
POŽADAVKY NA FUNKCIONALITY LMS 
 
1. Řízení elektronického vzdělávání 

2. Tvorba kurzů 

3. Komunikace v rámci systému 

4. Tisky 

5. Statistické výstupy a reportingy 

6. Responsivní design 

7. Podpora kombinované vzdělávání 

8. Technické požadavky  

9. Bezpečnost 

 

1. Řízení elektronického vzdělávání 

a. Správa uživatelů a skupin (možnost zařazení uživatele do více skupin současně) 

b. Importy a exporty ve formátu csv 

c. Rozdělení uživatelů do rolí (administrátor, tutor, manažer kurzu, student, personalista) 

d. Kategorizace kurzů (možnost zařazovat kurzy do kategorií a podle nich vyhledávat) 

e. Správa přístupu ke kurzům (nastavení přístupu pro jednotlivce nebo celé skupiny) 

f. Časově omezený přístup (do běžícího kurzu zadat přístup pouze pro určité období) 

g.  

2. Tvorba kurzů 

a. Nástroje na tvorbu a úpravu kurzů (možnost skládání samostatných modulů do kurzu) 

b. HTML editor 

c. Podpora multimédií (obrázky, vnořené formáty, iframe) 

d. Rozšířená podpora multimédií (mp3, wav, mp4, ogv, webm, Flash) 

e. Nástroj pro tvorbu testů (interaktivní testy, okamžité vyhodnocování, rozdělení otázek do 

kategorií),  

f. Generování testů podle zadaných pravidel (náhodný výběr otázek a odpovědí, možnost 

stanovit počet otázek určité kategorie ve vygenerovaném testu) 

g. Otázky různého typu (jedna správná, více správných, přiřazování, výběr, doplňování) 

h. Tvorba kontrolních otázek a úkolů (interaktivní mód, při špatné odpovědi přesměrování 

do konkrétní části kurzu s výkladem problematiky) 

i. Možnost nastavit přístup do další části kurzu až po splnění zadaných podmínek 

j. Import a export testů a kurzů (SCORM) 

 

3. Komunikace v rámci systému 

a. Funkce nástěnky (novinky se zobrazí po přihlášení) 

b. Komunikace prostřednictvím mailového klienta 

c. Možnost zasílat soubory 

d. Možnost zasílat hromadné zpráv skupině uživatelů (studující kurzu, tutoři, …) 

e. Možnost vložení interaktivního evaluačního dotazníku 

f. Automatická komunikace systému se studujícím (odměny za pravidelné studium., 

upozornění na blížící se lhůty, motivace přidělováním bodů za zvládnuté úkoly) 

g. Propojení s EZOP (ukončení kurzu, informace o vydaném osvědčení, import uživatelů) 



h. Propojení s webem (přihlášky na kurzy, schvalování přihlášek, po schválení automatické 

zařazení do kurzu) inzerce kurzů a termínů 

i. Chatbot pro FAQ a jako průvodce systémem, kurzem 

4. Tisky 

a. Tisk obsahu kurzu do chráněného pdf 

b. Šablony pro tisk sestav (upřesnění dle konkrétních požadavků) 

c. Snadná tvorba dalších tiskových sestav 

d. Možnost tisku certifikátu (s povolením lektora nebo po dokončení kurzu, případně 

zakázání 

e. Možnost hromadného tisku certifikátů lektorem pro jeden kurz 

f. Možnost tvorby šablon certifikátů 

5. Statistické výstupy a reportingy 

a. Přehled výsledků studia (uspěl – neuspěl, čas strávený studiem, průchod testy, plnění 

jednotlivých modulů nebo etap kurzu) 

b. Přehled neaktivních studentů 

c. Detaily odpovědí na testy s možností i pozdějšího přístupu studenta k výsledkům 

d. Možnost filtrování reportů (řazení sloupců, data řadit sestupně, vzestupně) 

6. Responsivní design 

a. Optimalizace pro mobilní zařízení 

7. Podpora kombinovaného vzdělávání 

a. Možnost přihlašování na návazné prezenční kurzy 

8. Technické požadavky  

a. Korektní zobrazování ve všech běžných internetových prohlížečích - Internet Explorer, 

Edge, Firefox, Chrome, Safari, Opera. 

b. Podpora všech běžně používaných multimediálních formátů jpg, pna, gif, wma,mp3, mp4 

apod. 

c. Responsivní design pro mobilní zařízení 

d. „hlídací pes uživatelů“ (kontrola duplicit – existence emailové adresy v systému, aby se 

nezakládal nový účet) 

e. Technické řešení musí být schopno obsloužit 10.000 uživatelů v jeden okamžik (clustrové 

řešení v datovém centru na páteři internetu, případně cloud) 

f. LMS musí být customizovatelný dle potřeb provozovatele – veřejná prezentace 

organizace 

g. Uživatelská, administrátorská a provozní dokumentace 

h. Součástí dodání bude i potřebný HW k provozu, včetně zajištění rutinního provozu, 

bezpečnosti a správy SW/HW – tzv. dodání řešení na klíč 

9. Bezpečnost 

a. Dvoufázové přihlašování. 

b. zabezpečit přístup vyžadováním CAPTCHA po prvním neúspěšném pokusu o přihlášení, 

alternativně RECAPTCHA případně skórování 

c. snadný způsob zálohování, export a import veškerého obsahu kurzu. Zálohu obsahu musí 

být možné bezpečně přenést na případná další media. 

d. Zajištění bezpečného způsobu zálohování včetně disaster recovery plánů 

e. Webové řešení musí aktivně trvale vynucovat TLS 1.2 pro HTTPS 



f. Pro funkčnost LMS nebudou ze strany uživatele vyžadovány další pluginy a rozšíření 

(flash, silverlight, java apod.) 

g. Osobní údaje uživatelů budou v databázi ukládány šifrovaně nebo pouze jen 

identifikátory spojující fyzickou osobu 

h. Hesla jsou uložena výhradně zahashovaná AES256 

i. V případě umístění cluster řešení HW v DC, bude součástí dodávky pokročilý firewall a 

ochrana před DDOS, jehož rutiní provoz bude zajišťovat dodavatel 

j. každá operace v LMS provedená na uživatelské nebo administrátorské úrovni bude 

logována včetně generického sw serverů na kterých bude provozován 

k. řešení bude obsahovat systém včasného varování na bázi alertů, případně dodavatel 

musí zajistit přenos LOG ve formátu RAW do SIEM DCGOV u NAKIT. 

l. LMS musí splnit základní předpoklady pro kyberbezpečnost v souladu s zák. č. 181/2014 

Sb., a vyhl č. 82/2018 Sb., pro významný informační systém, neboť je předpoklad, že 

s novelou vyhl. č. 317/2014Sb., bude LMS z důvodu rozsahu osobních údajů v něm 

vedených, kategorizován jako VIS. 


