
E-learning 
pohledem studenta

« Studentův rozcestník
Studenti mají ve svém rozcestníku připraveno rozbalovací menu 
pro každý zapsaný předmět ve vybraném období. V menu se pak 
objeví odkazy týkající se pouze daného předmětu (odkaz do složky 
stu dijních materiálů, otevřené odevzdávárny, seznam odpovědníků, 
interaktivní osnova předmětu, vypsané rozpisy témat, diskusní fóra, 
poznámkové bloky atd.) a praktické informace k němu (způsob 
ukončení, obdržená známka, počet kreditů, rozvrh, přihlášení 
k seminární skupině apod.). Takže mají vše potřebné na jednom 
místě.

Studentův rozcestník pohledem vyučujícího »
V Informačním systému má učitel k dispozici možnost podívat se 
ve svém předmětu na vybrané e-learningové aplikace pohledem 
konkrétního studenta. Může si například ověřit, že se studentovi 
správně zobrazuje hodnocení v poznámkovém bloku i se zadaným 
komentářem. Jednoduše zkontroluje, které části interaktivní  osnovy 
student opravdu vidí a které odpovědníky může spustit.

« Studentův seznam dostupných odpovědníků
Studentovi se v rozcestníku zobrazují jen zveřejněné odpovědníky 
(bez ohledu na to, zda s nimi může pracovat) i s dalšími informa-
cemi – dle nastavení odpovědníku se  zobrazuje informace o splnění, 
dosažených bodech a do kdy je možné odpovědník skládat.

Učitelův seznam vytvořených odpovědníků »
Učitel v aplikaci Správa odpovědníků vidí všechny odpovědníky 
daného předmětu. 

« Studentův pohled na poznámkové bloky
Student vidí v rozcestníku pouze zveřejněné poznámkové bloky 
a v nich pouze své hodnocení.

Učitelův pohled na obsah poznámkového bloku 
studenta »

Učitel vidí veškeré poznámkové bloky daného studenta v sekci 
 Informace o studentovi.

« Odevzdávárny otevřené danému studentovi
Student vidí v rozcestníku jen jemu určené odevzdávárny, pokud je 
tak nastaveno, případně do kdy může úlohu odevzdat.

Všechny založené odevzdávárny »
Učiteli se ve Správci souborů zobrazují veškeré založené 
odevzdávárny (složky) a jejich soubory.
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Osobní administrativa » Učitel » Odpovědníky: E-learning pohledem studenta.
IS MU je sofistikovaný systém, který každému uživateli zpřístupňuje agendy přesně podle toho, jakou roli na univerzitě  vykonává. 
Odkazy, které vidí učitel, se proto liší od těch, které vidí student. Učitel má pro každý svůj předmět Záznamník učitele, student všechny své 
předměty vidí v rozcestníku Student.
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