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Motivace:Motivace: hledhledáánníí efektivnefektivníích forem  výuky v ch forem  výuky v 
bakalbakaláářřskskéé formforměě studiastudia

�� VytvoVytvořřeneníí systsystéémových pmových přředpokladedpokladůů pro výuku prpro výuku práávnvníích pch přředmedměěttůů v v 
prezenprezenččnníím i kombinovanm i kombinovanéém studiu na ESF: m studiu na ESF: 
a)   tvorba studijna)   tvorba studijníím materim materiáállůů: interaktivn: interaktivníí osnovy posnovy přředmedměěttůů,    ,    

aktualizace distanaktualizace distanččnníí studijnstudijníí opory a dalopory a dalšíších studijnch studijníích ch 
materimateriáállůů, , PowerPower--pointovpointovéé prezentace, pprezentace, přříípadovpadovéé studie, odkazy na studie, odkazy na 
aktuaktuáálnlníí odbornodbornéé ččlláánky a statnky a statěě

b)  vypracovb)  vypracováánníí zkuzkuššebnebníích testch testůů pro prpro průůbběžěžnnéé ovověřěřovováánníí znalostznalostíí
zz jednotlivých studijnjednotlivých studijníích modulch modulůů a zkua zkuššebnebníích testch testůů pro pro 
zzáávvěěrereččnou zkounou zkouššku zku z ppřředmedměětu Obchodntu Obchodníí prpráávo vo 

c)  tvorba pc)  tvorba přříípadových studipadových studiíí pro seminpro semináářře v prezene v prezenččnníím studiu a m studiu a 
tvorba zadtvorba zadáánníí POTPOTůů pro kombinovanpro kombinovanéé studium, studium, 

d)  aktualizace ed)  aktualizace e--learningovlearningovéé aplikace pro výuku kurzu Obchodnaplikace pro výuku kurzu Obchodníí
prpráávo a Zvo a Zááklady prklady prááva pro obory s ekonomickým zamva pro obory s ekonomickým zaměřěřeneníím m –– v v 
HTML formHTML formáátu s hypertextovými odkazytu s hypertextovými odkazy

e)  vytvoe)  vytvořřeneníí organizaorganizaččnněě--technických ptechnických přředpokladedpokladůů pro vyupro využžititíí
popoččíítataččových uových uččeben k semineben k semináárnrníí výuky Obchodnvýuky Obchodníího prho prááva na va na 
popoččíítataččových uových uččebnebnáách ch –– systsystéém zadm zadáávváánníí ppřříípadových studipadových studiíí, , 
jejich zpracovjejich zpracováánníí, vyu, využžíívváánníí odevzdodevzdáávváárenren, syst, systéém kontroly a m kontroly a 
komunikace se studenty, vyukomunikace se studenty, využžíívváánníí prpráávnvníího informaho informaččnníího ho 
systsystéému ASPI mu ASPI 
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ŘŘeeššiteliteléé

�� JUDr. J. JUDr. J. ŠŠedovedováá, CSc. , CSc. –– vedved. . řřeeššitelskitelskéého týmuho týmu

�� JUDr. T. JUDr. T. FoltasFoltas, , PhPh.D .D –– řřeeššitelitel

�� PhDr. Mgr. D. PhDr. Mgr. D. HrabincovHrabincováá –– řřeeššitelitel

AdministrativnAdministrativněě--technicktechnickáá pomoc:pomoc:

�� JiJiřříí BartoBartošš –– techniktechnik

�� Emilie Emilie JirkuvovJirkuvováá –– administradministr. pracovn. pracovnííkk

�� Mgr. Z. Mgr. Z. BilBilííkk –– techniktechnik
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OOČČEKEKÁÁVANVANÉÉ EFEKTYEFEKTY

�� vytvovytvořřeneníí zzáákladkladůů jednotnjednotnéého prostho prostřřededíí, v n, v něěmmžž bude rozvbude rozvííjena jena 
prpráávnvníí výukavýuka

�� ObsahovObsahováá koordinace, provkoordinace, prováázanost, nzanost, náávaznosti, hypertextovvaznosti, hypertextovéé
odkazy, odkazy na zodkazy, odkazy na záákony, webovkony, webovéé strstráánky, odbornnky, odbornéé ččasopisy asopisy 
apod. apod. ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ IS + softwarovIS + softwarováá aplikaceaplikace

�� Koordinace ovKoordinace ověřěřovováánníí znalostznalostíí ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ prprůůbběžěžnnéé test + zkoutest + zkoušškovkovéé
testytesty s vyus využžititíím aplikacm aplikacíí ISuISu (zkou(zkouššky na poky na poččíítataččových ových 
uuččebnebnáách nebo ch nebo scenovscenováánníí) postupn) postupněě u vu vššech prech práávnvníích ch 
programovprogramověě povinných ppovinných přředmedměěttůů ((šškk. r. 2007/2008: Z. r. 2007/2008: Zááklady klady 
prprááva va –– 1 700 student1 700 studentůů,  Obchodn,  Obchodníí prpráávo 1 500 studentvo 1 500 studentůů))

�� Motivace studentMotivace studentůů k k samostatnsamostatnéé prprááci a uvaci a uvažžovováánníí, k , k vyuvyužžíívváánníí
modernmoderníích informach informaččnníích zdrojch zdrojůů, k v, k věěttšíší odpovodpověědnosti dnosti 

�� MoMožžnost nost spojovspojováánníí a kombinova kombinováánníí samostatných MODULUsamostatných MODULU
(samostatných studijn(samostatných studijníích blokch blokůů, t, téémat) podle pomat) podle požžadavkadavkůů oboroborůů

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ ESF i dalESF i dalšíších fakulta (v ch fakulta (v sousoučč. FF, . FF, PPřřFF, , PSpSPSpS))

�� Koordinace spoluprKoordinace spoluprááce internce interníích uch uččitelitelůů + extern+ externíích ch 
pracovnpracovnííkkůů
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Odkazy:      Odkazy:      

�� Odkaz na sloOdkaz na složžku se studijnku se studijníími materimi materiáály: ly: 

https://is.muni.cz/auth/el/1456/jaro2007/PPOPRI/https://is.muni.cz/auth/el/1456/jaro2007/PPOPRI/

SloSložžka, v nka, v níížž jsou ulojsou uložženy kompletneny kompletněě vvššechny materiechny materiáály, vly, vččetnetněě
interaktivninteraktivníí osnovy a osnovy a odevzdodevzdáávváárenren..

https://is.muni.cz/auth/el/1456/jaro2007/PPOPRI/index.qwarphttps://is.muni.cz/auth/el/1456/jaro2007/PPOPRI/index.qwarp

http://is.muni.cz/auth/el/1456/jaro2007/PPOPRI/4137723/PravoESFMhttp://is.muni.cz/auth/el/1456/jaro2007/PPOPRI/4137723/PravoESFMU07KV.ziU07KV.zi
pp

VypracovVypracováánníí zkuzkuššebnebníích testch testůů pro prpro průůbběžěžnnéé ovověřěřovováánníí znalostznalostíí
zz jednotlivých studijnjednotlivých studijníích modulch modulůů a zkua zkuššebnebníích testch testůů pro zpro záávvěěrereččnou nou 
zkouzkouššku zku z ppřředmedměětu Obchodntu Obchodníí prpráávo I. vo I. 

Odkaz na vytvoOdkaz na vytvořřenenéé sady otsady otáázek:zek:

https://is.muni.cz/auth/el/1456/jaro2007/PPOPRI/1534379/bank/364https://is.muni.cz/auth/el/1456/jaro2007/PPOPRI/1534379/bank/3646696/6696/
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VyuVyužžititíí výsledkvýsledkůů projektu:projektu:

AkreditovanAkreditovanéé ppřředmedměěty ve studijnty ve studijníích programech ESF: ch programech ESF: 

�� ObchodnObchodníí prpráávo I.  (programovvo I.  (programověě povinný ppovinný přředmedměět ESF) t ESF) 
Ve Ve šškk. r. 2007/2008 se p. r. 2007/2008 se přředpokledpoklááddáá, , žže pe přředmedměět bude vyut bude vyuččovováán  n  
vv 1. ro1. roččnnííku ve vku ve vššech formech formáách studia ch studia -- cca 1.500 studentcca 1.500 studentůů..

�� ZZááklady prklady prááva  (programovva  (programověě povinný ppovinný přředmedměět ESF) t ESF) 
V podzimnV podzimníím semestru m semestru šškk. r. 2007/2008 je zaps. r. 2007/2008 je zapsááno vno vííce jak      ce jak      
1.700 student1.700 studentůů ve vve vššech formech formáách ch studia.studia.

�� PrPráávo a finance (oborovvo a finance (oborověě povinný ppovinný přředmedměět t –– FinanFinanččnníí podnikpodnikáánníí))

�� ObchodnObchodníí prpráávo II. (oborovvo II. (oborověě volitelný pvolitelný přředmedměět t -- PodnikovPodnikovéé
hospodhospodáářřstvstvíí -- ESF)ESF)


