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Abstrakt 

Předložená stať představuje postup návrhu a tvorby elektronického dotazníkového 
systému využitelného pro sběr výzkumných dat. Tato data mohou sloužit pro potřeby 
statistického zpracování pomocí výpočetní techniky například při použití 
multidimensionálních statistických metod shlukové a faktorové analýzy. Představený systém 
byl v praxi použit při sběru výzkumných dat v rámci řešení projektu GA ČR č. P407/11/1306 
- Evaluace vzdělávacích materiálů určených pro distanční vzdělávání a e-learning. 

 

Abstract 

The present essay is a process for designing and building electronic questionnaire system 
usable for collecting research data. These data can serve the needs of statistical processing 
using computational techniques such as statistical methods multidimensional cluster and 
factor analysis. The introduced system has been used in practice to collect research data 
within the project GA ČR No. P407/11/1306 - Evaluation of educational materials for 
distance learning and e-learning. 

 

1 Úvod 

Využití informačních a komunikačních technologií při vzdělávání na všech typech škol se 
v dnešní době stává samozřejmostí. Informační a komunikační technologie přinášejí velké 
množství p u s dříve uvedenými modernizačními trendy v této oblasti. 

 

2 Důvody vedoucí k tvorbě nástojů pro plně elektronický sběr dat 

První krok zmíněného realizovaného výzkumného šetření spočíval ve vytvoření 
podmínek pro jeho realizaci. Nutnou podmínkou bylo zajištění odpovídajícího výzkumného 
vzorku studentů, kterým by mohl být distribuován výzkumný dotazník. Jelikož bylo důležité, 
aby se respondenty výzkumného šetření stali především studenti, kteří část studia realizovali 
distanční formou prostřednictvím LMS systému Unifor, a měli tudíž předchozí či aktuální 
zkušenost s touto formou studia, bylo nutné zajistit plně elektronizovaný sběr dat.  

Toto bylo zajištěno vytvořením ojedinělého databázového modulu, který byl 
zakomponován do LMS systému Unifor, ale z důvodů své modularity je možné jej 
implementovat nejen do LMS systémů, ale také do systémů studijních agend, a je možné jej 
tedy využívat nejen pro potřeby prezentovaného výzkumného šetření. Pomocí 
digitalizovaného dotazníku, který byl navázán na vytvořený databázový systém a LMS 
Unifor, došlo ke sběru potřebných dat. Tento sběr dat byl zahájen započetím letního semestru 
akademického roku 2009/2010 a probíhal do jeho ukončení. 
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3 Popis struktury vytvořeného nástroje 

Tento nástroj byl navržen a naprogramován pomocí programovacích jazyků JAVA (2) 
a PHP (3), které jsou vhodné pro tvorbu webových aplikací, neboť LMS systém využívá 
webového rozhraní pro přístup ke svému obsahu. Jelikož LMS systém Unifor všechny části 
svého obsahu uchovává v interní databázi postavené na technologii Microsoft SQL(4), bylo 
nutné i náš databázový systém vybudovat na vhodné databázové struktuře, která by jednak 
zajišťovala kompatibilitu s databázovým systémem od firmy Microsoft, a to z důvodu jeho 
velké rozšířenosti, ale umožnila i napojení na Open source (5), databázové systémy, které jsou 
využívány u některých nekomerčních LMS systémů. Byl vybrán databázový systém MySQL 
(6), který je šířen a používán pod licencí GNU GPL (česky „všeobecná veřejná licence 
GNU“). Propojení jednotlivých databází bylo provedeno pomocí technologie AJAX (6). 
Pomocí této technologie (Asynchronous JavaScript And XML) byl vytvořen řídící modul, 
který zajišťoval ověřování a přenos dat mezi databázemi MSSQL a MySQL, a dále pak mezi 
webovým rozhraním LMS systému Unifor (PHP část kódu) a webovým rozhraním 
elektronického dotazníku (JavaScript část kódu). 

Strukturu databázového dotazníkového systému, včetně vazeb na jednotlivé související 
technologie a složky LMS systému, pro zjednodušení uvádíme pouze na obrázku, neboť 
detailnější popis jednotlivých částí kódů a programovacích struktur by značně přesáhl rozsah 
předloženého článku a nebylo by ani účelné tímto čtenáře zatěžovat. 

 

 

Obrázek 1 – Struktura a vazby databázového dotazníkového systému 

 

4 Funkce pro zajištění anonymizace respondentů v rámci vytvořeného nástroje 

Dalším úkolem, v této části přípravy podmínek realizace výzkumného šetření, bylo 
zajištění anonymizace respondentů, jejich dostatečné informovanosti o základních 
vlastnostech a důvodech sběru dat pomocí elektronického dotazníku. Jelikož distanční 
vzdělávání formou e-learningu, jako jednu z nutných podmínek vzdělávání, stanovuje 
možnost určení vlastního tempa a rozložení studia, bylo nutné počítat s tím, že někteří 
respondenti výzkumný dotazník nevyplní najednou, ale budou jej vyplňovat po částech. 
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V tomto okamžiku došlo k jasnému střetu obou záměrů. Pokud se měl rozpracovaný 
výzkumný dotazník přiřadit ke správnému uživateli, byla by porušena podmínka anonymnosti 
sběru dat, neboť v rámci systému musel být dotazník jednoznačně přidělen konkrétnímu 
uživateli a naopak. V tuto chvíli jsme využili vlastnosti LMS systému Unifor, který je také 
napojen na systém studijní agendy STAG, v němž jsou studenti identifikováni pomocí 
osobního čísla, které je generováno automaticky a není takřka možné ovlivnit, jaké osobní 
číslo kterému studentovi bude přiděleno.  

Tímto opatřením tedy došlo k potřebné anonymitě sběru dat, ale byla zaručena vazba na 
konkrétního respondenta výzkumného šetření. Tato vzájemná vazba mezi uživatelem LMS 
systému Unifor a osobním číslem v rámci studijní agendy STAG (http://stag.zcu.cz) byla 
uložena pouze a jen v rámci databáze dotazníkového systému, kde byla nejen zašifrována, ale 
také vynásobena, číslo po čísle, pomocí náhodně generovaných čísel funkce random (7). Ve 
všech výstupech (grafy, tabulky apod.) jsou tedy místo označení konkrétního respondenta 
uváděna takto upravená osobní čísla. 

 

5 Funkce pro zajištění informovanosti respondentů v rámci vytvořeného nástroje 

Poslední částí přípravy podmínek pro realizaci výzkumného šetření bylo vytvoření 
uživatelského rozhraní elektronického dotazníku, které by obsahovalo nejen vlastní 
dotazníkové otázky, ale také informaci o způsobu jeho vyplnění, vysvětlení důvodu sběru dat 
a také pokyny k vyplnění celého dotazníku. Celé uživatelské rozhraní elektronického 
dotazníku bylo koncipováno tak, aby práce s ním byla uživatelsky příjemná a použité ovládací 
prvky byly uživateli důvěrně známé a také přehledné. Ukázku jedné dotazníkové otázky uvádí 
níže uvedený obrázek. 

 

 

Obrázek 2 – Ukázka uživatelského rozhraní elektronického dotazníku. 

 

Takto koncipovaný elektronický dotazník, uvedený podpornými pokyny k vyplnění, byl 
v LMS systému uveden vysvětlujícím textem, jenž se ve formě samostatného okna zobrazoval 
všem uživatelům, kteří nedokončili vyplnění dotazníku. Uživatel měl samozřejmě v jakékoliv 
fázi vyplnění dotazníku odmítnout či přerušit. Na obrázku 3 je zobrazeno úvodní informační 
okno elektronického dotazníku. 
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Obrázek 3 – Úvodní informační okno elektronického dotazníku 

 

Po dokončení výše uvedených příprav bylo možné zahájit sběr a vyhodnocení dat, 
nutných pro ověření uvedeného výzkumného předpokladu a hypotéz na základě použití 
vícerozměrných statistických metod. Sběr potřebných dat probíhal od 1. 3. 2010 do 10. 6. 
2010, to znamená po dobu jednoho semestru. Pomocí popsaného databázového 
dotazníkového systému se podařilo oslovit celkem 1033 studentů PdF UP Olomouc, kteří 
kompletně vyplnili 734 dotazníků, jež bylo možné použít pro statistické zpracování. 
Návratnost dotazníků tedy dosáhla hodnoty 71 %, což bylo potěšující.  

 

6 Závěr  

Prezentovaný nástroj určený pro sběr výzkumných dat, postavený na platformě AJAX 
a MySQL se v praxi plně osvědčil a umožnil získat celou řadu výzkumných dat, které by se 
při klasickém sběru dat pomocí „papírových“ dotazníků nepodařilo získat. 

Mezi hlavní výhody sběru výzkumných dat touto formou patří především tyto: 

- Vysoká míra návratnosti dotazníků. Tuto skutečnost můžeme doložit tím, že v rámci 
prvního použití tohoto nástroje dosahovala návratnost plně vyplněných dotazníků výše 
71 %. 

- Uživatelský komfort pro respondenty výzkumu. Respondenti výzkumu velmi snadno 
manipulují s dotazníkem a nejsou zatěžováni složitou manipulací s papírovým 
dotazníkem. 

- Jednoznačné zacílení na relevantní výzkumný vzorek. Tímto způsobem sběru dat bylo 
zajištěno, že se výzkumný dotazník dostane skutečně pouze k těm respondentům, kteří 
byli cílovou skupinou výzkumu. 

- Rychlé a snadné použití získaných dat pro zpracování s využití statistického software. 
Při použití „papírového“ dotazníku je velmi namáhavé a zdlouhavé přenesení 
získaných údajů do elektronické podoby vhodné pro počítačové zpracování dat.  

- Omezení chybovosti dat v dotazníku. Každý respondent výzkumu může velmi snadno 
a rychle opravit případný omyl a je také eliminována chybovost při přenášení dat 
z „papírového“ dotazníku do použitelné elektronické podoby. 
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