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Předmluva
.

S e-learningem se na Masarykově univerzitě dnes už setkává téměř každý student. Představuje především elektronickou podporu kontaktní výuky, ale nachází svoji roli i v plně online kurzech. A tak
výuku na naší univerzitě dnes zkvalitňují a zefektivňují moderní multimediální učebnice nebo interaktivní pomůcky.
Těší mne, že vznikl Katalog e-learningu, který umožní nahlédnout na kreativní a didaktické metody využívání moderních informačních technologií v různých předmětech vyučovaných napříč celou Masarykovou univerzitou. Naleznete zde působivé výsledky prezentující práci našich učitelů
a spolupráci s našimi informatiky, můžete objevit tipy na využívání multimédií ve výuce, osvědčené
postupy online spolupráce se studenty i nekonvenční přístupy v testování.
Jsme rádi, že jsme přítomni při rozvoji e-learningu na Masarykově univerzitě, ať už tím, že již od roku
2004 vyvíjíme a integrujeme e-learningové nástroje přímo do studijního Informačního systému MU,
nebo tím, že poskytujeme běžnou i specializovanou podporu právě při tvorbě těchto výjimečných
učebních materiálů pro výuku.
Chtěli bychom, aby katalog byl pro Vás místem plným inspirace a nápadů.

za Vývojový tým IS MU
doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.
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Akademické psaní
.PhDr. Jaroslav Nekuda

.Mgr. Jiří Poláček, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BDX_AKAP

.
Akademické psaní je plně bezkontaktním e-learningovým
kurzem, který si každoročně zapisuje kolem 700 studentů
z celé MU. Cílem kurzu je seznámit studenty s problematikou přípravy odborných textů, jejíž součástí je také
formulace výzkumného záměru, volba adekvátní metodologie a vyhledávání relevantních zdrojů včetně jejich
správného užití. Komunikace mezi studenty a vyučujícími
probíhá pomocí hromadných mailů a diskusních fór v IS.
Náplň předmětu sestává ze dvou klíčových aktivit, kterými jsou studium materiálů a sepsání vlastního fragmentu
akademického textu. Se studiem materiálů pomáhá pestrá
a rozsáhlá interaktivní osnova, která studenty provází po

celou dobu trvání kurzu. Interaktivní osnova je rozdělená
na jednotlivé lekce podle témat a obsahuje jak samotný
učební text, tak veškeré potřebné odkazy na ukázková videa, informace pro zvídavé, odpovědníky a další. Studijní
materiály jsou studentům nabízeny také ve formátech pro
čtečky elektronických knih (ePub, PDF).
Vlastní sepsané texty studenti odevzdávají a následně si vzájemně hodnotí v externím webovém
nástroji
pojmenovaném
Dněprostroj
(viz
http://dneprostroj.svi.econ.muni.cz/). Z něj jsou vyučujícími...
(zkráceno)

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Interaktivní osnova provádí studenta celým kurzem a obsahuje
vše podstatné a potřebné

.
.
Autokorekční cvičení ověří, zda studenti látku opravdu pochopili
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
Studenty čekají i videa, například úvodní představení kurzu
nebo tutoriál elektronické prezenční výpůjčky

Statistika 1
.Mgr. Lenka Zavadilová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BKM_STA1

.
E-learning v předmětu sestává z interaktivní osnovy, studijních materiálů a ze cvičných a kontrolních odpovědníků.
Interaktivní osnova nabízí ucelené informace o průběhu
kurzu, nárocích na jeho ukončení, odkazy na studijní materiály a odpovědníky. Přehlednost a rychlá orientace v obsahu je hlavní předností interaktivní osnovy.

Odpovědníky mají v předmětu hned dvojí užití. Tím prvním jsou procvičovací elektronické testy, kde se mohou
studenti testovat ze svých znalostí. Druhým je splnění
POTu. Ihned po uložení jsou veškeré výsledky z odpovědníků dostupné v poznámkových blocích předmětu.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.

.

. V interaktivní osnově najdou studenti základní soubory a informace

Odpovědníky se používají i pro splnění tzv. POTu

.
.
Výukové prezentace mají studenti k dispozici v elektronické
podobě
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Výsledky z testů se ihned přiřadí do poznámkových bloků (pohled učitele)

Jazyk I/2 - Angličtina
.Mgr. Bc. Eva Punčochářová
.Mgr. Silvie Bilková

.Mgr. Petra Stejskalová

.Mgr. Martina Cének Vrbská

.Ing. Mgr. Blanka Pojslová, Ph.D.
.Mgr. Jiřina Hrbáčková

.Mgr. Eva Lukáčová …

http://elportal.cz/katalog/ESF/BPJ_JI2A

.
Předmět využívá hned několik e-learningových agend,
a to interaktivní osnovu, studijní materiály,odevzdávárnu,
odpovědníky a glosář. Interaktivní osnova slouží jako
hlavní informační rozcestník předmětu. Studenti se z ní
dozví, co se od nich po dobu semestru vyžaduje a co je
čeká. Najdou zde odkazy na studijní materiály předmětu,
odevzdávárnu a odpovědníky, nemusí tak materiály vyhledávat ve správci souborů.

Součástí předmětu je vypracování seminární práce. Výsledné práce studenti vkládají do odevzdáváren, kam jim
následně vyučující vkládají zpětnou vazbu.
Interaktivní procvičování gramatiky bylo realizováno pomocí odpovědníků. Glosář slouží jako přehledná pomůcka
k učebnici, studenti si v něm mohou vyhledávat potřebná
slovíčka a fráze.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Hlavním informačním rozcestníkem v předmětu je osnova

Studenti mají k dispozici glosář stěžejních slovíček a frází s vyhledáváním

.

.

.
Interaktivní gramatika nabízí studentům možnost procvičit si
gramatické jevy
Katalog e-learningu
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.
Náhled jednoho z interaktivních cvičení gramatiky

Základy financí
.Ing. Miroslav Sponer, Ph.D.

.doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.

.Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BKF_ZAFI

.
Pro elektronickou podporu výuky se využívá hned několika e-learningových agend ISu. Interaktivní osnova slouží
jako hlavní rozcestník předmětu. Obsahuje ucelené informace o předmětu a jeho nárocích, odkazuje na studijní
materiály, na zadání seminární práce a na autokorekční
testy. Studijní materiály předmětu sestávají z jednotlivě
rozpracovaných kapitol učiva ve formě snadno přístupných prezentací.
K odevzdání vypracovaných seminárních prací slouží odevzdávárna předmětu, která je efektivním nástrojem pro
sběr písemných prací.

Pro procvičování jsou pro studenty připraveny tři autokorekční testy. Ty fungují jako online PC odpovědníky s výběrem správné odpovědi.
Přes aplikaci pro skenování testů (skenovací odpovědníky)
je realizován závěrečný test, který je výstupem z kurzu. Výsledky testů jsou po zavedení do systému evidovány v poznámkových blocích předmětu. Odtud může učitel přehledně hodnotit studenty, ať už jednotlivě či hromadně.
Tento systém umí učiteli ušetřit velké množství času, které
by strávil administrativou a kupříkladu ručními korekcemi.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Z interaktivní osnovy jsou odkazovány jednotlivé prezentace,
test a potřebné materiály

Autokorekční testy slouží jako indikátor úrovně znalostí studentů

.
.
Své vypracované POTy odevzdávají studenti elektronicky
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.
.
Výsledky z testů a hodnocení POTů naleznou studenti v poznámkovém bloku (pohled učitele)

Systémy řízení podniku
.doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.

.doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.

.Mgr. Ing. Jan Žák

.Ing. Mgr. Michal Krčál, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MKH_SYRP

.
Základem e-learningu v předmětu je rozsáhlá interaktivní
osnova, která obsahuje kompletní informace o předmětu
a jeho nárocích. V osnově je dvanáct podosnov, každá
k danému týdnu výuky. Podosnova studentům velmi zevrubně přibližuje aktuální téma, předkládá odkazy na studijní materiály a literaturu a zároveň obsahuje zadání kaž-

dotýdenního úkolu. Vypracovaný úkol studenti vkládají
do určené odevzdávárny.
Závěrečná zkouška je realizována formou psané eseje u PC
a online odpovědníků.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Rozsáhlá osnova studentům zevrubně přibližuje aktuální téma

Výklad doplňuje množství přehledných schémat

.
.
Jednotlivé vypracované úkoly vkládají studenti do odevzdáváren
Katalog e-learningu
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.
.
Výukové prezentace mají studenti zveřejněné v ISu a dostupné
v elektronické podobě

Řízení lidských zdrojů
.Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D., MSLS

.doc. Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.

.Ing. Michal Jirásek, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MPH_RLIZ

.
Těžištěm úkolů v předmětu je zpracování projektu z oblasti řízení lidských zdrojů pro reálnou firmu. Odevzdávárny v IS byly použity pro odevzdávání průběžných verzí
projektu a předávání zpětné vazby studentům ze strany
vyučujících.
Při studiu řízení lidských zdrojů se studenti setkávají s řadou pojmů, které jsou specifické pro tuto oblast podnikové ekonomiky a které by měli znát. V předmětu jsou
proto studenti zapojeni do procesu tvorby slovníku vybraných pojmů. Jedním z individuálních úkolů je právě
vypracování jednoho slovníkového pojmu, který student

odevzdává do odevzdávárny. Jiný student pojem oponuje
a opět odevzdá již okomentovaný do odevzdávárny, kde
je následně ohodnocen. Pojmy mají studenti k dispozici
v elektronickém slovníku hesel s funkcí pro vyhledávání,
přehledem historie procházení hesel, informacemi o provázanosti hesel a doplňujícími odkazy. Technicky slovník
zpracovali pracovníci ISu.
Ve studijních materiálech předmětu mají studenti k dispozici články, texty i výukové prezentace k přípravě na hodinu i k samostudiu.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Slovník vybraných pojmů z oblasti řízení lidských zdrojů

Jednotlivé pojmy studenti odevzdávají do odevzdávárny
k oponentuře

.
.
Slovník si mohou stáhnout i do svých mobilních zařízení
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.
.
Výukové prezentace se schématy a obrázky mají studenti ve
studijních materiálech předmětu v ISu

Systémy řízení podniku
.doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
.Ing. Mgr. Michal Krčál, Ph.D.

.doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.

.Mgr. Ing. Jan Žák

.Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MPH_SYRP

.
Základem e-learningu v předmětu je rozsáhlá interaktivní osnova. Interaktivní osnova nabízí kompletní informace o předmětu a jeho nárocích. V osnově je i dvanáct podosnov, které odpovídají jednotlivým týdnům výuky. Každá podosnova velmi zevrubně přibližuje aktuální
téma, předkládá odkazy na studijní materiály a literaturu.
Za aktivní účast v diskuzních fórech předmětu získávají
studenti body. Diskuzní fóra zároveň slouží jako oficiální
komunikační prostředek v předmětu. Studenti jsou pod-

porování v tom, aby upřednostňovali fóra před e-mailovou
komunikací.
Nedílnou součástí předmětu jsou odpovědníky. Na začátku každého semináře skládají studenti v PC učebně
krátký test. Výsledek testu je po uložení odpovědí zaveden do poznámkového bloku.
Závěrečná zkouška je realizována formou psané eseje
u PC.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova obsahuje jak organizační informace, tak
základní teze ke každému tématu

Výukové prezentace a texty mají studenti v elektronické podobě v ISu

.
.
Na začátku každého semináře skládají studenti krátký test v PC
učebně
Katalog e-learningu
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.
.
V osnově mají studenti ke každému tématu k dispozici hlavní
teze a informace

Jazyk I/3 - Angličtina
.Mgr. Bc. Eva Punčochářová
.Mgr. Silvie Bilková

.Mgr. Petra Stejskalová

.Mgr. Martina Cének Vrbská

.Ing. Mgr. Blanka Pojslová, Ph.D.
.Mgr. Jiřina Hrbáčková

.Mgr. Eva Lukáčová …

http://elportal.cz/katalog/ESF/BPJ_JI3A

.
E-learning v kurzu tvoří interaktivní osnovy, odevzdávárny, odpovědníky, Google dokumenty, poznámkové
bloky a v neposlední řadě webový slovník slovíček
a pojmů MacGlossary.
Interaktivní osnova je základním rozcestníkem předmětu.
Student se z ní dozví o náležitostech kurzu a může se z ní
prokliknout na veškeré materiály předmětu. Každý vyučující nabízí své seminární skupině různé studijní materiály prostřednictvím svých samostatných interaktivních osnov. Studenti v nich najdou poslechy ke stažení, gramatické texty, odpovědníky i odkazy na zajímavé stránky. Přihlašování na studentské prezentace je řešeno velmi jedno-

duchou cestou. V interaktivní osnově semináře je vložený
Google dokument, ve kterém se studenti zapíšou do vybraného řádku.
Odpovědníky hrají v jazykovém kurzu nezastupitelnou
roli. Cvičení z oblasti gramatiky, slovní zásoby, poslechů
a dalších výrazně zvyšují možnost interaktivního procvičování osvojených i právě osvojovaných znalostí. Zařazeny
jsou například i tahací a přiřazovací otázky.
Součástí studijních materiálů je webový slovník slovíček
a pojmů MacGlossary, který je doplňkovou literaturou
k papírové učebnici, jež je základním studijním... (zkráceno)

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Kromě hlavní interaktivní osnovy předmětu má každá seminární skupina svoji vlastní osnovu

Doplňkový glosář k učebnici umožňuje vyhledat si slovíčka,
kterým studenti nerozumí

.
.
Odpovědníky obsahují například i tahací a přiřazovací otázky
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
V seminární skupině se studenti přihlašují na prezentace jednoduše ve vloženém Google dokumentu

Veřejné finance 2
.doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.

.doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.

.Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MKV_VEF2

.
E-learning je v předmětu zastoupen interaktivní osnovou, studijními materiály, odevzdávárnou, rozpisy témat
a odpovědníky. Interaktivní osnova slouží jako informační
rozcestník předmětu. Jsou zde informace o předmětu,
jeho nárocích a dále odkazy na studijní materiály. Studijní
materiály představují především prezentace rozdělené dle
probíraných témat.
Součástí předmětu je vypracování seminární práce. Témata prací jsou studentům rozdělována přes rozpisy té-

mat. Vypracované práce studenti vkládají do k tomu určené odevzdávárny, kde je má vyučující k dispozici.
Autokorekční online pc testy jsou realizované přes odpovědníky. Závěrečné ověření znalostí je vyřešené testem
majícím podobu papírového skenovacího odpovědníku.
Výhodou tohoto řešení je rychlost, s jakou je možné výsledky studentům zveřejnit a zpracovat (známky přenést
do evidence hodnocení). Ke zveřejnění výsledků studentům jsou použity poznámkové bloky.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Autokorekční test pomůže studentům s přípravou na zkoušku

Interaktivní osnova provází studenty celým semestrem

.

.

.
Výukové prezentace a materiály mají studenti dostupné
v elektronické podobě
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.
Seminární práce odevzdávají studenti elektronicky

Finanční řízení
.doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.

.Ing. František Kalouda, CSc., MBA
http://elportal.cz/katalog/ESF/BKF_FIRI

.
E-learning v předmětu je zastoupen interaktivní osnovou, studijními materiály, odevzdávárnou, odpovědníkem a poznámkovými bloky. Interaktivní osnova v předmětu slouží jako informační rozcestník. Osnova nabízí informace o předmětu, důležité odkazy na studijní materiály, přehled probíraných témat, odevzdávárny, sebetestovací odpovědník a další.

Vypracování POTů (práce opravovaná tutorem) je součástí
výstupu z předmětu. Hotové práce studenti odevzdávají
do příslušné odevzdávárny, kde jsou vyučujícímu k dispozici. K zaznamenání poznámek k jednotlivým pracím učitel
používá poznámkové bloky.
Součástí předmětu je i cvičný tzv. autokorekční test. Test je
realizován pomocí online PC odpovědníku. Ihned po uložení testu student ví, jaká je přibližně úroveň jeho znalostí.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Studenty semestrem provází interaktivní osnova

Ihned po uložení autokorekčního testu má student představu
o úrovni svých znalostí

.
.
Výukové materiály, texty i skripta mají studenti dostupné
v elektronické podobě
Katalog e-learningu
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.
.
Vypracované POTy odevzdávají studenti elektronicky do odevzdávárny

Hospodářské dějiny 1
.doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BPE_HOD1

.
E-learning je v předmětu zastoupen interaktivní osnovou
a studijními materiály. Studijní materiály mají zejména
formu prezentací, jsou připraveny k jednotlivým cvičením, zahrnují také rozsáhlé autokorekční testy a testy skenovací.
Interaktivní osnova v předmětu slouží jako základní rozcestník předmětu, který obsahuje veškeré informace nezbytné ke splnění předmětu. Zároveň se z osnovy odkazuje
na příslušné studijní materiály, autokorekční testy a další.

Výjimečné je v předmětu rozsáhlé využití odpovědníků.
Každý týden mají studenti k dispozici autokorekční cvičení,
které není omezeno časem, ale které je nezbytné splnit na
předem daný počet bodů. V každém cvičení je pak realizován skenovací odpovědník. Každý jednotlivý odpovědník
tvoří výslednou část známky. Jde o jeden ze způsobů zajištění průběžné přípravy studentů.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Ve složkách doplňkových materiálů zveřejňuje vyučující studentům například videa či mapy

V interaktivní osnově naleznou studenti vše podstatné

.
.
Autokorekční cvičení dávají studentům možnost zjistit, zda
jsou dobře připraveni na cvičení
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Díky skenovacím testům po každém cvičení se studenti připravují průběžně

Mikroekonomie 1
.Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BPE_MIE1

.
V předmětu je vytvořena interaktivní osnova, která dává
studentům konkrétní představu o obsahu předmětu, o nárocích na ukončení a v neposlední řadě odkazuje na studijní materiály. Studijní materiály jsou tříděny dle jednotlivých kapitol a zaměření.
Nedílnou součástí kurzu jsou odpovědníky. V rámci předmětu vzniklo téměř ke 4000 otázek (některé z nich jsou
obrázkové) rozdělených do 53 sad. Z těchto se postupně

skládají tři testy průběžné a jeden závěrečný. Velké množství studentů je možné nejlépe otestovat pomocí skenovaných testů, které jsou z odpovědníků vygenerovány. Součástí jsou i cvičné kvízové odpovědníky pro studenty.
Poznámkové bloky slouží jako výstupy pro veškeré výsledky testu. Z těch je nakonec spočítáno závěrečné hodnocení studentů.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Náročné téma mikroekonomie je v osnově odlehčeno několika
vtipnými komiksy

.
.
Průběžné testy se studentům generují z více než 50 sad otázek

Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
Kromě povinné literatury mají studenti k dispozici i poslechy a
články

Veřejná volba
.doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.

.doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.

.Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D.

.prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.

.Ing. Miloš Fišar, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MPV_VEVO

.
V kurzu je využívaná interaktivní osnova, studijní materiály, rozpisy témat, odevzdávárna a odpovědníky. Interaktivní osnova je základním rozcestníkem předmětu. Student zde najde informace o předmětu a nárocích na jeho
splnění, studijní materiály s informacemi o jednotlivých
tématech rozdělených do bloků dle týdnů výuky. Součástí
předmětu je vypracování rešerše. Jednotlivá zadání si studenti vybírají v rozpisech témat a hotové práce vkládají

do odevzdávárny. Hodnocení je vyučujícím zavedeno do
poznámkového bloku.
Výstupem z předmětu je test realizovaný přes papírové
skenovací odpovědníky. Zpracované výsledky testu se automaticky vkládají do poznámkového bloku, kde je s nimi
možno jednoduše manipulovat.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova obsahuje podrobně zpracované téma ke
každému týdnu výuky

Zadání rešerše si vybírají sami studenti přes rozpisy témat

.
.
Zpracované rešerše odevzdávají studenti elektronicky přes
odevzdávárny
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
V interaktivní osnově jsou k dispozici také jednotlivé výukové
prezentace v elektronické podobě

Jazyk I/2 - Francouzština
.Mgr. Marie Červenková, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BPJ_JI2F

.
E-learning je v předmětu zastoupen studijními materiály, interaktivní osnovou, odevzdávárnami a odpovědníky. Interaktivní osnova tvoří v předmětu hlavní rozcestník e-learningových aktivit. Osnova je členěna na týdny.
Ke každému týdnu jsou pak přiřazeny odkazy, studijní
materiály a pokyny pro studenty. Osnova je doplněna barevnými ikonami, které usnadňují orientaci v osnově samotné.

Odpovědník v předmětu slouží k procvičení a ověření znalostí látky.
Odevzdávárny v předmětu jsou určeny k odevzdání prací,
ke kterým pak může vyučující přímo v rámci odevzdávárny
vložit svůj komentář.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Studenti ihned vidí, kde v testu chybovali

V interaktivní osnově se studenti dobře zorientují

.

.

.
Ve studijních materiálech si pustí i záznam přednášky o argumentaci
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
Své úkoly odevzdávají studenti do odevzdáváren

Makroekonomie 2
.prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.

.doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D.

.doc. Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.

.Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MKE_MAE2

.
Základem e-learningu v kurzu je interaktivní osnova. Ta
nabízí ucelené informace o kurzu, jeho nárocích, probíraných tématech a zároveň poskytuje všechny důležité odkazy na studijní materiály, autokorekční testy a další podklady ke studiu. Studijní materiály jsou studentům předkládány ve formě prezentací s týdenní periodicitou nebo
samostatnými doplňujícími materiály.

Součástí předmětu jsou autokorekční odpovědníky, které
slouží k sebetestování znalostí studentů. Předmět je zakončen testem realizovaným papírovými skenovacími odpovědníky. Výsledky testů jsou zaneseny do poznámkových bloků během několika desítek minut po začátku jejich
zpracovávání. Z poznámkových bloků lze pak jednoduše
zapisovat známky.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. V interaktivní osnově najdou studenti potřebné informace a
podklady ke studiu

Výklad doplňují podcasty, videa, články a příklady na procvičení

.
.
Autokorekční cvičení ověří, zda studenti látku opravdu pochopili
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Body se díky skenovacím testů přenesou do poznámkového
bloku rychle a student hned ví, na čem je

Finanční investování
.doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.

.prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.

.Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D.

.Ing. Bc. Jana Hvozdenská, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MPF_FIIN

.
E-learning předmětu je tvořen interaktivní osnovou, studijními materiály, odevzdávárnami, odpovědníky a rozpisy témat. Interaktivní osnova v předmětu figuruje jako
rozcestník, odkud se student dostane ke všeobecným informacím o předmětu, ke všem studijním materiálům
předmětu (prezentace k jednotlivým přednáškám) a k odpovědníkům. Součástí předmětu jsou i tři autokorekční
testy realizované online odpovědníkem. Testy slouží k sebeprocvičování studentů a k určení míry jejich znalostí.

V předmětu lze najít i dotazník finanční gramotnosti. Dotazník je zpracován formou online odpovědníku. Veškeré
odpovědi jsou po uplynutí stanoveného data exportovány
do přehledné excelovské tabulky, aby se s nimi dalo dále
pracovat.
Odevzdávárny v předmětu slouží k odevzdávání dokončených seminárních prací studentů. Učitel má díky tomu
všechny práce soustředěny na jednom místě.
Rozpisy témat zde slouží k přihlašování studentů na jednotlivé vyhlášené akce.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova slouží jako přehledný rozcestník materiálů
v předmětu

Pomocí rozpisů témat se studenti hlásí na vybrané akce

.
.
Několik autokorekčních cvičení ověří, zda studenti látku
opravdu pochopili
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Výukové texty a přednášky mají studenti dostupné v elektronické podobě

Hospodářská politika 1
.Ing. Aleš Franc, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BPE_HOP1

.
E-learning je v předmětu zastoupen několika agendami.
Interaktivní osnova předmětu představuje průvodce semestrem. Obsahuje jednotlivé kapitoly probíraného učiva
přehledně dělené dle čísel se seznamem doporučené literatury a s odkazy na další studijní materiály předmětu.
V rámci každé kapitoly najde student v osnově kromě sylabů přednášek také čítárnu, což je úložiště, kde je připraveno několik popularizačních článků z časopisů, které
téma oživují, doplňují a hlavně dávají do souvislosti s rea-

litou a konfrontují různé teoretické přístupy. Studenti jsou
současně vyzvaní k tomu, aby na zajímavé texty, které by
se do čítárny hodily, upozorňovali.
Nedílnou součástí předmětu jsou odpovědníky. Autokorekční test slouží pro informaci studentovi o stupni znalosti učiva, které ovládá. Skenovací odpovědníky jsou pak
hlavním klasifikovaným výstupem z předmětu.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Do elektronické čítárny doplňují zajímavé texty a články sami
studenti

Interaktivní osnova je výchozím zdrojem informací pro studety

.
.
Autokorekční testy vyplňují studenti průběžně
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Závěrečné testování probíhá prostřednictvím skenovacích písemek

Základy ekonomie
.Ing. Monika Jandová, Ph.D.

.prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BKE_ZEKO

.
E-learning předmětu sestává z interaktivní osnovy, studijních materiálů ve formě prezentací jednotlivých kapitol
a odpovědníků. Interaktivní osnova slouží jako základní
rozcestník předmětu. Odkazuje na aktuální studijní materiály, nabízí informace o nárocích a podmínkách absolvování kurzu a další informace.

studenty. Závěrečný test je naproti tomu realizován pomocí skenovacích odpovědníků. Učiteli skenovací odpovědníky šetří čas, neboť informační systém vyhodnocuje
testy automatizovaně a studenti jsou o výsledku informováni v řádu několika hodin po odevzdání písemek. Výsledky testů se zavádějí do poznámkových bloků, ze kterých je následně možno hromadně zadávat známky.

Odpovědníky mají v předmětu dvojí užití. Autokorekční
testy slouží jako informativní procvičovací online testy pro

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova je výchozím zdrojem informací pro studenty

Autokorekční testy pomáhají studentům připravit se na
zkoušku

.
.
Studenti mají ve studijních materiálech v ISu k dispozici videopřednášku a doplňující materiály
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Výsledky testů se zavádějí studentovi do poznámkového
bloku (pohled učitele)

Veřejná ekonomie
.doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
.Ing. Marek Pavlík, Ph.D.

.doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
.Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

.prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.

.doc. Ing. Gabriela Vaceková, PhD.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BPV_VEEK

.
V kurzu se používá interaktivní osnova, studijní materiály, rozpisy témat, odevzdávárna, odpovědníky a poznámkové bloky. Interaktivní osnova je základním rozcestníkem předmětu. Student zde najde informace o předmětu a nárocích na jeho splnění, studijní materiály s informacemi o jednotlivých tématech rozdělených do bloků
dle týdnu výuky. Součástí předmětu je vypracování seminární práce. Jednotlivá zadání si studenti vybírají v rozpisech témat a hotové práce vkládají do odevzdáváren roz-

dělených dle seminárních skupin. Hodnocení je vyučujícími zavedeno do poznámkového bloku.
Součástí předmětu je test realizovaný přes papírové skenovací odpovědníky. Zpracované výsledky testu se automaticky vkládají do poznámkového bloku, kde je s nimi
možno jednoduše manipulovat.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Díky interaktivní osnově mají studenti přehled o studijních materiálech, termínech i probíraných tématech

Výukové prezentace a skripta mají studenti přístupné v elektronické podobě z osnovy

.
.
Témata seminárních prací si studenti rozeberou elektronickou
cestou přes rozpisy témat
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Své hotové seminární práce studenti odevzdávají do odevzdáváren

Veřejná ekonomie
.doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
.Ing. Dagmar Špalková, Ph.D.

.doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
.Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D.

.prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
.Mgr. Ing. Petra Dvořáková, Ph.D. …
http://elportal.cz/katalog/ESF/BKV_VEEK

.
V kurzu je využívána interaktivní osnova, studijní materiály, odevzdávárny, odpovědníky i poznámkové bloky. Interaktivní osnova plní funkci základního rozcestníku. Student zde najde informace o předmětu a nárocích na jeho
splnění, studijní materiály s informacemi o jednotlivých
tématech rozdělených do bloků. Součástí předmětu je vypracování seminární práce. Hotové práce vkládají studenti
do příslušných odevzdáváren. Hodnocení je vyučujícími
zavedeno do poznámkového bloku.

Během semestru studenti dokazují své znalosti pomocí
dvou průběžných a jednoho závěrečného testu, vše realizováno v ISu pomocí testovací agendy Odpovědníky. Průběžné testy studenti skládají online na PC a výsledky se
zapisují ihned po uložení do poznámkového bloku. Závěrečný test je realizován jako papírový skenovací test. Po
zpracování testů se výsledky testu automaticky vkládají
opět do poznámkového bloku, kde je s nimi možné jednoduše manipulovat.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova je kompletním informačním rozcestníkem
kurzu

Výukové prezentace mají studenti přístupné ze studijních materiálů

.
.
Seminární plnění odevzdávají studenti v elektronické podobě
do odevzdáváren
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Výsledky průběžných testů i zkoušky najdou studenti v poznámkové bloku (pohled učitele)

Makroekonomie 1
.doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BPE_MAE1

.
Vzhledem k velkému množství studentů, kteří si předmět
zapisují, má e-learning v předmětu nezastupitelnou roli.
Rozsáhlé a pečlivě třízené studijní materiály (prezentace,
studijní opora, doplňkové informační zdroje, zdroje pro
semináře), interaktivní osnova a především odpovědníky
tvoří pevnou e-learningovou oporu předmětu.
Interaktivní osnova obsahuje veškeré nezbytné informace
o průběhu kurzu a jeho nárocích. Z osnovy se zároveň od-

kazuje na studijní materiály, odpovědníky a další náležitosti
kurzu.
Odpovědníky mají důležitou roli v hodnocení kurzu. Podmínkou připuštění ke zkoušce je splnění takzvaných autokorekčních testů nad danou hranici. V průběhu semestru
se píší tři průběžné skenovací testy vyhodnocované systémem. Na konci semestru se pomocí skenovaného odpovědníku skládá i závěrečná zkouška.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Průběžné testy jsou díky skenovacím archům vyhodnoceny
rychle i při velkém množství studentů

Z interaktivní osnovy jsou odkazovány prezentace, materiály
ke cvičením i odpovědníky

.
.
Skripta k předmětu mají studenti přístupná v elektronické podobě ze studijních materiálů v ISu
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Autokorekční testy pomáhají studentům zjistit, jak na tom se
znalostmi jsou

Veřejné finance 1
.doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.
.Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

.doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.

.Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.

.Ing. Michaela Horňáková
http://elportal.cz/katalog/ESF/BPV_VEF1

.
Kurz Veřejné finance 1 využívá e-learning v jeho plné
míře. Středobodem kurzu je interaktivní osnova předmětu, která nabízí ucelené informace o kurzu a jeho nárocích. Osnova je rozdělena na oddíly odpovídající jednotlivým týdnům výuky. V každém oddíle je popsána právě
probíraná látka, objevují se odkazy na studijní materiály
apod.
Součástí úspěšného absolvování kurzu je vypracování seminární práce. Pro rozdělení témat mezi studenty jsou vy-

užity rozpisy témat. K odevzdání seminární práce slouží
odevzdávárny s rozdělením složek podle názvu jednotlivých seminárních skupin.
Celý kurz je hodnocen i na základě výsledků ze dvou testů.
Testy jsou realizovány pomocí skenovaných papírových
odpovědníků. Výsledek testu může být znám do několika desítek minut a je přehledně zanesen do poznámkových bloků, které slouží i k hromadnému zapsání výsledné
známky.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Interaktivní osnova provází studenta semestrem

Studenti si témata seminárních prací rozdělí přes Rozpisy témat

.
.
Testy jsou realizovány pomocí skenovaných papírových odpovědníků
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Jednotlivé prezentace mají studenti dostupné v elektronické
podobě v interaktivní osnově

Marketing
.Ing. Klára Kašparová, Ph.D.

.doc. Ing. Pavla Marciánová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BKH_MAR1

.
V rámci e-learningu se v předmětu používá interaktivní
osnova, studijní materiály, odevzdávárna, odpovědníky
a rozpisy témat. Interaktivní osnova v předmětu slouží
jako informační rozcestník. Nabízí informace o předmětu, důležité odkazy na studijní materiály, odevzdávárny, sebetestovací odpovědníky, informace k zadání
POTů (práce opravovaná tutorem). Studijní materiály
předmětu obsahují ucelenou studijní oporu ve formě pdf
souborů a prezentací k jednotlivým tématům.

Vypracování POTů je součástí výstupů z předmětu. Hotové práce studenti odevzdávají do příslušných odevzdáváren, kde jsou vyučujícím k dispozici.
V předmětu jsou i cvičné autokorekční elektronické testy.
Jsou realizovány pomocí online PC odpovědníků. Pomocí
nich student získává přehled o tom, jaká je přibližně úroveň jeho znalostí.
Rozpisy témat jsou v předmětu užity k přihlašování se na
exkurzi.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova je výchozím zdrojem informací pro studenty

Výukové prezentace a skripta mají studenti přístupné v elektronické podobě z osnovy

.
.
Hotové práce odevzdávají studenti do odevzdávárny
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Autokorekční test pomáhá připravit studenta na závěrečnou
zkoušku

Veřejná volba
.doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.

.doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.

.prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.

.Ing. Miloš Fišar, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MKV_VEVO

.
Kurz využívá interaktivní osnovu, studijní materiály, rozpisy témat, odevzdávárnu a odpovědníky. Interaktivní osnova je základním rozcestníkem předmětu. Student zde
najde informace o předmětu a nárocích na jeho splnění,
studijní materiály s informacemi o jednotlivých tématech
rozdělených do bloků čtyř tutoriálů.
Součástí předmětu je vypracování rešerše a seminární
práce. Jednotlivá zadání si studenti vybírají v rozpisech témat a hotové práce vkládají do k tomu určených odevzdá-

váren. Hodnocení je vyučujícím zavedeno do poznámkového bloku. Své znalosti si studenti mohou procvičit na
autokorekčních testech, které fungují jako online PC odpovědníky.
Výstupem z předmětu jsou dva online odpovědníky. Zpracované výsledky testu se ihned po uložení odpovědí vkládají do poznámkového bloku, kde je s nimi možno dále
jednoduše manipulovat.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Informace o jednotlivých tématech mají studenti přehledně
v interaktivní osnově

Výukové materiály jsou dostupné v elektronické podobě ke
stažení

.
.
Autokorekční cvičení ověří, zda studenti látku opravdu pochopili
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Studenti si v rozpisech vyberou téma seminární práce a tu,
vyhotovenou, následně odevzdají do odevzdávárny

Ekonomika a řízení bank
.Ing. Jan Krajíček, Ph.D.

.prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MKF_EARB

.
Předmět využívá hned několik e-learningových agend,
a to interaktivní osnovu, studijní materiály, rozpisy témat,
odevzdávárnu, odpovědníky. Interaktivní osnova slouží
jako hlavní informační rozcestník předmětu. Studenti se
z ní dozví, co se od nich po dobu semestru vyžaduje a co
je čeká. Najdou zde odkazy na studijní materiály předmětu, odevzdávárnu a odpovědník, nemusí tak materiály
vyhledávat ve správci souborů.

Součástí výstupu předmětu je zpracování POTu (práce
opravovaná tutorem). Dokončené práce jsou studenty
vkládány do odevzdávárny předmětu, kde je mají vyučující
k dispozici.
Součástí předmětu je i autokorekční odpovědník (online
PC test) sloužící k procvičování látky.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. V interaktivní osnově jsou představena jednotlivá témata a
materiály k nim

Své úkoly odevzdávají studenti elektronickou cestou přímo do
odevzdávárny

.
.
Náhled procvičovacího testu
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Splnění kontrolního testu mají studenti poznačeno v poznámkovém bloku (pohled učitele)

Ekonomie transformace
.doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MPE_EKTR

.
E-learning je v předmětu zastoupen interaktivní osnovou
a studijními materiály. Studijní materiály mají zejména
formu prezentací, jsou připraveny k jednotlivým cvičením, zahrnují také rozsáhlé autokorekční testy a testy skenovací. Interaktivní osnova slouží jako základní rozcestník předmětu, který obsahuje veškeré informace nezbytné
ke splnění předmětu a je průvodcem kurzu. Zároveň se
z osnovy odkazuje na příslušné studijní materiály, autokorekční testy a další.

Výjimečné je v předmětu rozsáhlé využití odpovědníků.
Každý týden mají studenti k dispozici autokorekční cvičení,
které není omezeno časem, ale které je nezbytné splnit na
předem daný počet bodů. V každém cvičení je pak realizován skenovací odpovědník. Každý jednotlivý odpovědník tvoří výslednou část známky. Jde o jeden ze způsobů
zajištění průběžné přípravy studentů. Výsledky všech odpovědníků se zaznamenávají do poznámkových bloků.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

V interaktivní osnově najdou studenti všechny potřebné informace

.
.
Každý týden mají studenti k dispozici autokoreční cvičení
k ověření svých znalostí
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
Výukové prezentace mají studenti dostupné ve studijních materiálech

Angličtina
.Mgr. Bc. Eva Punčochářová
.Mgr. Jiřina Hrbáčková

.Mgr. Petra Stejskalová

.Mgr. Eva Lukáčová

.Ing. Mgr. Blanka Pojslová, Ph.D.

.Mgr. Lucie Fialová …
http://elportal.cz/katalog/ESF/CKJ_JAZA

.
E-learning v tomto jazykovém předmětu je tvořen především z několika desítek odpovědníků, na které je pečlivě
odkazováno z přehledně uspořádané interaktivní osnovy.
Odpovědníky jsou rozděleny do kategorií dle zaměření na

poslechové, překladové, gramatické a překladové. V odpovědnících jsou využity různorodé typy otázek.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Pro výuku jazyka jsou velmi důležitá poslechová cvičení

Všechny odpovědníky jsou přehledně seřazeny v interaktivní
osnově podle typu

.
.
Některé odpovědníky jsou zaměřeny na procvičování gramatiky, jiné na překlady
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.

Základy veřejných financí a veřejné správy
.prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.

.doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.

.doc. Ing. David Špaček, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BPV_ZVFS

.
E-learning je v předmětu využíván mnoha způsoby. Základ tvoří interaktivní osnova s ucelenou řadou informací
o kurzu a jeho nárocích. Osnova je rozdělena do jednotlivých týdnů. Každý týden nabízí stručné informace o povaze probírané látky a zároveň odkazy na konkrétní studijní materiály předmětu.
Součástí kurzu je vypracování seminární práce. Rozdělení
jednotlivých okruhů mezi studenty probíhá přes rozpisy
témat. Odevzdání vypracované práce pak přes odevzdá-

várny předmětu. Ty jsou děleny dle názvů jednotlivých seminárních skupin.
Podstatnou roli v předmětu hrají odpovědníky. Během
kurzu studenti skládají dva testy realizované přes papírové
skenovací odpovědníky. Výsledky testů jsou známy několik desítek minut po naskenování a výsledky jsou zapsány
do poznámkových bloků. Ty jsou následně automaticky
sečteny do finálního bloku, ze kterého je tvořené závěrečné hodnocení.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova je výchozím zdrojem informací pro studenty

Rozdělení okruhů seminárních prací probíhá přes rozpisy témat

.
.
Přípravy na semináře mají studenti k dispozici v elektronické
podobě
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Vypracované seminární práce odevzdávají studenti elektronicky

Řízení operací
.Ing. Jaromír Skorkovský, CSc.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MPH_RIOP

.
Součástí studijních materiálů je i soubor powerpointových
přednášek, kde jsou jednotlivé soubory vždy po přednášce
uloženy a doplněny dalšími studijními materiály. Dále mají
studenti k dispozici 36 instruktážních videonávodů pro

provádění vybraných klíčových operací v ERP. Videa jsou
doplněna o vysvětlující zvukový komentář a studenti si je
pustí přímo online v interaktivní osnově.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Instruktážní videa provádí studenta krok za krokem operacemi
v ERP software

.
.
Po každé přednášce mají studenti k dispozici výukové prezentace ve studijních materiálech
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
Jednotlivá instruktážní videa jsou přehledně členěna v interaktivní osnově, studenti je spustí online

Základy veřejných financí a veřejné správy
.prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
.doc. Ing. David Špaček, Ph.D.

.Mgr. Ing. Petra Dvořáková, Ph.D.
.Ing. Filip Hrůza, Ph.D.

.doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.

.Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BKV_ZVFS

.
Základ e-learningu v předmětu tvoří interaktivní osnova
s ucelenou řadou informací o kurzu a jeho nárocích. Osnova je rozdělena do jednotlivých bloků. Každý blok nabízí stručné informace o povaze probírané látky a zároveň
odkazy na konkrétní studijní materiály předmětu, odevzdávárny a příslušné autokorekční testy.

Podstatnou roli v předmětu hrají odpovědníky. Ke každému bloku náleží jeden autokorekční test, který slouží
jako cvičný. Během semestru jsou pak zpřístupněny tři
testy online elektronické. Výsledky všech testů jsou okamžitě po odeslání k vyhodnocení přístupné v poznámkových blocích.

Součástí kurzu je vypracování seminární práce. Odevzdání
vypracované práce probíhá přes odevzdávárny předmětu.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.

.

. Interaktivní osnova slouží jako rozcestník materiálů v předmětu

Autokorekční testy vyplňují studenti průběžně

.
.
Odevzdávání vypracovaných prací probíhá elektronicky přes
odevzdávárnu v předmětu
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Výsledky z testů se ihned přiřadí do poznámkových bloků

Matematika
.RNDr. Luboš Bauer, CSc.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BPM_MATE

.
E-learning je v předmětu zastoupen interaktivní osnovou,studijními materiály, interaktivní učebnicí, nahrávkami přednášek, interaktivními řešenými úlohami, odpovědníky a poznámkovými bloky.
Interaktivní osnova slouží jako průvodce semestrem. Je
rozdělena na jednotlivé týdny výuky, přičemž ke každému
týdnu nabízí odpovědníková cvičení z probírané látky, zadání příkladů a jejich řešení. Interaktivní skripta z matematiky poskytují studentům studijní text s provázanými odkazy, kapitolami a příklady.
V průběhu semestru se konají průběžné testy, které jsou
realizovány přes Odpovědníky. Studenti řeší příklady a své

výsledky zaznamenávají do formuláře v aplikaci Odpovědníky (obr.1)papírového odpovědního archu, který je následně elektronicky zpracován a ISem vyhodnocen.
Díky tomuto způsobu testování, je možné mít ve velmi
krátkém časovém úseku po zodpovězení testu výsledek.
Výsledky jsou přehledně zaznamenány v poznámkových
blocích předmětu, které jsou automaticky sčítány a souhrnný výsledek ze všech testů zaznamenán do sumarizačního poznámkového bloku.
Tentýž systém je používán také v kombinované verzi předmětu (BKM_MATE) v mutaci odpovídající časovému harmonogramu...
(zkráceno)

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

V odpovědnících si studenti procvičují probíranou látku

V interaktivní osnově najdou studenti zadání příkladů i řešení

.
.
V interaktivních skriptech s provázanými odkazy si studenti
mohou nastudovat teorii
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Body z průběžných písemek se studentům sčítají v poznámkových blocích

Veřejné finance 1
.doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.

.Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

.Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BKV_VEF1

.
Kurz využívá e-learning v jeho plné míře. Středobodem
kurzu je interaktivní osnova předmětu, která nabízí ucelené informace o kurzu a jeho nárocích. Součástí osnovy
jsou i odkazy na veškeré studijní materiály, odpovědníky
a odevzdávárny.
Součástí úspěšného absolvování kurzu je vypracování seminární práce. Pro rozdělení témat mezi studenty jsou využity rozpisy témat. K odevzdání vypracované práce pak
odevzdávárny s rozdělením složek podle názvu jednotlivých tematických okruhů.

Hodnocení seminární práce je studentům zveřejňováno
formou poznámkového bloku, kde student nalezne jak příslušnou bodovou hodnotu, tak i slovní zpětnou vazbu.
Kurz je obohacen o sérii tzv. autokorekčních testů. Jednotlivé testy se zabývají probíranými tématy. Pro studenty je
výsledek testu indikátorem úrovně jejich znalostí.
Celý kurz je hodnocen i na základě výsledku testu. Test je
realizován jako online elektronický odpovědník. Výsledek
testu je okamžitě po odeslání k vyhodnocení znám a je zapsán do poznámkového bloku. Odtud je pak možno i zapisovat známky.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Všechny potřebné informace ke kurzu naleznou studenti v interaktivní osnově

Jednotlivé autokorekční testy si mohou studenti spustit maximálně 10 krát

.
.
Témata seminárních prací si vybírají studenti přes Rozpisy témat
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Studijní texty mají studenti k dispozici v elektronické podobě
odkazované z osnovy

Hospodářské dějiny 2
.doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MPE_HOD2

.
E-learning v předmětu je tvořen interaktivní osnovou, studijními materiály, odpovědníky a poznámkovými bloky.
Interaktivní osnova tvoří rozcestník informací o předmětu,
jeho náležitostech a nárocích, o jednotlivých probíráných
tématech. Interaktivní osnova zároveň nabízí odkazy na
veškeré studijní materiály, podklady pro studium a autokorekční testy.
Odpovědníky hrají v předmětu významnou roli. Každá
lekce je doplněna autokorekčním cvičením, jehož výsle-

dek studentovi napoví o jeho současném rozhledu v probíraném tématu. Jejich vyplnění je povinné pro připuštění
ke zkoušce. Odpovědníky jsou využity i pro hodnocení
studentů a to formou několika průběžných testů během
semestru. Zkouškové testy jsou realizovány na počítačích
a v části zkoušky se využivají odpovědníky. Výsledky jsou
po vyhodnocení zaneseny do poznámkových bloků, kde
s nimi může vyučující pohodlně manipulovat.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Cvičný test k psaní eseje pomůže studentům utřídit si myšlenky
a napsat později strukturovanou esej

Interaktivní osnova je pro studenty rozcestníkem všech důležitých informací

.
.
Výsledky ze skenovacích testů mají studenti k dispozici v poznámkových blocích
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Studijní materiály mají studenti k dispozici elektronicky, odkazované z osnovy

Mezinárodní management
.Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D.
.Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.

.doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.
.doc. Ing. Pavla Marciánová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MPH_MEMA

.
E-learning je v předmětu zastoupen interaktivní osnovou,
studijními materiály ve formě prezentací, autokorekčními
testy a odevzdávárnami. Interaktivní osnova slouží během
semestru jako průvodce studiem. Nabízí přehledný výčet
aktivit a zdrojů doporučených ke studiu.
Součástí předmětu jsou autokorekční cvičení sloužící
k ověření osvojených znalostí. Jsou použity klasické tes-

tové otázky a otázky interaktivní v podobě přetahování
pojmů do políček.
Odevzdávárny v předmětu slouží jako úložistě vypracovaných prací. Vyučující mají odevzdávárny rozdělěny podle
skupin, kam pak studenti vkládají práce, které jsou následně hodnoceny. Jde o logisticky nejjednodušší řešení,
jak sbírat a schraňovat práce studentů na jednom místě.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Příklad drag&drop otázky autokorekčních cvičení

Studenti odevzdávají své prezentace elektronickou cestou

.
.
Interaktivní osnova předmětu provádí studenta semestrem
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Studenti si mohou ve výukových prezentacích dohledat důležité grafy a schémata

Osobní finance
.Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D.

.Ing. Peter Mokrička, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BKF_OSFI

.
E-learning v předmětu je zastoupen interaktivní osnovou, studijními materiály, odevzdávárnou, odpovědníky
a poznámkovými bloky. Interaktivní osnova v předmětu
slouží jako informační rozcestník. Osnova nabízí informace o předmětu, odkazy na studijní materiály (prezentace pro každou z přednášek a ucelená studijní opora),
přehled probíraných témat, odevzdávárny, sebetestovací
odpovědníky a další.

do příslušné odevzdávárny, kde jsou vyučujícímu k dispozici.
Součástí předmětu jsou i cvičné tzv. autokorekční testy.
Testy jsou realizovány jako online PC odpovědníky. Ihned
po uložení testu student ví, jaká je přibližně úroveň jeho
znalostí.
Poznámkové bloky jsou využity k zaznamenání výsledků
autokorekčních testů, k hodnocení POTů a zkoušek.

Vypracování POTu (práce opravovaná tutorem) je součástí
výstupu z předmětu. Hotové práce studenti odevzdávají

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova slouží jako přehledný rozcestník materiálů
v předmětu

Výukové prezentace a skripta mají studenti přístupné v elektronické podobě z osnovy

.
.
Cvičný autokorekční test pomáhá studentům připravit se na
zkoušku
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Vyučující má vypracované POTy přehledně všechny v odevzdávárně

Inovační procesy
.doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MPR_IPRO

.
V předmětu jsou užívány všechny podstatné
e-learningové agendy jako jsou interaktivní osnovy, studijní materiály, rozpisy témat, odevzdávárny, odpovědníky a poznámkové bloky.
Interaktivní osnova je základním rozcestníkem předmětu.
Student zde najde informace o podmínkách a nárocích
kurzu, odkazy na studijní materiály rozdělené podle jed-

notlivých témat. Součástí předmětu je vypracování seminární práce. Témata prací si studenti rozdělí díky rozpisu
témat. Hotové práce poté vkládají do příslušné odevzdávárny, kde je má vyučující k dispozici na jednom místě.
V předmětu studenti najdou sebehodnotící procvičovací
testy, kde si mohou vyzkoušet své znalosti.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova provází studenta jednotlivými tématy a
obsahuje všechny podstatné materiály

Hotové seminární práce odevzdávají studenti do připravené
odevzdávárny

.
.
Na exkurze se studenti přihlašují pomocí rozpisů témat
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Znalosti si studenti procvičují v rámci sebehodnotících testů

Mikroekonomie 2
.Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.

.doc. Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.

.doc. Ing. Rostislav Staněk, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MKE_MIE2

.
E-learning předmětu je tvořen interaktivní osnovou, bohatými studijními materiály a odpovědníky. Interaktivní
osnova slouží jako přehledný rozcestník nabízející informace o průběhu předmětu v semestru, obsahuje bloky
s jednotlivými probíranými tématy a odkazy na studijní
materiály a odpovědníky.

Ke každému bloku je za pomoci odpovědníků vytvořen
pro studenty autokorekční test, který slouží jako indikátor úrovně jejich znalostí. Výstupem z předmětu jsou papírové skenovací odpovědníky. Výhodou tohoto vyhodnocování je rychlost, s jakou je možné zpřístupnit výsledky
testu v poznámkových blocích, se kterými pak lze pohodlně manipulovat.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Potřebné studijní materiály mají studenti odkazované z interaktivní osnovy

.
.
Výukové prezentace mají studenti k dispozici v elektronické
podobě
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
Autokorekční test slouží jako indikátor úrovně znalostí studentů

Správní právo
.JUDr. Tomáš Foltas, Ph.D.

.JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BKP_SPPR

.
E-learningové aktivity jsou v kurzu zastoupeny výraznou
měrou: interaktivní osnova, studijní materiály, odpovědníky, poznámkové bloky, odevzdávárny - to vše uspoří
velké množství času. Interaktivní osnova funguje jako
kompletní informační rozcestník předmětu. Studenti dostávají informace o průběhu semestru, požadavcích na zakončení kurzu, tématech seminárních prací. Z osnovy se
zároveň odkazuje na jednotlivé studijní materiály.

Odevzdání seminárních prací je nezbytnou součástí
k úspěšnému zakončení kurzu. K tomuto účelu je v předmětu zřízená odevzdávárna, která je navíc rozdělena abecedním klíčem.
Předmět je zakončen zkouškou. Ta je realizována přes papírové skenovací odpovědníky. Po ukončení zkoušky mohou být výsledky zavedeny do poznámkového bloku během několika desítek minut. Z poznámkového bloku se
pak známky hromadně zapisují.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova je kompletním informačním rozcestníkem
kurzu

Distanční studijní oporu mají studenti dostupnou v elektronické podobě

.
.
Seminární práce odevzdávají studenti elektronicky do odevzdáváren v ISu
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Body a splnění úkolů mají studenti značeno přes poznámkový
blok (pohled vyučujícího)

Rozvoj a podpora podnikání
.doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MPR_RAPP

.
Elektronické studijní materiály předmětu obsahují prezentace k jednotlivým přednáškám, ukázky z dokumentů,
studijní text předmětu. Součástí materiálů je autokorekční
multiple choice test pro každé probírané téma, který studentům pomáhá zjistit míru osvojených znalostí.

Dvě odevzdávárny v předmětu slouží k odevzdání vypracovaných seminárních prací a prezentací. Odpadá tak logistický problém s distribucí prací směrem k pedagogovi.
Výběr tématu práce se provádí také elektronicky přes rozpisy témat, které učitel za tímto účelem vypisuje.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Autokorekční testy mohou studenti skládat kdekoliv

Prezentace jsou součástí podkladů k přednáškám

.
.
Prezentace studenti odevzdávají elektronicky do odevzdávárny
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Studenti vybírají seminárky přes rozpisy témat, elektronicky se
rozřazují i do skupin na exkurze

Finanční investování
.prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.

.Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D.

.Ing. Bc. Jana Hvozdenská, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MKF_FIIN

.
E-learningovou podporou předmětu je interaktivní osnova, studijní materiály, odevzdávárny, odpovědníky
a rozpisy témat. Interaktivní osnova funguje jako rozcestník, odkud se student dostane ke všeobecným informacím o předmětu, ke všem studijním materiálům předmětu
(prezentace k jednotlivým přednáškám), k zadání seminárních prací a k odpovědníkům.

Součástí předmětu jsou i tři online autokorekční testy realizované odpovědníkem. Testy slouží k procvičování probíraného učiva a k evaluaci získaných znalostí. V předmětu
lze najít i dotazník finanční gramotnosti. Dotazník je zpracován formou online odpovědníku. Veškeré odpovědi jsou
po uplynutí stanoveného data exportovány do přehledné
excelovské tabulky, aby se s nimi dalo dále pracovat.

Odevzdávárny jsou využívány pro sběr vypracovaných seminárních prací studentů. Učitel má díky tomu všechny
práce soustředěny na jednom místě.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Předmětem provádí studenty přehledná interaktivní osnova
s odkazy na potřebné materiály

Autokorekční test slouží studentům k ověření kvality dosažených znalostí

.
.
Studenti mají k dispozici výukové prezentace v elektronické
podobě ke stažení
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Vypracované úkoly odevzdávají studenti elektronicky do odevzdáváren

Veřejné finance 2
.doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.

.doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.

.Mgr. Ing. Petra Dvořáková, Ph.D.

.Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MPV_VEF2

.
E-learning je v předmětu zastoupen interaktivní osnovou, studijními materiály, odevzdávárnou, rozpisy témat
a odpovědníky. Interaktivní osnova slouží jako informační
rozcestník předmětu. Obsahuje informace o předmětu
a jeho nárocích, včetně odkazů na studijní materiály. Studentům jsou k dispozici prezentace rozdělené dle týdnů
výuky.
Součástí předmětu je vypracování seminární práce. Témata prací jsou zveřejňována přes rozpisy témat. Vypraco-

vané práce jsou vkládány do k tomu určené odevzdávárny,
kde je má vyučující k dispozici.
Autokorekční online pc testy jsou realizovány přes odpovědníky. Výstupem z předmětu je test mající formu papírového skenovacího odpovědníku. Výhodou takto vyřešeného závěrečného ověřování znalostí je rychlost, s jakou
je možné výsledky studentům zveřejnit, velký počet prozkoušených studentů. K manipulaci s výsledky jsou použity
poznámkové bloky.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Autokorekční test pomůže studentům s přípravou na zkoušku

.
.
Skenovací testy umožňují rychlé a automatické zanesení bodů
do poznámkového bloku studenta
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
Jednotlivé prezentace z přednášek a zadání na semináře naleznou studenti v interaktivní osnově

Psychologie pro ekonomy
.doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BKH_PSEK

.
E-learning je v předmětu zastoupen interaktivní osnovou,
elektronickým výukovým materiálem, autokorekčním testem a odevzdávárnou. Interaktivní osnova slouží jako přehledný rozcestník předmětu. Obsahuje veškeré informace
o nárocích předmětu, časové zátěži, doporučených zdrojích, seminární práci a dalších. Z osnovy se zároveň odkazuje na další e-learningové agendy.
Elektronický výukový materiál (text o rozsahu 229 stran)
byl vytvořen pro studenty ESF MU a má za cíl uvést je

do problematiky psychologického myšlení a tak přispět ke
kultivovanému řešení mezilidských problémů, k efektivním způsobům využívání odborných psychologických služeb a expertíz.
Autokorekční test je realizován pomocí odpovědníku
a jeho výsledek slouží studentům jako orientační informace
o osvojeném učivu.
Seminární práce jsou pomocí odevzdáváren soustřeďovány na jedno místo, kde o nich má vyučující přehled.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Výukový text mají studenti dostupný v elektronické podobě

.
.
Autokorekční test slouží studentům k ověření kvality dosažených znalostí
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
Interaktivní osnova obsahuje základní informace a odkazy

Statistika 2
.Mgr. Lenka Zavadilová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BKM_STA2

.
E-learning v předmětu sestává z interaktivní osnovy, studijních materiálů a z odpovědníků. Interaktivní osnova
nabízí ucelené informace o průběhu kurzu, nárocích na
jeho zakončení, odkazy na studijní materiály a odpovědníky. Přehlednost a rychlá orientace v obsahu je hlavní
předností interaktivní osnovy.

Odpovědníky mají v předmětu hned dvojí užití. Tím prvním jsou procvičovací elektronické testy, kde se mohou
studenti testovat ze svých znalostí. Druhým je splnění
POTu. Ihned po uložení jsou veškeré výsledky z odpovědníků dostupné v poznámkových blocích předmětu.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Díky interaktivní osnově mají studenti přehled o studijních materiálech

.
.
Výukové prezentace a texty mají studenti v elektronické podobě v ISu
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
Procvičovací testy studenty lépe připraví na závěrečnou
zkoušku

Pracovní trh a politika zaměstnanosti
.Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MKV_PTPZ

.
E-learning v tomto předmětu se sestává z interaktivní osnovy, studijních materiálů a odevzdávárny. Interaktivní osnova prezentuje základní informace o předmětu a jednotlivých studijních blocích. Zveřejněn je zde zároveň odkaz na

studijní materiály. Součástí předmětu je vypracování seminární práce. Hotové práce jsou studenty vkládány do připravené odevzdávárny, kde je má vyučující k dispozici.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova obsahuje základní informace a odkazy na
materiály

Hotové seminární práce odevzdávají studenti do připravených
odevzdáváren

.
.
Výukové texty, studie a prezentace mají studenti dostupné
v elektronické podobě
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Body z testu i vypracovaného POTu postupně vyučující zadává
do poznámkového bloku

Rozvoj komunikačních a manažerských dovedností
.doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MKV_RKMD

.
Základem e-learningu v předmětu je interaktivní osnova,
která poskytuje veškeré informace o předmětu a nárocích
studia. Z osnovy se zároveň odkazuje na studijní materiály
- v tomto případě klasický studijní text, autokorekční test odpovědník určený čistě jako informace pro studenty, na

kolik si osvojili učivo, dále na odevzdávárny, kam studenti
odevzdávají své prezentace vytvořené podle předem daných parametrů.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Elektronickým průvodcem předmětem je pro studenty interaktivní osnova

.
.
Díky autokorekčnímu testu studenti zjistí, jak na tom jsou

Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
Své osnovy prezentací odevzdávají studenti do odevzdávárny

Ekonomika organizací
.doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BKH_EKOR

.
E-learning je v tomto kurzu bohatě využíván. Interaktivní
osnova slouží jako základní rozcestník předmětu, odkazuje se z ní na potřebné informace a materiály. Studijní
materiály předmětu tvoří prezentace jednotlivých kapitol učiva, zároveň obsahují ucelený text k celému kurzu.
Ve studijních materiálech lze nalézt i kompletní propozice
k průběhu kurzu a podmínky jeho úspěšného absolvování.

se jedná o velmi efektivní nástroj prověřování znalostí
s tím, že výsledek může být znám v řádu desítek minut.
Veškeré výsledky jsou zaneseny do poznámkových bloků.
Učitel pak jednoduchou operací bloky sečte a zadá závěrečné hodnocení. Kurz je doplněn i autokorekčním online
odpovědníkem. Ten slouží studentům jako orientační ukazatel nabytých vědomostí.

Nedílnou součástí kurzu jsou průběžný a závěrečný test
skenovacími odpovědníky. Při velkém množství studentů

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova je výchozím zdrojem informací pro studenty

Svoje znalosti si studenti mohou ověřit v autokorekčním testu

.
.
Jednotlivé prezentace mají studenti v interaktivní osnově dostupné v elektronické podobě
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Pro průběžný a závěrečný test se využívají skenovací odpovědníky

Základy práva
.JUDr. Tomáš Foltas, Ph.D.

.Ing. Bc. Alois Konečný, Ph.D.

.JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA
http://elportal.cz/katalog/ESF/BPP_ZAPR

.
E-learning je v kurzu zastoupen výraznou měrou. Interaktivní osnova, studijní materiály, odpovědníky, poznámkové bloky, odevzdávárny - to vše dokáže uspořit velké
množství času.

mětu zřízena odevzdávárna, která je navíc rozdělena abecedním klíčem.
Součástí předmětu jsou autokorekční elektronické odpovědníky. Výsledky z těchto testů slouží studentům jako indikátor stavu jejich momentálních znalostí.

Odevzdání seminárních prací je nezbytnou součástí
k úspěšnému zakončení kurzu. K tomuto účelu je v před-

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

V interaktivní osnově naleznou studenti základní informace
k předmětu

.
.
Autokorekční testy umožní studentům zjistit, jak na tom se
znalostmi jsou
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
Aby mohli studenti ke zkoušce, musí odevzdat tzv. POTy do
odevzdávárny

Statistika 2
.doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BPM_STA2

.
Základem e-learningu v kurzu je interaktivní osnova, která
nabízí ucelený týdenní přehled probírané látky s odkazy
na jednotlivé studijní materiály, materiály pro seminární
skupiny a další užitečné odkazy.
Výstupem předmětu je elektronický test, který je ihned po
uložení vyhodnocen. Výsledky jsou tak okamžitě k dispozici k dalšímu zpracování. To probíhá na základě uživatel-

ského skriptu, který přepočítá výsledky z jednotlivých poznámkových bloků na finální výsledek. Součástí elektronického testu je, pro předmět speciálně vytvořený, matematický editor. Editor umožňuje studentům zapsat jakýkoli
matematický výraz přímo do odpovědníku.
Odevzdávárna je v předmětu využita k nahrávání průběžné přípravy studentů pčedmětu během semestru.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Z osnovy mají studenti odkazovány jednotlivé řešené příklady
a studijní texty

Interaktivní osnova slouží jako přehledný rozcestník všech materiálů

.
.
Na elektronické odevzdání úkolu nemusí studenti znát sazbu,
stačí rukou psaný úkol vyfotit či naskenovat
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Matematickým editorem lze v odpovědnících zadávat například i matice

Hospodářská politika 1
.Ing. Aleš Franc, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BKE_HOP1

.
E-learning je v předmětu zastoupen několika agendami.
Interaktivní osnova předmětu představuje průvodce semestrem. Obsahuje jednotlivé kapitoly probíraného učiva
přehledně dělené dle čísel se seznamem doporučené literatury a s odkazy na další studijní materiály předmětu.
V rámci každé kapitoly najde student v osnově kromě sylabů přednášek také čítárnu, což je úložiště, kde je připraveno několik popularizačních článků z časopisů, které
téma oživují, doplňují a hlavně dávají do souvislosti s rea-

litou a konfrontují různé teoretické přístupy. Studenti jsou
současně vyzvaní k tomu, aby na zajímavé texty, které by
se do čítárny hodily, upozorňovali.
Nedílnou součástí předmětu jsou odpovědníky. Autokorekční test slouží pro informaci studentovi o stupni znalosti učiva, které ovládá. Skenovací odpovědníky jsou pak
hlavním klasifikovaným výstupem z předmětu.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova slouží jako přehledný rozcestník informací
a materiálů v předmětu

Autokorekční test slouží studentům k ověření kvality dosažených znalostí

.
.
Studenti mají v osnově k dipozici ukázky tzv. POTů, aby věděli,
jak mají jejich seminární práce vypadat
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Své POTy odevzdávají studenti elektronicky do odevzdáváren

The Transformation of the Czech Economy
.doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.

.Ing. Tomáš Paleta, Ph.D.

.Ing. Eliška Hanauerová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BPE_TCEC

.
Ke každé studijní kapitole mají studenti přístupné studijní
materiály. Podrobnosti o jednotlivých kapitolách a předmětu obecně jsou studentům dostupné v interaktivní osnově předmětu, která slouží jako interaktivní rozcestník
studiem.

Studenti mají ke každé kapitole nachystán online test,
který musí absolvovat. Testují se sami na počítačích, výsledek je součástí závěrečného hodnocení.
Závěrečným výstupem z předmětu je test, který je realizován formou skenovacích písemek. Ty jsou pak vyhodnoceny systémem.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.

.

. Závěrečná zkouška formou skenování a rozpoznávání odpovědních listů

Interaktivní osnova obsahuje nezbytné informace o předmětu
a všech náležitostech

.

.

.
Online testy si studenti spouští na svých počítačích
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
Výukové prezentace mají studenti zveřejněné v ISu

Jazyk II/1 - Ruština
.Mgr. Monika Ševečková, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MPJ_JII1Ra

.
E-learning je v předmětu zastoupen interaktivní osnovou,
studijními materiály, poslechy, odpovědníky a poznámkovými bloky. Ve studijních materiálech student najde kromě
studijních textů (ke gramatice, četbě, slovní zásobě apod.)
také audio soubory k poslechu. S poslechy se pracuje v pre-

zenční hodině, nicméně studenti mají možnost si je dle potřeby přehrávat i následně. Veškeré studijní materiály jsou
pak přehledně seřazeny dle týdnů, i s propozicemi, v interaktivní osnově.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Odkazy na veškeré odpovědníky najdou studenti v osnově
předmětu

.
.
Interaktivní osnova slouží k přehlednému řazení studijních materiálů pro studenty
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
Každý týden mají studenti v interaktivní osnově studijní materiály a náplň výuky

Veřejná a sociální politika
.Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.

.Ing. Marek Pavlík, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BKV_VESP

.
E-learning je v předmětu zastoupen interaktivní osnovou,
studijními materiály, odevzdávárnou, rozpisy témat, odpovědníky a poznámkovými bloky. Interaktivní osnova
v předmětu slouží jako informační rozcestník. Osnova nabízí zcela základní informace o předmětu, odkazy na studijní materiály a na sebetestovací odpovědník. Studijní
materiály předmětu obsahují prezentace s jednotlivými
tématy.

Vypracování POTů (práce opravovaná tutorem) je součástí výstupů z předmětu. K rozdělení témat mezi studenty
slouží rozpisy témat. Hotové práce studenti odevzdávají do
příslušné odevzdávárny, kde jsou vyučujícím k dispozici.
Součástí předmětu je i cvičný autokorekční test. Test je realizován pomocí online PC odpovědníku. Díky okamžitému
vyhodnocení hned po uložení student ví, jaká je přibližně
úroveň jeho znalostí. Poznámkové bloky pak slouží k hodnocení jak autokorekčních testů, tak POTů.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Témata POTů si studenti vybírají prostřednictvím rozpisů témat

Interaktivní osnova nabízí základní informace o předmětu

.
.
Autokorekční cvičení ověří, zda studenti látku opravdu pochopili
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Studenti mají v ISu k dispozici výukové prezentace v elektronické podobě

Finanční management
.doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
.Mgr. Ing. Peter Marinič, Ph.D.

.Mgr. Ing. Milan Sedláček, Ph.D.

.Ing. Jiří Richter, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MPH_FMAN

.
E-learningovou páteří předmětu je velmi podrobná interaktivní osnova, která slouží jako praktický rozcestník. Osnova je rozdělena do jednotlivých kapitol. Každá z kapitol
poměrně podrobně představuje probíraný okruh a zároveň nabízí odkazy na příslušné studijní materiály umístěné v IS MU. Každý z vyučujících má pro svou seminární
skupinu ještě zvláštní složku s materiály a prezentacemi.

Součástí absolvování předmětu je vypracování úkolů, které
jsou studenty odevzdávány pomocí odevzdávárny. S tím
souvisí i rozdělení témat pomocí rozpisů témat, které jsou
také součástí předmětu.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Prezentace doplňující probíranou látku

Interaktivní osnova - přehledný průvodce studiem předmětu

.
.
Prezentace odevzdávají studenti elektronicky do odevzdáváren
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Data pro domácí úkoly mají studenti k dispozici elektronicky
ve studijních materiálech

Nauka o podniku
.doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BKH_NAPO

.
Aplikování agend e-learningu v předmětu plní hned několik podstatných rolí. Základním rozcestníkem kurzu je
interaktivní osnova předmětu, která nabízí ucelené informace o nárocích a průběhu semestru a odkazuje na materiály různého druhu.
Studijní materiály předmětu nabízí studentům studijní text,
a informace podstatné pro organizaci kurzu.
Rozpisy témat slouží v předmětu k efektivnímu a přehlednému rozdělení témat seminárních prací mezi studenty
jednotlivých seminářů. Vypracované seminární práce jsou

následně vloženy do k tomu určených odevzdáváren, kde
má učitel okamžitý přehled o všech odevzdaných pracech.
K ověření kvality nabytých znalostí slouží průběžný semestrální test, který je realizován prostřednictvím skenovacího papírového odpovědníku. Po testu jsou odpovědi
posluchačům zavedeny do systému, kde jsou automaticky vyhodnoceny a výsledky zavedeny do poznámkových bloků. V poznámkových blocích naleznou studenti
také komentované hodnocení seminárních prací.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Základním rozcestníkem materiálů v předmětu je interaktivní
osnova

Úkoly odevzdávají studenti elektronickou cestou do odevzdáváren

.
.
Distanční studijní oporu mají studenti k dispozici v elektronické
podobě ve studijních materiálech v ISu
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Rozpisy témat slouží v předmětu k efektivnímu a přehlednému
rozdělení témat seminárních prací mezi studenty jednotlivých seminář

Ekonomika a řízení bank
.Ing. Jan Krajíček, Ph.D.

.prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MPF_EARB

.
Předmět využívá hned několik e-learningových agend. Interaktivní osnovu, studijní materiály, rozpisy témat, odevzdávárnu a odpovědníky.
Interaktivní osnova slouží jako hlavní informační rozcestník
předmětu. Studenti se z ní dozví, co se od nich po dobu semestru vyžaduje a co je čeká. Interaktivní osnova navíc nabízí odkazy na studijní materiály předmětu, odevzdávárnu

a odpovědník. Student tak nemusí materiály vyhledávat ve
správci souborů.
Rozpisy témat jsou určeny k rozdělení témat seminárních
prací. Hotové práce jsou pak studenty vkládány přímo do
odevzdávárny předmětu, kde je mají vyučující k dispozici.
Součástí předmětu je i autokorekční odpovědník sloužící
k sebeprocvičování studentů. Odpovědníkem je zde online PC test.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Hotové prezentace odevzdávají studenti elektronicky do připravené odevzdávárny

Základní informace o jednotlivých tématech mají studenti v interaktivní osnově

.
.
Autokorekční test pomáhá studentům připravit se na zkoušku
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
K jednotlivým tématům prezentací se studenti přihlašují prostřednictvím agendy Rozpisy témat

Transformation of the Financial System
.doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.

.Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D.

.Oleg Deev, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/ESF/BPF_TFSC

.
Tento kurz aktivně užívá hned několik e-learningových
agend. Studijní materiály ve formě prezentací pokrývají
jednotlivá probíraná témata.
Rozpisy témat jsou využity pro přihlašování se k jednotlivým tématům seminárních prací. Dokončené práce jsou
studenty vkládány do odevzdávárny. V odevzdávárně mají

vyučující všechny práce na jednom místě, tyto tam mohou
byt i jednotlivě okomentovány.
Výstupem z předmětu je závěrečná zkouška konaná pomocí skenovacích odpovědníků. Po vyhodnocení jsou veškeré výsledky zavedeny do poznámkových bloků, odkud
může vyučující přímo zadávat hodnocení.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Výukové prezentace mají studenti k dispozici v elektronické
podobě v ISu

K tématům esejí se studenti přihlašují elektronicky přes Rozpisy
témat

.
.
Hotové eseje jsou odevzdávány do odevzdávárny v předmětu
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Skenovací archy závěrečného testu jsou atomaticky vyhodnoceny a body převedeny do poznámkového bloku

Dějiny ekonomických teorií 2
.Mgr. Josef Menšík, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MPE_DET2

.
E-learning je v kurzu zastoupen interaktivní osnovou, bohatými studijními materiály, odpovědníkem a poznámkovými bloky.
Interaktivní osnova funguje jako informační rozcestník nabízející informace o kurzu a odkazy na studijní materiály
jednotlivých učebních bloků. Studijní materiály obsahují

kromě běžné literatury i audionahrávky a slajdy z přednášek.
Výstupem z předmětu je papírový skenovací test (odpovědník). Výsledky testů jsou ihned po zpracování zavedeny
do příslušného poznámkového bloku, kde s nimi vyučující
dále pracuje.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Audionahrávky přednášek mají studenti k dispozici k domácímu poslechu

Interaktivní osnova je rozcestníkem všech materiálů a informací

.
.
Výukové prezentace mají studenti k dispozici v elektronické
podobě
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Závěrečné zkoušení probíhá prostřednictvím skenování testů
do IS MU

Veřejná správa 1
.doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.
.doc. Ing. David Špaček, Ph.D.

.Ing. Irena Václavková, Ph.D.

.Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

.Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BPV_VES1

.
E-learning je v předmětu využíván mnoha způsoby. Základ tvoří interaktivní osnova s ucelenou řadou informací
o kurzu a jeho nárocích. Osnova je rozdělena do jednotlivých týdnů. Každý týden nabízí stručné informace o povaze probírané látky a zároveň odkazy na konkrétní studijní materiály předmětu.
Součástí kurzu je vypracování seminární práce. Rozdělení
jednotlivých okruhů mezi studenty probíhá přes rozpisy
témat. K odevzdání seminární práce slouží odevzdávárny

předmětu, které jsou děleny dle názvů jednotlivých seminárních skupin.
Podstatnou roli v předmětu hrají odpovědníky. Během
kurzu studenti skládají tři testy realizované přes papírové
skenovací odpovědníky. Výsledky testů jsou známy několik desítek minut po naskenování a jsou zapsány do poznámkových bloků. Ty jsou automaticky sečteny do finálního bloku, ze kterého je tvořené závěrečné hodnocení.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova slouží jako přehledný rozcestník materiálů
v předmětu

Na témata seminárních prací se studenti přihlašují elektronickou cestou

.
.
Prezentace mají studenti dostupné v elektronické podobě v interaktivní osnově
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Výsledky z testů mají studenti velmi rychle dostupné díky skenovacím testům

Marketing, fundraising a komunikace v neziskovém sektoru
.Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.

.Ing. Filip Hrůza, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BKV_MVVS

.
E-learning je v předmětu zastoupen studijními materiály
a odpovědníky. Studijní materiály tvoří studijní opora předmětu (skripta) a prezentace sloužící jako podklady k jednotlivým přednáškám. Výstupem z předmětu je online
elektronický odpovědník. Ihned po zodpovězení a ode-

slání odpovědníku k vyhodnocení se výsledek zapíše do
poznámkového bloku, ze kterého mohou být známky hromadně zapsány.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Skripta i prezentace jsou pro studenty přístupné elektronicky
v ISu

Studenti odevzdávají své analýzy elektronickou cestou

.
.
Loňské vítězné práce slouží jako inspirace pro letošní studenty
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Prezence i body z POTu a testu jsou evidovány prostřednictvím poznámkového bloku (pohled vyučujícího)

Daňový systém
.Mgr. Ing. Pavla Kvapilová
http://elportal.cz/katalog/ESF/BKV_DASY

.
E-learning je v předmětu zastoupen interaktivní osnovou, studijními materiály, odevzdávárnou, odpovědníky
a poznámkovými bloky. Interaktivní osnova v předmětu
slouží jako informační rozcestník. Osnova nabízí informace o předmětu, důležité odkazy na studijní materiály
a literaturu, přehled probíraných témat, odevzdávárny,
sebetestovací odpovědník a další. Studijní materiály předmětu obsahují ucelenou studijní oporu a doplňující studijní materiály.

Součástí předmětu je vypracování seminární práce, jejíž zadání je součástí studijních materiálů. Hotové práce jsou
studenty vkládány do připravené odevzdávárny.
Součástí předmětu je i sebetestovací tzv. autokorekční test.
Test je realizován pomocí online PC odpovědníku. Ihned
po uložení testu student ví, jaká je přibližně úroveň jeho
znalostí.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Interaktivní osnova provází studenta semestrem

Autokorekční test slouží studentům k ověření kvality dosažených znalostí

.
.
Studenti mají k dispozici množství materiálů v elektronické podobě ke stažení
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.

Hospodářská politika 2
.prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.

.prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.

.Ing. Jitka Doležalová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MPE_HOP2

.
Kurz využívá interaktivní osnovu, studijní materiály, rozpisy témat, odevzdávárnu a odpovědníky.
Interaktivní osnova nabízí ucelené informace o organizaci
kurzu. Součástí osnovy jsou i přehledně rozdělené bloky
k jednotlivým přednáškám včetně odkazů na konkrétní
studijní materiály.

Závěrečné ověření znalostí studentů probíhá pomocí odpovědníku. Jde o test realizovaný papírovými skenovacími
písemkami. Výsledky testů jsou zavedeny do poznámkového bloku, ze kterého učitel vychází při hodnocení.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Interaktivní osnova provází studenta semestrem

Výukové prezentace a skripta mají studenti přístupné ze studijních materiálů

.
.
Takto vypadá závěrečný test pro studenty
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Skenovací archy závěrečného testu jsou atomaticky vyhodnoceny a body převedeny do poznámkového bloku

Ekonomika organizací
.doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.

.doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BPH_EKOR

.
E-learning je v tomto kurzu bohatě využíván. Studijní materiály předmětu tvoří prezentace odkazující na jednotlivé
kapitoly učiva, které zároveň obsahují ucelený text k celému kurzu. Ve studijních materiálech lze nalézt i kompletní propozice k průběhu kurzu a podmínky jeho úspěšného absolvování.
Součástí kurzu je seminární práce. Její téma si studenti vybírají sami v rozpisech témat v ISu, každá seminární skupina má svůj vlastní rozpis. Po vypracování se veškeré
práce soustředí do příslušné odevzdávárny, což je nejjednodušší a zároveň nejrychlejší způsob, jak distribuovat

texty učiteli. Zpětnou vazbu k seminárním pracím studenti
najdou opět v odevzdávárně a bodové ohodnocení v poznámkových blocích.
Nedílnou součástí kurzu jsou průběžný a závěrečný test,
oba realizované přes skenovací odpovědníky. Při velkém
množství studentů se jedná o velmi efektivní nástroj prověřování znalostí s tím, že výsledek může být znám v řádu
desítek minut. Veškeré výsledky, včetně těch ze seminárních prací, jsou zaneseny do poznámkových bloků. Učitel pak jednoduchou operací bloky sečte a zadá závěrečné
hodnocení.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Témata seminárních prací si vybírají studenti v rámci své seminární skupiny přes Rozpisy témat

Prezentace jsou rozděleny podle jednotlivých probíraných témat

.
.
Hotové seminární práce odevzdávají studenti do odevzdávárny
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Hodnocení seminárních prací zadávají cvičící do Poznámkových bloků

Bankovnictví 1
.Ing. Jan Krajíček, Ph.D.

.prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BKF_BAN1

.
E-learning v předmětu je zastoupen interaktivní osnovou,
studijními materiály, odevzdávárnou, odpovědníky a poznámkovými bloky.
Interaktivní osnova v předmětu slouží jako informační rozcestník. Osnova nabízí informace o předmětu, důležité
odkazy na studijní materiály, přehled probíraných témat,
odevzdávárny, sebetestovací odpovědník a další. Studijní
materiály předmětu obsahují ucelenou studijní oporu ve
formě PDF souboru a prezentace.

Vypracování sedmi POTů (práce opravovaná tutorem) je
součástí výstupu z předmětu. Hotové práce studenti odevzdávají do příslušné odevzdávárny, kde jsou vyučujícímu
k dispozici.
Součástí předmětu je i cvičný tzv. autokorekční test. Test je
realizován pomocí online PC odpovědníku. Ihned po uložení testu student ví, jaká je přibližně úroveň jeho znalostí.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Interaktivní osnova je výchozím zdrojem informací pro studety

Jednotlivé POTy odevzdávají studenti elektronickou cestou do
odevzdávárny

.

.

.
Distanční studijní oporu mají studenti k dispozici v elektronické
podobě odkazovanou z osnovy
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
Autokorekční test obsahuje otázky s klíčem

Bankovnictví 2
.Ing. Jan Krajíček, Ph.D.

.Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.

.prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MPF_BAN2

.
E-learning je v kurzu zastoupen interaktivní osnovou, studijními materiály, odevzdávárnami, rozpisy témat a odpovědníky.
Interaktivní osnova tvoří základní rozcestník kurzu. Nabízí
informace o kurzu, předkládá témata seminárních prací,
odkazuje na studijní materiály a autokorekční test.

Součástí kurzu je vypracování seminární práce. Seminární
práce jsou po dokončení vloženy do odevzdávárny, kde je
mají vyučující přehledně k dispozici.
Rozpisy témat jsou v předmětu využity k rozdělení prezentovaných témat v seminářích předmětu.
Autokorekční test, který je v předmětu realizován jako online odpovědník, slouží k sebetestování studentů a k určení
míry vlastních znalostí.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Své úkoly odevzdávají studenti elektronicky

Interaktivní osnova je základním rozcestníkem informací
v kurzu

.
.
Autokorekční testy pomohou studentům připravit se na
zkoušku
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
K prezentacím na jednotlivé semináře se studenti hlásí přes
rozpisy témat

Veřejná správa 1
.Ing. Svatava Nunvářová, Ph.D.

.Ing. Irena Václavková, Ph.D.

.doc. Ing. David Špaček, Ph.D.

.Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BKV_VES1

.
Základ e-learningu tvoří interaktivní osnova s ucelenými
informacemi o kurzu a jeho nárocích. Osnova je rozdělena
do jednotlivých okruhů. Každý z okruhů nabízí stručné informace o povaze probírané látky a zároveň odkazy na
konkrétní studijní materiály předmětu.

níky. Dva průběžné testy jsou online elektronické odpovědníky a třetí závěrečný test je papírový skenovací odpovědník. Výsledek skenovaného testu je znám několik desítek minut po naskenování a je vložen do poznámkového
bloku, ze kterého je možno zapisovat známky.

Podstatnou roli v předmětu hrají odpovědníky. Během
kurzu studenti skládají tři testy realizované přes odpověd-

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Interaktivní osnova provází studenta semestrem

Autokorekční test slouží studentům k ověření kvality dosažených znalostí

.
.
Studijní materiály mají studenti k dispozici v elektronické podobě
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.

Bankovnictví 2
.Ing. Jan Krajíček, Ph.D.

.Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.

.prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MKF_BAN2

.
E-learning je v kurzu zastoupen interaktivní osnovou, studijními materiály, odevzdávárnami a odpovědníky.
Interaktivní osnova tvoří základní rozcestník kurzu. Prezentuje informace o kurzu, předkládá témata seminárních
prací, odkazuje na studijní materiály a autokorekční test.
Součástí kurzu je vypracování seminární práce. Dokončené

seminární práce jsou po dokončení vloženy do odevzdávárny, kde je mají vyučující přehledně a na jednom místě
k dispozici. Autokorekční test, který je v předmětu realizován jako online odpovědník, slouží studentům k ověření
kvality dosažených znalostí.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova obsahuje přehled probíraných témat a odkazy na materiály

Autokorekční test slouží studentům k ověření kvality dosažených znalostí

.
.
Studijní texty a prezentace mají studenti dostupné v elektronické podobě
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Své POTy odevzdávají studenti elektronicky do odevzdáváren

Základy práva
.JUDr. Tomáš Foltas, Ph.D.

.JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.

.Ing. Bc. Alois Konečný, Ph.D.

.JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA
http://elportal.cz/katalog/ESF/BKP_ZAPR

.
E-learning je v kurzu zastoupen výraznou měrou. Interaktivní osnova, studijní materiály, odpovědníky, poznámkové bloky, odevzdávárny - to vše dokáže uspořit velké
množství času.
Interaktivní osnova funguje jako kompletní informační
rozcestník předmětu. Studenti dostávají informace o průběhu semestru, požadavcích na zakončení kurzu a tématech seminárních prací. Z osnovy vedou odkazy na jednotlivé studijní materiály.

Odevzdání seminárních prací je nezbytnou součástí úspěšného zakončení kurzu. K tomuto účelu je v předmětu zřízená odevzdávárna, která je navíc rozdělena abecedním
klíčem.
Součástí předmětu jsou autokorekční elektronické odpovědníky. Výsledky z těchto testů slouží studentům jako indikátor stavu jejich momentálních znalostí.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Interaktivní osnova je výchozím zdrojem informací pro studety

.
.
Úkoly odevzdávají studenti elektronicky do odevzdáváren
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

Autokorekční testy vyplňují studenti průběžně

Inovační procesy
.doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MKR_IPRO

.
V předmětu jsou užívány všechny podstatné
e-learningové agendy jako jsou interaktivní osnovy, studijní materiály, rozpisy témat, odevzdávárny, odpovědníky a poznámkové bloky.
Interaktivní osnova je základním rozcestníkem předmětu.
Student zde najde informace o podmínkách a nárocích
kurzu, odkazy na studijní materiály rozdělené podle jed-

notlivých témat. Součástí předmětu je vypracování seminární práce. Témata prací si studenti rozdělí díky rozpisu
témat. Hotové práce poté vkládají do příslušné odevzdávárny, kde je má vyučující k dispozici na jednom místě.
V předmětu studenti najdou sebehodnotící procvičovací
testy, kde si mohou vyzkoušet své znalosti.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Procvičovací testy studenty lépe připraví na závěrečnou
zkoušku

V interaktivní osnově mají studenti odkazy, materiály, prezentace a důležité informace

.
.
Jednotlivé POTy odevzdávají studenti elektronickou cestou do
odevzdávárny
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Témata seminárních prací si studenti rozeberou elektronickou
cestou přes rozpisy témat

Obchodní právo 1
.JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BKP_OPR1

.
E-learning je v předmětu zastoupen interaktivní osnovou, studijními materiály, odevzdávárnou a poznámkovým blokem. Interaktivní osnova v předmětu slouží jako
informační rozcestník. Osnova nabízí informace o předmětu, důležité odkazy na studijní materiály, přehled probíraných témat, zadání seminárních prací, odkazy na doporučenou literaturu a další. Studijní materiály předmětu

obsahují studijní oporu ve formě prezentací k jednotlivým
tématům.
Zpracované seminární práce vkládají studenti do odevzdáváren, které jsou rozděleny abecedním klíčem pro snazší
rozdělení k opravě mezi jednotlivé vyučující.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Interaktivní osnova slouží v předmětu jako informační rozcestník

.
.
Vypracované POTy odevzdávají studenti elektronicky

Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
Výukové prezentace plné schémat a grafů mají studenti k dispozici v elektronické podobě

Analýza cenných papírů
.doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.

.prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.

.Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MPF_ACP1

.
E-learning v předmětu sestává z interaktivní osnovy, studijních materiálů a odpovědníků.
Základem je interaktivní osnova, která poskytuje veškeré
informace o předmětu a nabízí odkazy na studijní materiály předmětu (realizované formou prezentací k jednotlivým tématům a dalšími podklady), na další zajímavé zdroje

a na autokorekční test (sebetestovací cvičení formou online odpovědníku).
Výstupem z předmětu je test realizovaný přes papírové
skenovací odpovědníky. Předností takového způsobu testování je rychlost s jakou jsou výsledky zpracovány a zpřístupněny v poznámkových blocích k nahlédnutí či dalšímu
zpracování.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Autokorekční test pomůže studentům s přípravou na zkoušku

Veškeré materiály mají studenti odkazované z interaktivní osnovy

.
.
Výukové prezentace jsou k dispozici v elektronické podobě
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Díky skenovacím závěrečným testům mají studenti výsledky
velmi rychle k dispozici

Vstupní test do jazyka II
.Mgr. Petra Sojková

.Mgr. Jarmila Šafránková

.Mgr. Bc. Eva Punčochářová

.Mgr. Veronika De Azevedo Camacho, Ph.D.

.Mgr. Petra Stejskalová

.Ing. Mgr. Blanka Pojslová, Ph.D. …
http://elportal.cz/katalog/ESF/MPJ_VTJ2

.
E-learning v tomto předmětu funguje především jako nástroj k rozdělení studentů do skupin dle jejich znalostí. V interaktivní osnově předmětu najdou studenti podmínky ke
splnění testů a odkazy na jednotlivé odpovědníky. V od-

povědnících jsou kromě klasických testových otázek i audiovizuální poslechové otázky.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

Vstupní test slouží pro rozřazení studentů podle úrovně do jednotlivých skupin

Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Interaktivní osnova obsahuje základní informace a odkazy

Cvičení z makroekonomie
.Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D.

.doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D.

.doc. Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.

.Ing. Vratislav Pisca

.Ing. Jitka Doležalová, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/ESF/MPE_CMAE

.
E-learningové nástroje v ISu jsou využívány k vystavení
studijních materiálů ve formě podkladů k jednotlivým
učebním blokům a k testování studentů.
Interaktivní osnova slouží jako inormační rozcestník předmětu. Shrnuje ty nejdůležitější body organizace kurzu
a obsahuje harmonogram jednotlivých cvičení včetně odkazů do studijních materiálů.

Testování studentů probíhá za pomocí papírových skenovacích odpovědníků. Během semestru studenti skládají
dva takové testy. Ihned po vyhodnocení jsou výsledky
testů zavedeny do příslušného poznámkového bloku, odkud může vyučující následně zadávat hodnocení, případně
jinak manipulovat s bloky.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Studijní materiály jsou dostupné v elektronické podobě

V poznámkovém bloku se evidují body z hodnocení seminářů
i zkouškové testy

.
.
Interaktivní osnova provází studenta předmětem

Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.

Vstupní test do jazyka II
.Mgr. Petra Sojková

.Mgr. Jarmila Šafránková

.Mgr. Bc. Eva Punčochářová

.Mgr. Veronika De Azevedo Camacho, Ph.D.

.Mgr. Petra Stejskalová

.Mgr. Marie Červenková, Ph.D. …
http://elportal.cz/katalog/ESF/MKJ_VTJ2

.
E-learning v předmětu funguje především jako nástroj
k rozdělení studentů do skupin dle znalostí, resp. jako
vstupní jazykový autokorekční test v několika variantách.
Výsledek testu má doporučující charakter a měl by pomoci studentům při přípravě ke zkoušce z daného jazyka.

Podmínky ke splnění testů, odkazy na odpovědníky a komentář k výsledkům najdou studenti v interaktivní osnově.
V testovacích otázkách se často využívají multimédia. Studenti například odpovídají na položené otázky dle toho, co
slyší v nahrávce či videu s rodilým mluvčím z autentického
prostředí.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Všechny podstatné informace ke vstupnímu testu naleznou
studenti v interaktivní osnově

.
.
Výsledek testu má doporučující charakter a měl by pomoci studentům při přípravě ke zkoušce
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
Vstupní test skládají studenti elektronicky, součástí jsou i poslechová cvičení

Microeconomics 2
.doc. Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MPE_AMI2

.
E-learning v předmětu je využit k prezentaci jednotlivých
studijních materiálů ve formě prezentací, k závěrečnému
ověření znalostí a ohodnocení studentů pomocí odpovědníků. Pro otestování studentů se využívá papírových skenovacích písemek, které jsou rychle opravené, takže výsledky studenti vidí brzy po odevzdání v poznámkovém
bloku.

Interaktivní osnova obsahuje základní informace o kurzu,
odkazy na materiály a je tedy pro studenty hlavním informačním rozcestníkem.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Interaktivní osnova slouží jako přehledný rozcestník materiálů
v předmětu

.
.
Papírové skenovací testy umožní studentům rychle zveřejnit
počet získaných bodů
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
Výukové materiály jsou dostupné v elektronické podobě ke
stažení

Analýza cenných papírů
.Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MKF_ACP1

.
E-learning v předmětu sestává z interaktivní osnovy, studijních materiálů a odpovědníků. Základem je interaktivní osnova, která poskytuje veškeré informace o předmětu a nabízí odkazy na studijní materiály předmětu (prezentace k jednotlivým studijním blokům, kontrolní otázky
a příklady k řešení), další zajímavé doplňující zdroje a autokorekční testy (znalosti ověřující procvičení formou online odpovědníku).

Výstupem z předmětu je test realizovaný přes papírové
skenovací odpovědníky. Předností takového způsobu testování je rychlost, s jakou jsou výsledky zpracovány a zpřístupněny v poznámkových blocích k nahlédnutí či dalšímu
zpracování.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Výukové prezentace mají studenti odkazované z Interaktivní
osnovy

.
.
Ukázka z autokorekčního testu

Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
V poznámkovém bloku se evidují body za jednotlivé procvičovací i zkouškové testy

Makroekonomie 2
.prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.

.Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D.

.doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D.

.doc. Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MPE_MAE2

.
Základem e-learningu v kurzu je interaktivní osnova. Ta
nabízí ucelené informace o kurzu, jeho nárocích, probíraných tématech a zároveň obsahuje všechny důležité odkazy na studijní materiály a další podklady ke studiu. Studijní materiály jsou studentům předkládány ve formě prezentací s týdenní periodicitou.

Výstupem z předmětu je test realizovaný papírovými skenovanými odpovědníky. Výsledek testů je zanesen do poznámkových bloků do několika desítek minut po jejich
zpracovávání systémem. Z poznámkových bloků lze pak
jednoduše zapisovat známky.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Interaktivní osnova obsahuje základní informace a odkazy

.
.
Na základě skenovacího testu se studentům přidělí i závěrečné
hodnocení
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
Výukové prezentace i příklady k procvičení mají studenti k dispozici v elektronické podobě

Jazyk 1 Němčina
.Mgr. Petra Sojková

.Mgr. Jarmila Šafránková

.PhDr. Helena Hušková

.Ing. Mgr. Blanka Pojslová, Ph.D.

.Bc. Mgr. Petra Chládková
http://elportal.cz/katalog/ESF/BKJ_JNJ1

.
E-learning je v předmětu zastoupen interaktivní osnovou, studijními materiály, odpovědníky a poznámkovými
bloky. Interaktivní osnova v předmětu slouží jako základní
rozcestník, který studentům představí obsah předmětu,
náležitosti jeho ukončení a zároveň nabízí odkazy na doplňkové studijní materiály předmětu.

Odpovědníky v předmětu představuje tzv. předregistrační
test. Test je složen z několika typů otázek, včetně poslechového cvičení. Výsledek testu je po uložení testu automaticky zapsán do poznámkového bloku. Student se dle
výsledku rozhodne, do jaké skupiny pokročilosti znalosti
jazyka se zaregistruje.

Studijní materiály předmětu jsou tvořeny řešenými gramatickými, lexikálními a překladovými cvičeními, která pomáhají zvládnout příslušné lekce povinné literatury.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

V předregistračním testu jsou i poslechové otázky

Interaktivní osnova slouží jako přehledný rozcestník všech materiálů

.
.
Řešené příklady a překladová cvičení slouží studentům jako
doplňkové studijní materiály
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.

Business Management in the Czech Republic
.Ing. Michael Doležal

.doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D.

.Ing. Eva Švandová, Ph.D.

.Ing. Eva Štěpánková, Ph.D.

.Ing. Petr Valouch, Ph.D.
.Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BPH_BMCR

.
E-learning v kurzu je zastoupen interaktivní osnovou
předmětu, studijními materiály a odpovědníky.
Interaktivní osnova nabízí základní informace o předmětu
a jeho nárocích během semestru. Student v ní najde kontakty a informace o závěrečné zkoušce, realizované přes
odpovědníky.

Studijní materiály představují sérii prezentací, které se postupně zabývají jednotlivými probíranými tématy.
Výstupem z kurzu je zkouška. Zkoušení přes skenovací odpovědníky se ukázalo jako nejefektivnější. Po naskenování
a vyhodnocení jsou výsledky testu zavedeny do poznámkového bloku, z něhož může vyučující hodnotit jednotlivé
studeny, či celou skupinu.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

V interaktivní osnově jsou základí informace o kurzu

Prezentace z hodin mají studenti přístupné v elektronické podobě v ISu

.
.
Závěrečné zkoušení přes skenovací odpovědníky se ukázalo
jako nejefektivnější řešení
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.

Rozvoj sociokulturních a manažerských dovedností
.Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D., MSLS

.doc. Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MPH_RSMD

.
Student vypracovává v průběhu semestru seminární práci,
na niž dostává zpětnou vazbu od ostatních studentů. Studenti se prostřednictvím seminární práce připravují na diskusní ”Kavárnu” (Dialogue café), kde mají možnost konfrontovat své názory s názory ostatních a ujasnit si poznatky týkající se leadershipu. Práce jsou odevzdávány
elektronicky do informačního systému do odevzdáváren.
Odevzdávárny jsou rozděleny tak, aby odpovídaly počtu

seminárních skupin. Učitel má tak o vložených pracech
dobrý přehled.
Ve studijních materiálech mají studenti zveřejněno množství dokumentů a textů ke samostudiu.
Nedílnou součástí předmětu je moderní Čítanka textů vytvořená servisním střediskem pro e-learning.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

Čítanka textů, která slouží studentům pro samostudium

Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
Odevzdávárny prací

Marketing, fundraising a komunikace v neziskovém sektoru
.Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.

.Ing. Zuzana Prouzová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BPV_MVVS

.
E-learning v předmětu je tvořen studijními materiály a odpovědníky. Studijní materiály jsou tvořeny prezentacemi
přednášejících. Některá témata jsou obohacena i o doplňujícími texty k přednášeným tématům. Výstupem z předmětu je online elektronický odpovědník. Ihned po zodpovězení a odeslání odpovědníku k vyhodnocení se výsledek

zapíše do poznámkového bloku, ze kterého mohou být
známky hromadně zapsány.
Odevzdávárny jsou v předmětu užívány k odevzdávání
skupinových seminárních prací. Vyučující je tak má přehledně k dispozici na jednom místě.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Výukové texty mají studenti dostupné ze studijních materiálů
v ISu

.
.
Zkoušku studenti skládají online, výsledky vědí ihned po uložení
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
Skupinové úkoly jsou odevzdávány v elektronické podobě

Statistika 1
.doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BPM_STA1

.
Základem e-learningu je v předmětu interaktivní osnova.
Ta slouží jako týdenní tematický kalendář s odkazy na jednotlivé studijní materiály. Studentům jsou zpřístupněna jak
zadání úkolů, tak později i řešení, dále také příklady pro
software Statistica pro zájemce. Výukové texty z před-

nášky mají studenti dostupné elektronicky, nemusí si tedy
na hodině opisovat každý vzorec a větu, ale mohou se soustředit na výklad vyučující a základní principy pro počítání
příkladů.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.

.

. V interaktivní osnově studenti zjistí, co si mají připravit na
přednášku i na cvičení

Zadání úkolů jsou přehledně odkazovaná

.
.
Řešení úkolů i příklady pro software Statistica mají studenti
taktéž ve studijních materiálech
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Texty z přednášek mají studenti dostupné v elektronické podobě

Dějiny ekonomických teorií 1
.Mgr. Josef Menšík, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BPE_DET1

.
Rozcestníkem k aktivitám v kurzu je interaktivní osnova.
Osnova je tematicky členěná, naviguje studenty, jak se
připravit na cvičení a jak pracovat se studijními materiály. Říká studentům, co je základním studijním textem,
co povinnou četbou nebo pouze rozšiřujícím zdrojem, či
na jaké otázky se při četbě mají zaměřit.

Získané znalosti studentů jsou ověřovány závěrečným testem, který je realizován pomocí skenovacích papírových
odpovědníků. Odpovědi studentů jsou automaticky zpracovány a výsledky zaneseny do poznámkového bloku, kde
jsou dostupné studentům i učiteli, který může zadat hodnocení.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Prezentace mají studenti z osnovy odkazované v elektronické
podobě

.
.
Skenovací testy umožňují automatické zanesení bodů do poznámkového bloku studenta
Katalog e-learningu
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.
Interaktivní osnova je rozcestníkem studijních materiálů
v předmětu

Základy financí
.doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BPF_ZAFI

.
Kurz využívá hned několika e-learningových agend. Studijní materiály předmětu se sestávají z jednotlivě rozpracovaných kapitol učiva ve formě snadno přístupných prezentací.

sledky testů jsou po zavedení do systému evidovány v poznámkových blocích předmětu. Odtud může učitel přehledně hodnotit studenty, ať už jednotlivě či hromadně.
Tento systém umí učiteli ušetřit velké množství času, které
by strávil administrativou a kupříkladu ručními korekcemi.

Přes aplikaci pro skenování testů (skenovací odpovědníky)
je realizován závěrečný test, který je výstupem z kurzu. Vý-

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Přednášky jsou k dispozici v elektronické podobě ve studijních
materiálech předmětu v ISu

Studenti vyplňují dotazník týkající se oblasti osobních financí

.
.
Zkouška realizovaná přes skenovací odpovědníky šetří čas nad
opravováním písemek
Katalog e-learningu
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.
.
Body se studentům převedou do poznámkových bloků

Základy ekonomie
.Ing. Monika Jandová, Ph.D.

.prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BPE_ZEKO

.
Pilířem e-learningu předmětu jsou elektronické studijní
materiály a elektronické testy - odpovědníky. Studijní materiály tvoří jednotlivé prezentace podle právě probírané
látky.
Závěrečný test se koná pomocí skenovacích odpovědníků.
Za tímto účelem jsou v testbanku předmětu uloženy desítky otázek, z nichž aplikace vygeneruje neomezený po-

čet originálních zadání. Eliminuje se tak možnost podvádění. Výsledky testů se zavádějí do poznámkových bloků,
ze kterých je následně možné hromadně zadávat známky.
Skenovací odpovědníky šetří čas studentům i učiteli, neboť informační systém vyhodnocuje testy automatizovaně
a studenti jsou v řádu několika hodin po odevzdání písemek do rukou e-technika obeznámeni se svým výsledkem.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Studenti mají jednotlivé prezentace z přednášek přístupné
v elektronické podobě

.
.
Testy se naskenují a automaticky vyhodnotí, body studenti najdou v poznámkových blocích
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.
Z desítek otázek se náhodně generují různá zadání písemek,
studenti tak nemohou opisovat

Financial investments
.Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MPF_AFII

.
E-learning v kurzu zastupuje interaktivní osnova, studijní
materiály a poznámkové bloky. Interaktivní osnova slouží
k přehledné organizaci jednotlivých studijních materiálů,
kterými jsou v tomto případě prezentace k jednotlivým
přednáškám.

Kurz uzavírá testování získaných znalostí. Má formu papírového skenovacího odpovědníku. Výsledky testu studenti vidí po automatickém vyhodnocení v poznámkovém
bloku, kde jim vyučující na pár kliknutí zadá i závěrečné
hodnocení.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Jednotlivé prezentace mají studenti dostupné v elektronické
podobě v interaktivní osnově

.
.
Skenovací testy umožňují automatické zanesení bodů do poznámkového bloku studenta
Katalog e-learningu
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.
Výsledky se studentům automaticky zobrazují prostřednictvím
poznámkového bloku (pohled učitele)

Mezinárodní ekonomie
.Mgr. Martin Slanicay, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MPE_MEEK

.
E-learning je v předmětu zastoupen studijními materiály,
odpovědníky a poznámkovými bloky. Ke každé z přednášek je připraven elektronický studijní materiál ve formě
prezentace a dále také doplňkové studijní materiály. Studenti mají možnost využít jednotlivé přednášky a jejich
obsah k samostudiu.

Výstupem z předmětu je test realizovaný pomocí papírových skenovacích písemek. Díky rychlosti s jakou jsou testy
opraveny, má učitel možnost ve velmi krátkém časovém
horizontu zadat i výsledné hodnocení. Studenti výsledky
vidí v poznámkovém bloku.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

Jednotlivé dokumenty a prezentace mají studenti dostupné
v elektronické podobě
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.
Poznámkové bloky z pohledu vyučujícího

Cvičení z mikroekonomie
.doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D.

.Ing. Jitka Doležalová, Ph.D.

.doc. Ing. Rostislav Staněk, Ph.D.

.doc. Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.

.Mgr. Martin Slanicay, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MPE_CMIE

.
E-learning je v předmětu tvořen studijními materiály a odpovědníky. Studijní materiály jsou rozděleny do třinácti
oddílů (dle týdnů výuky), které obsahují příslušné materiály a prezentace.

Průběžné písemky jsou realizovány přes skenované odpovědníky, které jsou automaticky vyhodnocovány systémem za pomoci technika pro e-learning.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Výukové prezentace, materiály pro cvičení i řešené příklady
mají studenti v elektronické podobě

.
.
Skenovací testy umožňují automatické zanesení bodů do poznámkového bloku studenta
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.
Přehled o všech získaných bodech i aktivitě na cvičení má vyučující v poznámkovém bloku

Macroeconomics 2
.doc. Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MPE_AMA2

.
E-learning je v předmětu zastoupen studijními materiály,
odpovědníky a poznámkovými bloky. Ke každé z přednášek je připraven elektronický studijní materiál ve formě
prezentace. Díky tomu mají studenti obsahy jednotlivých
přednášek neustále k dispozici.

Výstupem z předmětu je test realizovaný pomocí papírových skenovacích písemek. Díky rychlosti, jakou jsou testy
zpracovány, má učitel možnost ve velmi krátkém časovém horizontu ohodnotit studenty dle výsledků, které se
automaticky po vyhodnocení přenášejí do poznámkového
bloku.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Ke každé přednášce mají studenti dostupné prezentace a materiály v ISu

.
.
Body z testu mají studenti v poznámkovém bloku (pohled učitele)
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.
Závěrečné testy jsou skenovány a automaticky vyhodnoceny

Financial Markets
.Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MPF_AFIM

.
E-learning je v předmětu zastoupen studijními materiály,
odpovědníky a poznámkovými bloky. Ke každé z přednášek je připraven elektronický studijní materiál ve formě
prezentace. Díky tomu mají studenti možnost si jednotlivé přednášky a jejich obsah opakovat.

Výstupem z předmětu je test realizovaný pomocí papírových skenovacích písemek. Díky rychlosti s jakou jsou testy
zpracovány, má učitel možnost ve velmi krátkém časovém horizontu ohodnotit studenty dle výsledků, které se
automaticky po vyhodnocení zanášejí do poznámkového
bloku.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Studenti mají jednotlivé prezentace z přednášek přístupné
v elektronické podobě

.
.
Výsledky vidí studenti v poznámkovém bloku (pohled studenta vlevo a pohled učitele vpravo)
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.
Díky skenovacím testům mají studenti výsledky zkoušky velmi
rychle

Mikroekonomie 2
.Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.

.doc. Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MPE_MIE2

.
E-learning předmětu je tvořen bohatými studijními materiály a odpovědníky. Studijní materiály nabízí ke každému týdnu prezentaci s tématem probírané látky a příklady k procvičení. Výstupem z předmětu jsou papírové
skenovací odpovědníky. Výhodou tohoto vyhodnocování

je rychlost s jakou je možné zpřístupnit výsledky testu v poznámkových blocích, se kterými pak lze pohodlně manipulovat.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

Studenti mají k dispozici výukové prezentace i příklady v elektronické podobě
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.
.
Body z testu mají studenti v poznámkovém bloku (pohled učitele)

Security Analysis
.Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MPF_ASAN

.
E-learning je v předmětu využit k základní prezentaci vybraných studijních materiálů a k testování studentů.
Interaktivní osnova nabízí odkazy na vybrané studijní materiály, kterými jsou v předmětu zejména prezentace jednotlivých probíraných témat.

Výstupem z předmětu je test. Test je realizován papírovými skenovacími odpovědníky. Výsledky testu jsou ihned
po zpracování, které zpravidla netrvá déle než několik desítek minut, zavedeny do poznámkových bloků, odkud
mohou být studenti hodnoceni.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

Výukové prezentace mají studenti v elektronické podobě odkazované z interaktivní osnovy
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.
.
Závěrečné zkoušení probíhá skrze skenovací odpovědníky

Impacts of the Transformation on the Regional Development
.doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.

.Mgr. Richard Hubl, Ph.D.

.Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.

.Ing. Petr Halámek, Ph.D.

.doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.

.Mgr. Radim Kunc …
http://elportal.cz/katalog/ESF/BPR_ITRD

.
E-learning v předmětu je zastoupen studijními materiály,
odpovědníky a poznámkovými bloky. Ve studijních materiálech v ISu najdou studenti základní podklady ke studiu.
Závěrečné ověřování znalostí je realizováno přes Odpo-

vědníky jako papírový skenovací test, který je automaticky
vyhodnocený a výsledky jsou studentům zveřejněné v poznámkovém bloku.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

Prezentace z přednášek mají studenti v elektronické podobě
v ISu

Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Prostřednictvím skenovacích testů mají studenti výsledky
velmi rychle
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