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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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Programování v jazyce Java
.prof. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

.RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FI/PB162

.
V předmětu jsou pro studenty nachystané dvě interaktivní osnovy. V jedné jsou informace o hodnocení výuky
a o průběhu zkoušek, ve druhé jsou informace a odkazy
k harmonogramu a obsahu výuky. V učebních materiálech předmětu studenti najdou slajdy z přednášek, jejich
videozáznamy, demonstrační příklady a podklady pro bonusové úlohy jednotlivých seminárních skupin.
Součástí předmětu jsou povinná cvičení, ve kterých se postupně řeší bodovaný projekt. Práce na projektu probíhá
tak, že v úvodu cvičení si studenti vždy stáhnou zadání pro
daný týden, cvičící ho vysvětlí a studenti pracují na jednot-

livých úkolech. Během cvičení se zpravidla nestihnou splnit
všechny požadované úkoly nebo na konci cvičení rovněž
nemusí být kód zcela funkční, kompletní, nebo dokonalý.
Povinností studenta pak po semináři je svůj kód ze cvičení
dodělat, a to samostatně (jinak je to považováno za porušení pravidel), a odevzdat do odevzdávárny. Odevzdávárny jsou strukturovány podle seminárních skupin a dále
podle iterace projektu. Cvičící mají vkládání do odevzdáváren sofistikovaně vyřešené - student nemá možnost volby,
takže práci vloží, kam má. V předmětu takto funguje několik desítek...
(zkráceno)

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Jedna osnova obsahuje základní informace k hodnocení,
druhá podrobný harmonogram s odkazy a materiály

Studenti si mohou procvičit znalosti předtím, než budou na
cvičení vyplňovat ostrý test

.
.
Řešení úkolů mohou studenti diskutovat v rámci diskuzních
fór, cvičící radí i kontrolují dodržování pravidel
Katalog e-learningu
8. ledna 2023

.
.
Studenti mají k dispozici výukové slajdy, příklady, potřebná
zadání a materiály i záznamy přednášek v elektronické podobě

Mathematical Morphology
.doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FI/PA173

.
Ve studijních materiálech najdou studenti prezentace
z jednotlivých přednášek, příklady k procvičení a jejich
řešení. Pro procvičení probírané látky mají k dispozici
i odpovědníky, které mohou třikrát zkusit vyplnit, do poznámkového bloku se poté vytvoří záznam o splnění odpovědníku.
Zajímavostí odpovědníků v předmětu je, že některé otázky
používají interaktivní prvky, které jdou nad rámec stan-

dardních možností aplikace Odpovědníky. Cílem vyučujícího je studenty vyzkoušet, zda pochopili operátory matematické morfologie. Studenti v odpovědníku v rámci
otázky klikají a vykreslují signál a jeho modifikace do interaktivní mřížky. IS takto vykreslené signály automaticky
vyhodnocuje. S tímto řešením pomohli technici ISu.
Do poznámkových bloků učitel také pomocí aplikace Docházka zaznamenává přítomnost na cvičeních v hodinách.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.

.

. Hodnoty signálu studenti vyklikávají přímo v mřížce v odpovědníku

Po třetím pokusu studenti v prohlídce odpovědníku vidí, kde
chybovali

.

.

.
Prezentace z hodin mají studenti přístupné v elektronické podobě v ISu
Katalog e-learningu
8. ledna 2023

.
Docházka je evidována elektronicky (pohled učitele)

Matematické základy informatiky
.prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FI/IB000

.
Vyučující pro studenty vytvořil velmi propracovanou interaktivní osnovu s důležitými organizačními pokyny
a s odkazy na studijní materiály a diskuzní fóra. Bylo založené zvláštní diskuzní fórum věnované aktualitám, které
jsou studenti povinni číst. V osnově jsou zařazeny odpovědníky, s nimiž studenti pracují samostatně při domácí
přípravě, aby si procvičili probírané učivo.
Komplexní hodnocení předmětu se skládá z několika částí.
Studenti absolvují 3 domácí testy, školní semestrální test,
domácí písemný úkol a drobné testíky na cvičeních. Studenti jsou nuceni studovat průběžně. Pro úspěch u závě-

rečné zkoušky musí studenti nejdříve získat určitý počet
bodů ze školního testu, domácího úkolu a z testíků na cvičeních. Domácí úkol odevzdávají studenti vytištěný na formuláři určeném ke skenování (formulář pro rukou psané
odpovědi s bodováním), takže po opravení úkolu a naskenování jsou výsledky automaticky zavedené do poznámkových bloků, což při tak velkém počtu studentů (500+)
podstatně šetří práci. Studenti vidí svá řešení (skeny) v IS
MU a mohou je porovnat se správným řešením, které vyučující vystavuje v diskuzním fóru. Konzultace k řešení se
poskytují elektronicky,...
(zkráceno)

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Interaktivní osnova provádí studenta předmětem

Prostřednictvím procvičovacích testů si studenti mohou látku
dobře zopakovat

.
.
Studenti o příkladech často diskutují elektronicky v rámci diskusních fór v ISu
Katalog e-learningu
8. ledna 2023

.
.
Bonusové úkoly odevzdávají studenti prostřednictvím odevzdáváren

Lineární modely
.doc. Mgr. Ondřej Klíma, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FI/MB101

.
V předmětu je pro studenty připraven rozcestník (interaktivní osnova) se základními informacemi k organizaci
výuky i k jednotlivým týdnům a probírané látce. Jsou zde
odkazovány slajdy z přednášek, screenshoty z tabule, videozáznamy přednášek, zadání i výsledky domácích úloh
a také procvičovací odpovědníky pro samostudium.
Kromě výsledků domácích úloh mají studenti k dispozici
jejich videořešení ve formě komentovaných slajdů. Na cvičení mají cvičící jen omezený čas pro řešení několika příkladů k probírané látce, proto jsou jakékoliv další řešené
příklady studenty vítány a hojně využívány. Ve videopříkladech se řešení objevuje postupně, a to včetně zvýraz-

nění části ve vzorci či matematickém zápisu, o které zrovna
vyučující hovoří.
K připuštění ke zkoušce je nutné splnit 2 podmínky účast na cvičeních (povoleny jsou 3 neomluvené a 3 omluvené neúčasti), která je zaznamenávána do docházkových
pozn. bloků a zisk 8 bodů ze 2 vnitrosemestrálních testů
a 5 minipísemek na cvičeních během semestru (max. 25
bodů). Vnitrosemestrální písemka i minipísemky na cvičeních probíhají písemnou formou (skenování rukou psaných
písemek s body).
Závěrečná zkouška probíhá také písemnou... (zkráceno)

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Řešené videopříklady s komentářem vyučujícího pomáhají
lépe pochopit vyučovanou látku

V osnově jsou zveřejněny například i záznamy nákresů z interaktivní tabule z přednášky

.
.
Studenti mají k dispozici procvičovací odpovědníky pro samostudium
Katalog e-learningu
8. ledna 2023

.
.
Rukou psané písemky jsou skenovány, studenti vidí zpětnou
vazbu opravujícího v ISu

Elektronická příprava dokumentů
.doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FI/PB029

.
Ve Studijních materiálech jsou vystaveny podklady
k přednáškám a videozáznamy přednášek. V interaktivní
osnově předmětu studenti najdou odkaz na vlastní domovskou stránku mimo IS. K přednášce jsou organizována
cvičení, na kterých jsou probírány domácí úkoly. Účast na
cvičeních je povinná, jsou povoleny maximálně dvě neomluvené absence. Nadpočetné absence lze kompenzovat
řešením prémiových úkolů (1 absence za 5 bodů). Studenti mají přehled o své docházce, protože ta je evidována v poznámkovém bloku. Před zkouškou je potřeba
odevzdat 2 zápočtové dokumenty do příslušných odevzdáváren.

Během semestru mohou studenti klást průběžné dotazy
v diskusním fóru předmětu a také mohou využívat institutu prémiových bodů (např. reportováním chyb v učebních materiálech předmětu).
Na závěr semestru mají studenti možnost spustit procvičovací odpovědník (20 testových otázek, po uložení odpovědí studenti vidí odpovědi jen u správně zodpovězených
otázek, test je bodovaný, ale získané body se nezapočítávají do závěrečného hodnocení), a připravit se tak na závěrečnou zkoušku. Tu studenti skládají formou korektury
textu (odpovědní arch pro volně psané odpovědi s body)
a skenovacího testu...
(zkráceno)

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Své vypracované projekty a dokumenty vkládají studenti do
odevzdáváren

Zpětnou vazbu k zápočtovým dokumentům studenti mají
v poznámkovém bloku

.
.
Díky procvičovacímu odpovědníku se studenti lépe připraví na
závěrečný test
Katalog e-learningu
8. ledna 2023

.
.
Pokud se studenti nemohli zúčastnit přednášky, mají k dispozici videozáznam

Úvod do vývoje v C#/.NET
.RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D.

.doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FI/PV178

.
Studenty semestrem provází interaktivní osnova, ve které
najdou odkazy na studijní materiály, náplň cvičení, zadání
domácích úkolů, zajímavé odkazy, odkazy na diskusní fórum k danému tématu i organizační pokyny k předmětu.
Ve studijních materiálech mají také k dispozici záznamy
přednášek a materiály k doplňujícím přednáškám pozvaných hostů.

Odevzdávárny. Další Odevzdávárny jsou pro ně otevřeny
pro vkládání domácích úkolů.
Na začátku každého cvičení studenti píší u počítače kontrolní test. Body z těchto testů, z odevzdaných úkolů
a z projektu se evidují v poznámkových blocích. Vyučujícímu na konci semestru pomohou automatické funkce systému body sečíst, převést na známku a známky zavést do
evidence studia studentům.

Pomocí rozpisů témat se studenti elektronicky přihlašují
k tématům semestrálního projektu, který odevzdávají do

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Zajímavé odkazy, náplň cvičení i zadání úkolů najdou studenti
přehledně v interaktivní osnově

K domácím úkolům jsou připravené pro studenty diskuzní
vlákna pro řešení problémů

.
.
Úkoly jsou vkládány do odevzdávárny, včetně zdrojových
kódů
Katalog e-learningu
8. ledna 2023

.
.
Na začátku každého cvičení vyplňují studenti na počítačích
krátký kontrolní test

Automaty a gramatiky
.prof. RNDr. Jan Strejček, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FI/IB102

.
Vyučující pro studenty vytvořil studijní materiály v podobě slajdů z přednášek, jejich videozáznamů a vystavil
i souhrnná skripta. Vše je studentům k dispozici prostřednictvím přehledné interaktivní osnovy předmětu.
K přednáškám jsou organizována i cvičení. Studenti také
mohou plnit domácí úkoly, které nejsou povinné, ale silně
doporučené, protože jejich řešením si nejen utvrdí znalosti získané na přednášce, ale mohou i získat body do
závěrečného hodnocení. Domácí úkoly studenti odevzdávají buď písemnou formou do skříňky učitele nebo elektronicky (výhradně ve formátu PDF dle pravidel) do před-

chystaných odevzdáváren. Součástí některých domácích
úloh jsou i odpovědníky, kde se používají otázky s kontrolou syntaxe odpovědi JavaScriptem. Otázka se losuje náhodně, odpovídat je možno až sedmkrát (pokaždé na jinou
otázku, do sedmi pokusů se počítá sedm otevření, nikoliv
uložení odpovědníku). Na odpověď mají studenti pokaždé
30 minut a po uložení jsou odpovědi vyhodnoceny externím serverem (který si spravuje učitel sám). Body se ukládají do poznámkových bloků, započítává se pouze nejlepší
pokus. Po uplynutí doby pro vyřešení domácích úkolů jsou
vystavena jejich správná...
(zkráceno)

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. V případě problémů s řešením příkladů v odpovědnících mohou studenti napsat do diskuze

Výsledné body i opravené odpovědní listy se zpětnou vazbou
mají studenti přehledně v ISu

.
.
Studenti mají na výběr: odevzdávají úkoly buď do skříňky na
fakultě nebo elektronicky
Katalog e-learningu
8. ledna 2023

.
.
Řešení úkolů je do osnovy vkládáno vždy až po termínu odevzdání

Algoritmy a datové struktury I
.prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.

.doc. RNDr. Vojtěch Řehák, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FI/IB002

.
Studenti mají v učebních materiálech vystaveny slajdy
k přednáškám, videozáznamy přednášek, příklady a řešení
do cvičení, implementační (vnitrosemestrální) testy a jejich řešení a vzorové zadání zkoušek a implementačních
testů. Veškeré tyto materiály jsou odkazovány z přehledné
interaktivní osnovy, kde studenti najdou i organizační pokyny a doplňkové materiály k jednotlivým tématům.
K přednášce jsou organizována i cvičení, kde je účast povinná. Na začátku každého cvičení studenti vyplňují odpovědník, kterým se nejen eviduje docházka, ale i jejich připravenost na cvičení a porozumění pojmům probíraných
na přednášce.

Během semestru studenti řeší implementační úlohy, které
odevzdávají do připravených odevzdáváren. Do Odevzdávárny vkládají i řešení závěrečného praktického testu,
jehož splnění je nutnou podmínkou pro připuštění ke
zkoušce. Ke zkouškám i praktickému testu se studenti přihlašují přes zkušební termíny, které jsou ve zvláštní sérii s přednastavenými podmínkami k přihlášení. Závěrečný
test má formu skenování rukou psaných odpovědí s body,
studenti tak mají po vyhodnocení ve svých Přijímárnách
k dispozici své odpovědní archy a případné doplňující komentáře...
(zkráceno)

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Z interaktivní osnovy jsou odkazovány animace a vizualizace
algoritmů

Odpovědníky na začátku cvičení evidují docházku a testují připravenosti studentů

.
.
Implementační úlohy odevzdávají studenti každý týden do
odevzdávárny
Katalog e-learningu
8. ledna 2023

.
.
Na nejasnosti se studenti cvičících ptají v rámci diskuzního fóra

Diskrétní matematika
.prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.

.Mgr. Martin Panák, Ph.D.

.Mgr. Jaroslav Šeděnka, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FI/MB104

.
Pro orientaci ve výuce připravili vyučující studentům interaktivní osnovu, která je rozdělena po jednotlivých týdnech výuky a odkazuje je na prezentace, slajdy z přednášek a k dispozici jsou i videozáznamy přednášek.
Studenty velmi ceněným elektronickým studijním materiálem jsou videopřednášky nahrané přes službu PolyMedia
Technologies. Vyučující a jeho komentář jsou zaznamenávány na kameru a vedle toho je snímán i sešit, kam učitel
zapisuje poznámky a výpočty. Demonstrovaný výpočet si
díky tomuto řešení může student kdykoliv pozastavit, vrátit se k vybraným pasážím nebo přeskočit to, co se mu zdá
zřejmé.

Během semestru studenti píší dvě vnitrosemestrální písemky a nakonec i závěrečnou zkoušku. Vše má formu
rukou psaných odpovědí do skenovatelných odpovědních
archů, kam opravující vepisují body a případné komentáře.
Body mají studenti ihned po naskenování přístupné v poznámkových blocích a komentáře k nahlédnutí ve své Přijímárně.
Docházka do seminárních skupin je povinná a eviduje se
elektronicky pomocí příslušné aplikace. Na cvičeních studenti mohou získat body navíc za tzv. minipísemky. Další
body mohou získat za nalezení chyb ve zveřejněné učebnici.
Studenti...
(zkráceno)

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Řešené příklady s komentářem vyučujícího jsou připravené na
každý týden

Praktické videoprezentace a slajdy z přednášek mají studenti
odkazovány z interaktivní osnovy

.
.
Studenti v naskenovaných listech vidí zpětnou vazbu učitele a
místa, kde chybovali
Katalog e-learningu
8. ledna 2023

.
.
Výukové prezentace mají studenti dostupné z interaktivní osnovy

UNIX
.doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.
http://elportal.cz/katalog/FI/PV004

.
Studenti mají k dispozici ve složce Učební materiály IS
prezentované slidy přednášek, také mají většinu přednášek předtočených pro off-line zhlédnutí.
Ke každé přednášce je k dispozici několik příkladů, které
student samostatně řeší na unixovém počítači a jejich splnění je externími nástroji ISu kontrolováno. Splnění je automaticky poznačeno do poznámkových bloků předmětu.
Student musí kvótu příkladů splnit nejpozději do termínu
skládání zkoušky.
Po ukončení každé kapitoly musí studenti projít automatickým sebetestováním pomocí odpovědníků. Student je povinen ke každé probrané kapitole odpovědět správně ale-

spoň cca 50 otázek náhodně vybraných z kompletní sady
cca 200 otázek. Všechny tyto otázky jsou studentovi v ISu
dostupné. Nesplněním těchto průběžných povinností studenta penalizuje u závěrečné zkoušky. Odpovědníky vyplňuje student v ISu samostatně v rozmezí 14 dní.
Závěrečná zkouška probíhá v klasické učebně pod dozorem, při které studenti odpovídají zaškrtáváním odpovědí
odpovědních listech vytištěných z ISu. Otázky jsou vygenerované a vytištěné z odpovědníků v ISu. Oprava písemky probíhá poloautomaticky při skenování odpovědních listů.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Většina přednášek je předtočena

Studenti v ISu řeší samostatně desítky úkolů

.

.

.
Procvičování během semestru formou odpovědníků v ISu
Katalog e-learningu
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.
Finální písemka skenováním odpovědních listů v ISu

English II
.PhDr. Ivana Tulajová
http://elportal.cz/katalog/FI/VB036

.
Pro studenty je připravena přehledná interaktivní osnova,
která je provází jednotlivými týdny výuky. Je zde uveden
přehled probrané látky, odkazy na procvičovací odpovědníky, případně i na učební materiály uložené ve studijních materiálech předmětu. Docházka do cvičení je zaznamenávána pomocí příslušné aplikace, takže studenti
mají přehled o své přítomnosti v poznámkovém bloku
prezence.
V předmětu mají studenti několik možností, jak se připravit
na zkoušku. V každém týdnu jsou pro ně připraveny procvičovací odpovědníky, které nejsou povinné. Studenti si
na nich pouze procvičují probranou látku a okamžitě vidí,

zda odpověděli správně či nikoli. Dále mají k dispozici revizní odpovědník, který obsahuje podobné otázky jako závěrečný test. Výsledek (získané body) studenti vidí v poznámkových blocích.
Finální test je veden formou skenovacích odpovědníků, do
kterých studenti zapisují odpovědi na vygenerovaná zadání s 50 otázkami (testové otázky typu jedna správná
odpověď). Na vypracování testu je stanovený časový limit (45 minut) a pro úspěšné ukončení předmětu bodová
hranice (musí dosáhnout 60 % bodů). Na druhou, ústní,
část závěrečné zkoušky se přihlašují pomocí... (zkráceno)

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Interaktivní osnova provází studenta semestrem

Každý týden si mohou studenti procvičit probíranou látku
v odpovědnících

.
.
Vybrané úkoly odevzdávají studenti elektronicky do odevzdáváren
Katalog e-learningu
8. ledna 2023

.
.
Závěrečné zkoušení probíhá prostřednictvím skenování testů
do IS MU

Efficient Use of Database Systems
.doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FI/PA152

.
Průvodcem semestru pro studenty je interaktivní osnova,
která odkazuje na právě probíraná témata do studijních
materiálů. V případě, že studenti mají zadán domácí úkol,
je zde odkaz na odpovědník. V diskusním fóru reagují vyučující na dotazy ohledně organizace výuky nebo právě
nejasností v domácích úkolech.
Ve studijních materiálech předmětu studenti najdou jak
prezentace z přednášek (i v anglické jazykové mutaci), tak
další podpůrné materiály a videozáznamy přednášek v případě, že se jí nemohli účastnit osobně.
Během semestru plní studenti 3 domácí úkoly pomocí odpovědníku. Odpovědi jsou posléze ručně opraveny (jelikož

se jedná text) a zpětnou vazbu vyučující zapisuje do poznámkového bloku i s bodovým hodnocením. Body z domácích úkolů se počítají do závěrečného hodnocení.
Zkouška je formou skenovatelných formulářů s volně psanou odpovědí na 6 otázek. Do formulářů jsou po opravení
dopsány body, formuláře naskenovány a automaticky převedeny do poznámkových bloků. Studenti tak mají relativně rychle výsledky ze zkoušky i s naskenovanými odpověďmi se zpětnou vazbou od učitele k dispozici v Přijímárně
a poznámkových blocích.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Studenti vidí při vyplňování odpovědníků zpětnou vazbu a nápovědu k otázkám a příkladům

Textové otázky jsou opraveny vyučujícím a zpětná vazba zadána studentovi v poznámkovém bloku

.
.
Interaktivní osnova je přehledným průvodcem semestrem
Katalog e-learningu
8. ledna 2023

.
.
Díky skenovacím testům mají studenti v ISu i zpětnou vazbu
učitele a vidí, kde chybovali

Neimperativní programování
.prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.

.RNDr. Martin Ukrop, Ph.D.

.RNDr. Vladimír Štill, Ph.D.

.Mgr. Tomáš Szaniszlo
http://elportal.cz/katalog/FI/IB015

.
V učebních materiálech mají studenti k dispozici záznamy
přednášek, slidy, příklady ke cvičením i sbírku řešených
úloh. Veškeré podklady jsou také uspořádány v interaktivní osnově, která provází studenty jednotlivými týdny
výuky.
Domácí úlohy jsou realizovány formou odpovědníku, někdy ale studenti odevzdávají textovou úlohu do příslušné
odevzdávárny. Odpovědníky obsahují několik testových
otázek a je možné je zodpovědět pouze jednou s časovým
limitem dvě hodiny. Prohlídka odpovědí je možná až po
uzavření odpovědníků. Součástí odpovědníků jsou i úlohy,
které vyhodnocuje externí server pod správou vyučujících.

V případě špatné odpovědi se v prohlídce odpovědníku
studenti dozví, co bylo špatně (odpověď nešlo zkompilovat, výstup se lišil od požadovaného apod.).
Před vnitrosemestrální písemkou si mohou studenti neomezeně procvičit své znalosti na procvičovacím odpovědníku, který náhodně vybírá 7 úloh z odpovědníků domácích úloh.
Celkové hodnocení je určeno počtem bodů, které každý
student získá během semestru, především za polosemestrální a závěrečnou zkoušku. Dalším zdrojem bodů jsou
body získané za vypracování domácích úloh a body za aktivitu na cvičeních. Body za...
(zkráceno)

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Zajímavé odkazy mají studenti v podobě záložek a v diskuzích
debatují nad řešením úloh

Všechny podstatné informace a materiály mají studenti v interaktivní osnově

.
.
Domácí úkoly jsou realizovány přes odpovědníky s externím
vyhodnocováním programového kódu
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.
.
Výukové prezentace mají studenti k dispozici v elektronické
podobě

3D Modeling
.Mgr.art. Helena Lukášová, ArtD.
http://elportal.cz/katalog/FI/VV035

.
Studenti jsou vedeni k samostatné a tvůrčí práci, proto
mají v učebních materiálech v ISu ke každému probíranému tématu dostupné výukové texty, inspirační projekty, obrázky i potřebné modely a mapy pro tvorbu vlastních projektů. Vypracované modely odevzdávají během
semestru do odevzdávárny, kde si zároveň mohou prohlédnout výsledky spolužáků. Ke kreativitě a novým nápa-

dům ve vlastní tvorbě 3D modelů pomáhá vytvořená galerie prací studentů z minulých let. Některá témata (modelace oka, tvorba řas) jsou zpracována podrobně jako interaktivní tutoriály, které studenty krok za krokem provázejí
postupem v daném programu.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Návody, postupy, materiály a inspiraci – to vše studenti naleznou v učebních materiálech v ISu

Své 3D modely odevzdávají studenti elektronicky do odevzdáváren

.
.
Galerie studentských prací z minulých let inspiruje aktuálně
zapsané studenty pro vlastní tvorbu
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.
.
Některé postupy mají studenti znázorněné krok za krokem

Spojité modely a statistika
.Mgr. Michal Bulant, Ph.D.

.prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.
http://elportal.cz/katalog/FI/MB103

.
Ve studijních materiálech studenti naleznou materiály
z přednášek, jejich videozáznamy, demonstrační cvičení
a příklady ze cvičení. Veškeré informace k výuce mají studenti shrnuty v interaktivní osnově, která je provází jednotlivými týdny semestru. Doplňující webové učebnice,
interaktivní sbírky či videoskripta jsou studentům odkazovány přes agendu Záložky v ISu.
Do závěrečného hodnocení se započítává hodnocení průběžné práce během semestru, což jsou minipísemky na cvičeních a 2 vnitrosemestrální písemky. Administraci obou
vnitrosemestrálních písemek i závěrečné zkoušky usnadňuje testovací agenda Odpovědníky, která zabezpečuje

odeslání výsledků do ISu. Odpovědi studentů (řešení příkladů) mají formu rukou psaného textu, který je učitelem
nebo cvičícím opraven a obodován. Opravená řešení se
skenují včetně bodů, které jsou následně zavedeny do poznámkových bloků. Opravené písemky (skeny) se dále posílají studentům do Přijímárny. Zadání písemek jsou po napsání zveřejňována ve Studijních materiálech.
V předmětu funguje tzv. studijní poradce. Studijní poradce
pomocí Rozpisů témat vypisuje hromadné konzultace, na
které se studenti mohou hlásit. Také reaguje na dotazy...
(zkráceno)

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Z interaktivní osnovy jsou odkazovány například záznamy z tabule z přednášky

Interaktivní sbírky příkladů, videoskripta i matematické vtipy
jsou odkazovány přes Záložky

.
.
Hromadné konzultace u studijního poradce předmětu se vypisují přes Rozpisy témat
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.
.
Studenti mají v ISu k dispozici naskenované opravené písemky
se zpětnou vazbou učitele

Software Engineering I
.doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FI/PB007

.
Pro studenty je připravena komplexní interaktivní osnova,
která je rozdělena do jednotlivých týdnů výuky a obsahuje
vždy odkaz na slajdy použité při výuce, ilustrační příklad
a popisy UML diagramů. V rámci předmětu vzniklo 11 interaktivních videotutoriálů, které studenty postupně krok
za krokem tvorbou těchto diagramů provázejí.
Před každým cvičením je krátkým testem přes odpovědníky ověřena připravenost studentů na cvičení. Test je
možné spustit pouze jednou a pouze na cvičení po výzvě cvičícího. Jelikož jsou některé semináře vyučovány
i v učebnách, kde nejsou PC, mohou studenti tento test
zodpovědět i na vlastních mobilních zařízeních (notebook,

tablet, mobilní telefon). Test se skládá jen ze 4 otázek (odpovědí je výběr z možností (:r otázky)) a studenti instantně
vidí, jak jsou připraveni (odpovědi jsou zobrazeny pouze
u správně zodpovězených otázek). Na vyplnění testu mají
3 minuty.
Úspěšné absolvování cvičení vyžaduje osobní účast (akceptována je pouze jedna neomluvená neúčast) a průběžné odevzdávání úkolů z každého týdne. Úkoly studenti
odevzdávají do připravených odevzdáváren (každá sem.
skupina má svoji složku dále dělenou na jednotlivé týdny
výuky; u...
(zkráceno)

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

V interaktivní osnově naleznou studenti všechny podstatné informace a studijní materiály

.
.
Tříčlenné skupiny odevzdávají svoje úkoly elektronicky do
odevzdáváren
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.
Interaktivní tutoriály provázejí studenty krok za krokem tvorbou diagramů

Principy nízkoúrovňového programování
.Mgr. Luděk Bártek, Ph.D.

.doc. RNDr. Petr Švenda, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FI/PB071

.
V diskusním fóru mohou studenti diskutovat o problémech v jednotlivých domácích úlohách nebo organizačních věcech přímo s vyučujícími. V učebních materiálech
jsou k dispozici záznamy přednášek a materiály ze cvičení.
Docházka na cvičení je povinná a je zaznamenávána příslušnou aplikací, díky tomu mají studenti přehled o své
přítomnosti přímo v poznámkovém bloku prezence.
Během semestru je dále zadáno 5 domácích úkolů a 1
bonusový. Ty se odevzdávají spuštěním skriptu na externím/fakultním serveru a bodové hodnocení studenti poté
vidí v poznámkovém bloku.
Před každým cvičením je 5minutovým odpovědníkem
přímo u PC prověřena připravenost studentů na procvi-

čení látky z přednášky. Odpovědník obsahuje 10 náhodně
vybraných otázek typu ano/ne, body za zodpovězený test
se zobrazují v poznámkovém bloku a jsou součástí závěrečného hodnocení.
Vnitrosemestrální písemka má formu papírového odpovědníku. Studenti zapisují své odpovědi na 10 otázek (typu
výběr více správných odpovědí z daných možností) do odpovědního archu. Ten je následně oskenován a automaticky vyhodnocen, takže i přesto, že je v předmětu velký
počet studentů, mají studenti výsledky ještě týž den ve
svých...
(zkráceno)

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Studenti mají dostupné videozáznamy přednášek, o výklad
nepřijdou, ani když jsou nemocní

Zdrojové kódy programů odevzdávají studenti do odevzdáváren

.
.
Vnitrosemestrální test mají díky skenovacím odpovědníkům
studenti rychle opravený
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.
.
Zpětnou vazbu k jednotlivým úkolům zadává vyučující do poznámkového bloku (pohled učitele)

Hygiena práce s počítačem
.Mgr. Sophia Nesládková, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FI/VV063

.
V učebních materiálech jsou studentům k dispozici prezentace z přednášek, aby si studenti nemuseli na hodinách psát poznámky a mohli se spíše soustředit na výklad.
Část výuky je věnována praktickým cvičením, vyučující
studenty seznamuje se správnými kompenzačními cviky
a korekcí problémů vznikajících z dlouhodobého sezení
u počítače. V předmětu se studenti seznámí nejen s ergonomií počítačového pracoviště, kompenzačními cviky
a prevencí vzniku RSI, ale také s nácvikem zvládání stresu.

Aby si studenti cviky dobře pamatovali a mohli je později
provádět i doma, vznikl ve spolupráci s techniky ISu výukový web. Cviky jsou v něm zpracovány formou jednoduchých komentovaných schematických animací, které si
studenti mohou i vytisknout.
Studenti v průběhu semestru musí odevzdat do Odevzdávárny esej na téma ”Ergonomie mého pracoviště”.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Studenti mají k dispozici schematické animace cviků s komentářem vyučující

Webová učebnice obsahuje výukové texty a jednotlivé animace cviků

.
.
Studenti odevzdávají své eseje elektronicky do odevzdávárny
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.
.
Výukové prezentace mají k dispozici taktéž v elektronické podobě v ISu

Úvod do programování skrze C
.RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FI/IB001

.
V učebních materiálech mají studenti přístupné záznamy
přednášek a materiály ke cvičení. Pro některé seminární
skupiny byla vytvořena interaktivní osnova jako průvodce
jednotlivými týdny výuky.
Docházka studentů do cvičení je povinná a je zaznamenávána elektronicky pomocí aplikace Docházka. Díky tomu
studenti vidí svoji účast na cvičení v poznámkovém bloku.

Domácí úkoly (4 během semestru) a soubory z obou vnitrosemestrálních písemek (zdrojový kód programu ve formátu zip) vkládají studenti do připravených odevzdáváren.
Každá seminární skupina má svoji složku a v ní další podsložky pro daný úkol/písemku.
Pro studenty některých seminárních skupin bylo pomocí
rozpisů témat umožněno se přihlásit na opravnou průběžnou písemku.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Záznamy přednášek mají studenti dostupné, pokud jsou například nemocní, o výklad nepřijdou

Své programy vkládají studenti do připravených odevzdáváren

.
.
Cvičením studenty provází jednotlivé interaktivní osnovy
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.
.
Pomocí rozpisů témat se studenti hlásí na termíny opravných
písemek

Algorithms and Data Structures II
.prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.
http://elportal.cz/katalog/FI/IV003

.
Organizace výuky je srozumitelně popsána v interaktivní
osnově předmětu. K úspěšnému absolvování předmětu
zkouškou je potřeba řešit sady problémů (3 během semestru a získat z nich minimálně polovinu max. počtu
bodů) a absolvovat písemný test na konci semestru (a získat z něj minimálně polovinu max. počtu bodů).
Slajdy a videonahrávky z přednášek a sbírka příkladů k procvičení jsou umístěny v Učebních materiálech předmětu.
Příklady pro každé cvičení jsou zveřejňovány ve Studijních
materiálech předmětu (minimálně) týden před cvičením.
Úkolem studentů je zamyslet se nad každým z příkladů
a připravit si jeho řešení, které je diskutováno během ná-

sledujícího cvičení. Řešení každého příkladu předvádí náhodně vylosovaný student/studentka. Účast na cvičeních
je povinná (každý student má možnost jedné neomluvené absence, více neomluvených absencí znamená hodnocení F z předmětu), je zaznamenávána do poznámkových bloků a v průběhu cvičení je možné obdržet záporné
body za nedostatečnou přípravu řešení příkladů, které se
zahrnují do závěrečného hodnocení (a mohou mít za následek zhoršení celkového hodnocení).
Řešení sad problémů studenti odevzdávají kromě papírové
formy (...
(zkráceno)

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Slajdy z přednášek mají studenti k dispozici, nemusí na hodině
přepisovat schémata a algoritmy

Organizace výuky a cvičení je popsána v interaktivní osnově
předmětu

.
.
Odevzdané elektronické verze úkolů slouží jako záloha pro případ, že se originál ztratí
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.
.
V předmětu jsou aktivně využívána diskusní fóra pro pomoc
s řešením příkladů

3D Character Modeling
.Mgr.art. Helena Lukášová, ArtD.
http://elportal.cz/katalog/FI/VV036

.
Studenti jsou v tomto navazujícím kurzu na hodinách vedeni k samostatné a tvůrčí práci. Tomu odpovídají i uveřejněné učební materiály v ISu, kde mají ke každému probíranému tématu dostupné výukové texty, inspirační projekty,
obrázky i potřebné modely a mapy pro tvorbu vlastních
projektů. Vypracované modely včetně všech zdrojových
souborů i renderů odevzdávají potom studenti do odevzdávárny a mají přitom možnost si stáhnout a prohléd-

nout i práce ostatních studentů. Pro inspiraci také slouží
galerie prací studentů z minulých let, která obsahuje výběr
těch nejvíce zajímavých modelů a zpracování. Některá témata jsou zpracována podrobně do podoby interaktivních
tutoriálů, které studenty krok za krokem provázejí postupem v daném programu.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. V ISu mají studenti k dispozici množství materiálů, obrázků,
textů i slajdů

Vypracované 3D modely odevzdávají studenti do odevzdávárny

.
.
K některým tématům mají studenti dostupné interaktivní tutoriály, které je provázejí krok za krokem tvorbou
Katalog e-learningu
8. ledna 2023

.
.
Galerie studentských prací z minulých let inspiruje současné
zapsané studenty

Information security and cryptography
.prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.

.RNDr. Marek Kumpošt, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FI/PV080

.
V předmětu jsou nahrávány přednášky, které jsou zpřístupněny ve studijních materiálech pro případ, že se student nemůže přednášky zúčastnit. Před každou přednáškou mají studenti nahrané prezentace používané při přednášce a také doplňující materiály a odkazy. Výklad látky je
doplněn o sadu videí k samostudiu. Videa provádějí studenta praktickými aspekty nastavení specializovaných nástrojů, jsou doplněna zvukovým komentářem, který studenty provádí instalací, správným nastavením nástroje
a použitím.

Během semestru se studenti musí zúčastnit polosemestrálního testu (skenování zaškrtávací písemky – cca 8 otázek, výběr z více možností), který tvoří cca 30 % výsledné
známky. Na konci semestru pak podstupují závěrečný test
(cca 16 otázek generovaných z banku všech otázek v předmětu (cca 200 otázek) a volné otázky), který IS také automaticky vyhodnotí. Pro hromadné zveřejnění hodnocení
a manipulaci s výsledky jsou používány poznámkové bloky
a sumarizace.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Přednášky jsou nahrávány a jsou přístupné v ISu ke stažení

Výuková videa s návodnými popisky a zvukovým komentářem
vysvětlujícím postup

.
.
Polosemestrální písemka je formou skenovacích testů
Katalog e-learningu
8. ledna 2023

.
.
Výuková videa si studenti přehrávají online ve studijních materiálech

Základy databázových a informačních systémů
.doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.

.RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FI/PB168

.
V přehledné interaktivní osnově jsou zveřejňovány informace o průběhu výuky, organizační pokyny a dále informace a odkazy na relevantní materiály k jednotlivým týdnům výuky. Ve studijních materiálech dále mají studenti
přístupné materiály do cvičení.
Nutnou součástí hodnocení je samostatně vypracovaný
semestrální projekt, na který se studenti přihlašují pomocí
rozpisů témat. Projekt se skládá z několika částí, na jejichž
vypracování mají 1–2 týdny a odevzdávají je do připrave-

ných odevzdáváren (každá část úkolu do speciální složky).
Jedna z částí využívá pro odevzdání odpovědníkový formulář pro rukou psané odpovědi s body. Splnění takového
úkolu s případnými poznámkami opravujícího učitele může
student po naskenování nalézt ve své přijímárně a vyučující nemusí věnovat tolik času konzultacím. Body ze všech
úkolů i ze zkoušky najdou studenti v příslušných poznámkových blocích.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Zpracované diagramy odevzdávají studenti do připravených
odevzdáváren

V interaktivní osnově studenti naleznou základní informace a
studijní materiály

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

.
.
Témata na semestrální projekt vypisuje vyučující prostřednictvím rozpisů témat

Základy programování
.doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D.

.RNDr. Nikola Beneš, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FI/IB111

.
V učebních materiálech předmětu jsou studentům zveřejněny záznamy přednášek, prezentace a zadání úkolů do
cvičení. Účast na cvičení je povinná a je zaznamenávána
a následně vyhodnocena pomocí aplikace Docházka.
Pro odevzdávání domácích úkolů, kterých je během semestru 6, jsou využívány Odevzdávárny. Každá seminární
skupina má svoji složku, kam její studenti odevzdávají své
práce i vnitrosemestrální písemku, která se píše u počítače.
Během semestru mají studenti možnost ověřit své znalosti průběžnými odpovědníky, které se ale nijak nezapočítávají do výsledného hodnocení předmětu. Test slouží

pouze pro procvičení, studentům se zobrazí několik otázek s nabídkou odpovědí a správné odpovědi se zobrazí
ihned při vyhodnocení odpovědníku. Celkem pro ně bylo
připraveno 5 takových odpovědníků. Zkoušková písemka
se skládá z 29 otázek (výběr z odpovědí - otázky typu
:c), odpovědi jsou zaznamenávány do odpovědního archu, který je následně skenován, automaticky vyhodnocen a bodové hodnocení studentům ihned zpřístupněno
pomocí poznámkových bloků. Vyučující využívá automatického určení známky ze součtu bodů a její přenos do
hodnocení předmětu.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Úkoly odevzdávají studenti elektronicky do odevzdáváren

Procvičovací testy studenty lépe připraví na závěrečnou
zkoušku

.
.
Ve studijních materiálech mají studenti k dispozici výukové
prezentace i videozáznamy přednášek
Katalog e-learningu
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.
.
Díky skenovacím testům mají studenti výsledky v poznámkovém bloku rychle

Projekt z databázových systémů
.doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FI/PA036

.
Přesné podmínky a průběh semináře, jehož cílem je vytvoření projektu v malé skupině, je uveden v interaktivní osnově předmětu. Vyučující zde zveřejňuje informace o průběhu výuky a organizační pokyny k jednotlivým týdnům výuky. Ve studijních materiálech dále studenti najdou videonahrávky přednášek a ukázky zpracování některých částí projektu pro inspiraci.

Nutnou součástí hodnocení je samostatně vypracovaný
semestrální projekt, na který se studenti přihlašují pomocí rozpisů témat. Projekt odevzdávají do připravené
odevzdávárny. Docházka na semináře se eviduje pomocí
příslušné aplikace, takže vyučující i studenti mají přehled
o absencích.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Týmové projekty odevzdávají studenti v elektronické podobě
do odevzdávárny

V interaktivní osnově studenti naleznou základní informace a
studijní materiály

.
.
Záznam o docházce vidí studenti v poznámkových blocích
(pohled učitele)
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.
.
Ve studijních materiálech naleznou studenti také videozáznamy přednášek

Autentizace a řízení přístupu
.prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.

.Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FI/PV157

.
Nechávám nahrávat přednášky pro studenty, kteří se nemohou přednášky zúčastnit. Studenti záznamy najdou ve
studijních materiálech v ISu. Před každou přednáškou nahrává ten z nás, který přednáší, studentům prezentaci
z výuky a případné doplňující materiály či odkazy.
Některá témata výuky jsem doplnil i o sadu videí k samostudiu. Provádějí studenta praktickými aspekty použití nástrojů pro řízení přístupu.

Během semestru se studenti musí zúčastnit polosemestrálního testu (skenování zaškrtávací písemky – cca 8 otázek, výběr z více možností), který tvoří cca 30 % výsledné
známky. Na konci semestru pak podstupují závěrečný test
(cca 16 otázek generovaných z banku všech otázek v předmětu (cca 220 otázek) a volné otázky), který IS také automaticky vyhodnotí. Známky mi přímo přenese IS do poznámkových bloků a hodnocení předmětu.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.

.

. Výuková videa s návodnými popisky a zvukovým komentářem
vysvětlujícím postup

Polosemestrální písemka je formou skenovacích testů

.
.
Přednášky jsou nahrávány a jsou přístupné v ISu ke stažení
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.
.
Výuková videa doplňuje kromě zvuku i několik schémat a ilustrací postupů

Seminář návrhových a architektonických vzorů
.RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FI/PV167

.
Studenty provází jednotlivými týdny výuky přehledná osnova, kde najdou nejen obsah aktuální výuky, ale i odkazy
na další učební materiály. Všechny studijní materiály jsou
v elektronické podobě a jsou vystavené v ISu.
Během cvičení dostávají studenti domácí úkoly, které mohou vypracovat v menších týmech. Hotová řešení vkládají
do připravených složek dle seminární skupiny v Odevzdávárnách. Do odevzdávárny, speciálně nastavené tak, aby

byl obsah přístupný také pro spolužáky, odevzdávají ke
konci semestru prezentaci své dosavadní práce (každý řeší
jinou část). Díky tomu mohou ostatní studenti prezentaci
kolegů použít jako další doplňkový studijní materiál. Prezence na cvičeních je zaznamenávána pomocí aplikace Docházka, takže studenti mají přehled o své přítomnosti v příslušném poznámkovém bloku.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Interaktivní osnova provází studenta semestrem

Všechny potřebné dokumenty, prezentace a materiály mají
studenti dostupné z interaktivní osnovy

.
.
Domácí úkoly odevzdávají studenti do připravených odevzdáváren
Katalog e-learningu
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.
.
Prezence na cvičeních je zaznamenávána přes aplikaci Docházka

Computer Graphics API
.doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FI/PV112

.
Ve studijních materiálech předmětu najdou studenti prezentace z přednášek (v anglické i české verzi), videozáznamy přednášek a studijní texty. Také jsou zde vystaveny
i podklady pro cvičení a zadání projektů, které studenti
vypracovávají během semestru. Zpracované projekty odevzdávají do příslušných Odevzdáváren dle seminární skupiny do data uvedeného v zadání úkolu. Bodové i slovní
hodnocení odevzdaných projektů je zaznamenáváno do
poznámkového bloku.
V předmětu fungují diskusní fóra. Studenti v nich řeší nejen
výměny seminárních skupin, ale i problémy s instalací programů nutných pro splnění projektů nebo to, jak projekt
odevzdat.

Účast na cvičení je povinná a je evidována pomocí aplikace
Docházka, takže studenti mají okamžitý přehled o svých
absencích v poznámkovém bloku Prezence. Na začátku
každého cvičení probíhá pětiminutový test u počítače pomocí odpovědníku, pomocí kterého vyučující ověřuje připravenost studentů na cvičení. Student si vygeneruje 5 náhodných otázek (otázky s právě jednou správnou odpovědí), které řeší. Své odpovědi může uložit pouze jednou,
pak se ihned dozví výsledek. Pokud za tyto odpovědníky
nezíská alespoň 70 % ze všech možných bodů (v... (zkráceno)

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

Studenti si s projekty vzájemně pomáhají a radí přes diskusní
fóra

.
.
Projekty jsou vkládány do odevzdávárny, včetně zdrojových
kódů
Katalog e-learningu
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.
.
Když je student nemocný, může si stáhnout záznam přednášky
a podívat se na něj doma

Seminář z asistivních technologií
.RNDr. Jaromír Plhák, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FI/PV072

.
Obsah semináře tvoří studenti sami svými prezentacemi na
zvolená témata. Ta si pomocí rozpisů témat zapíší na začátku semestru. V interaktivní osnově poté vyučující zveřejní jejich pořadí, aby podobná témata zazněla ve stejný
den. Své prezentace a podpůrné články nahrávají studenti
do připravených odevzdáváren, kde jsou nastavena práva
pro čtení pro všechny studenty předmětu. Pro úspěšné

ukončení předmětu je nutné představit vlastní prezentaci
na zvolené téma a mít maximálně 3 neomluvené neúčasti.
Docházka na seminář je zaznamenávána příslušnou aplikací, takže i studenti mají o svých absencích přehled v poznámkovém bloku.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Prezentace si studenti vybírají přes Rozpisy témat

Jednotlivá témata jsem potom zveřejněna studentům v osnově, aby měli přehled o tématech týdne

.

.

.
Prezentace a podkladové materiály vkládají studenti do odevzdávárny
Katalog e-learningu
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.
Docházka je evidována elektronicky (pohled učitele)

Seminář z programování v jazyce Java
.prof. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

.RNDr. Martin Kuba, Ph.D.

.Ing. Petr Adámek
http://elportal.cz/katalog/FI/PV168

.
Studenty semestrem provází přehledná interaktivní osnova, kde najdou veškeré potřebné informace k jednotlivým týdnům výuky včetně odkazů na předpřipravená
diskuzní fóra k úlohám. V učebních materiálech studenti
naleznou také slajdy z přednášek a jejich videozáznamy,
podklady pro cvičení a zadání úloh.

Výuka se skládá z přednášky a cvičení. Cvičení probíhá
jednou týdně a je povinné (docházka je u jedné seminární
skupiny zaznamenávána příslušnou aplikací). Případná neúčast je penalizována bodovou ztrátou za úlohu zadanou
v daném týdnu. Body z domácích úloh jsou studentům
zobrazovány v poznámkových blocích.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Studenti o každém úkolu diskutují v diskuzních fórech, vyučující přispívají také

Interaktivní osnova slouží jako přehledný rozcestník materiálů
v předmětu

.
.
Jednotlivá zadání úkolů a materiály jsou dostupné v elektronické podobě
Katalog e-learningu
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.
.
Studenti se mohou zpětně podívat na záznam přednášky či si
stáhnout výukové slajdy

Tematicky zaměřený vývoj aplikací
.doc. RNDr. Petr Švenda, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FI/PB173

.
Předmět je vyučován formou tematicky zaměřených seminárních skupin, které si student na začátku volí dle zájmu
a svého předpokládaného studijního oboru. Obecná témata shodná pro všechny skupiny jsou procvičována na
praktických problémech z různých domén dle zvolené seminární skupiny. V obsáhlé interaktivní osnově jsou proto
pro jednotlivé seminární skupiny předmětu vytvořeny podosnovy, které si plní každý cvičící sám. Většina je dále
rozdělena po týdnech a odkazuje na probranou látku a domácí úkoly. Učební materiály jsou roztříděny dle zaměření
tematických seminárních skupin, to znamená, že každé
téma má svou složku se studijními materiály.

Domácí úlohy studenti odevzdávají do odevzdáváren,
které jsou označeny názvem tématu a pořadím úkolu.
Díky nastavení práv na určitou seminární skupinu studenti
ani přes velké množství odevzdáváren neodevzdávají své
úkoly do špatných složek.
Dobrovolný odpovědník, který mohou studenti bez bodového ohodnocení vyplnit, je zaměřen na zjištění preference
tématu seminárních skupin.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. V interaktivní osnově najdou studenti všechny potřebné informace

Výukové prezentace, texty a zadání úkolů mají studenti k dispozici elektronicky

.
.
Zpětnou vazbu k odevzdaným úkolům uvidí studenti v poznámkovém bloku (pohled učitele)
Katalog e-learningu
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.
.
Úkoly ze cvičení odevzdávají studenti na konci hodiny rovnou
do odevzdávárny

Software Requirements Engineering
.Bruno Rossi, PhD

.doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FI/PV258

.
V interaktivní osnově naleznou studenti průvodce semestrem po jednotlivých přednáškách včetně rozšiřujících
materiálů. Prezentace z přednášek jsou spolu s ukázkou
závěrečné zkoušky uloženy ve studijních materiálech. Své
prezentace připravené na závěrečnou hodinu studenti na-

hrávají do odevzdávárny, kde jsou práva záměrně nastavena tak, aby si prezentaci mohl prohlédnout kdokoliv
z kurzu.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Interaktivní osnova je výchozím zdrojem informací pro studenty

.
.
Své projekty odevzdávají studenti do připravených odevzdáváren
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.
Výukové prezentace a skripta mají studenti přístupné v elektronické podobě z osnovy

Probability in Computer Science
.doc. RNDr. Vojtěch Řehák, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FI/IV111

.
V interaktivní osnově předmětu studenti naleznou základní informace o kurzu, o cvičeních a závěrečné
zkoušce. Ve studijních materiálech mají zveřejněny slajdy
z přednášek, videozáznamy přednášek a příklady do cvičení. Docházka do cvičení je povinná a je zaznamenávána pomocí aplikace Docházka. Neomluvené absence
jsou bodově penalizovány.
Závěrečná zkouška je vedena formou rukou psaných odpovědí do odpovědních archů s body, které se po opra-

vení naskenují. Získané body vidí studenti v poznámkových blocích a v přijímárně potom i své odpovědi s komentářem.
Studenti, kteří dostali známku C a získali z písemky více jak
75 bodů (max. 100), se mohou přihlásit k ústní zkoušce
a známku si vylepšit. Podmínky pro přihlášení k ústní
zkoušce hlídá IS automaticky. Nepustí k této části zkoušky
nikoho, kdo by podmínku nesplnil, tedy nikoho, kdo získal
méně bodů anebo zkoušku již vykonal.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Studenty semestrem provází interaktivní osnova

Výukové prezentace mají studenti dostupné ve studijních materiálech

.
.
Přednášky jsou nahrávány, o výklad nepřijdou ani studenti,
kteří jsou nemocní
Katalog e-learningu
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.
.
Studenti díky naskenovaným odpovědním listům vidí, kde
chybovali

Operační systémy a jejich rozhraní
.Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FI/PB153

.
Ve studijních materiálech předmětu mají studenti k dispozici prezentace z jednotlivých přednášek v elektronické
podobě ke stažení. Prezentace obsahují množství schémat, nákresů a kódu, studenti si tedy nemusí překreslovat
a přepisovat vše a mohou se na přednášce plně soustředit
na výklad náročné látky. V předmětu jsou také natáčeny
jednotlivé přednášky, pokud je student nemocný, nepřijde o výklad učitele. Ve studijních materiálech předmětu
má k dispozici videozáznam přednášky.

Náročné procesy a složité příklady byly pro studenty zpracovány formou jednoduchých animací v rámci prezentací.
Na závěr semestru se studenti účastní zkoušky formou
testu (17 otázek, výběr správných odpovědí z více možností), který je následně oskenován a vyhodnocen. Vyučující využívá i automatického oznámkování dle nastavených
hranic bodů a následného přenosu hodnocení z poznámkových bloků, což při velkém množství studentů značně
ulehčí a urychlí hodnocení studentů.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Animace pomohou studentům pochopit složité procesy

Přednášky jsou nahrávány a zpřístupněny v elektronické podobě

.

.

.
Zkouška je skenována a automaticky vyhodnocena a převedena na známky
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.
Výukové prezentace obsahují názorná schémata

Základy filmové řeči
.doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.

.Mgr. Martin Kacvinský

.Mgr. Radek Gomola
http://elportal.cz/katalog/FI/PV110

.
Studenti mají k dispozici přehlednou interaktivní osnovu
jako základní rozcestník materiálů a důležitých informací
v předmětu. Vzhledem k tomu, že jedním z úkolů v předmětu je tvorba krátkého filmu či střihu zadaných ukázek, je nezbytností elektronické odevzdávání jednotlivých
úkolů. Cvičící v mém předmětu si potom mohou ukázky
spustit přímo ve složce a zadat studentům body do poznámkových bloků.

K samostudiu zpřístupňuji studentům instruktážní video
pro práci s kamerou, dokumenty s tipy pro psaní scénáře,
šablony i návody. K inspiraci pro zpracování dílčích domácích úkolů mají studenti k dispozici vybraná výsledná videa
svých spolužáků z předchozích let.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Ve studijních materiálech si studenti spustí například instruktážní video pro práci s kamerou

.
.
Elektronické odevzdávání úkolů je nezbytností, studenti
v předmětu točí a stříhají videa
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.
Interaktivní osnova studentům slouží jako základní rozcestník

Konstrukce digitálních systémů
.prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
http://elportal.cz/katalog/FI/PV170

.
Studenti mají v předmětu k dispozici všechny výukové
texty v elektronické podobě. Nemusejí si na hodinách zapisovat každý kousek kódu či překreslovat schémata, spíše
se mohou více soustředit na samotný výklad náročné látky.
Průběh napětí a jeho zakreslení na grafu mají znázorněný

animací v jednotlivých krocích v online podobě. Výklad je
také doplněn o sadu řešených příkladů, kde se studenti
krok za krokem seznámí s tím, jak probíhají aritmetické
operace a zobrazení čísel v digitálních systémech.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Animace pomáhají studentům pochopit složité procesy

Výukové texty mají studenti v elektronické podobě v ISu

.
.
Řešené příklady studentům ukážou, jak probíhají aritmetické
operace v digitálních systémech
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.

Výpočetní systémy
.doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.
http://elportal.cz/katalog/FI/PB151

.
Studenti po každé probrané kapitole musí otestovat svoje
znalosti na sadě cca 200 otázek. IS otázky náhodně vybírá
a student musí získat za každou kapitolu alespoň 90 bodů.
Testování studenti provádějí samostatně u počítačů.
Většina přednášek je dostupná k samostudiu pro případ,
že se student nemůže přednášky zúčastnit, ke stažení z ISu

na přednatočených videích. K dispozici jsou v ISu zvláštní
procvičování pro speciální části probírané látky.
Závěrečná zkouška probíhá písemně prostřednitvím skenovaných a ISem rozpoznávaných odpovědních archů. Zadání jsou generována náhodně ze sady cca 500 otázek celkem.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Většina přednášek je předem nahrána a jsou přístupné v ISu
ke stažení

Studenti mají k dispozici nástroje pro testování znalostí v ISu

.
.
Studenti musí během semestru absolvovat procvičování znalostí v ISu
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.
.
Závěrečná zkouška formou skenování a rozpoznávání odpovědních listů

Správa systémů MS Windows II
.Mgr. Libor Dušek
.Mgr. Petr Svirák

.Mgr. Ondrej Šebela

.RNDr. Šimon Suchomel, Ph.D.

.Ing. David Leška

.Mgr. Radim Janča
http://elportal.cz/katalog/FI/PV176

.
Ve studijních materiálech v informačním systému mají
studenti vystaveny prezentace a další soubory z přednášek. Během semestru jsou nuceni k průběžné práci spočívající ve vypracování dvou domácích úkolů, které odevzdávají elektronicky do příslušných odevzdáváren.
Studenty k průběžnému studiu motivuje také povinnost
splnit vnitrosemestrální test, jehož výsledek se započítává
do výsledného hodnocení předmětu. Test je elektronický
a studenti ho skládají z domova. Nečestné jednání, ke kterému by mohl tento způsob ověřování dosažených znalostí svádět, minimalizuje vyučující nastavením časového

limitu. Studenti mají také pouze jednu příležitost pro uložení svých odpovědí; jsou proto nabádáni k tomu, aby si
doma zajistili stabilní připojení k internetu a klid na práci.
Test samotný obsahuje otázky s více správnými odpověďmi a každá otázka musí být odpovězena zcela správně
(tedy všechny správné možnosti, pokud jich je víc jak
jedna), aby byla počítána jako správná.
Závěrečný test píší studenti v učebně u PC a opět vybírají
správné odpovědi z nabídky. Výsledky z testů se po ukončení testování zobrazí studentům v poznámkovém bloku.
Na konci semestru vyučující s těmito...
(zkráceno)

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Prezentace z přednášek plné přehledných schémat mají studenti dostupné v ISu

Domácí úkoly má vyučující přehledně odevzdané v odevzdávárně

.
.
Vnitrosemestrální test mohou studenti psát z pohodlí domova
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.
.
Přehled o bodech i zpětnou vazbu k úkolům najdou studenti
v poznámkovém bloku

Fotografie - efekty při vzniku snímku
.Mgr. Jiří Víšek
http://elportal.cz/katalog/FI/VV034

.
Základem výuky předmětu Fotografie II jsou samostatná
fotografická cvičení ve studiu a exteriéru. Ve spolupráci
s techniky ISu byla vytvořena webová učebnice, ve které
studenti naleznou zadání jednotlivých úkolů včetně komentářů, poznámek i pokynů k odevzdání. Celou učebnici
si studenti mohou stáhnout jako PDF dokument a využít

ji například na tabletu při fotografování přímo v ateliéru či
v terénu. Každá kapitola je doplněna o galerie fotografií
studentů z předchozích ročníků, které ukazují studentům
příklady zpracování úkolu a inspirují je k vlastní práci.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Fotografie studentů z minulých let slouží pro inspiraci těch letošních

.
.
Zadání úkolů studenti nejlépe pochopí na vybraných příkladech
Katalog e-learningu
8. ledna 2023

.
Ve webové učebnici je popsáno zadání jednotlivých úkolů

Seminar on secure coding principles and practices
.Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.

.doc. RNDr. Petr Švenda, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FI/PA193

.
Ve studijních materiálech předmětu jsou pro studenty
připraveny podklady pro přednášky, semináře i projekty.
V případě nepřítomnosti na přednášce mají studenti k dispozici i videozáznamy přednášek.

který ovlivní výsledné hodnocení předmětu. Domácí úkoly
i obě části projektu odevzdávají do připravených odevzdáváren. Získané body za tyto aktivity vidí v poznámkových
blocích.

Během semestru zpracovávají studenti několik domácích
úkolů a také průběžně pracují na skupinovém projektu,

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Podklady pro přednášky, semináře i projekty mají studenti
k dispozici v ISu

Pokud jsou studenti nemocní, o přednášku díky videozáznamu
nepřijdou

.
.
Prezentace projektů i samotné projekty studenti odevzdávají
elektronickou cestou
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.
.
Přes poznámkový blok získávají studenti zpětnou vazbu ke
svým projektům a úkolům

Enterprise Applications in Java
.prof. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

.RNDr. Martin Kuba, Ph.D.

.Ing. Petr Adámek
http://elportal.cz/katalog/FI/PA165

.
V učebních materiálech studenti najdou podklady pro
přednášky i cvičení, videozáznamy přednášek a otázky ke
zkoušce. Přehled probrané látky s potřebnými odkazy studenti najdou v přehledně strukturované interaktivní osnově. V diskusním fóru si studenti vyměňují zkušenosti
s problémy, se kterými se během cvičení potýkají.

Během semestru studenti vypracují týmový projekt, ke kterému se hlásí pomocí agendy Rozpisy témat. Body z milníkových kontrol a ze závěrečné zkoušky vidí v poznámkových blocích.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.

.

. Studenti mají k dispozici přehledné interaktivní osnovy pro
přednášky i cvičení

Úkoly odevzdávají elektronicky do odevzdáváren

.
.
K týmovým projektům se studenti hlásí přes rozpisy témat
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.
.
Studenti mají k dispozici výukové slajdy, potřebná zadání a
materiály i záznamy přednášek v elektronické podobě

Počítačové sítě a operační systémy
.RNDr. Jaromír Plhák, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FI/PB169

.
Stručná interaktivní osnova provází studenty celým semestrem. Najdou zde ve zkratce probíranou látku a odkazy na aktuální studijní materiály. Ve zvláštních interaktivních osnovách pro seminární skupiny najdou studenti
podklady k cvičení a zadání týdenních úloh, které odevzdávají do připravených odevzdáváren strukturovaných
podle pořadí úkolu. Body z odevzdaných úkolů jsou evidovány v poznámkových blocích a student se k nim dostane

v rozcestníku Student. Docházka do seminárních skupin je
povinná a prezence je zaznamenávána příslušnou aplikací.
Díky tomu mají i studenti přehled o své účasti v docházkových poznámkových blocích. Na konci semestru vyučující
používají autosumarizačních poznámkových bloků ke kontrole a zhodnocení toho, zda je student připraven na ústní
zkoušku.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Kromě hlavní interaktivní osnovy předmětu mají svoji vlastní
osnovu i seminární skupiny

Výukové prezentace obsahují přehledné kroky algoritmů a
schémata plánů

.
.
Aby dokázali, že se v systému dostanou na určité místo, vkládají studenti do odevzdávárny screen své obrazovky
Katalog e-learningu
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.
.
Body z domácích úkolů a prezenci evidují vyučující pomocí poznámkových bloků (pohled učitele)

Seminář k databázovým systémům
.RNDr. Miroslav Křipač, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FI/PV136

.
V hodinách se studenty především diskutuji a nechávám
je prezentovat vybraná témata. Jednotlivé prezentace mi
nahrávají do odevzdávárny, aby byly k dispozici i pro spolužáky. Při mém výkladu komplexního a složitého tématu
je užitečné animované rozklikávací schéma. Studenti na

něm vidí architekturu databázového systému a procesy
a mají možnost nahlížet na něj jako na celek, nebo si přiblížit jednotlivé součásti. Stejně jako jejich prezentace, i toto
schéma je k dispozici v ISu pro samostudium.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Schéma umožňuje náhled celku i přiblížení jednotlivých částí
do detailů

.
.
Svoje prezentace studenti odevzdávají elektronicky
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.
Komplexní databázová architektura se zobrazuje postupně
formou animace

Coding, Cryptography and Cryptographic Protocols
.prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc.

.RNDr. Lukáš Boháč
http://elportal.cz/katalog/FI/IV054

.
Studentům jsou k dispozici nejen podrobné studijní materiály, ale i videonahrávky přednášek (automatické záznamy). Pro studenty je také připravena sbírka více než
100 řešených úloh s krátkým shrnutím tématu na začátku
každé kapitoly.
Po dobu prvních 10 týdnů dostávají studenti k řešení domácí úlohy, na jejichž splnění mají 14 dní. Vypracovaná
řešení úloh odevzdávají do připravených Odevzdáváren
v ISu (na úkolech nesmějí studenti spolupracovat a prevencí před opisováním je i nastavení odevzdávárny). Úkoly

jsou vytvářeny a vyhodnocovány ve spolupráci s bývalými
absolventy předmětu.
Vzorová řešení domácích úkolů jsou po vyhodnocení zveřejněna opět v ISu. Studenti za úkoly sbírají body, které vidí
v poznámkových blocích. Náročnost závěrečné zkoušky
nepřímo závisí na počtu takto získaných bodů, přičemž 5
% nejúspěšnějších studentů je automaticky ohodnoceno
známkou A. V předmětu se jako komunikační kanál využívá zejména diskuzní fórum.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Skripta, zadání příkladů i jejich vzorová řešení mají studenti
k dispozici ve studijních materiálech předmětu

Přednášky jsou nahrávány, takže pokud student onemocní,
o výklad nepřijde

.
.
Své domácí úkoly odevzdávají studenti v elektronické podobě
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.
.
O bodech za domácí úkoly mají studenti přehled díky poznámkovým blokům (pohled vyučujícího)

Architektury výpočetních systémů
.doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.
http://elportal.cz/katalog/FI/PB150

.
Studenti po každé probrané kapitole musí otestovat svoje
znalosti na sadě cca 200 otázek. IS otázky náhodně vybírá
a student musí získat za každou kapitolu alespoň 90 bodů.
Testování studenti provádějí samostatně u počítačů.
Většina přednášek je dostupná k samostudiu pro případ,
že se student nemůže přednášky zúčastnit, ke stažení z ISu

na přednatočených videích. K dispozici jsou v ISu zvláštní
procvičování pro speciální části probírané látky.
Závěrečná zkouška probíhá písemně prostřednictvím skenovaných a ISem rozpoznávaných odpovědních archů. Zadání jsou generována náhodně ze sady cca 500 otázek celkem.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Většina přednášek je předem nahrána a jsou přístupné v ISu
ke stažení

.
.
Závěrečná zkouška formou vyplňování a automatického skenování v ISu
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.
Studenti během semestru samostatně ověřují svoje znalosti
odpovědníky v ISu

Seminář z operačních systémů
.Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FI/PB167

.
Předmět má pouze cvičení a studenti najdou studijní materiály podle své seminární skupiny v učebních materiálech předmětu. Účast na cvičení je povinná a je evidovaná
elektronicky pomocí čipových karet a aplikace Docházka studenti při vstupu do učebny přiloží ISIC ke čtečce karet
a učitel poté pohodlně načte přístupy studentů a automaticky zavede informaci o přítomnosti do aplikace Docházka. Studenti mají díky tomu přehled o svých absencích, záznamy totiž najdou v poznámkových blocích.

Po každém cvičení studenti odevzdávají do připravených
složek domácí úkoly. Složky jsou strukturovány podle seminárních skupin a pořadí úkolů a díky nastavení práv
v této struktuře nemohou odevzdat svůj úkol do špatné
složky. Body z odevzdaných úkolů vidí v poznámkových
blocích.
Na konci semestru vyučující využívají autosumarizační
funkce poznámkových bloků pro získání výsledného hodnocení studentů.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.

.

. Své úkoly odevzdávají studenti elektronickou cestou přímo do
odevzdávárny

Studijní materiály, návody a pokyny mají studenti k dispozici
v ISu

.

.

.
Studenti vidí ve svých poznámkových blocích zpětnou vazbu
od cvičících
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.
Docházka na seminář je evidována elektronicky

Fotografie - práce se světlem a povrchy
.Mgr. Jiří Víšek
http://elportal.cz/katalog/FI/VV033

.
Výuka základů fotografie je založena na praktickém fotografování v ateliéru. Aby studenti měli představu o průběhu cvičení a o tom, jak má vypadat výsledek, byla ve
spolupráci s techniky ISu vytvořena přehledná webová
učebnice. V každé kapitole je popsáno zadání úkolu, po-

známky a pokyny k odevzdání. Galerie fotografií studentů
z předchozích ročníků ukazují studentům příklady zpracování úkolu a inspirují je k vlastní práci.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

Vybrané studentské fotografie z minulých let inspirují aktuálně
zapsané studenty
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.
.
Zadání cvičení je popsáno ve webové učebnici a je doplněno
ukázkami hotových prací

Business Process Management
.Mgr. Jiří Kolář, Ph.D.

.Mgr. Anton Giertli

.Mgr. Lubomír Hruban
http://elportal.cz/katalog/FI/PV207

.
Ve studijních materiálech předmětu jsou vystaveny prezentace k jednotlivým týdnům výuky a videozáznamy
přednášek z předchozího období. Studenti mají k dispozici šablony pro prezentace, které na závěr semestru slouží
k ověření znalostí před připuštěním ke zkoušce.
Během semestru musí do Odevzdávárny odevzdat dva domácí úkoly a závěrečný týmový projekt. Projekt navíc prezentují osobně před zkouškou. Po odevzdání a vyhodno-

cení domácích úkolů je složka otevřena pro čtení všem studentům předmětu v období.
Zadání zkouškové písemky je generováno v IS v aplikaci Odpovědníky. Do testu se vybírá náhodně 17 otázek
z několika sad otázek - všechny otázky jsou typu ”výběr
jedné a více odpovědí z více možností”. Své odpovědi studenti zaznamenávají do skenovatelného odpovědního archu. Výsledky mají ihned po naskenovaní a vyhodnocení
v poznámkových blocích v IS.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Prezentace, šablony a materiály pro semináře mají studenti
k dispozici v elektronické podobě

.
.
Díky skenovacím testům mají studenti výsledky rychle
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.
Týmové projekty a své prezentace odevzdávají studenti do
odevzdáváren

Formální jazyky a automaty
.prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.
http://elportal.cz/katalog/FI/IB005

.
Ve studijních materiálech jsou pro studenty připraveny
slajdy z přednášek a sbírka příkladů k procvičení. K dispozici jsou jim také záznamy přednášek nejen aktuálních,
ale i z minulých semestrů. Studenti zde naleznou odkaz
na osobní stránku učitele mimo IS s pokyny k předmětu.
Vnitrosemestrální i závěrečná zkouška probíhají písemnou
formou. Studenti řešení příkladů píší na odpovědní archy, které se naskenují. Udělené hodnocení se automaticky přenese do poznámkových bloků, kde je o něm student informován. Své řešení a případné poznámky k němu

od opravujících má student k dispozici v Přijímárně. Díky
tomu se značně zredukoval čas pro konzultace po písemce.
Evidence hodnocení v poznámkových blocích umožní vyučujícímu zautomatizovat zápis výsledné známky na konci
semestru. Pomocí automatické funkce sečte body z vnitrosemestrální a závěrečné písemky, převede je na známky
a následně jednoduše ”překlopí” do hodnocení předmětu.
V diskusním fóru předmětu jsou studentům vystavována
řešení příkladů z písemek k diskusi.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Slajdy z přednášek a sbírku příkladů mají studenti dostupnou
v ISu

V diskuzi studenti probírají řešení příkladů z písemek i organizační záležitosti

.
.
Studenti nemusí chodit nahlížet na písemky do kanceláře vyučujícího, vše mají elektronicky v ISu a vidí, kde chybovali
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.
.
Přednášky jsou nahrávány, o výklad nepřijdou ani studenti,
kteří jsou nemocní

Seminář webdesignu
.RNDr. Tomáš Obšívač

.Mgr. Fedor Tiršel
http://elportal.cz/katalog/FI/PV219

.
Studenti dostávají v úvodu semestru možnost srovnat své
znalosti složením vstupního srovnávacího testu, jehož statistika úspěšnosti je jim v ISu zveřejněna po naskenování
odpovědních archů. Pro úspěšné ukončení předmětu je
potřeba spolužákům na hodině odprezentovat dohodnuté
téma, splnit docházku a odevzdat projekt.

závěr semestru i své projekty odevzdávají do příslušných
složek v Odevzdávárně. Složka pro prezentace je nastavena tak, že mohou číst i práce ostatních. Projekty mohou
naopak číst jen vlastní.
Docházku studentů do seminárních skupin vyučující eviduje v příslušné aplikaci, díky které i studenti mají přehled
o své účasti na seminářích.

K tématům prezentací se studenti hlásí pomocí předmětových rozpisů na začátku semestru. Své prezentace a na

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

Studenti se přihlašují k tématům prezentací elektronicky

.
.
Své prezentace odevzdávají do připravených odevzdáváren
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.
.
Body a splnění úkolů mají studenti poznačené v poznámkovém bloku (pohled vyučujícího)

Vybrané kapitoly z teorie automatů
.prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.
http://elportal.cz/katalog/FI/IA006

.
Studenti mají ve studijních materiálech k dispozici podklady pro přednášky a postupně v průběhu semestru jsou
zveřejňovány i jejich videozáznamy. Pro procvičení příkladů ve cvičení si mohou stáhnout sbírku příkladů.
Během semestru se koná vnitrosemestrální písemka a ve
zkouškovém období závěrečná písemná zkouška. Obě
mají formu písemných prací s volně formulovanou odpovědí a obě studenti píší do skenovatelných formulářů
s body. To znamená, že opravu ručně zajistí vyučující, kteří

opravené archy naskenují a posléze zavedou do systému.
Ten již automaticky vloží získané body do poznámkových
bloků a studentům zpřístupní k nahlédnutí kromě výsledků
i naskenované odpovědi s případným komentářem učitele.
Osobní konzultace k hodnocení písemky v kanceláři učitele
se pak koná pouze v případě konkrétních dotazů na straně
studenta.
V diskusním fóru předmětu se debatuje společně s vyučujícími o příkladech ze sbírky i z písemek.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.

.

. Studenti debatují s vyučujícími o příkladech ze sbírky i z písemek

Skripta i sbírku příkladů mají studenti dostupné v ISu

.
.
Přednášky jsou nahrávány, o výklad nepřijdou ani studenti,
kteří jsou nemocní
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.
.
Písemky mají studenti k nahlédnutí v informačním systému,
snadno vidí, kde chybovali

Historické proměny fotografie
.Mgr. Jiří Víšek
http://elportal.cz/katalog/FI/VV042

.
Při výkladu na přednáškách využívám elektronickou galerii historických fotografií namísto klasických powerpointových prezentací. V celkem 2634 fotografiích vyhledám
dobře ty, o kterých chci na hodině hovořit i ty, o kterých
se studenty potom diskutuji. Technici ISu mi ji aktualizují,

pokud je potřeba dodat další galerie a materiály. V ISu mají
potom studenti celou galerii k dispozici pro samostudium
i přípravu na závěrečný test.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Galerie jednotlivých fotografů jsou přehledně seřazené

Přednáším o ukázkách fotografií přímo s pomocí elektronické
galerie

.
.
Významné galerie jsou doplněny o doprovodné texty k samostudiu
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.

Služby počítačových sítí
.doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.
http://elportal.cz/katalog/FI/PV005

.
Student po každé přednášce musí do nejpozději do dvou
týdnů správně vyplnit odpovědi na sadu otázek poskytnutou odpovědníkem ISu.

Podmínkou získání zápočtu je splnění všech odpovědníků.
Tolerují se maximálně dvě absence. Splnění podmínek je
ISem kontrolováno automaticky.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

Po každé přednášce musí student v ISu ověřit nabyté znalosti
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.
.
K dispozici jsou odkazy na další materiály v seznamech záložek
ISu

Mathematics for Computer Graphics
.doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FI/PV189

.
Po přednášce mají studenti ve studijních materiálech k dispozici jednotlivé výukové prezentace, které jsou plné přehledných schémat, obrázků, animací i příkladů vysvětlující
složité pojmy. Společně s prezentacemi je každý týden zveřejněn i odpovědník, který studenti skládají z pohodlí domova a řeší matematické problémy související s poslední
lekcí. Odpovědník je ihned po uložení odpovědí automa-

ticky vyhodnocen a studenti se okamžitě dozvědí, které
odpovědi mají správně. Ke splnění je potřeba většinu otázek odpovědět správně. Úspěšné složení alespoň 11 odpovědníků na požadovanou hranici bodů je nutnou podmínkou k přihlášení ke zkoušce.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

Studenti mají po přednášce v systému výukové prezentace
plné schémat, obrázků, animací a příkladů
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.
Studenti ihned vidí, zda odpověděli správně

Historie a vývojové trendy ve výpočetní technice
.prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.

.doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FI/PV109

.
Studenti mají k dispozici výukové prezentace v elektronické podobě. Jsou doplněny množstvím obrazového materiálu a fotografií, některé fotografie přímo pořídil vyučující v muzeích a sbírkách jak v České republice, tak
i v zahraničí. Studenti tak získali unikátní a rozsáhlý stu-

dijní materiál o historii a vývojových trendech ve výpočetní technice.
Body ze závěrečného testu mají studenti přístupné v poznámkovém bloku.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Historická data jsou prezentována prostřednictvím přehledných schémat

.
.
Body ze závěrečného testu mají studenti v poznámkových blocích (pohled učitele)
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.
Prezentace jsou doplněné fotografiemi z muzeí či archívů

Object-oriented Methods for Design of Information Systems
.RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FI/PA103

.
Ve studijních materiálech jsou studentům zpřístupněny záznamy přednášek a prezentace z jednotlivých týdnů výuky. Závěrečná zkouška probíhá písemnou formou, kdy
studenti řeší příklad na zvláštní odpovědní list a své odpovědi zaznamenávají do odpovědních listů. Listy s odpověďmi se následně naskenují a test se automaticky vyhod-

notí. Získané body za vyřešený příklad se studentům zapíší
do poznámkového bloku. Vyučující v poznámkových blocích používá automatických funkcí k sečtení bodů, převedení bodů na závěrečnou známku a zavedení známky do
evidence hodnocení předmětu.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

Přednášky jsou nahrávány, o výklad nepřijdou ani studenti,
kteří jsou nemocní

.
.
Závěrečný test je kombinací automaticky vyhodnotitelných
otázek a řešeného příkladu
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.
.
Přehled o všech získaných bodech i aktivitě na cvičení má vyučující v poznámkovém bloku

Programování s omezujícími podmínkami
.doc. Mgr. Hana Rudová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FI/PA163

.
Studenty předmětem provází přehledná interaktivní osnova, odkud jsou odkazovány přednáškové prezentace
a prezentace ze cvičení i s kódy řešených příkladů. Součástí materiálů jsou zadání a řešení ukázkových příkladů,
ze kterých budou studenti zkoušeni, a zadání i řešení bonusových příkladů, které studenti řeší v průběhu semestru.

V elektronické podobě mají k dispozici výukové texty plné
schémat a příkladů zdrojových kódů, a tak nemusí během
výuky vše přepisovat, ale mohou se lépe soustředit na výklad náročné látky.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

Interaktivní osnova obsahuje všechny potřebné dokumenty
pro zpracování úkolů
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.
.
Prezentace plné schémat, obrázků a programového kódu mají
studenti k dispozici elektronicky

Základy vizuální komunikace
.Mgr.art. Helena Lukášová, ArtD.
http://elportal.cz/katalog/FI/PV123

.
Vyučující během semestru vystavuje texty k jednotlivým
přednáškám, které jsou také nahrávány a zpřístupněny.
Na závěr semestru studenti skládají test formou odpovědníku u PC (zkouškový profil v unixové učebně), kde na ně
čeká 20 otázek s volnou odpovědí. Následně jsou odpovědi vyexportovány a pro potřeby oprav vytištěny. Vyučující má odpovědi studentů přístupné i elektronicky. I přes
to, že se za účelem kontroly a hodnocení odpovědi stu-

dentů v odpovědníku tisknou, je dosaženo nejen úspory
papíru (psané písmo je obecně delší než tištěné, prázdné
otázky nezabírají žádné místo), ale především vyučující má
mnohem méně problémů s čitelností textu. Vyučující studentům vystavuje před zkouškovými termíny vzorové zadání, aby studenti měli představu, jak bude zkouška vypadat.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Výukové prezentace mají studenti k dispozici v elektronické
podobě v ISu

.
.
Jakmile vyučující testy opraví, zadá body studentům do poznámkového bloku
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Test s volnými odpověďmi skládají studenti u PC

Randomized Algorithms and Computations
.prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc.
http://elportal.cz/katalog/FI/IA062

.
Vyučující pro studenty připravil prezentace přednášek
v elektronické formě, které bohatě ilustrují na příkladech
novou, široce aplikovatelnou metodu tvorby efektivních
algoritmů a komunikačních protokolů se zaměřením na
výpočetně náročné problémy. Studentům jsou k dispozici
velmi podrobné materiály s množstvím přehledných sché-

mat i vzorců, které vysvětlují metodu založenou na systematickém použití náhodných čísel. Studenti se tak během
přednášky mohou plně soustředit na výklad vyučujícího,
který náročnou látku vysvětluje a rozšiřuje, a materiály jsou
pro ně cennými podklady k samostudium.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

Prezentace mají studenti k dispozici v elektronické podobě
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