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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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Psychologie práce a řízení II
.PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.

.Mgr. Pavla Horáková
http://elportal.cz/katalog/FF/PSA_050

.
Rozcestníkem předmětu je interaktivní osnova, díky které
jsou studenti v obraze a mají přehled, co se bude probírat a jaké úkoly pro ně plynou. Naleznou v ní také doplňkové studijní materiály, jako jsou například videopřednášky, studijní texty, články a výzkumy. V rámci seminářů
studenti zpracovávají projekt, který poté odevzdávají do
odevzdávárny. V osnově také najdou procvičovací odpovědníky.

K lepší ilustraci probírané látky jsou studentům k dispozici různá schémata, ukázková řešení modelových situací
či animace. Součástí jednotlivých kapitol jsou také procvičovací testy, kde studenti zkoušejí například hledat chyby
v zadaném textu, odpovídají na otázky k tématu nebo doplňují křížovku na základě znalostí nabytých během studia
publikace. Celou publikaci si mohou stáhnout jako PDF
dokument pro případné vytištění, k dispozici je jim také
verze pro tablety a čtečky e-knih.

Pro snazší orientaci v problematice vytvořili vyučující ve
spolupráci s techniky ISu interaktivní webovou publikaci.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. V interaktivní osnově studenti najdou jak literaturu, tak doplňující video přednášky

Webová učebnice obsahuje studijní texty a především procvičování a interaktivní cvičení

.
.
Interaktivní cvičení umožňují procvičit si například správnou
tvorbu životopisu
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
V procvičovacích testech mají například studenti sestavit jednotlivé kroky výběrového řízení

Kurz práce s informacemi
.Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.

.PhDr. Iva Zadražilová, Ph.D.

.Ing. Bc. Martina Nedomová, DiS.

.PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

.Mgr. Kateřina Hošková
.Mgr. Silvie Kořínková Presová, DiS. …
http://elportal.cz/katalog/FF/KPI11

.
Předmět Kurz práce s informacemi je plně e-learningový
kurz a nemá kontaktní výuku. Tedy více než v jiných
předmětech je zde potřebná interaktivní osnova, která je
kostrou celého kurzu. Obsahuje odkazy, obrázky, schémata, videa a úkoly. Obsah kurzu je rozdělen do modulů.
Načasování úkolů, povinností a dění kurzu mohou studenti sledovat v Google kalendáři umístěném v úvodní
části interaktivní osnovy.
Preferovaným komunikačním kanálem jsou diskusní fóra,
která mají pravidla pro to, aby tutoři zvládli opravdu
velký počet studentů zapsaných v předmětu. Doporučeným způsobem komunikace je kromě fór také Facebook.

Konzultační hodiny jsou řešeny elektronicky přes Skype,
ale je možná i tradiční osobní návštěva v kanceláři tutorů. E-mail je nejméně preferovanou cestou, jak komunikovat s tutory kurzu, a studenti jsou vybízeni ho použít
jen v opravdu krajních případech.
Studenti jsou nuceni studovat každý týden, neboť každý
týden musí odevzdat povinný úkol. Úkoly bývají různého
charakteru, například povinnost vyplnit online test, odpovědět v tematickém diskusním fóru, vložit práci do odevzdávárny nebo vytvořit myšlenkovou mapu mimo IS MU
a vložit na ni odkaz. Jednou z...
(zkráceno)

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Témata v osnově jsou obohacena o myšlenkové mapy a webináře přímo s vyučujícími předmětu

Na začátku interaktivní osnovy najdou studenti kalendář s termíny, který si mohou nasdílet

.
.
Některé úkoly odevzdávají studenti prostřednictvím diskusních fór. Učitel je může hned ohodnotit
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
V odpovědnících například studenti sestavují správné citace
přetahováním

Jazykový seminář italský II
.Mgr. Bc. Šárka Hurbánková, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FF/MED30

.
Studenti se v rámci předmětu učí italský jazyk od začátku.
Pro ulehčení práce pro ně vyučující připravila interaktivní
osnovu, se kterou pracují doma ale i na hodinách. Vždy
tak ví, co je čeká a co se od nich očekává. Materiály ke
studiu, které se v prezenční výuce nestihly projít, mohou
dostudovat doma.

se vkládají do odevzdávárny. Díky vložení do odevzdávárny vyučující může zkontrolovat, zda dané soubory
nejsou plagiáty. K snadnějšímu osvojení slovní zásoby, vytvořila vyučující pro studenty učebnici slovíček v aplikaci
Quizlet, která je studentům dostupná z interaktivní osnovy.

V rámci semestru musí splnit odpovědníky, které mají
různé typy otázek, dále vypracovat překlady a eseje, které

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.

.

. Interaktivní osnova je výchozím zdrojem informací pro studenty

Jedním z úkolů, které aktivují studenty v průběhu semestru, je
vyplnění odpovědníků

.

.

.
Překladová cvičení a eseje odevzdávají studenti v elektronické
podobě
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
Výuku jazyka provází různá poslechová cvičení

Kurz projektového managementu
.Mgr. Kateřina Hošková
http://elportal.cz/katalog/FF/KPM01

.
Jedná se o plně e-learningový předmět. Obsah kurzu je
rozdělen do tematických modulů. Rozcestníkem kurzu je
interaktivní osnova, ve které studenti každý týden najdou
informace k dané lekci - časovou náročnost, doplňující
materiály, interaktivní přednášku, materiály k tisku, ale
i povinné úkoly. Kromě toho učitel zapsané studenty oslovuje každý týden semestru e-mailem, ve kterém je informuje o otevření modulu (nový modul se otevírá každé
pondělí), o jeho obsahu, povinnostech a termínu pro splnění úkolů.

Úkoly během semestru bývají různé a jejich splnění je povinné. Někdy je potřeba vyplnit odpovědník, který má podobu časově omezeného testu. Jindy musí studenti reagovat v bodovaném tematickém diskusním fóru, nebo odevzdat práci do odevzdávárny. Úkoly jsou hodnocené ”splnil” nebo ”nesplnil”. V odpovědnících musí studenti dosáhnout určitého procenta bodů, aby splnili. V závěrečném
modulu studenti zpracovávají závěrečný úkol.
Zpětnou vazbu student najde v poznámkových blocích.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.

.

. Interaktivní osnova je rozcestníkem informací o jednotlivých
modulech

Úkoly odevzdávají studenti elektronicky do odevzdáváren

.

.

.
Diskuzní fóra jsou jedním ze základních nástrojů plně elearningového kurzu
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
Belbinův test si mohou studenti vyplnit interaktivně

Psychologie práce a organizace I
.PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.

.Mgr. Pavla Horáková
http://elportal.cz/katalog/FF/PSA_026

.
V předmětu je interaktivní osnova, která je průvodcem
předmětu. Během semestru studenti pracují v týmech
na společném projektu, který odevzdávají do Odevzdávárny. V interaktivní osnově najdou studenti řadu materiálů k probírané tématice, obrázky, videa, odkaz na odevzdávárny či procvičovací odpovědníky.

agendy Rozpisy. Tím vyučující zabrání dohadování se na
hodinách nad papírem, při rozdělování týmů.
Zpětnou vazbu na to, jak studenti zvládají probíranou
látku, poskytují procvičovací odpovědníky. Tyto dobrovolné procvičovací testy se skládají převážně z multiple
choice otázek.

Na každou hodinu semináře si připravují prezentace na
právě probírané téma, k němuž se přihlašují pomocí

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova plná obrázků, ikon, videí slouží jako průvodce předmětem

Díky procvičovacím odpovědníkům získají studenti zpětnou
vazbu

.
.
Každá seminární skupina odevzdává úkoly do své složky
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Videa k tématu si studenti pustí přímo z interaktivní osnovy

Phonétique et phonologie du français
.doc. PhDr. Alena Polická, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FF/FJIA007

.
Předmět je zaměřen na fonologii a fonetiku zejména pak
na nácvik fonetického zápisu jednotlivých hlásek a jejich
výslovnosti. Z toho důvodu vznikl v předmětu web, který
se zaměřuje na různá nářečí francouzštiny a prakticky je
dokumentuje na videu. K tvrobě webu bylo použito audiovizuální DVD s klipy o jednotlivých ortoepických normách ve frankofonním světě. Studenti tak získávají praktickou zkušenost.

úkolu musí studenti též napsat diktát. Výsledky diktátu,
ale i závěrečné zkoušky, pak najdou v poznámkových blocích.
Závěrečná zkouška je řešena formou odpovědníku s různými typy otázek, který se píše v PC učebně. Odpovědník je nastaven tak, že studentům se vždy nabídne jedna
otázka na jednu stránku. Studenti tak při přechodu na další
stránku automaticky ukládají své odpovědi a hrozí menší
riziko ztráty odpovědí při nečekaném výpadku internetu.

Studenti v průběhu semestru nahrávají sami sebe a tyto
nahrávky pak vkládají do odevzdávárny. Kromě tohoto

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. V závěrečném testu na studenty čekají obrázkové otázky i
vepisování textu s pomocnou klávesnicí znaků

Videa jsou pro studenty důležitá, mají je k dispozici pro online
přehrání v přehledném webu

.
.
Studenti nahrávají svou výslovnost a zvukové nahrávky následně odevzdávají do odevzdávárny
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

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

Jazykový seminář italský I
.Mgr. Bc. Šárka Hurbánková, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FF/MED29

.
Studenti se v rámci předmětu učí italský jazyk, od základů.
V rámci organizace práce pro ně vyučující připravila interaktivní osnovu, se kterou studenti pracují ve škole i při
domácí přípravě. Vždy tak ví, co se od nich očekává.

Během semestru studenti musí plnit odpovědníky. Procvičují jazyk na různých typech cvičení a zpracovávají překlady a eseje, které vkládají do odevzdávárny.
Pro rozšíření slovní zásoby vytvořila vyučující pro studenty
učebnici slovíček v aplikaci Quizlet, která je studentům dostupná z interaktivní osnovy.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.

.

. Interaktivní osnova plná obrázků, ikon a poslechových cvičení
slouží jako průvodce předmětem

Všechna cvičení a zajímavé studijní materiály najdou studenti
odkazované z interaktivní osnovy

.

.

.
Procvičovací odpovědníky jsou základem pro průběžnou práci
studentů po celý semestr
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
Překlady a eseje vkládají studenti do odevzdáváren

Digitální kompetence
.RNDr. Michal Černý, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FF/VIKBA14

.
Předmět se zabývá digitálními kompetencemi. V průběhu
semestru se studenti seznamují s různými technologiemi.
Průvodcem jim je interaktivní osnova, která je rozdělena
dle jednotlivých témat, kdy každé téma má svou vlastní
prezentaci přehratelnou přímo v uživatelském prostředí.
Učebnice je studentům k dispozici ve webové podobě
s přehlednou strukturou.

Studenti během semestru zpracovávají dva úkoly. Jedním
z nich je natočit video, které po té vkládají do odevzdávárny. Druhý úkol řeší v prostředí ELFu, kde vytváří výukový modul.
V průběhu semestru jsou jim k dispozici auto-evaluační
testy řešené přes Odpovědníky, z nichž se část otázek objeví v závěrečném testu.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova obsahuje výuková videa, studijní materiály
a podstatné informace

Studenti natáčejí videa a odevzdávají je prostřednictvím odevzdávárny

.
.
Přehlednou webovou učebnici využívají studenti pro doplnění
informací
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Autokorekční testy pomáhají připravit studenta na závěrečnou
zkoušku

Lexikálni kompetence B
.PhDr. Jitka Vlčková, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FF/AJ11610

.
Jedná se o plně e-learningový kurz, který si klade za cíl
rozšířit studentům slovní zásobu. Studentům je k dispozici interaktivní osnova, která vždy obsahuje slovní zásobu určitých lekcí a k nim příslušné procvičovací odpovědníky. V odpovědnících jsou různé typy otázek od základních testových otázek (právě jedna správná odpověď
nebo více správných odpovědí) a vepisování textových
odpovědí, po složitější interaktivní otázky typu přetahování odpovědí stylem drag&drop, označování příslušných
frází v textu nebo vypisování volné odpovědi s počítáním
počtu slov. Pokud si studenti nejsou něčím jistí, mohou

každých 14 dní využít setkání s vyučující, kde se probírají
obtížnější fráze, které se hledají v corpusech.
Na závěr studenti skládají zkoušku u PC. Závěrečný test se
skládá z typových otázek studentům známých z procvičování. Otázky jsou do testu náhodně generovány v agendě
Odpovědníky. Vyučující využívá prvky zabezpečení testu
proti podvádění, tím že dovolí studentům skládat test jen
z příslušných IP adres a má zapnutou funkci sledování během testu (IS MU zaznamenává, pokud student klikne
mimo určený odpovědník).

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

V některých otázkách přímo klikáním správně přiřazují a vyznačují pojmy v textu

.
.
V interaktivní osnově je vždy odkazována teorie a příslušný
odpovědník
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
Odpovědi studenti přetahují v tzv. drag and drop otázkách

Prezentační dovednosti
.PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.

.Mgr. Tatiana Malatincová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FF/PSB_10

.
V předmětu najdeme poměrně rozsáhlou interaktivní osnovu, která obsahuje návody na tvorbu kvalitní prezentace a samotné prezentování. Najdeme zde různá vtipná
i vážná videa, obrázky a tabulky výhod a nevýhod různých
typů pomůcek k prezentaci.
Studenti si na první hodině vyberou téma prostřednictvím
připraveného odpovědníku. Na dalších hodinách mají sami
prezentaci nebo hodnotí prezentace ostatních. K hodno-

cení se využívá dotazníku ke zpětné vazbě, který najdou
v interaktivní osnově. Úkolem studentů je si dotazník na
každou hodinu vytisknout. Připravené a přednesené prezentace se pak vkládají do odevzdávárny.
V průběhu semestru mohou společně diskutovat v diskusním fóru, které je též z interaktivní osnovy odkazováno.
Pro inspiraci mají k dispozici i videozáznamy vybraných
prezentací svých spolužáků.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Svoje prezentace studenti odevzdávají elektronicky

Osnova obsahuje základní informace, texty, množství schémat, videotutoriálů i inspiračních odkazů

.
.
Natočené prezentace spolužáků pomáhají studentům pro přípravu jejich vlastních prezentací
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Osnova obsahuje videonávody i špatné příklady prezentací

Španělština pro nácvik poslechu - audio a videonahrávky
.PhDr. Alena Simbartlová

.Mgr. Veronika De Azevedo Camacho, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FF/CJVSAV

.
Jedná se o online e-learningový kurz bez kontaktní výuky, který studenti neukončují, jen si v něm procvičují
poslech jazyka a jeho porozumění. V předmětu vznikla
interaktivní osnova, která je rozcestníkem pro vytvořené
procvičovací stránky, kde studenti najdou videa nebo audia a k nim příslušná cvičení na dané téma. Poslechy jsou
z oblasti přírodních věd, společenských věd, ekonomie,

práva a kultury, slouží tedy všem studentům napříč fakultami.
Cvičení jsou různého charakteru od určování správné
a špatné odpovědi, přes výběr z možností a doplňování
slov do textu písničky.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.

.

. Ke každé videonahrávce mají studenti množství tematických
cvičení

Všechna cvičení jsou rozdělená podle témat a odkazována
z interaktivní osnovy

.

.

.
Video a zvukové nahrávky jsou základem pro poslechová cvičení
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
Zde například doplňují slova písně

Matematické a statistické metody pro psychology II
.Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.

.doc. PhDr. Martin Jelínek, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FF/PSA_032

.
Předmět si klade za cíl naučit studenty pracovat s programem pro statistické získávání dat a jejich interpretaci. Studenti mají každý týden prezenční výuku - přednášku a cvičení. Elektronickou oporou předmětu je interaktivní osnova. V interaktivní osnově studenti najdou zadání úkolů
na cvičení, domácí úkoly a termíny pro vypracování domácích úkolů. Svá řešení si nejprve ověřují v procvičovacím odpovědníku a po té soubor přímo ze statistického
programu každý týden odevzdávají do Odevzdávárny.

Ke cvičením byla ve spolupráci s kolegy z Fakulty informatiky připravena instruktážní videa (přístupná z osnovy).
Videa slouží pro osvěžení látky z předchozího semestru,
jsou hotová i videa pro aktuální probíhající cvičení.
K ukončení předmětu musí studenti úspěšně napsat elektronický test, který je řešen přes agendu Odpovědníky.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. V interaktivní osnově jsou odkazy na základní texty, články,
odpovědníky i instruktážní videa

Instruktážní videa studenti pustí přímo v osnově, video je se
zvukovým komentářem učitele

.
.
K ukončení předmětu musí studenti úspěšně splnit elektronický test
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Své úkoly odevzdávají studenti každý týden elektronicky do
odevzdáváren

Bulharština pro začátečníky
.Mgr. Zornica Cvetanova Cvetkova, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FF/BJ_01

.
V rámci předmětu vznikla za pomoci pracovníků uživatelské podpory pro e-learning multimediální učebnice,
která nahrazuje interaktivní osnovu a je sama rozcestníkem kurzu. Důvodem tohoto řešení je snaha mít učebnici
pro všechny stupně pokročilosti na jednom místě. Z učebnice jsou odkazovány materiály vysvětlující gramatiku,
slovíčka, poslechy, cvičení z hodiny a procvičovací cvičení
na doma.
Tím, že předmět je určen pro začátečníky, vznikla pro studenty řada her a zábavných cvičení, aby se naučili pře-

devším základní slovíčka a gramatiku. Studenti tak mohou pojmenovávat zařízení místností ve virtuálním domě,
pojmenovávat na mapě státy a národnosti či pojmenovat členy rodiny a jejich vztahy. Díky automatickému vyhodnocování dostávají na své odpovědi okamžitě zpětnou
vazbu.
Kromě řady cvičení ke každé lekci v učebnici jsou v předmětu využívány i odpovědníky v IS MU. Studenti mohou
skládat procvičovací testy a vyučující má výsledky přímo
v IS MU a může s nimi pracovat.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Webová učebnice v sobě spojuje 4. výukové celky

Odpovědníky pomáhají studentům procvičit si nabyté znalosti

.

.

.
Slovní zásoba je zpracována včetně výslovnosti rodilé mluvčí
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
Každá lekce obsahuje interaktivní cvičení

Logika a přirozený jazyk
.Mgr. Hana Strachoňová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FF/OJ434

.
V předmětu je pro studenty připravena interaktivní osnova, která slouží jako přehledný rozcestník všech důležitých informací a dokumentů. Studenti mají z osnovy
odkazovány především elektronické testy k procvičování
znalostí, studijní texty, prezentace a ke každému tématu
jsou tam i otázky k zamyšlení.
Díky automaticky vyhodnocovaným odpovědníkům bylo
možné zpřístupnit studentům spoustu procvičovacích
testů, na kterých si mohou otestovat, zda látce opravdu
rozumí. V testech studenti například vyplňují pravdivostní
tabulky nebo zkouší zapisovat výrokové formule pomocí
výrokových symbolů a spojek. Pro zápis speciálních znaků

výrokové logiky v Odpovědnících vytvořili technici ISu pro
tento předmět speciální virtuální klávesnici, která umožňuje tyto znaky pohodlně vkládat do odpovědníkových
formulářů.
Dále také byl pro studenty připraven speciální vyhodnocovací program pro typ otázek zabývajících se vyhodnocovacími stromy. Student může přidávat a vyplňovat jednotlivé uzly, aby bylo vidět, jak došel k výsledku, že argument
je nebo není deduktivně platný. Vyučující při vyhodnocování vidí postup studentů a mohou snadno vypozorovat,
kde studenti dělají nejčastější chyby,...
(zkráceno)

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. V otázkách zaměřených na vyhodnocovací stromy sestavují
studenti pravdivostní strom

Interaktivní osnova je přehledným rozcestníkem všech důležitých informací a dokumentů

.
.
Vyskakovací klávesnice umožňuje zapsat do políček do testu
nestandardní znaky
Katalog e-learningu
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.
.
V procvičovacích testech si studenti ověří, zda látce opravdu
rozumí

Matematické a statistické metody pro psychology I
.Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.

.doc. PhDr. Martin Jelínek, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FF/PSA_004

.
Rozcestníkem k informacím a aktivitám v předmětu je interaktivní osnova. Pro studenty je závazná a díky ní vždy
ví, co bude daný týden následovat. Ve výuce studenti
během semestru pracují se statistickým softwarem SPSS.
V interaktivní osnově najdou powerpointové prezentace
k přednášce, video, zadání cvičení v odpovědníku, odkaz na odevzdávárnu pro vložení hotového úkolu, případně domácí úkoly či doplňkové informace. Videa, které

je možné přehrát rovnou v osnově, je využito pro ilustraci
postupů, jak se softwarem SPSS pracovat.
Závěrečný test je řešen přes agendu Odpovědníky. Výsledky jsou k nalezení v poznámkových blocích, stejně jako
body ze cvičení a domácí úloh.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Výukové prezentace, instruktážní videa i cvičení naleznou studenti v přehledné interaktivní osnově

Přímo v osnově si studenti pustí instruktážní návody, jak pracovat s daným softwarem

.
.
Úkoly na cvičení zadává vyučující prostřednictvím odpovědníku
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.
.
Úkoly ze cvičení odevzdávají studenti na konci hodiny rovnou
do odevzdávárny

Bulharština pro mírně pokročilé
.Mgr. Zornica Cvetanova Cvetkova, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FF/BJ_02

.
V rámci předmětu vznikla za pomoci pracovníků uživatelské podpory pro e-learning multimediální učebnice,
která nahrazuje interaktivní osnovu a je sama rozcestníkem kurzu. Důvodem tohoto řešení je snaha mít učebnici
pro všechny stupně pokročilosti na jednom místě. Z učebnice jsou odkazovány materiály vysvětlující gramatiku,
slovíčka, poslechy, cvičení z hodiny a procvičovací cvičení
na doma.

V učebnici je pro studenty připravena řada her a zábavných cvičení, aby se naučili slovíčka a gramatiku. Studenti
se například učí určovat na digitálních hodinách čas a datum, pojmenovávají zvířata na farmě nebo se učí vážit
a měřit v bulharském jazyce.
Kromě řady cvičení ke každé lekci v učebnici jsou využívány i odpovědníky v IS MU. Slouží k procvičování a na
psaní krátkých cvičení ke zlepšení písemného projevu.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.

.

. V učebnici jsou například konverzační cvičení včetně namluvené výslovnosti rodilou mluvčí

Znalosti si studenti procvičí v odpovědnících

.

.

.
I výklad gramatiky je doplněn o správnou výslovnost
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.
Jednotlivé lekce jsou doplněny o interaktivní cvičení

Jazykový seminář italský VI
.Mgr. Bc. Šárka Hurbánková, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FF/MED34

.
Jde o předmět, kde si studenti zdokonalují jazykové
schopnosti, takže elektronická podpora výuky může studentům v mnohém pomoci. V předmětu jsou za účelem
opakování a procvičování základních mluvnických jevů
a rozšiřování slovní zásoby otevřeny samoobslužné odpovědníky. V nich studenti najdou různé typy otázek od
výběru z možností až po textové odpovědi. Povinnost vyplňovat odpovědníky je na vůli a aktivitě studentů.
Úkoly do výuky, termíny, studijní materiály a doporučené
zdroje jsou přehledně zorganizovány v barevné interaktivní osnově.

Na začátku semestru si studenti přes IS v Rozpisech témat
registrují témata, která se objeví u ústní zkoušky. Studenti
témata vypracují a v prezenční výuce odprezentují. Získají
tak lepší představu o tom, jak bude probíhat ústní zkouška.
Poté mají za úkol téma (osnovu nebo koncept) vložit do
odevzdávárny předmětu, kde ho zkontroluje vyučující. Vyučujícím zkontrolované a schválené texty mohou studenti
sdílet se spolužáky v poskytovnách jako studijní materiály
ke zkoušce.
Během semestru do odevzdáváren dále studenti odevzdávají eseje a kontrolní překlady.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Interaktivní osnova je rozcestníkem a průvodcem pro studenty

Témata k ústní zkoušce si studenti vybírají přes Rozpisy témat

.
.
Studenti odevzdávají do odevzdáváren například překladová
cvičení
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.
.
Během semestru mají studenti možnost si probíranou látku
procvičit v rámci agendy Odpovědníky

Seminář kritiky a on-line publicistiky
.Mgr. Zuzana Jayasundera
http://elportal.cz/katalog/FF/IMK088a

.
Pro předmět byla vytvořena ve spolupráci s techniky ISu
interaktivní učebnice, která shrnuje poznatky z oblasti kritiky a online publicistiky. Studentům učebnice pomůže
porozumět struktuře kritických útvarů glosa, sloupek, recenze i odborná stať a uvědomit si specifické znaky online
publicistiky i práce s hypertextem.

tit, kde mají nedostatky a co by mohli zlepšit, či jak jsou na
tom s citacemi a gramatikou. Interaktivní prezentace ve
formátu Prezi studenty více vtáhne do problematiky a navíc se seznámí s formátem, ve kterém následně zpracovávají své úkoly.
Studenti odevzdají do odevzdávárny téma práce formou
odkazu do Prezi, na kterém poté během semestru pracují.

Text učebnice je doplněn o množství příkladů a příloh. Interaktivní příklady k procvičení studentům pomohou zjis-

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Úvodní prezentace je v int. formátu Prezi, stejný studenti zpracovávají ve svých úkolech

Webová učebnice obsahuje interaktivní ”tabulová” cvičení

.
.
Vznikají netradiční interaktivní prezentace, studenti na ně
vkládají do odevzdávárny odkaz
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Kontrolní otázky na konci kapitol obsahují například tzv. drag
and drop doplňování

Bulharština pro středně pokročilé
.Mgr. Zornica Cvetanova Cvetkova, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FF/BJ_03

.
V rámci předmětu vznikla za pomoci pracovníků uživatelské podpory pro e-learning multimediální učebnice,
která nahrazuje interaktivní osnovu a je sama rozcestníkem kurzu. Důvodem tohoto řešení je snaha mít učebnici
pro všechny stupně pokročilosti na jednom místě. Z učebnice jsou odkazovány materiály vysvětlující gramatiku,
slovíčka, poslechy, cvičení z hodiny a procvičovací cvičení
na doma.
Vzhledem k požadované jazykové úrovni se předmět zaměřuje na gramatiku a zlepšení písemného a mluveného

projevu. Součástí učebnice je řada procvičovacích testů, ve
kterých studenti procvičují gramatické jevy formou nejrůznějších interaktivních cvičení - doplňování výrazů do textu,
doplňování odpovědí stylem drag and drop nebo spojování kategorií, které k sobě náleží. Úroveň znalostí lexikální
části je zlepšována psanými cvičeními a slovníkem, který je
namluvený rodilou mluvčí.
Kromě řady cvičení ke každé lekci v učebnici jsou využívány i odpovědníky v IS MU - k procvičování i ke psaní
krátkých cvičení.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Procvičovací odpovědníky obsahují otázky s doplňováním mezer v textu

.
.
Slovní zásoba je zpracována včetně výslovnosti rodilé mluvčí
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.
Konverzační cvičení obsahují namluvenou výslovnost rodilé
mluvčí

Kinematografie ve válčící Evropě 1939-1945
.doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FF/FAV286

.
V předmětu se studenti věnují roli populární žánrové kinematografie v období II. světové války. Aby studenti pochopili všechny souvislosti, vznikla v předmětu webová učebnice, která shrnuje informace, obrazový ale i audiovizuální materiál. Obsahuje v každé kapitole množství materi-

álů pro studenty – od výukových prezentací, po obrazové
galerie, videoukázky, seznamy četby, dobové texty či kontrolní otázky.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Webová učebnice je rozcestníkem multimediálních materiálů
k předmětu

Galerie obrázků a fotografií přibližují studentům éru kinematografie ve válčící Evropě

.
.
Z učebnice jsou linkovány ukázky filmů na server YouTube
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.
.
Každá kapitola je zakončena kontrolními otázkami k tématu

Lexikálni kompetence A
.PhDr. Jitka Vlčková, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FF/AJ11609

.
Jedná se o plně e-learningový kurz, který si klade za cíl
rozšířit studentům slovní zásobu. Studentům je k dispozici
interaktivní osnova, která vždy obsahuje studijní materiál
a k němu příslušné procvičovací odpovědníky. Procvičovací odpovědníky jsou nastaveny tak, že studenti mohou
úkoly k procvičení otevřít maximálně třikrát.
V odpovědnících jsou různé typy otázek od základních,
jako je výběr z uvedených možností a vepisování textových odpovědí, po přetahovací otázky typu drag&drop,
označování příslušných frází v textu nebo vypisování volné
odpovědi s počítáním napsaných slov.

Na konci semestru studenti skládají závěrečnou zkoušku
u PC, ve které studenti mají typově stejné otázky jako
v procvičovacích odpovědnících. Testy jsou náhodně generovány v agendě Odpovědníky. Vyučující má testování
v učebně zajištěné proti podvádění tím, že dovolí studentům skládat test jen z příslušných IP adres a má zapnutou
funkci sledování činnosti studenta během testu (IS MU zaznamenává, pokud student klikne mimo určený odpovědník).

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Studenti v odpovědnících například přetahují slovíčka na
správná místa

.
.
V odpovědních jsou i otázky s volnou odpovědí
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.
Z interaktivní osnovy je odkazována teorie i procvičovací příklady

Ruský jazyk pro akademické účely II
.Mgr. Monika Ševečková, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FF/CJVR2BM

.
Základní e-learningovou pomůckou v předmětu je interaktivní osnova. V ní naleznou studenti všechny potřebné
dokumenty, cvičení, testy, videa i pokyny na daný týden. Mají zde i zadání úkolů a doplňující odkazy a materiály k samostudiu. Předmětem je dále provází interaktivní skripta zpracovaná ve spolupráci s techniky ISu. Ke
každému tématu v nich mají přístupné procvičovací testy
s různými typy otázek a slovníkem pojmů.

Domácí úkoly, ať už ty povinné nebo dobrovolné, vkládají
studenti do odevzdávárny, kde je má vyučující přehledně
k dispozici k opravě. Zpětnou vazbu poté studentům píše
do poznámkového bloku.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova slouží v předmětu jako informační rozcestník

Abstrakty prezentací i dobrovolné domácí úkoly mohou studenti odevzdávat elektronickou cestou

.
.
Interaktivní skripta provází studenty jednotlivými tématy, prostřednictvím testů si mohou procvičit látku
Katalog e-learningu
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.
.
Procvičit slovní zásobu si studenti mohou v řadě cvičení s různými typy otázek, například přiřazovacích

Japonský buddhismus v obrazech
.Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FF/JAP223

.
V předmětu jsou význačným prvkem obrázkové elektronické testy. Studenti formulují volně tvořené odpovědi
k mnoha obrazovým materiálům týkajícím se japonského
buddhismu. Testuje se, zda jsou schopni správně porozumět zobrazenému výjevu a správně popsat, co se na výjevu odehrává, oč jde. Jiné otázky obsahují slepé mapy,
ve kterých studenti přímo vyznačují místa a ta následně
popisují. Studenti tedy nejsou testováni jen na pouhé me-

morování, ale naopak se testuje jejich schopnost kontextuálně analyzovat jednotlivé dílčí problémy a otázky v oblasti buddhismu v Japonsku. Dále je v předmětu interaktivní osnova, která slouží jako přehledný rozcestník kurzu,
ze kterého jsou odkazovány studijní texty, obrázky a videa
k tématu.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Jednotlivé slepé mapy umožňují klikání a výběr přímo v obrázku

.
.
Testy obsahují spoustu obrazového materiálu s volně tvořenými odpovědmi
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Videa a obrázky jsou součástí interaktivní osnovy

Španělská literatura I
.PhDr. Athena Alchazidu, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FF/SJIA012

.
Předmět si klade za cíl seznámit studenty s vybranou španělskou literaturou a využívá k tomu i e-learningové prostředí IS MU. Stěžejním prvkem je interaktivní osnova.
Do ní vyučující doplňuje harmonogram, kdo má kdy prezentaci, a reaguje na případnou nepřítomnost. Kromě aktuálních informací zde studenti najdou přehled témat na
každou hodinu, studijní materiály a odkaz na odpovědník
nebo odevzdávárnu.

Odpovědník je využitý s cílem motivovat studenty k pravidelné práci během semestru. Studenti sem musí každý
týden vložit komentář k přečtené literatuře. Výsledky se
ukládají do poznámkových bloků. Vyučující má díky tomu
dobrý přehled, zda všichni odevzdali nebo ne.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova je výchozím zdrojem informací pro studenty

Studenti mají k dispozici krátké úryvky z knih, článků a další
studijní materiály v elektronické podobě

.
.
Své prezentace odevzdávají studenti elektornicky do odevzdávárny
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.
.
Každý týden studenti vkládají komentář k přečtené literatuře
– toto podporuje pravidelnou práci v semestru

Postupová zkouška
.prof. PhDr. Josef Krob, CSc.

.PhDr. Josef Petrželka, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FF/PH_PoZ

.
Předmět je přípravou na postupovou zkoušku z filozofie. Pro snažší složení zkoušky vznikla interaktivní osnova,
která obsahuje doporučenou studijní literaturu, témata,
návodné otázky a procvičovací odpovědníky, které svým
charakterem odpovídají celé zkoušce.
Před ústní zkouškou musí studenti splnit elektronický test
zaměřený na identifikaci textu a jeho autora, což je jedna
z hlavních podmínek pro přihlášení na zkoušku.
Aby se studenti mohli vůbec přihlásit na tento - ”ostrý” test, musejí už během semestru absolvovat cvičné on-line
testy, v nichž se seznámí s podobou otázek v ostrém testu
a částečně i se způsobem práce s pramennými texty, který

je čeká u samotné ústní zkoušky. U těchto cvičných testů
se vyžaduje pouze jejich absolvování, nikoli určitý bodový
zisk.
Na ústní zkoušku pak studenty částečně připravuje druhý
typ cvičných odpovědníků, které jsou zaměřené na pochopení a interpretaci myšlenek a textů. Připuštění k ústní
zkoušce je podmíněno získáním příslušného počtu bodů.
Tuto hranici hlídá IS MU sám a nedovolí přihlásit se studentům, kteří stanovený počet bodů nedostali.
V rámci kurzu vznikla elektronická čítanka filosofických
textů.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Kurz nemá prezenční výuku, interaktivní osnova je základním
prvkem orientace v kurzu

Studenti si mohou ve cvičném testu vyzkoušet styl otázek ze
závěrečné ústní zkoušky

.
.
Studenti se na zkoušku připravují z čítanky textů, mohou si ji
stáhnout i do mobilních zařízení
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
”Identifikační test” připravuje studenty na poznávání autorů
a děl na základě úryvku

Jazyk mladých (Problémy francouzské sociolingvistiky)
.doc. PhDr. Alena Polická, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FF/FJIIB964

.
V průběhu semestru studenti musí zpracovat text rapové
písně, přeložit jej a otitulkovat. Navrhované texty vkládají
do odevzdávárny. Schválené texty jako klip pak vkládají
do galerie rapu, kterou studenti v rámci předmětu rozšiřují
od roku 2007. Jedním z úkolů je i překlad titulků vybraného úseku filmu o franocuzské předměstké mládeži.

Aby studenti vždy věděli, co mají za úkol a kde hledat informace, je pro ně připravena interaktivní osnova. Najdou
v ní odkazy na studijní materiály, odkazy do internetu, odkazy na titulkovací nástroje, návodná videa, videa ze současné rapové francouzské scény, ale i odkaz na různé slovníky a korpusy.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova slouží jako přehledný rozcestník všech materiálů

Studenti se mohou zorientovat ve francouzských filmech díky
přehledné databázi

.
.
Vybrané rapové nahrávky jsou k dispozici ke spuštění přímo
v interaktivní osnově
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Titulky videa, překlady písní i dialogové listiny odevzdávají studenti prostřednictvím odevzdáváren

Konec světa
.doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.

.PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D.

.doc. Mgr. Attila Kovács, Ph.D.

.prof. PhDr. Josef Krob, CSc.

.doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.

.Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. …
http://elportal.cz/katalog/FF/RLB666

.
Předmět je určen jako volitelný pro celou univerzitu, takže
se v něm tradičně sejde velké množství studentů. Hlavní
využití e-learningových nástrojů spočívá v předávání studijních materiálů od různých vyučujících přes IS MU
a v efektivním a časově co nejméně náročném vyzkoušení
velkého počtu studujících pomocí agendy Odpovědníky.
Závěrečný test je řešený elektronicky jako vytištěná skenovací písemka, což umožňuje vyzkoušet hodně studentů
v klasické učebně, tj. bez omezujících faktorů jako je vybavení a velikosti učebny v případě PC učebny.

V předmětu jsou připraveny sady otázek, v nichž jsou
otázky řazeny tematicky. Ty se v určitém poměru generují do skenovacího testu. Otázky se mezi sebou zamíchají, stejně jako možnosti odpovědí. Každý student dostane svůj originální test, tudíž se zabrání opisování.
Testy vyučující předává e-technikovi, který je naskenuje
a vyhodnotí. Studenti mají v krátkém čase výsledky k dispozici v poznámkových blocích a vyučující ušetří čas strávený opravou písemek.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Výklad doplňují videa i animace

Výukovou webovou učebnici, texty i prezentace mají studenti
dostupné online

.
.
Velké množství studentů je zkoušeno pomocí skenovacích
testů
Katalog e-learningu
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.
.
Výsledky z testů mají studenti velmi rychle dostupné díky skenovacím testům

Pedagogická psychologie I
.doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

.PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.

.Mgr. Veronika Tlapáková

.Mgr. Klára Procházková
http://elportal.cz/katalog/FF/PSA_022

.
Rozcestníkem předmětu je interaktivní osnova, díky které
mají studenti přehled, co se bude probírat a jaké úkoly jsou
požadovány. Naleznou v ní také doplňkové studijní materiály, jako jsou například tematická videa, rozšiřující studijní
texty, články a výzkumy. V rámci seminářů studenti zpra-

covávají úkoly, které poté odevzdávají do odevzdávárny.
Součástí interaktivní osnovy jsou také odkazy na různé dotazníky, které studenti pak mohou v praxi použít.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. V interaktivní osnově si studenti mohou přímo spustit tematická videa

Úkoly na jednotlivá cvičení odevzdávají studenti do příslušných odevzdáváren

.
.
Zpětná vazba je důležitá, studenti ji získají přes poznámkové
bloky (pohled učitele na aplikaci)
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Výukové prezentace mají studenti dostupné z interaktivní osnovy

Jazykový seminář italský V
.Mgr. Bc. Šárka Hurbánková, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FF/MED33

.
Seminář je zaměřen na nácvik mluvnických jevů, rozšiřování slovní zásoby a na mluvní akty v běžných životních
situacích. Studijní materiály semináře jsou doplněny o interaktivní osnovu, která je studentům průvodcem toho,
co se děje v hodinách, co je jejich domácí úkol, kdy, kam
a co mají odevzdat. V interaktivní osnově si také studenti
mohou procvičovat své znalosti. Její součástí jsou i audio
nahrávky.

Procvičovací testy obsahují různé typy otázek jako jsou
textové odpovědi, výběr z možností nebo zaškrtávání více
správných odpovědí.
V průběhu semestru studenti také odevzdávají své práce
do otevřených Odevzdáváren.
Všechnu látku, úkoly, termíny i místo k odevzdání úkolů
mohou studenti najít na jednom místě a mohou se rychleji
v problematice učiva a povinnostech zorientovat.

Studenti v předmětu najdou kromě barevné a strukturované osnovy, odevzdávárny na úkoly a procvičovací testy.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Interaktivní osnova je rozcestníkem pro studenty, obsahuje ale
také třeba zvukové nahrávky

.
.
Studenti mají k dispozici procvičovací testy

Katalog e-learningu
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.
Studenti odevzdávají překlady do elektronických odevzdáváren

Jazykový seminář I
.Mgr. Milada Malá, Ph.D.

.Mgr. Monika Strmisková, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FF/SJIA003

.
Předmět je zaměřen na gramatickou a lexikální část, což
odráží i interaktivní osnova, která je vhodným prostředkem jako rozcestník obou částí. Studenti vždy vidí, co se
po nich na další hodině bude chtít, a najdou zde odkazy
na studijní materiály, odkazy do internetu, diskusní fóra
a odpovědníky.

nahrávka, ke které se vážou otázky, a vyučující díky tomu
hned zjistí, jak studenti danému tématu porozuměli.
Zpětnou vazbu k procvičovacím odpovědníkům a k závěrečnému testu najdou studenti v poznámkových blocích.
V průběhu semestru studenti odevzdávají do odevzdávárny své práce a vyučující jim nahrávají zpět opravené
verze.

V odpovědnících vždy procvičují slovní zásobu daného tématu. Součástí odpovědníku je nějaká audio nebo video-

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.

.

. V odpovědnících jsou pro studenty připravena poslechová cvičení

Interaktivní osnova provází studenta semestrem

.
.
Vyučující zadávají některé úkoly i prostřednictvím diskusních
fór
Katalog e-learningu
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.
.
Studenti odevzdávají své úkoly elektronicky, vyučující jim potom zpřístupňují opravenou verzi

Nástroje interpretace novomediálního díla I
.doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FF/IMN100cv

.
Studijní texty předmětu jsou pro studenty připraveny v interaktivní podobě webové učebnice, kterou zpracovali
technici ISu. K lepšímu pochopení látky slouží přehledné
časové osy, které pomohou studentům s orientací v dané
problematice. Po každé kapitole mají studenti k dispozici procvičovací otázky s klíčem, které jim dávají zpětnou
vazbu.

Pro ukončení předmětu vypracují studenti dvě „kritické
rešerše“ textů, které odevzdají do elektronické odevzdávárny. Práce vyučující může rovnou hodnotit do poznámkových bloků a nebo kontrolovat na podobnosti pomocí
funkce Vejce vejci.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Náhled úvodní strany webové učebnice Úvod do softwarových studií

.
.
Studenti si mohou získané znalosti procvičit na otázkách s klíčem
Katalog e-learningu
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Studenti odevzdávají kritické rešerše elektronicky

Japonsko ve 21.století
.Mgr. Barbora Mejzlíková
http://elportal.cz/katalog/FF/JAP130

.
Předmět se zabývá aktuálním děním v Japonsku, tudíž
každý rok je nutné studijní materiály předmětu aktualizovat. V předmětu vznikla interaktivní osnova, protože její
úprava je jednoduchá a pro cíle předmětu je vhodnější než
webová skripta.

V rámci interaktivní osnovy studenti najdou základní osu
přednášek, odkazy na obrázky, videa a doplňující články.
Předmět je ukončen zkouškou, která probíhá formou skenovacích testů v agendě Odpovědníky. Otázky do testu
jsou náhodně generovány z různých tematických sad
a každý student skládá originální test.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova umožňuje snadnou editaci a přizpůsobení
textů aktuálnímu dění v zemi

Mapové podklady a obrázky mají studenti přehledně umístěné
v galeriích v ISu

.
.
Z interaktivní osnovy jsou odkazována videa na server YouTube
Katalog e-learningu
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.
.
Zkouška probíhá pomocí skenovacích testů, každé jednotlivé
zadání je unikátní, studenti nemohou opisovat

Aplikovaná sociální psychologie
.PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.
http://elportal.cz/katalog/FF/PSA_054

.
Předmět má klasickou kontaktní výuku, kdy se střídá
přednáškový blok se seminářovým. Na semináři studenti
ve skupinkách zpracovávají projekt, který na hodině prezentují. Studenti kombinovaného studia vkládají svůj seminární projekt do odevzdávárny.
Jelikož ne všechno se stíhá probrat v hodinách výuky
a problematika sociální psychologie je rozsáhlá a zajímavá,
vznikla v předmětu na popud vyučující interaktivní osnova,

kterou vytvářeli vybraní studenti předmětu. Osnova má
sloužit jako rozšiřující materiál pro studenty. V interaktivní
osnově studenti najdou odkazy na různé aktuální materiály, a to nejen v českém jazyce. Rozšířit povědomí o tématu pomáhají četná videa, obrázky nebo různé testy.
Studenti tohoto předmětu mají podklady a příležitost studovat učivo zábavnou formou.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Interaktivní osnova obsahuje velké množství multimediálních
ukázek a dokumentů

.
.
Studenti kombinovaného studia vkládají seminární projekt do
odevzdávárny
Katalog e-learningu
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Motivační a tematické obrázky oživují osnovu

Elektroakustická hudba
.doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FF/IM025

.
Přehledový kurz Elektroakustická hudba slouží k získání
základní orientace v historii, pojmovém aparátu a estetických přístupech k hudbě produkované a recipované
v rámci interakce člověk-stroj. K předmětu vznikla ve spolupráci s techniky ISu interaktivní webová učebnice, která
kromě textové části obsahuje množství odkazů na hudební

ukázky na server YouTube, audio ukázky, přehledné časové osy a obrazový materiál. Studenti tak mají k dispozici
komplexní studijní materiál, který si navíc mohou stáhnout
i do svých čteček elektronických knih.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Webová učebnice poskytuje základní studijní texty a multimédia pro výuku předmětu

.
.
Z učebnice jsou odkazovány hudební ukázky na server YouTube
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.
Historické údaje jsou řazeny do přehledných časových os

Doplňkový gramatický seminář II
.doc. PhDr. Alena Polická, Ph.D.

.Mgr. Petr Vurm, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FF/FJIA008

.
Cílem předmětu je uvést studenty do francouzské morfologie tak, aby chápali tvoření nových slov ve francouzštině. Výhodou pro studenty jsou pak natočené a techniky ISu zpracované přednášky nejen francouzských odborníků, které jsou umístěné ve studijních materiálech v IS
MU. Kromě video přednášek mají studenti k dispozici také
interaktivní osnovu, která obsahuje řadu studijních textů,
písní či odkazů na slovníky.

Závěrečný test je řešen elektronicky přes agendu Odpovědníky. Otázky jsou většinou volně doplňovací nebo výběr z možných odpovědí. Studentům se část otázek vyhodnotí automaticky ihned při uložení a část musí vyučující opravit ručně. Odpovědníky jsou nastaveny způsobem,
že se vždy jedna otázka zobrazuje na zvláštní stránce. Studentům se díky tomu test automaticky průběžně ukládá při
přechodu na další stránku. Výsledky testu studenti najdou
v poznámkových blocích.

V rámci semestru studenti zpracovávají cvičení, které odevzdávají do odevzdávárny.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

V interaktivní osnově je hned v úvodu píseň

Cvičení odevzdávají studenti elektronicky do odevzdávárny

.
.
Přednášky zvaných odborníků si studenti spustí online přímo
v ISu
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.
.
Výsledky z testů se ihned přiřadí do poznámkových bloků

Srbská literatura II
.Mgr. Pavel Pilch, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FF/SBA210

.
Předmět je zaměřen na srbskou literaturu do roku 1918.
Jelikož je přístup ke studijním textům často nepohodlný,
rozhodl se vyučující vytvořit ve spolupráci s techniky ISu
přehlednou elektronickou čítanku. Studenti v čítance najdou podstatné informace o autorech, úryvky textů, slovník pojmů i důležité odkazy. Při studiu si mohou zvolit,

která oblast srbské literatury je zajímá, a podle toho číst
vybranou literaturu. Slovníček pojmů pomůže studentům,
pokud si nejsou jisti významem slova použitého v textu.
Studenti díky tomu mají komplexní studijní materiál ke
svému studiu.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Čítanka textů provází studenta probíranými tématy a oblastmi

K dispozici mají studenti úryvky textů

.
.
Slovník pojmů pomůže studentům, pokud si něčím nejsou jisti
Katalog e-learningu
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.
.
Ve studijních materiálech mají studenti pokyny a doporučení
ke seminární práci a referátu

Pedagogická psychologie II
.doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FF/PSA_035

.
Úkoly do výuky, termíny, studijní materiály a doporučené
zdroje jsou přehledně zorganizovány v barevné interaktivní osnově. Kromě zmíněného zde studenti najdou i odkazy na různá videa, která lze spouštět přímo z osnovy,
tudíž není nutné cokoliv instalovat.

Během semestru studenti zpracovávají různé seminární
úkoly, které vkládají do odevzdávárny. Zpětnou vazbu
k odevzdaným úkolům mohou studenti najít v Poznámkových blocích.
V předmětu jsou využívány Rozpisy témat, pomocí kterých
se studenti přihlašují k jednotlivých tématům či exkurzím.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova slouží jako přehledný rozcestník materiálů
v předmětu

Seminární úkoly odevzdávají studenti v elektronické podobě,
zpětnou vazbu uvidí v poznámkových blocích

.
.
Na exkurze a k jednotlivým tématům se studenti přihlašují přes
rozpisy témat
Katalog e-learningu
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.
.
Videa k tématu si studenti pustí přímo z interaktivní osnovy

Stylistika – přednáška
.PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FF/CJBB80

.
Stěžejní studijní oporou v předmětu je interaktivní osnova. V interaktivní osnově vždy studenti najdou, co se
bude daný týden probírat a materiály ke studiu. Studenti
zde najdou také výňatky z článků, odkazy na zajímavé
zdroje, obrázky či schémata. Interaktivní osnova umožňuje vyučujícímu sdělovat aktuální informace, jako například nepřítomnost a zadání úkolů k samostudiu.

generují do skenovacího testu. Otázky se mezi sebou zamíchají stejně jako se míchají i možnosti odpovědí. Každý
student tak dostane svůj originální test a ztíží se vzájemné
opisování. Vyplněné odpovědní archy k testům vyučující
předá e-technikovi, které je naskenuje a vyhodnotí. Studenti mají v krátkém čase výsledky k dispozici v Poznámkových blocích a vyučující ušetří čas strávený opravou písemek.

Závěrečné zkoušení probíhá formou skenovacích testů.
V předmětu je připravena sada otázek, z níž se otázky

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. V předmětu se pracuje s úryvky textů, studenti je mají v ISu
k dispozici elektronicky k nastudování

V interaktivní osnově studenti najdou materiály do hodin výuky

.
.
Výsledky ze skenovacích testů mají studenti k dispozici v poznámkových blocích
Katalog e-learningu
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.
.
Závěrečné zkoušení probíhá formou skenovacích testů

Sémantické aspekty katalogizace
.PhDr. Jiří Stodola, PhD.
http://elportal.cz/katalog/FF/VIKBB37

.
Skripta k předmětu mají studenti k dispozici ve formě
elektronické webové učebnice k samostudiu a přípravě na
zkoušku, připravena byla ve spolupráci s techniky ISu. Původně měli výukové texty studenti přímo v osnově, ale
webová učebnice je pro tento účel vhodnější. Prezentace
z jednotlivých přednášek jsou zveřejňovány ve studijních
materiálech předmětu, aby je studenti nemuseli na hodinách opisovat a spíše se soustředili na prezentovaný výklad.

Kombinovaní studenti odevzdávají na konci semestru seminární práci v elektronické podobě do odevzdávárny.
Protože si mohou vybírat ze stejných témat, může vyučující využívat funkci Vejce vejci, aby si ověřil, že nepoužívají
práce z minulých let od svých spolužáků.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Skripta si studenti mohou prohlížet online i stáhnout do svého
mobilního zařízení

.
.
Webová skripta obsahují podrobná schémata
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.
Eseje kombinovaných studentů jsou uloženy v odevzdávárně

Náboženství světa I: Západ
.PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D.

.Mgr. Jakub Cigán, Ph.D.

.doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.

.Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.

.Ing. Mgr. et Mgr. Miroslav Vrzal, Ph.D. …
http://elportal.cz/katalog/FF/RLB400

.
Předmět je určen jako volitelný pro celou univerzitu,
takže se v něm tradičně sejde velké množství studentů.
Hlavní využití e-learningových nástrojů spočívá v předávání studijních materiálů od různých vyučujících přes IS
MU a dále v efektivním a časově co nejméně náročném
vyzkoušení velkého počtu studujících pomocí agendy Odpovědníky. Závěrečný test je řešen elektronicky jako vytištěná skenovací písemka, což umožňuje vyzkoušet hodně
studentů v klasické učebně bez závislosti na velikosti PC
učebny. Jako součást přípravy na test mohou studenti využít elektronický materiál Náboženství světa I: západní
tradice dostupný v digitální knihovně FF MU.

V předmětu jsou připraveny sady otázek, v nichž jsou
otázky řazeny tematicky. Ty se pak v určitém poměru generují do skenovacího testu. Otázky se mezi sebou zamíchají, stejně jako možnosti odpovědí, každý student tak
dostane svůj originální test, tudíž se zabrání opisování.
Testy vyučující pak předá e-technikovi, které je naskenuje
a vyhodnotí. Studenti mají v krátkém čase výsledky k dispozici v Poznámkových blocích a vyučující ušetří čas strávený opravou písemek.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Studijní texty mají studenti k dispozici v podobě webových
stránek či prezentací uložených v ISu

.
.
Body ze závěrečného testu mají studenti v poznámkových blocích (pohled učitele)
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.
Velké množství studentů je možné rychle otestovat prostřednictvím skenovacích písemek

Stylistika češtiny - základní kurs pro překladatele
.PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FF/CJBB94

.
Předmět probíhá formou seminářů. Stěžejní studijní oporou v předmětu je interaktivní osnova dle obsahu rozdělená do modulů. V interaktivní osnově vždy studenti
najdou, co se bude daný týden probírat a materiály ke
studiu. Studenti mohou v rámci interaktivní osnovy najít
výňatky z článků, obrázky či schémata. Interaktivní osnova také umožňuje vyučujícímu sdělovat aktuální informace, jako například nepřítomnost a zadání úkolů k samostudiu.

Závěrečné zkoušení probíhá formou skenovacích testů.
V předmětu je připravena sada otázek, z níž se otázky
generují do skenovacího testu. Otázky se mezi sebou zamíchají stejně jako se míchají i možnosti odpovědí. Každý
student tak dostane svůj originální test a ztíží se vzájemné
opisování. Vyplněné odpovědní archy k testům vyučující
předá e-technikovi, které je naskenuje a vyhodnotí. Studenti mají v krátkém čase výsledky k dispozici v Poznámkových blocích a vyučující ušetří čas strávený opravou písemek.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. V interaktivní osnově vždy studenti najdou materiály, které se
budou na hodině probírat

Texty k rozboru mají studenti k dispozici dopředu a v elektronické podobě v ISu

.
.
Výsledky ze skenovacích testů mají studenti k dispozici v poznámkových blocích
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.
.
Díky závěrečným skenovacím testů znají studenti výsledky
velmi rychle

Jak číst českou literaturu 2. pol. 20. století
.Mgr. et Mgr. Marek Lollok, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FF/CJBC543

.
Průvodcem je studentům v tomto předmětu interaktivní
osnova obsahující přehled toho, co mají číst a jaký mají
úkol. Součástí ukončení předmětu je napsání vlastních reflexí na studovaná díla, která vkládají do odevzdáváren.
Pro účely výuky je odevzdaný text v odevzdávárně pří-

stupný spolužákům v kurzu. Text je totiž na prezenčním
semináři společně rozebrán, vyhodnocen a autorům poskytnuta zpětná vazba. Využití odevzdáváren též umožňuje vyučujícímu zkontrolovat, zda se nejedná o plagiát.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Přehled úkolů a četby naleznou studenti u každého tématu
v přehledné interaktivní osnově

.
.
Kontrola opisování a plagiátů je díky funkci v odevzdávárně
velmi jednoduchá a rychlá
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.
Reflexe na studovaná díla vkládají studenti do odevzdávárny

Dějiny psychologie
.PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D.

.Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FF/PSA_002

.
Předmět je úvodním kurzem do dějin psychologie. Studentům jsou skrze agendu Studijní materiály poskytovány
materiály k přednáškám a povinné četbě. V průběhu semestru studenti zpracovávají práci, kterou odevzdávají do
odevzdávárny. Zpětnou vazbu najdou v poznámkových
blocích.

Závěrečný test je řešen elektronicky přes agendu Odpovědníky. V testu je nastaveno stránkování (každá otázka
se vždy zobrazí na zvláštní stránce), takže odpovědi se
studentům díky tomu automaticky průběžně ukládají. Výsledky testu studenti najdou v poznámkových blocích.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Výukové prezentace mají studenti k dispozici v elektronické
podobě v ISu

.
.
Zpětná vazba je důležitá, studenti ji získají přes poznámkové
bloky
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.
Domácí písemné práce ke zkoušce vkládají studenti do odevzdáváren

Stylistika a rétorika - základní kurs pro odbornou praxi
.PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FF/CJBB128

.
Předmět probíhá formou workshopu. Stěžejní studijní
oporou v předmětu je interaktivní osnova, jejíž obsah je
rozdělený do modulů. V interaktivní osnově vždy studenti
najdou, co se bude daný týden probírat a materiály ke
studiu. Studenti zde najdou výňatky z článků, obrázky či
schémata. Interaktivní osnovu využívá vyučující ke zveřej-

ňování aktuálních informací, jako například nepřítomnost
a zadání úkolů k samostudiu, je proto důležitým informačním kanálem v předmětu. V druhé polovině semestru studenti mají v rámci seminářů svá vystoupení. K tématům se
přihlašují přes agendu Rozpisy témat.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Ke každému týdnu mají studenti dostupné všechny potřebné
informace a odkazy

.
.
Ke cvičným vystoupením se studenti přihlašují přes Rozpisy
témat
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.
Výuka je doplněna množstvím úryvků a výňatků z článků, obrázků či schémat

Islám
.doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc.
http://elportal.cz/katalog/FF/RLA08

.
Předmět je zaměřen na základní znalosti a pochopení islámu. V průběhu semestru studenti odevzdávají do Odevzdávárny tři vypracované komentáře, ke kterým mají informace a návodné otázky v organizačních pokynech v IS
MU. Komentáře se odevzdávají vždy nejpozději k danému
termínu, a to výhradně v elektronické podobě. Právě elektronická podoba umožňuje opravujícím dodat přímo do
dokumentů komentáře a poznámky. Takto opravené dokumenty naleznou studenti ve studijních materiálech, přístupné vždy jen danému studentovi. Celkové vyhodno-

cení studenti opět najdou v IS MU, a to v Poznámkových
blocích.
Dále studenti musí v průběhu semestru napsat dva skenovací testy - z klasického a moderního islámu. Pokud oba
testy zvládnou, mohou jít ve zkouškovém období k ústní
zkoušce.
Skenovací testy realizované přes Odpovědníky vyhodnocuje e-technik, trvá to maximálně hodinu, ale většinou je
to i rychlejší.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Studenti odevzdávají své komentáře do odevzdáváren v elektronické podobě

Ve studijních materiálech v ISu najdou studenti opravené eseje
i s komentáři vyučujících

.
.
Teprve, pokud je student úspěšný ve dvou skenovacích testech, může přijít k ústní zkoušce
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.
.
Body z testů naleznou studenti v poznámkových blocích

Současný český jazyk - stylistika
.PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FF/CJA015

.
Stěžejní studijní oporou v předmětu je interaktivní osnova. V interaktivní osnově vždy studenti najdou, co se
bude daný týden probírat a materiály ke studiu. Součástí
osnovy jsou i materiály do semináře, které vyučující zpřístupňuje vždy na danou hodinu.

Aby studenti prokázali schopnost pracovat s textem, zpracovávají text, který pak nahrávají do odevzdávárny. Zpracovaný text musí vložit nejpozději k určenému datu. To
systém hlídá a po jeho uplynutí studentům nedovolí práci
odevzdat.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

Interaktivní osnova slouží jako přehledný rozcestník kurzu
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.
.
Odevzdávárna se uzavře k určitému datu a nedovolí studentům odevzdat úkol pozdě

Buddhismus
.doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.

.Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FF/RLA21

.
Předmět je povinným předmětem pro studenty prvních
ročníků bakalářského studia, tudíž vyučující dávají studentům do studijních materiálů řadu různých publikací,
prezentací či zvukových nahrávek, aby do studia rychle
a snadno pronikli.

komentáře a po úspěšném absolvování testu procházejí
ústní zkouškou.
Test je řešen formou skenovací písemky přes agendu Odpovědníky. Výsledky testu, stejně jako zpětnou vazbu
k odevzdaným komentářům, najdou studenti v poznámkových blocích.

Pro ukončení kurzu kolokviem je třeba napsat v závěru
kurzu test, studenti religionistiky odevzdávají dva písemné

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Výuku doplňují i různorodé studijní materiály, obrázky, texty i
prezentace

.
.
Přes poznámkový blok je předávána zpětná vazba a hodnocení ke zpracovaným komentářům
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.
V průběhu semestru studenti píší dva komentáře, oboje odevzdávají do příslušné odevzdávárny

Úvod do studia interaktivních médií II
.Mgr. Zuzana Panák Husárová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FF/IM015

.
Předmět si klade za cíl naučit studenty orientovat se v problematice nových médií. Studenti během semestru pracují na práci, kterou odevzdávají do odevzdávárny. Ta je
napojena na poznámkový blok, kde vyučující vidí jejich
odevzdanou práci a může jim poskytnout rovnou zpětnou
vazbu.

Součástí závěrečného hodnocení je i úspěšné složení elektronického testu. Test probíhá online přes agendu Odpovědníky. Studenti si ho mohou spustit odkudkoliv v určený
den a hodinu. Na vyplnění odpovědí mají stanovený časový limit. Každý student si vygeneruje svůj originální test.
Výsledky testu najdou v poznámkových blocích.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Seminární práci odevzdávají studenti do odevzdávárny

Náhled na poznámkové bloky se zadanými body (jak je vidí
vyučující)

.
.
Elektronický test mohou studenti skládat odkudkoliv, mají na
něj stanovený časový limit
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.

Náboženství světa II: Východ
.doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.

.Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.

.Mgr. Milan Fujda, Ph.D.

.Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FF/RLB401

.
Předmět je určen jako volitelný pro celou univerzitu, takže
se v něm tradičně sejde velké množství studentů. Hlavní
využití e-learningových nástrojů v ISu spočívá ve zprostředkování studijních materiálů studentům od různých
vyučujících a dále v efektivním a časově co nejméně
náročném vyzkoušení velkého počtu studujících pomocí
agendy Odpovědníky.
Znalost látky probírané na přednáškách se ověřuje v závěrečném testu, který je vyřešený elektronicky. Test má
podobu vytištěného ISem sestaveného zadání. Testové

otázky se do zadání vybírají z tematických sad otázek.
Každý test je jedinečný, neboť otázky se řadí v náhodném
pořadí stejně jako možnosti odpovědí. Opisování studentů
je tím ztíženo.
Odpovědi studenti zaznamenávají do odpovědního archu,
který je předán k oskenování a vyhodnocení fakultnímu etechnikovi. Výsledky a umístění v celkové statistice je studentkám a studentům v krátkém čase zpřístupněno individuálně v rozcestníku Student.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Výukové texty mají studenti dostupné ze studijních materiálů
v ISu

.
.
V poznámkovém bloku studenti vidí, kolik bodů dostali (pohled učitele)
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.
Skenovací archy umožňují rychlé zpracování, studenti na výsledky nemusí dlouho čekat

Reflexe současné české literatury
.Mgr. et Mgr. Marek Lollok, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FF/CJBC548

.
Cílem předmětu je představit studentům problematiku literární kritiky, a to z teoretické i praktické stránky. Studenti se ve výuce seznamí se zásadními studiemi týkajícími se literární kritiky a také analyzují vybrané recenze
a kritiky. Na každý seminář tak studenti čtou různé s tématem související texty a dle zadání se připravují na společný komentář a diskuzi. K přehledné orientaci v tom, co
mají studenti číst a co si mají na příslušný seminář připravit, slouží interaktivní osnova předmětu.

Součástí ukončení předmětu je napsání vlastní reflexe, kterou studenti odevzdávají do odevzdávárny. Pro účely výuky je odevzdaný text v odevzdávárně přístupný všem studentům zapsaným v kurzu, aby mohl být na semináři společně rozebrán, vyhodnocen a autorům poskytnuta zpětná
vazba.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

Studenti z interaktivní osnovy zjistí, co mají na kterou hodinu
za úkol
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.
Své reflexe studenti nahrávají do odevzdávárny

Úvod do studia jazyka
.doc. PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FF/OJ101

.
V předmětu se tradičně sejde velké množství studentů,
hlavním cílem využití e-learningových nástrojů je proto
úspora času a zjednodušení práce spojené zejména s ověřováním nabytých znalostí studentů. Studenti jsou zkoušeni pomocí agendy Odpovědníky. Nejedná se však o klasické elektronické testy u PC, ale o vytištěné skenovací
písemky, které umožňují jednorázově vyzkoušet velké
množství studentů v klasické učebně bez jinak nutného
vybavení IT technikou.
Zkušební otázky jsou typu multiplechoice (výběr jedné
a více správných odpovědí z několika možností). Jsou
uspořádány do tří sad podle náročnosti, resp. bodů, které

při správném zodpovězení může student získat. Každý student vyplňuje originální a stejně náročný test, neboť systém testy sestavuje tak, že z každé sady vezme a v náhodném pořadí vypíše do zadání určitý počet otázek, přičemž míchá také možné odpovědi. Tím je studentům ztíženo opisování.
Na skenování vypracovaných testů a vyhodnocení odpovědí vyučující spolupracuje s e-technikem.
Díky zvolenému řešení mají studenti v krátkém čase k dispozici výsledky, které jsou zveřejněny v poznámkových
blocích a vyučující ušetří čas, který by jinak strávil opravou...
(zkráceno)

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Studenti vyznačují své odpovědi do skenovacího archu

To, jak rychle uvidí své výsledky studenti v systému, závisí na
domluvě a formě předání archů

.
.
Výsledky se automaticky převedou do poznámkových bloků
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.

Přehled antické řecké literatury
.doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FF/MED05

.
Hlavní využití e-learningových nástrojů v ISu v předmětu
spočívá v efektivním a časově, co nejméně náročném vyzkoušení studentů pomocí agendy Odpovědníky. Zadání
zkouškového testu dostanou studenti vygenerované na
papíře. Své odpovědi zaznamenávají do odpovědního formuláře, který je strojově snímán a vyhodnocován v ISu.
Hromadně lze takto vyzkoušet studenty, jejichž počet je
omezen pouze kapacitou učebny. Oprava, zápis bodů do
ISu a zveřejnění výsledků studentům je otázkou několika
kliknutí v systému.

Otázky, z nichž je test složen, jsou typu multiple choice
a jsou rozděleny podle náročnosti a témat do sad. V určitém poměru se generují do skenovacího testu, takže ve
všech testech mohou studenti dosáhnout stejného maxima bodů. Otázky se mezi sebou zamíchají, stejně jako
se míchají možnosti odpovědí. Každý student dostane svůj
originální test a opisování od souseda je náročnější. Testy
skenuje a vyhodnocuje e-technik. Výsledky mají studenti
k dispozici v krátkém čase v Poznámkových blocích.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

Studenti skládají test pomocí skenovacích odpovědníků, výsledky mají potom velmi rychle k dispozici
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Body z testu mají studenti v poznámkovém bloku (pohled učitele)

Antická mytologie: bohové
.doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FF/LJBcB07

.
Předmět je určen jako volitelný pro celou univerzitu, a tak
se v něm tradičně sejde velké množství studentů. Hlavní
motivací, proč používat e-learningové nástroje, je v tomto
předmětu časová úspora spojená se zkoušením zapsaných studentů. Aby zkoušení proběhlo rychle a efektivně
(mohlo být přezkoušeno hodně studentů zároveň), používají se skenovací testy v agendě Odpovědníky. Počet studentů, které je možné takto prozkoušet, je omezen pouze
velikostí učebny.

tematicky. Odpovědník je nastaven tak, že se do zadání skenovacího testu generují otázky ze sad v určitém
poměru, aby každý student dostal stejně náročný test.
Otázky se mezi sebou míchají, stejně jako se míchají možné
odpovědi. Každý student tak dostane svůj originální test,
čímž se eliminuje opisování.
Vyplněné testy skenuje a vyhodnocuje e-technik. Výsledky
mají studenti k dispozici v krátkém čase v Poznámkových
blocích.

V předmětu jsou připraveny různé sady otázek typu multiple choice, které jsou rozděleny podle náročnosti a také

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

Každé zadání je jedinečné, studenti nemohou opisovat
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.
Výsledky z testů studenti uvidí v poznámkovém bloku (pohled
učitele)

Úvod do náboženství v Japonsku
.Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FF/JAP216

.
Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky historie a vývoje náboženství Japonska. Všechny tyto znalosti jsou testovány pomocí odpovědníků v PC učebně.
V předmětu je připraveno osm sad otázek, v nichž jsou
otázky řazeny tematicky. Ty se pak v určitém poměru generují do elektronického testu. Otázky se mezi sebou za-

míchají, stejně jako se míchají možné odpovědi. Každý student díky tomu píše svůj originální test a nemůže opisovat.
Výsledky jsou studentům zveřejněny v poznámkových
blocích. Pomocí několika kliků a funkce ohodnotit dle
bodů lze automaticky přenést studentům výslednou
známku do evidence hodnocení.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

Skenovací testy umožňují míchání odpovědí, studenti nemohou tak snadno opisovat

Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Výsledky z testů studenti uvidí v poznámkovém bloku (pohled
učitele)

Filmology. Jazyk filmu a nová média I
.Mgr. Marika Kupková, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FF/IM091

.
Předmět je kurzem určeným pro různé obory. Výuka probíhá především na hodinách a exkurzích v galerijních institucích, studenti tak najdou ve studijních materiálech
hlavně podpůrné materiály do výuky.

běžící časomíra vyměřuje poměrně krátký časový limit na
uložení odpovědí. Do testu se z široké databanky otázek
generují otázky typu multiplechoice. Výsledky studenti najdou v poznámkových blocích, odkud jim vyučující hromadně může zadat známku.

Závěrečná zkouška probíhá formou odpovědníku, který
studenti vyplňují odkudkoliv v daný den. Po spuštění testu

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

Test mohou studenti skládat odkudkoliv v rámci jednoho dne,
je omezen časovým limitem
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.
Výsledné body vidí studenti v poznámkových blocích (pohled
učitele)

Španělská literatura II
.PhDr. Athena Alchazidu, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FF/SJIA018

.
Předmět si klade za cíl seznámit studenty s vybranou španělskou literaturou a využívá k tomu e-learningové prostředí IS MU. Stěžejním prvkem je interaktivní osnova,
kterou vyučující využívá i ve výuce. Doplňuje do harmonogramu, kdo má kdy prezentaci a reaguje na případnou
nepřítomnost. Kromě aktuálních informací zde studenti
najdou přehled témat na každou hodinu, studijní mate-

riály, odkaz do filmotéky krátkých ukázek vybraných přístupných španělských filmů a odkaz na odpovědník.
Do odpovědníku musí studenti každý týden vložit komentář k přečtené literatuře. Výsledky se ukládají do poznámkových bloků. Vyučující, tak na první pohled vidí, zda
všichni odevzdali nebo ne.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova je výchozím zdrojem informací pro studenty

Díky komentářům k přečtené literatuře vyučující vědí, zda se
čtení studenti opravdu věnovali

.
.
V poznámkovém bloku vyučující vidí, zda studenti daný odpovědník splnili
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.
.
U vybraných zpřístupněných filmů si studenti mohou pustit
krátké ukázky
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