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MASARYKOVA

UNIVERZITA

Předmluva
..

S e-learningem se na Masarykově univerzitě dnes už setkává téměř každý student. Představuje pře-
devším 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 inter-
aktivní pomůcky.

Těší mne, že vznikl Katalog e-learningu, který umožní nahlédnout na kreativní a didaktické me-
tody využívání moderních informačních technologií v různých předmětech vyučovaných napříč ce-
lou 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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Souvislosti a proměny moderních médií - kauzy, osobnosti, trendy
..Mgr. Pavel Sedláček

http://elportal.cz/katalog/FSS/ZUR386
..

Předmět využívá z e-learningových agend odpovědníky,
interaktivní osnovu a odevzdávárny. Interaktivní osnova
obsahuje základní tématické bloky předmětu a k nim pa-
třičné informace včetně odkazů na rozšiřující literaturu.

Do odevzdáváren studenti nahrávají vypracované rešerše,
prezentace a seminární práce, včetně případných oprav.

Na konci semestru musí studenti zvládnout znalostní test,
který se skládá z otevřených i uzavřených otázek a mohou
ho absolvovat v zadaném termínu z libovolného počítače
připojeného k internetu.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

V interaktivní osnově najdou studenti všechny potřebné infor-
mace

.
.

Nechybí ani galerie tematických fotografií

.
.

Rešerše odevzdávají studenti elektronicky do odevzdávárny

.
.

Studenti mohou test skládat odkudkoliv, jsou ale omezeni ča-
sovým limitem
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Úvod do mediální výchovy
..Mgr. Pavel Sedláček

http://elportal.cz/katalog/FSS/ZUR382
..

V předmětu se využívají odpovědníky, odevzdávárny a in-
teraktivní osnova. Interaktivní osnova představuje roz-
cestník po podkladech ke kurzu. Studenti tam naleznou
odkazy na literaturu a další studijní zdroje.

V průběhu semestru studenti vypracovávají dvě rešerše
a prezentaci. Vše odevzdávají do příslušné odevzdávárny.

Během zkouškového období musí studenti projít závěreč-
ným testem, který obsahuje uzavřené i otevřené otázky.
Test mohou studenti složit odkudkoliv a mají na něj 15
minut. Před samotným termínem je k dispozici zkušební
verze pro procvičení typu otázek a práci s odpovědníkem.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Interaktivní osnova obsahuje především odkazy na zajímavá
videa, články, materiály

.
.

Prezentace i rešerše odevzdávají studenti elektronicky do pří-
slušných odevzdáváren

.
.

Na závěrečný test mají studenti časový limit 15 minut

.
.

Zpětnou vazbu učitele k závěrečnému testu se dozví z po-
známkového bloku (pohled učitele)
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Evropský parlament a hlasovací schémata poslanců
..Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D. ..Mgr. Alžběta Karolyiová ..Mgr. Kateřina Čechová

http://elportal.cz/katalog/FSS/EVS172
..

V předmětu se hojně využívají e-learningové aplikace.
Studentům je dostupná interaktivní osnova, kde najdou
ke každému týdnu výuky literaturu ke studiu. Dále stu-
denti vypracovávají dvě seminární práce, které odevzdá-
vají přes odevzdávárnu. Druhá práce je týmová a studenti
se k tématům přihlašují přes předmětový rozpis témat.

V průběhu semestru se píšou přes agendu odpovědníky
tři průběžné testy. Každý má čtyři otázky a je na něj vy-

hrazeno osm minut. Otázky jsou vyhodnocovány automa-
ticky ISem a body jsou evidovány v poznámkových blo-
cích.
V předmětu se probírají složité procesy orgánů EU. Pro
lepší pochopení průběhu procesů vznikly ve spolupráci
s techniky ISu animace, kterými si student může libovolně
procházet a dopodrobna se seznámit s jednotlivými kroky
schvalovacích procedur.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Animace přehledně ukazují složité procesy v EU

.
.

Průběžné testy i osnovu si studenti spustí odkudkoliv

.
.

Rozpisy témat ušetří práci s organizací týmové spolupráce na
projektu

.
.

Své seminární práce odevzdávají studenti do odevzdáváren
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Žurnalistika
..Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSS/ZUR730
..

Základním studentským rozcestníkem je interaktivní os-
nova předmětu. Studenti mají k dispozici rozpis jednotli-
vých témat a k nim příslušné základní pojmy a literatura.
Dále jsou z osnovy odkazovány články a texty a studenti
si mohou přímo online spustit studentská videa z absol-
vovaných praxí.

Závěrečná zkouška probíhá v počítačové učebně. Studenti
skládají odpovědník, na který mají dvacet minut. Vyuču-
jící v testu používá různé typy otázek - vyberte z nabídky,
seřaďte, zatrhněte. Body jsou následně příslušnou aplikací
převedeny na známky. Zkušebních termínů bývá vypsáno
cca 20 a jsou sdíleny s dalšími dvěma předměty.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Výklad v osnově doplňují studentská videa z praxí studentů,
lze je spustit přímo online v osnově

.
.

Interaktivní osnova obsahuje odkazy na všechny důležité stu-
dijní materiály

.
.

Výukové prezentace mají studenti dostupné elektronicky a od-
kazované z osnovy

.
.

Body z elektronického testu jsou automaticky převedeny na
známky
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Strategická studia a bezpečnost
..doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. ..PhDr. Petr Suchý, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSS/MVZ403
..

Vyučující předmětu využívají odpovědníky pro pravidelné
průběžné testování, interaktivní osnovu a odevzdávárny.

Interaktivní osnova slouží jako kostra probírané látky.
Každý tematický blok obsahuje odkaz na slajdy z před-
nášky a doporučenou literaturu k probíraná látce.
Každý týden studenti z libovolného počítače skládají prů-
běžný test v aplikaci Odpovědníky. Na studenty čeká ote-

vřená otázka z literatury k danému týdnu, a studenti mají
šest minut na její zodpovězení.
Vyhotovenou seminární práci studenti nahrávají do ode-
vzdávárny, kde vyučující může jednoduchým způsobem
použít aplikaci na kontrolu na plagiáty.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Interaktivní osnova obsahuje nezbytné informace o předmětu
a všech náležitostech

.
.

Své seminární práce odevzdávají studenti do připravených
odevzdáváren

.
.

Zpětnou vazbu z průběžných testů naleznou studenti v po-
známkovém bloku
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Evropská unie - základní fakta a milníky
..doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. ..doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D. ..PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSS/EVS126
..

Hlavním elektronickým výukovým materiálem v před-
mětu je interaktivní osnova, kde je ke každému týdnu
základní komentář a odkaz na probírané materiály. Ná-
sleduje procvičovací odpovědník, kde si studenti mohou
vyzkoušet pochopení probírané látky.

Po tematickém celku následuje průběžný test, jehož hod-
nocení se započítává do ukončení předmětu. Tyto prů-

běžné testy jsou čtyři a studenti si je mohou spustit z li-
bovolného počítače v daném časovém úseku.
Studenti mají zveřejněné výukové prezentace z hodin
a k dispozici mají i knihovnu dokumentů ES/EU s vyhle-
dáváním a přehledným řazením jednotlivých listin.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

V interaktivní osnově najdou studenti všechny potřebné infor-
mace

.
.

Z interaktivní osnovy jsou odkazovány výukové prezentace a
studijní texty

.
.

V knihovně dokumentů ES/EU si studenti snadno najdou lis-
tinu zmiňovanou ve výkladu na hodině

.
.

Ukázka procvičovacích odpovědníků
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Úvod do studia lidských práv
..Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSS/EVS134
..

V předmětu se využívají odevzdávárny, interaktivní os-
nova a odpovědníky pro testování studentů.

Osnova slouží jako základní průvodce kurzem a obsahuje
odkazy na doporučenou literaturu. Do odevzdáváren vklá-
dají studenti zpracované projekty a otázky na přednášející
hosty.
V polovině semestru píší studenti průběžný test. Jedná se
o miniesej k zadanému textu a ta se vkládá do agendy od-

povědníků. K dispozici je počitadlo znaků, aby se studenti
lépe drželi zadaného rozsahu. Text zadání se zpřístupní
v zadanou hodinu, stejně jako podrobné pokyny k vypra-
cování. Průběžný test studenti vypracovávají z domu.
Zkouška probíhá opět formou odpovědníku. Tentokrát už
se jedná o uzavřené otázky, které studenti vyplňují v po-
čítačové učebně. Ihned po uložení vidí svůj bodový zisk.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Průběžný test obsahuje volnou odpověď. Student je informo-
ván, zda se drží stanoveného rozsahu

.
.

Z interaktivní osnovy jsou odkazovány jednotlivé prezentace,
články i odpovědník průběžného testu

.
.

Přes odevzdávárny probíhá také sběr otázek, které studenti
mají na přednášející hosty

.
.

V poznámkovém bloku vidí student hodnocení i zpětnou
vazbu

Katalog e-learningu
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Evropská integrace
..Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D. ..doc. Vratislav Havlík, Ph.D. ..doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSS/EVS104
..

V předmětu se využívá řada e-learningových nástrojů.
Veškeré aktuální informace o probírané látce studenti na-
jdou v interaktivní osnově předmětu. Osnova obsahuje
termíny, odkazy na prezentace a zadání studijní literatury.

V průběhu semestru studenti musí absolvovat průběžné
testy, které jsou formou skenovatelných odpovědních ar-
chů. Pro absolvování kurzu musí studenti zvládnout také
elektronický znalostní test týkající se obsahu aktuálního
primárního práva EU (ve znění Lisabonské smlouvy). Ten
skládají u svého počítače v daném studijním týdnu. Mají
na něj pět pokusů a pro jeho zvládnutí musí získat ale-
spoň 10 bodů, jinak nemohou být připuštěni ke zkoušce.

Závěrečná zkouška probíhá opět částečně formou skeno-
vatelných archů, které obsahují více otázek oproti testům
průběžným, a částečně formou otevřených otázek.
V průběhu semestru studenti musí plnit také seminární
úkoly. Patří k nim úvahy na zadaná témata odevzdávané
do Odevzdávárny a také úkoly zadávané přímo na semi-
nářích probíhajících v počítačové učebně. Zpětnou vazbu
naleznou studenti v poznámkovém bloku.
Studentům nejen tohoto předmětu ve studiu pomáhá
elektronická Knihovna dokumentů ES/EU autorů Pitrová
M.,... (zkráceno)

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Veškeré aktuální informace najdou studenti v interaktivní os-
nově

.
.

Dokumenty si mohou prostudovat v elektronické podobě
v knihovně dokumentů ES/EU

.
.

Své úvahy odevzdávají studenti elektronicky

.
.

Odpovědi na průběžné testy zaznačují studenti do skenova-
telných archů
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Etické a lokální ekonomiky
..RNDr. Naděžda Vlašín Johanisová, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSS/HEN624
..

Pro předmět je vytvořena interaktivní osnova. V jednot-
livých týdnech studenti vidí probíraná témata a povin-
nou literaturu, kterou musí přečíst a zhodnotit. Výsle-
dek odevzdávají před každou hodinou do odevzdávárny
předmětu. Do odevzdávárny vkládají také skupinový zá-
věrečný projekt.

Jako doplňující materiál byla do ISu ve spolupráci s tech-
niky ISu převedena videa medailonků sociálních podniků
v ČR, která si mohou studenti snadno přehrát.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Videa o sociálních podnicích mají studenti přehledně ve webu

.
.

Z osnovy jsou odkazovány prezentace, články, texty

.
.

Průběžné i závěrečné úkoly jsou odevzdávány do odevzdá-
várny
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Televize a její publikum v každodenní perspektivě + Ratingová analýza
..PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSS/ZUR409
..

Vyučující využívá ve svém předmětu interaktivní osnovu,
studijní materiály, odevzdávárny a agendu odpovědníků
pro testování.

Interaktivní osnova obsahuje jednotlivé přednášky, jejich
stručné shrnutí a odkazy na doporučenou literaturu k da-
nému tématu. Ve studijních materiálech jsou poznámky
z přednášek a doplňkové texty.

Přes odevzdávárny studenti odevzdávají průběžné úkoly.
Závěrečné zkoušení probíhá pomocí odpovědníku v po-
čítačové učebně. Test se skládá ze 13 uzavřených otázek
v podobě vyberte z nabídky, přiřaďte nebo vyberte správ-
nou odpověď. Všechny otázky jsou automaticky vyhodno-
ceny a body se ukládají do poznámkového bloku.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Interaktivní osnova obsahuje základní informace k výuce

.
.

Studenti odevzdávají své úkoly elektronicky do odevzdáváren

.
.

Závěrečné zkoušení v počítačové učebně se ukázalo jako nej-
efektivnější možnost

.
.

Z interaktivní osnovy jsou odkazovány studijní materiály,
články, prezentace
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Bezpečnost v jaderném věku
..PhDr. Petr Suchý, Ph.D. ..Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D. ..Mgr. et Mgr. Jakub Fučík, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSS/MVZ106
..

V předmětu se využívá interaktivní osnova, odpovědníky
pro průběžné testování studentů a odevzdávárna pro ode-
vzdání seminární práce.

V interaktivní osnově jsou viditelné všechny informace
k jednotlivým týdnům výuky. Studenti mají k dispozici
odkazy na slajdy k přednáškám, doporučenou literaturu
a průběžné testy.

Průběžných testů je celkem 8. Každý trvá 3 minuty a ob-
sahuje 5 otázek. Tím se zamezí vzájemnému hromadnému
opisování. Studenti odpovědníky skládají vždy večer před
přednáškou z libovolného počítače s připojením k inter-
netu.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Interaktivní osnova provází studenta semestrem

.
.

Seminární práce odevzdávají studenti elektronicky do připra-
vené odevzdávárny

.
.

Výukové prezentace a texty mají studenti v elektronické po-
době v ISu
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Sex, gender a společnost
..doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. ..doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.

..doc. Kateřina Lišková, Ph.D. ..Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D. ..Mgr. Jana Dvořáčková, Ph.D. …

http://elportal.cz/katalog/FSS/gen138
..

K předmětu vznikl ve spolupráci s techniky ISu webový
slovník pojmů, který obsahuje přes 30 důležitých termínů
včetně jejich vysvětlení a odkazů na literaturu. Závěrečná
zkouška se koná u počítačů v prostředí Odpovědníků.
Předmět mívá zapsáno hodně studentů, takže bývá po-
třeba rychle vyzkoušet i přes stovku studentů. Odpovědník

obsahuje třicet otázek různého typu a všechny jsou vyhod-
nocovány automaticky ihned po uložení odpovědí. Body
jsou rovnou přeneseny do poznámkových bloků a ná-
sledně převedeny na známky dle zadané stupnice.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

V základních pojmech se studenti zorientují díky elektronic-
kému slovníku

.
.

Testy studenti skládají v počítačové učebně

.
.

Studenti mají k dispozici články, texty i prezentace s videukáz-
kami
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Tvorba akademického textu
..Mgr. Pavel Sedláček ..Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D. ..Mgr. Tomáš Bártek

..Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D. ..doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSS/ZUR394
..

Studenti v předmětu mají k dispozici interaktivní osnovu,
odevzdávárny a procvičovací odpovědník. Interaktivní os-
nova je základním rozcestníkem materiálů, které mohou
studentům pomoci připravit se na závěrečnou zkoušku
v předmětu. Obsahuje jednotlivá témata, k nim příslušná
klíčová slova, doporučenou literaturu a odkazy na souvi-
sející webové stránky.

Studenti musí vypracovat tři písemné úkoly, které nahrá-
vají do odevzdávárny. Pro procvičování citační normy je
jim k dispozici odpovědník, kde si mohou ověřovat nabyté
znalosti.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Interaktivní osnova provází studenta semestrem

.
.

Úkoly jsou odevzdávány v elektronické podobě

.
.

Citační normu si studenti procvičují prostřednictvím odpověd-
níku
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Dějiny médií
..PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSS/ZUR740
..

V předmětu se využívá interaktivní osnova, odevzdávárna
a odpovědníky pro závěrečné zkoušení.

Osnova slouží jako stručný přehled probírané látky. Stu-
denti si díky ní mohou dohledat další materiály uložené
v příslušné složce.
Pro připuštění ke zkoušce musí každý student odevzdat do
odevzdávárny dva vypracované referáty.

Závěrečná zkouška probíhá v počítačové učebně přes
agendu Odpovědníků. Každý student dostane náhodně
vygenerované otázky, 18 je uzavřených a 2 otevřené. Vy-
hodnocení uzavřených otázek vidí studenti ihned. Ote-
vřené otázky se exportují do pdf a následně opravují.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

V interaktivní osnově jsou přímo k dispozici výukové texty a
shrnutí

.
.

Dvě seminární práce odevzdávají studenti elektronicky do
odevzdávárny

.
.

Otevřené otázky se exportují do PDF, výsledky studenti mají
v poznámkových blocích
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Úvod do žurnalistiky
..Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSS/ZUR105
..

Základním studentským rozcestníkem je interaktivní os-
nova předmětu. Studenti mají k dispozici rozpis jednotli-
vých témat a k nim příslušné základní pojmy a literaturu.

Jednou z podmínek pro připuštění k závěrečné zkoušce je
sepsání seminární práce, kterou je potřeba nahrát do ode-
vzdávárny.

Závěrečná zkouška probíhá v počítačové učebně. Studenti
skládají odpovědník, na který mají dvacet minut. Vyuču-
jící v testu používá různé typy otázek - vyberte z nabídky,
seřaďte, zatrhněte. Body jsou následně příslušnou aplikací
převedeny na známky. Zkušebních termínů bývá vypsáno
cca 20 a jsou sdíleny s dalšími dvěma předměty.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

V poznámkových blocích naleznou studenti zpětnou vazbu a
popsané hodnocení

.
.

Díky aplikaci Vejce vejci je možné zkontrolovat, zda práce není
opsaná

.
.

Interaktivní osnova studentům poskytuje základní informace
o tématech jednotlivých hodin

.
.

Vypracované eseje odevzdávají studenti elektronicky do ode-
vzdávárny
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Reflexivita v sociální práci
..doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D. ..Mgr. Pavel Bajer, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSS/SPR407
..

Předmět využívá interaktivní osnovu a procvičovací elek-
tronické testy. Interaktivní osnova slouží jako základní
rozcestník pro studenty. Studenti v ní vidí, jaká látka
se aktuálně probírá, jakou literaturu si mají na příslušný
týden načíst a dokonce mají k dispozici procvičovací
testy. Procvičovaní po každé kapitole pomocí odpověd-

níků umožňuje studentům průběžnou přípravu k závě-
rečné zkoušce.

Do odevzdávárny studenti nahrávají své referáty a závě-
rečné práce.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Interaktivní osnova je základním rozcestníkem kurzu

.
.

Referáty studenti odevzdávají elektronicky v předepsané
formě

.
.

Náhled procvičovacího testu
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Instituce EU
..doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSS/EVS105
..

V předmětu se využívá interaktivní osnova, která slouží
jako rozcestník pro studijní materiály a studijní literaturu.
V průběhu semestru studenti vypracovávají esej, kterou
nahrávají do odevzdávárny předmětu.

Testování je realizováno pomocí Odpovědníků v ISu a má
dvě fáze. Nejprve studenti musí splnit zápočtový test z do-
kumentů, které postihují vývoj institucí EU. Aby si studenti
mohli práci s odpovědníky vyzkoušet, mají k dispozici je-

den cvičný, který slouží pro seznámení s testovacím pro-
středím. Test z dokumentů mají studenti možnost vyplnit
z domu. Ve zkouškovém období se píše závěrečný test,
který má uzavřené a otevřené otázky. Uzavřené otázky
jsou realizovány přes skenovací archy a tudíž i automa-
ticky vyhodnocovány. Otevřené otázky vyučující opravuje
ručně a body zadává do poznámkového bloku.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Interaktivní osnova slouží jako rozcestník materiálů v před-
mětu

.
.

Eseje studenti odevzdávají elektronicky

.
.

Uzavřené otázky jsou vyhodnocovány automaticky díky ske-
novacím archům
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Úvod do problematiky psaní odborného textu
..doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D. ..Mgr. et Mgr. Petra Vodová ..Mgr. Ivan Jarabinský

http://elportal.cz/katalog/FSS/POL284
..

V předmětu jsou využity odevzdávárny a interaktivní os-
nova.

Do odevzdávárny studenti vkládají jeden úkol a seminární
práci (včetně případné opravy), vyučující využívají aplikaci
Jako vejce vejci pro kontrolu proti plagiátorství.

Interaktivní osnova slouží jako přehled probíraných témat
spolu s odkazy na konkrétní studijní materiály.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Díky funkci Vejce vejci lze ověřit, zda studenti seminární práce
neopisovali

.
.

Z interaktivní osnovy jsou odkazovány jednotlivé materiály

.
.

Úkoly odevzdávají studenti elektronicky do odevzdáváren

.
.

Výukové prezentace jsou přístupné ze studijních materiálů
v ISu
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Kapitoly z dějin světových médií II
..PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSS/ZUR413
..

V předmětu se využívá interaktivní osnova, odevzdávárna
a odpovědníky pro závěrečné zkoušení.

Osnova slouží jako stručný přehled probírané látky. Stu-
denti si díky ní mohou dohledat další materiály uložené
v příslušné složce.
Pro připuštění ke zkoušce musí všichni odevzdat do ode-
vzdávárny vypracovaný referát.

Závěrečná zkouška probíhá v počítačové učebně přes
agendu Odpovědníků. Každý student dostane náhodně
vygenerované otázky, 20 je uzavřených a 4 otevřené. Vy-
hodnocení uzavřených otázek vidí studenti ihned. Ote-
vřené otázky se exportují do pdf a následně opravují.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Vypracovaný referát v odevzdávárně je podmínkou pro při-
hlášení se ke zkoušce

.
.

Osnova obsahuje shrnutí a výukové texty

.
.

Otevřené otázky se exportují do PDF, výsledky studenti mají
v poznámkových blocíc
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Diplomatický protokol
..PhDr. Petr Suchý, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSS/MVZ222
..

Jelikož se jedná o blokový předmět, je potřeba se vypořá-
dat se specifickou výukou, která probíhá celý týden. V in-
teraktivní osnově jsou k dispozici všechny důležité pojmy,
odkazy na prezentace i povinnou literaturu.

Zápočtový test se píše prostřednictvím agendy odpověd-
níků v počítačové učebně. Studenti odpovídají na otevřené
otázky, které se vybírají ze třech sad. Odpovědi jsou expor-
továny do pdf a následně poslány externí vyučující, která
si je ohodnotí.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Interaktivní osnova provází studenta celým týdnem blokové
výuky

.
.

Zápočtový test studenti skládají elektronicky v počítačové
učebně

.
.

Externí vyučující opravuje testy exportované do PDF. (Náhled
anonymizován)

.
.

Výukové prezentace mají studenti dostupné z interaktivní os-
novy
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Muži, maskulinity a gender
..doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSS/GEN121
..

V průběhu semestru studenti museli odevzdat textové po-
známky k uveřejněným dokumentárním filmům zpřístup-
něným (pouze studentům předmětu) v ISu. Vypracované
poznámky vkládali do odevzdáváren předmětu.

Součástí předmětu byla exkurze do neziskové organizace.
Studenti měli za úkol z této exkurze vytvořit prezentaci.

Pomocí Servisního střediska byly tyto prezentace vloženy
do webové stránky, která umožňuje jejich jednoduché pře-
hrávání.
Závěrečné zkoušení probíhalo u počítačů. Studenti si stáhli
zadání pro závěrečný esej a ten po jeho vypracování na-
hráli do příslušné odevzdávárny.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Poznámky z exkurze zpracovali studenti do podoby videí nebo
prezentací

.
.

Závěrečné eseje vkládají studenti do odevzdávárny

.
.

Studenti mají k problematice ve stud. materiálech několik vi-
deo dokumentů
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Sociální práce s rodinou
..Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSS/SPP720
..

Součástí výuky byla dvě setkání postavená jako Bálintov-
ská skupina se zaměřením na sociální práci s rodinami
a s tímto zaměřením byly probírány konkrétní kazuistiky.
Ze setkání byly za pomoci techniků ISu pořízeny video-
záznamy, díky kterým se v rámci výuky mohou studenti
zaměřit na skupinové sezení detailněji, zároveň s nadhle-
dem a odstupem a tak provést hlubší a komplexnější ana-
lýzu.

Výstupem kurzu byla odborná esej na studenty zvolené
téma, která je sbíraná pomocí odevzdávárny v ISu.
Kurz byl zakončen elektronickým testem prostřednictvím
agendy odpovědníků. To studentům přineslo okamžitý vý-
sledek zkoušky ihned po napsání.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Náhled na konkrétní videozáznam z videotréninku interakcí

.
.

Ukázka závěrečného testu pro studenty

.
.

Záznam skupinového sezení umožnil studentům analýzu pro-
cesu a obsahu sezení
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Populism and political parties
..doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D. ..doc. PhDr. Věra Stojarová, Ph.D.

..doc. Mgr. Peter Spáč, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSS/POL333
..

Předmět využívá interaktivní osnovu, poznámkové bloky
a předmětové rozpisy témat. Osnova je rozcestníkem,
který studentům představuje strukturu tématických celků,
odkazy na materiály z přednášek a doporučenou literaturu.
Studenti v průběhu semestru zpracují prezentaci, ke které

se hlásí prostřednictvím elektronického rozpisu témat. Stu-
dent vidí aktuálně volná témata a k vybranému se může
jednoduše přihlásit. Vyučující hodnocení studentům pře-
dává prostřednictvím poznámkových bloků.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Z interaktivní osnovy jsou odkazovány články, které si studenti
mají nastudovat

.
.

Rozpis témat pro prezentace

.
.

Prostřednictvím poznámkových bloků je studentům zadávána
zpětná vazba
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Úvod do mezinárodních vztahů
..PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D. ..doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

..Mgr. et Mgr. Jakub Fučík, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSS/MVZ101
..

Předmět patří mezi základní kurzy oboru, proto ho mají
zapsáni všichni studenti prvního ročníku. Všechny tyto
studenty je potřeba otestovat.

V průběhu semestru se píšou dva průběžné testy. Využívají
se odpovědníky se skenovatelnými archy. Studentům se
náhodně vybere 15 otázek z připravených sad. Zajímavostí
je systém bodování. Otázky jsou typu ’vyberte všechny
správné odpovědi z nabídnutých 4 variant’. Každá zvolená

varianta se následně boduje samostatně a za správnou je
0.25 bodu. Za jednu otázku je tedy možné získat 0, 0.25,
0.5, 0.75 nebo 1 bod. Zvolené hodnocení je vstřícnější pro
studenty. Závěrečná zkouška je podobného rázu, test však
obsahuje 30 otázek. Zápočtové i zkouškové testy ještě ob-
sahují dvě otevřené otázky, které vyučující opravují sami
a body studentům následně zadávají do poznámkových
bloků.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Velké množství studentů je možné rychle otestovat prostřed-
nictvím skenovacích písemek

.
.

Dané hodnocení otázek je vstřícnější ke studentům

.
.

Ve výukových prezentacích v ISu mají studenti k dispozcii
např. přehledné mapy
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Defusing the ”Powder Keg”: Dissolution of Yugoslavia and International Intervention
..Bc. Mgr. Vladimir Dordevic, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSS/MVZ206
..

Předmět využívá odevzdávárny a odpovědníky pro závě-
rečný zkouškový test. Studenti před každou hodinou ode-
vzdávají tzv. position paper, který shrnuje jejich názor na
přečtenou literaturu k danému tématu.

Během zkouškového období se využívají odpovědníky pro
testování studentů. Studenti mají 5 otevřených otázek,
které musí zodpovědět pro úspěšné absolvování před-
mětu.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Odpovědníky pro závěrečné zkoušení

.
.

Studenti odevzdávají tzv. position paper elektronicky do ode-
vzdávárny
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Teorie masové komunikace
..prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc. ..PhDr. Jaromír Volek, Ph.D. ..PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.

..Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSS/ZURs201
..

Jedná se o manipulační předmět, který je využívaný k za-
jištění testování u státní závěrečné zkoušky. V testbanku
předmětu jsou uloženy stovky otázek ve 13 sadách. Te-
oretický test (státní závěrečná zkouška) se skládá ze čtyř
částí. Každou část, resp. tvorbu otázek z dané oblasti, má
”pod palcem” jiný vyučující. Používají se různé typy otá-
zek - vyberte z nabízených možností, přiřaďte k autorovi
a dokonce se objevují i obrázky, které musí studenti umět
poznat a zařadit.

Díky nástrojům pro testování v ISu studenti skládají teo-
retický test závěrečné státní zkoušky elektronicky pomocí
agendy Odpovědníky. Jedná se o dlouhý test, který se píše
dvě hodiny. Každý student má své jedinečné zadání, z jed-
notlivých sad se postupně vybírá přes 100 otázek, v rámci
každé sady v náhodném pořadí. Výhodou řešení je, že
ihned po uložení student zjistí, jak u této části SZZ dopadl.
Výsledné body jsou následně po skončení testu přepočí-
tány na známky pomocí příslušné aplikace a průchody od-
povědníkem jsou vytištěny a založeny do protokolu SZZ.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Výsledné body jsou přepočítány na známky

.
.

Studenti skládají teoretický test státní závěrečné zkoušky elek-
tronicky u PC
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Kritická ekonomie a příroda
..RNDr. Naděžda Vlašín Johanisová, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSS/ENS106
..

V předmětu se nachází interaktivní osnova, která slouží
jako základní rozcestník pro materiály ke kurzu. Studenti
se z ní proklikají k poznámkám z výuky a dalším doplňu-
jícím materiálům.

Během semestru studenti musí odevzdat recenzi na knihu.
Tu následně vkládají do odevzdávárny.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Interaktivní osnova je výchozím zdrojem informací pro stu-
denty

.
.

Recenze a knihy odevzdávají studenti elektronicky

.
.

Skripta, texty a články vyučující mají studenti k dispozici online
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Teorie masové komunikace
..PhDr. Jaromír Volek, Ph.D. ..PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D. ..Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSS/ZURs101
..

Jedná se o manipulační předmět, který je využívaný k za-
jištění testování u státní závěrečné zkoušky. V testbanku
předmětu je uloženo více než 150 otázek ve 4 sadách.
Teoretický test (státní závěrečná zkouška) se skládá ze tří
částí. Každou část, resp. tvorbu otázek z dané oblasti, má
”pod palcem” jiný vyučující. Používají se různé typy otá-
zek - vyberte z nabízených možností, přiřaďte k autorovi
a dokonce se objevují i obrázky, které musí studenti umět
poznat a zařadit.

Díky nástrojům pro testování v ISu studenti skládají teo-
retický test závěrečné státní zkoušky elektronicky pomocí

agendy Odpovědníky. Jedná se o dlouhý test, který se píše
dvě hodiny. Každý student má své jedinečné zadání, z jed-
notlivých sad se postupně vybírá přes 50 otázek, v rámci
každé sady v náhodném pořadí. Výhodou použitého ře-
šení je, že student ihned po uložení zjistí, jak u této části
SZZ dopadl.
Výsledné body jsou následně po skončení testu přepočí-
tány na známky pomocí příslušné aplikace a průchody od-
povědníkem jsou vytištěny a založeny do protokolu SZZ.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Každý student skládá jedinečné zadání otázek

.
.

Body jsou v Poznámkových blocích přepočítány na známky
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Teorie mezinárodních vztahů
..PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D. ..PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSS/MVZ105
..

V předmětu se využívá e-learningových nástrojů pro prů-
běžné testování studentů. Dva zápočtové testy jsou reali-
zovány prostřednictvím skenovatelných a následně auto-
maticky vyhodnocovaných odpovědních archů.

Vyučující používají vlastní bodování multiplechoice otázek,
kdy studenti mohou získat celý bod nebo jen půlku, pokud
se v jedné možnosti spletou. K testům patří ještě otevřená
otázka, která se musí opravit ručně a její výsledky se vklá-
dají do poznámkového bloku.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Studenti píší testy, které jsou automaticky vyhodnocovány,
výsledky mají velmi brzy

.
.

Body z jednotlivých testů mají studenti v poznámkovém bloku

.
.

Výukové prezentace mají studenti dostupné elektronicky ve
studijních materiálech
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Mezinárodní vztahy
..PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D. ..doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

..prof. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D. ..PhDr. Petr Suchý, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSS/MVZs202
..

Předmět tvoří součást státní závěrečné zkoušky pro část
mezinárodní vztahy. Jedná se o jeden odpovědník, který
studenti skládají ve stejném termínu na jednom místě
(nejčastěji Celouniverzitní počítačová studovna). Test ob-
sahuje 5 otázek a studenti mají na jeho zpracování 60 mi-
nut. Po skončení jsou odpovědi převedeny do pdf a vytiš-
těny pro snadnější opravování komisí a pro založení do
protokolu SZZ.

Aplikace navíc slouží vyučujícím jako databáze otázek.
Každý má svou sadu, kterou spravuje. Z každé sady se
vybírá pouze jedna otázka (umístěna v sadě jako první)
a zbylé udržují historii. Snadněji se tak zajistí vyrovnanost
dané části SZZ.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Studenti skládají státní závěrečnou zkoušku v Celouniverzitní
počítačové studovně

.
.

Předností skládání státní závěrečné zkoušky u PC je i zaručená
čitelnost odpovědí. (rozmazáno zadání a odpověď v náhledu)
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Evropská politika
..PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D. ..Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D. ..prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

..doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. ..doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSS/EVSs202
..

Předmět tvoří součást státní závěrečné zkoušky pro část
evropská politika. Jedná se o jeden odpovědník, který stu-
denti skládají ve stejném termínu na jednom místě (nej-
častěji Celouniverzitní počítačová studovna). Test obsa-
huje 5 otevřených otázek a studenti mají na jeho zpra-
cování 60 minut. Po skončení jsou odpovědi převedeny
do pdf a vytištěny pro snadnější opravování komisí a pro
založení do protokolu SZZ.

Aplikace navíc slouží vyučujícím jako databáze otázek.
Každý má svou sadu, kterou spravuje. Z každé sady se
vybírá pouze jedna otázka (umístěna v sadě jako první)
a zbylé udržují historii. Snadněji se tak zajistí vyrovnanost
dané části SZZ.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Státní závěrečnou zkoušku skládají studenti elektronicky u PC

.
.

Komise má k dispozici odpovědi studentů v tištěné a dobře
čitelné podobě (anonymizováno)
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Evropská integrace
..PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D. ..Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D. ..prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

..doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. ..doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSS/EVSs201
..

Předmět tvoří součást státní závěrečné zkoušky pro část
evropská integrace. Jedná se o jeden odpovědník, který
studenti skládají ve stejném termínu na jednom místě
(nejčastěji Celouniverzitní počítačová studovna). Test ob-
sahuje 5 otevřených otázek a studenti mají na jeho zpra-
cování 60 minut. Po skončení jsou odpovědi převedeny
do pdf a vytištěny pro snadnější opravování komisí a pro
založení do protokolu SZZ.

Aplikace navíc slouží vyučujícím jako databáze otázek.
Každý má svou sadu, kterou spravuje. Z každé sady se
vybírá pouze jedna otázka (umístěna v sadě jako první)
a zbylé udržují historii. Snadněji se tak zajistí vyrovnanost
dané části SZZ.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Studenti skládají státní závěrečnou zkoušku v jednom termínu
na stejném místě

.
.

Odpovědi studentů jsou uloženy v systému a komisi jsou před-
loženy v přehledné podobě vytištěné
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Mezinárodní politika
..PhDr. Petr Suchý, Ph.D. ..doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

..doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSS/MVZs201
..

Předmět tvoří součást státní závěrečné zkoušky pro část
mezinárodní politika. Jedná se o jeden odpovědník, který
studenti skládají ve stejném termínu na jednom místě
(nejčastěji Celouniverzitní počítačová studovna). Test ob-
sahuje 5 otázek a studenti mají na jeho zpracování 60 mi-
nut. Po skončení jsou odpovědi převedeny do pdf a vytiš-
těny pro snadnější opravování komisí a pro založení do
protokolu SZZ.

Aplikace navíc slouží vyučujícím jako databáze otázek.
Každý má svou sadu, kterou spravuje. Z každé sady se
vybírá pouze jedna otázka (umístěna v sadě jako první)
a zbylé udržují historii. Snadněji se tak zajistí vyrovnanost
dané části SZZ.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Státní závěrečnou zkoušku skládají studenti elektronicky u PC

.
.

Komise má k dispozici odpovědi studentů v tištěné a dobře
čitelné podobě
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