilných sietí 
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KURZ 5: MULTIMÉDIÁ 

• Signály a ich spracovanie (digitalizácia, modulácia) 
• Vzťah medzi časovou a frekvenčnou oblasťou (konvolúcia, prenosová funkcia, transformácia) 
• Analógové a digitálne technológie (multiplexovanie, číslicová filtrácia signálu (filtre FIR a IIR)) 
• Komunikačný kanál 
• Metódy kompresie dát 
• Spracovanie multimédií (syntéza reči, rozpoznávanie obrazu, animácia) 
• Príklady v prostredí MATLAB 

KURZ 6: LOGICKÉ A ČÍSLICOVÉ SYSTÉMY – VYBRANÉ KAPITOLY 

• Základné pojmy (logická premenná, logická funkcia, Booleova algebra) 
• Reprezentácia dát v číslicových systémoch – kladné a záporné čísla 
• Princíp minimalizácie logických funkcií, Karnaughova mapa 
• Návrh kombinačných a sekvenčných logických obvodov, príklady 
• Základy číslicového spracovania signálov, princíp vzorkovania, kvantovanie, prenosová 

funkcia a frekvenčná charakteristika lineárnych číslicových systémov 
• Simulácia v prostredí MATLAB 

2.2 Autori jednotlivých kurzov 
 Názov kurzu Autorská organizácia 

1 NGN – siete novej generácie – vybrané kapitoly Slovenská technická univerzita v Bratislave
2 Informačná a sieťová bezpečnosť Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona
3 Sieťové problémy a IPv6 České vysoké učení technické v Praze 
4 Mobilné siete České vysoké učení technické v Praze 
5 Multimédiá Slovenská technická univerzita v Bratislave

Siemens PSE, s.r.o., Bratislava 
6 Logické a číslicové systémy – vybrané kapitoly Kybertec, s.r.o., Chrudim

2.3 Accessible language versions 
 Názov kurzu Jazykové verzie 

1 NGN – siete novej generácie – vybrané kapitoly anglická, česká, slovenská 
2 Informačná a sieťová bezpečnosť anglická, česká, slovenská, slovinská, 

španielska, švédska 
3 Sieťové problémy a IPv6 anglická, česká, slovinská 
4 Mobilné siete anglická, česká, španielska, švédska 
5 Multimédiá anglická, česká, slovenská, švédska 
6 Logické a číslicové systémy – vybrané kapitoly anglická, česká, slovinská, španielska 
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3 Študijné materiály 
3.1 Typy dostupných materiálov 
3.1.1 Elektronická kniha 
Elektronická kniha, resp. e-kniha, obsahujúca jednotlivé vzdelávacie kurzy, je vytvorená a 
koncipovaná tak, aby mohla byť čítaná na väčšine čítačiek, a prípadne i tabletov, dostupných 
v súčasnej dobe na európskom trhu. Podporovaný je otvorený formát elektronických publikácií EPUB 
a proprietárny formát AZW pre čítačky značky Kindle. 

3.1.2 Elektronická predloha pre tlač 
Elektronická predloha vzdelávacích kurzov určená pre tlač ponúka možnosť tvorby výučbových 
materiálov v klasickej papierovej podobe a zahŕňa kompletný obsah elektronických kníh. Primárnym 
zámerom je podpora i tých účastníkov vzdelávacích kurzov, ktorí nemajú k dispozícii elektronickú 
čítačku či tablet alebo je pre nich práca s čítačkou, resp. tabletom obtiažna. Ďalej môže byť tlačená 
verzia vzdelávacích kurzov v určitých prípadoch vhodnejšia pre študentov, napr. vďaka možnosti 
zápisu poznámok a komentárov priamo do vzdelávacieho materiálu, ale i pre vyučujúcich 
pripravujúcich vlastnú výučbu. Distribúcia je zaistená prostrednictvom otvoreného formátu PDF s 
rozmerom strán formátu A4. 

3.1.3 1.6.3 Prekladový a výkladový multimediálny odborný slovník 
Prekladový slovník zaisťuje preklad dôležitých odborných termínov vytipovaných z obsahu 
jednotlivých vzdelávacích kurzov. Možnosť prekladu týchto pojmov umožňuje predovšetkým ľahšiu 
orientáciu v študovanej problematike, ale prináša i možnosť získania znalostí a schopností 
použiteľných pri štúdiu ďalších odborných publikácií a článkov napísaných v inom ako rodnom jazyku. 
Prekladový slovník zahŕňa osem jazykov, konkrétne angličtinu, češtinu, slovenčinu, slovinčinu, 
španielčinu, švédčinu, francúzštinu a nemčinu. Vo všetkých vyššie uvedených jazykoch ponúka nielen 
vlastný textový preklad vybraného pojmu, ale zároveň i jeho posluchovú reprezentáciu. Vybrané 
odborné termíny sú naviac vo všetkých jazykoch doplnené o výklad, prípadne základné definície či 
ďalšie vysvetlenie vybraného pojmu. 

3.1.4 Elektronický výučbový balíček 
Výučbové materiály zo všetkých dostupných vzdelávacích kurzov sú spracované formou 
elektronického výučbového balíčka (vo formáte SCORM), distribuovaného a prispôsobeného pre 
prostredie LMS MOODLE. 

3.1.5 Pracovné listy 
Pre všetky dostupné vzdelávacie kurzy sú pripravené pracovné listy v otvorenom formáte PDF, ktorý 
je optimalizovaný pre tlač a vo formáte DOCX, ktorý je vhodný pre dodatečné úpravy či doplnenie zo 
strany vyučujúcich. Pracovné listy sú ďalej vytvorené vo dvoch variantoch. Prvý variant je bez riešenia 
a je teda primárne určený pre študentov, druhý variant je určený výhradne pre vyučujúcich a 
obsahuje i správne riešenie pracovného listu. Pre vyučujúcich je k dispozícii i editovateľný variant 
študentskej verzie pracovného listu. 

1.1 Zdroj študijných materiálov 
Všetky vyššie uvedené študijné materiály je možné voľne získať na webovom portále projektu 
IMProVET, konkrétne na webovej adrese http://improvet.cvut.cz v sekcii Courses. 
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4 Práca s čítačkou 
4.1 Softvér pre nahranie kurzu do čítačky 
Jednotlivé vzdelávacie kurzy z webového portálu projektu IMProVET je možné jednoducho nahrať do 
elektronickej čítačky napríklad pomocou voľne dostupného a ľahko ovládateľného programu 
CALIBRE. Aktuálnu verziu programu je možné získať na webovej adrese http://calibre-ebook.com. 
Tento program tiež umožňuje prevod pôvodného formátu vzdelávacích kurzov do iného Vami 
požadovaného formátu, či úpravu podoby vzdelávacích kurzov pre ich následné pohodlnejšie čítanie. 
Po inštalácii programu je potrebné uskutočniť základné nastavenie programu pomocou uvítacieho 
sprievodcu. Nastavíte tu komunikačný jazyk, umiestnenie knižnice Vašich elektronických kníh a typ 
Vašej čítačky. 

Ovládanie programu je veľmi intuitívne, ako môžete vidieť z nasledujúceho priloženého obrázka (viď 
obr. 4.1). 

 

Obr. 4.1 – Ukážka prostredia programu CALIBRE   

Ovládacie prvky a tlačidlá sú usporiadané na lište umiestnenej v hornej časti okna programu. Vybrané 
publikácie je možné archivovať buď v tzv. Knižnici (tlačidlo Knižnica), čo je archív publikácií uložený 
priamo na pevnom disku Vášho počítača, alebo priamo v čítačke (tlačidlo Zariadenie). Obsah knižnice, 
resp. čítačky je zobrazený v zozname umiestnenom v strednej časti okna programu. Obsah je možné 
kedykoľvek aktualizovať pridaním, resp. odobraním vybranej publikácie/publikácií (tlačidlá Pridať 
knihy/Odstrániť knihy). Ak ste aktualizovali obsah svojej knižnice a požadujete mať rovnaký obsah i v 
čítačke, nezabudnite stlačiť pred ukončením práce s programem tlačidlo Odoslať do zariadenia, aby 
došlo ku aktualizácii obsahu čítačky. V prípade, že ste aktualizovali obsah čítačky priamo, potom 
predchádzajúci krok nie je nutný. 
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4.2 Ovládanie kurzorov elektronickej knihy v čítačke 
4.2.1 Práca s obsahom kurzu 
Každý vzdelávací kurz je vo svojej úvodnej časti doplnený štrukturovaným interaktívnym obsahom, 
pomocou ktorého sa dá efektívne pohybovať v rámci e-knihy a prechádzať tak priamo na vybrané 
partie či kapitoly. Niektoré čítačky umožňujú využiť i obsah generovaný automaticky z obsahu e-
knihy. Práca s ním je ale veľmi podobná ako práca s obsahom, ktorý je súčasťou samotnej e-knihy. 

4.2.2 Možnosť zväčšovania grafických objektov 
Všetky typy čítačiek sú pri zobrazovaní grafických objektov výrazne obmedzené veľkosťou svojho 
displeja. Toto obmedzenie sa ešte zdôrazní pri zobrazení grafických objektov súčasne so sprievodným 
textom. Na dosiahnutie lepšej čitatelnosti grafických objektpv je možné si vybrané grafické objekty 
zväčšiť pomocou odkazu „Zväčšiť“, ktorý je umiestnený bezprostredne pod týmto objektom. V 
prípade, že táto možnosť pri obrázku nie je, je už obrázok zobrazený vo svojej originálnej veľkosti. V 
prípade čítačiek typu Kindle nie je dostupný interaktívny prvok (odkaz) „Zväčšiť“ (viď obr. 4.2).  
Zväčšenie grafického objektu v čítačkách Kindle je možné presunom kurzora na vybraný objekt, 
následne sa ikona kurzora zmení na obrázok lupy a stlačením príslušného potvrdzovacieho tlačidla je 
následne daný objekt zväčšený. Zväčšením zobrazenia grafického objektu s väčším využitím plochy 
displeja čítačky či tabletu dochádza k podstatnému zlepšeniu čitatelnosti vlastného obsahu objektu. 
Pre návrat do pôvodného zobrazenia slúži zvýraznený odkaz „Späť“ umiestnený vľavo dolu pod 
grafickým objektom alebo pomocou integrovaného tlačidla čítačky, ktoré je však dostupné len u 
niekterých typov čítačiek. 

 

Obr. 4.2 – Príklad zobrazenia grafického objektu s možnosťou jeho zväčšenia 
Odkaz „Zväčšiť“ (angl. „Zoom in“) a odkaz „spät“ (angl. „Back“) 
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4.2.3 Riešenie príkladov 
Niektoré výučbové moduly sú doplnené o príklady, ktoré je odporučené v súvislosti so štúdiom danej 
problematiky vyriešiť. Príklady sú v texte označené piktogramom a popiskou Príklad. Vlastné riešenie 
príkladov je z dôvodu motivácie študentov zámerne (ale len na prvý pohľad) skryté. Po vyriešení 
príkladu je totiž pomocou odkazu „Riešenie“, ktorý je umiestnený pod vlastným zadaním príkladu, 
možné zobraziť ukážkové správne riešenie. Na konci zobrazeného riešenia je zobrazený odkaz „Späť“ 
pre návrat na pôvodné miesto v e-knihe. 
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5 Práca so systémom LMS MOODLE 
Výučbovú časť projektu IMProVET nájdete na webovej adrese http://improvet.cvut.cz. Označená je 
ikonou systému MOODLE a popiskou Learning Part, ktorá je umiestnená v ľavej hornej časti stránky. 
Kliknutím na ikonu sa presuniete na prihlasovaciu obrazovku, prostredníctvom ktorej máte možnosť 
získať prístup k požadovaným kurzom v systéme LMS MOODLE. 

5.1 Vytvorenie účtu 
Ak sa prihlasujete do výučbovej sekcie prvýkrát, je nutné najprv založiť nový účet vyplnením 
formulára Nový účet. Odkaz na tento formulár je priamo z úvodnej prihlasovacej obrazovky sekcie 
Learning Part, tlačidlo „Začnite teraz vytvorením nového účtu!“. Vo formulári vyplňte povinné položky 
označené hviezdičkou (*Povinné). Vyplnený formulár odošlite tlačidlom „Vytvoriť môj nový účet“. Po 
odoslaní formulára Vám príde na e-mailovú adresu uvedenú vo formulári správa s ďalšími pokynmi 
na dokončenie vašej registrácie. Po úspešnom dokončení procesu registrácie sa môžete prihlásiť. 

Ak narazíte kedykoľvek v priebehu vytvárania účtu na nejaké ťažkosti, kontaktujte správcu webových 
stránok projektu IMProVET na emailovej adrese improvet@fel.cvut.cz. 

5.2 Vstup do kurzu 
Pred vstupom do kurzov je nutné sa najprv prihlásiť prostredníctvom svojho registrovaného účtu. Po 
prihlásení sa na obrazovke objaví rozcestník k jednotlivým vzdelávacím kurzom. Prvá úroveň 
rozcestníka rozlišuje jednotlivé jazykové verzie vzdelávacích kurzov. Po kliknutí na vybraný jazykový 
variant kurzov sa už objaví vlastný zoznam kurzov. Kliknutím na vybraný kurz sa tento kurz otvorí. Na 
stránke kurzu potom nájdete odkazy na vlastný výučbový materiál, ďalej potom verziu výučbového 
materiálu určenú pre tlač, pracovné listy, test a diskusné fórum. 
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6 Spätná väzba 
6.1 Dotazník 
Zmyslom zavedenia dotazníkov je zajistiť čo najužšiu spätnú väzbu od používateľov vzdelávacích 
kurzov. Táto spätná väzba umožní na jednej strane tvorcom vzdelávacích kurzov tieto kurzy ďalej 
rozvíjať a zdokonaľovať, na druhej strane dokáže pre vyučujúcich zmapovať súčasné možnosti 
študentov a žiakov, s ktorými sú v priamom kontakte, a zachytiť ich názory na moderné chápanie 
výučbových materiálov. K dispozícii sú preto dva varianty dotazníkov. Jeden je určený pre študentov 
(dotazník ŠTUDENT), druhý je určený pre vyučujúcich (dotazník UČITEĽ). Dotazníky sú voľne prístupné 
na stiahnutie na webovom portále projektu IMProVET, konkrétne na webovej adrese 
http://improvet.cvut.cz v sekci Courses. Dotazníky tu nájdete lokalizované pre každý vzdelávací kurz 
zvlášť. 

Dotazníky je možné vyplniť buď priamo v elektronickej forme, alebo je možné si formulár uložiť vo 
formáte PDF, vyplniť ho off-line v tlačenej podobe a následne ho poslať na adresu: ČVUT v Praze, 
Fakulta elektrotechnická, Katedra telekomunikační techniky, Technická 2, Praha 6, 166 27. 
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7 Kontakt 
Českého partnera projektu (ČVUT v Prahe) resp. vybraných tvorcov vzdelávacích kurzov môžete 
kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy projektu IMProVET: improvet@fel.cvut.cz. 

Ďalšie informácie tiež nájdete na stránkach projektu IMProVET: http://improvet.cvut.cz. 

 


