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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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První pomoc ve školských zařízeních
..Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. ..Mgr. Bc. Milan Mojžíš ..MUDr. Barbora Zuchová

http://elportal.cz/katalog/FSpS/np2022
..

Předmět rozšiřuje a doplňuje výuku první pomoci z baka-
lářského studia. Téma základní kardiopulmonální resus-
citace dospělého včetně použití AED, dítěte a tonoucího
je zaměřeno nejen na praktický nácvik na figurínách, ale
také na metodiku výuky (jakým způsobem by měl budoucí
učitel tělesné výchovy téma zařadit do výuky na 2. stupni
ZŠ a na středních školách). Ke zvýšení názornosti výuky
resuscitace byly techniky ISu vytvořeny unikátní 3D ani-
mace resuscitace dospělého a dítěte, které jsou součástí
elektronické výukové publikace Metodický materiál k vý-
uce první pomoci.

Druhým neméně důležitým tématem je záchrana tonou-
cího na bazénu. Praktické výuce předchází výuka teore-

tická, kde vyučující využívá instruktážní videí z metodic-
kého materiálu První pomoc v hodinách TV.
Třetím závěrečným tématem je prevence úrazů dětí a mla-
dých dospělých z pohledu legislativy a praktického nácviku
vyhledávání nebezpečí na sportovištích pomocí matice ri-
zik. K tématu studenti vypracovávají seminární práce, které
následně obhajují v seminářích. Seminární práce vkládají
studenti elektronicky prostřednictvím aplikace Odevzdá-
várny.
Podrobné pokyny k vypracování seminární práce studenti
najdou... (zkráceno)

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Studenti studují z webových učebnic s množstvím obrázků a
videí

.
.

Díky 3D animaci bylo možné zobrazit resuscitaci i s náhledem
na kostru a vnitřní orgány

.
.

Výukové filmy nejlépe ilustrují problematiku záchrany tonoucího

.
.

Ukázka testu za počítačem
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Kineziologie
..Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D. ..MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D.

..Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSpS/bp2226
..

Sportovní kineziologie popisuje konkrétní svaly, které
jsou zapojovány v jednotlivých výkonech sportovních dis-
ciplín. Pro lepší pochopení problematiky a pro snadnější
vypracování úkolů jsou v předmětu používány dvě multi-
mediální publikace.

Komplexní webová publikace Základy sportovní kineziolo-
gie ukazuje studentům zapojení svalů při sportovních čin-
nostech pomocí schematických animací s barevným vy-
značením doby jejich zapojení. Pro publikaci technici ISu
vytvořili velké množství zjednodušených animací, od zá-
kladních pohybů končetin až po komplexní pohyby jako
jsou běh, kraul a cyklistika. Všechny detaily animací včetně

časování barevného znázornění svalů byly konzultovány
s vyučující, aby výsledek byl co nejvíc názorný. K dispo-
zici jsou také obrázky úponů a zvýraznění svalů, v nichž
si může student pomocí přepínače v tabulce připomenout,
kde svalové úpony začínají.
Studenti předmětu musí během semestru vyplnit a ode-
vzdat pracovní listy a seminární práce pomocí odevzdá-
várny v ISu. Docházka je vedena přes aplikaci v Záznam-
níku učitele. V poznámkovém bloku studenti vidí svoji
účast či absenci. Doprovodným studijním materiálem je
webová publikace Úvod do Kineziologie.... (zkráceno)

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Pohyb v animaci si studenti zobrazí z několika různých pohledů

.
.

Webová učebnice obsahuje jak výukový text a schémata, tak
množství animací

.
.

Pracovní listy a seminární práce studenti odevzdávají elektro-
nicky do odevzdávárny

.
.

Druhá učebnice, prezentace i pracovní listy jsou dostupné
elektronicky ze studijních materiálů v ISu
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Odborná terminologie
..Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D. ..Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSpS/bp2006
..

Požadavky pro splnění předmětu a termíny vypracování
průběžných zápočtových testů jsou sepsané do interak-
tivní osnovy předmětu.

Pro možnost plnění závěrečného testu je nutné splnit dva
průběžné procvičovací testy, které mají za úkol prověřit
znalosti studentů již v průběhu semestru. Pouze po úspěš-
ném složení těchto dvou testů jsou studenti připuštěni
k závěrečné zkoušce - elektronickému testu realizovanému
přes aplikaci Odpovědníky. Závěrečný test probíhá v PC
učebně. Při neúspěšném absolvování závěrečného testu
probíhá opravný termín formou ústní zkoušky.
Průběžné procvičovací testy i test závěrečný využívají růz-
ných typů otázek, které mají za úkol prověřit získané zna-

losti studentů v oblasti názvosloví tělesných cvičení a od-
borné terminologie.
Výsledky úspěšnosti testů jsou studentům k dispozici v po-
známkových blocích. V případě úspěšného splnění zá-
věrečného testu je bodové hodnocení z poznámkového
bloku převedeno do finálního hodnocení předmětu.
Velkým přínosem všech testů je jejich multimediální cha-
rakter, tzn. do testů jsou zařazeny animace a překreslená
schémata základních poloh celého těla a jeho částí a také
pohybů celého těla.
Studijní materiály ve... (zkráceno)

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Interaktivní osnova předmětu

.
.

Ukázka procvičovacích testů v aplikaci Odpovědníky (forma
fotografie a schematického znázornění pohybu)

.
.

Ukázka závěrečného testu v aplikaci Odpovědníky (forma ani-
mace)

.
.

Učebnice vydaná na Elportále MU
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Antropomotorika
..Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D. ..doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSpS/bp2053
..

V předmětu se za účelem poskytnout studentům, co nej-
lepší studijní podmínky, využívá mnoha e-learningových
nástrojů. Docházka je vedena elektronicky pomocí apli-
kace v ISu, seminární práce jsou sbírány přes Odevzdá-
várnu, elektronicky je realizován i zápočtový test a k dis-
pozici jsou dvě doplňkové webové učebnice.

Zápočet studenti získají na základě docházky, vypracování
seminární práce a splnění zápočtového testu. Zápočtový
test je realizován přes agendu Odpovědníky. Obsahuje
testové otázky s více správnými odpověďmi, za správné
odpovědi se body přičítají a špatné odečítají. Test lze spl-
nit odkudkoliv z internetu. Plnění je časově omezeno, ale

počet pokusů pro dosažení požadovaného počtu bodů
pro splnění není limitován, takže student test opakuje tak
dlouho až požadovaného počtu bodů dosáhne. Výsledky
testu jsou zveřejněny v poznámkovém bloku v podobě in-
formace ”nesplněno” či ”splněno”.
Kromě obecných vzdělávacích materiálů připravili tech-
nici ISu také doplňkové webové učebnice věnované lidské
noze a její diagnostice. Jedna je zaměřena více teoreticky,
druhá obsahuje praktické návody pro diagnostiku plantár-
ního tlaku pomocí systému EMED. Texty obou jsou dopl-
něny... (zkráceno)

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Své úkoly studenti odevzdávají do odevzdávárny

.
.

Docházka je evidována elektronicky

.
.

Zápočtový test mohou studenti skládat odkudkoliv

.
.

Jedna webová učebnice je zaměřena více na teorii, druhá na
praktické návody
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Úvodní praxe průběžná II
..Mgr. Eva Valkounová, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSpS/bp2098
..

Předmět v rámci výuky využívá různé e-learningové ná-
stroje. Podrobné informace, organizační pokyny, důležité
termíny, veškeré dokumenty a formuláře k praxi studenti
najdou v interaktivní osnově. Výběr praxe je realizován
přes aplikaci Rozpisy témat, kde si sami studenti rozebe-
rou nabídnutá témata dle kapacity.

Prostřednictvím diskuzních fór jsou studentům zpřístup-
něny video výstupy, které jsou nahrávány na hodinách
praxe. V diskuzních příspěvcích studenti hodnotí své ko-
legy. Pro odevzdávání video nahrávek a jiných dokumentů
jsou v předmětu otevřeny odevzdávárny, které usnadňují
administraci s tím spojenou. Zpětná vazba za dílčí úkoly
v předmětu je evidována přes aplikaci Poznámkové bloky.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Prostřednictvím diskuzních fór hodnotí a komentují výstupy
z praxí rovnou studenti

.
.

V interaktivní osnově najdou studenti všechny potřebné infor-
mace

.
.

Praxi si studenti vybírají přes rozpisy témat

.
.

Zpětnou vazbu získává student prostřednictvím poznámko-
vých bloků (pohled vyučujícího)
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Základy speciální pedagogiky
..Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSpS/bp1206
..

Teoretický předmět Základy speciální pedagogiky využívá
videonahrávky z hodin pohybových aktivit a psychomoto-
rických cvičení pro osoby se zdravotním postižením. Tyto
nahrávky jsou vloženy přímo do tematického diskusního
fóra a umožňují tak studentům snadno komentovat a rea-
govat na průběh těchto speciálních hodin dle zadání. Jed-
notlivé příspěvky se hodnotí bodovým ziskem, který je zo-
hledněn v závěrečném hodnocení.

Úkol komentovat videa je zadán do interaktivní osnovy
předmětu, která slouží jako průvodce semestrem pro stu-
denty.
Dalším úkolem v předmětu je vytvoření prezentace. Body
získané za prezentaci nebo jiné bonusové body jsou zna-
čeny do poznámkových bloků.
Evidence studentů na hodinách je vedena přes aplikaci Do-
cházka.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Náhled na interaktivní osnovu předmětu

.
.

Náhled na tematická diskusní fóra

.
.

Studenti diskutují nad videonahrávkami v tematických diskuz-
ních fórech

.
.

Hodnotit příspěvky v tematických fórech je snazší než kdyby
je studenti posílali e-mailem

Katalog e-learningu
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Běžecké lyžování
..doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D. ..Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D. ..Mgr. Martin Vilím, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSpS/np2010b
..

Pro podporu výuky v předmětu vznikla rozsáhlá publi-
kace Metodiky běžeckého lyžování, která přibližuje stu-
dentům základní metodické postupy a způsoby odstranění
hlavních chyb při nácviku základních běžeckých technik.
Studenti mají kromě teorie k dispozici obrázky, nákresy
i 3D animace. Demonstrace je řešena ve formě videouká-

zek a rozboru nejčastějších chyb, se kterými se instruktor
nebo učitel lyžování může setkat. Jde tak o komplexní stu-
dijní materiál pro samostudium a pro přípravu na ukončení
předmětu.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Studenti mají k dispozici učebnici v elektronické podobě

.
.

Animace studentům názorně ukazují správná provedení po-
hybů

.
.

Součástí učebnice je i zásobník her a cvičení

.
.

V učebnici mají studenti k dispozici velké množství názorných
videoukázek

Katalog e-learningu
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Informační výchova
..Mgr. Petr Sejk ..Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSpS/v2045
..

Jedná se o plně e-learningový kurz pro studenty baka-
lářských a magisterských studijních programů FSpS za-
měřený na zvyšování jejich informační gramotnosti. Kurz
je studentům zpřístupněn prostřednictvím interaktivní os-
novy členěné do tematických podosnov, které obsahují
organizační pokyny, výukové materiály (interaktivní tu-
toriály, učební texty), zadání úkolů atd.

Na začátku a konci semestru studenti absolvují test na ově-
ření znalostí prostřednictvím aplikace Odpovědníky.
V průběhu výuky se v týdenních intervalech postupně
zpřístupňují studentům tematické podosnovy se studijními

materiály a zadáními úkolů zaměřené na vyhledávání od-
borné literatury, publikační a citační etiku, zjišťování im-
pakt faktoru aj.
Pro odevzdání úkolů studenti využívají odevzdávárny
v ISu, přičemž hodnocení úkolů je jim zprostředkováno
v poznámkových blocích.
Ke komunikaci mezi vyučujícím a studenty se využívá dis-
kusní fórum nebo elektronická pošta, v případě domluvy
i osobní konzultace.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Interaktivní osnova provází studenty celým semestrem

.
.

Interaktivní učební texty provází studenty krok za krokem jed-
notlivými tématy

.
.

Studenti odevzdávají jednotlivé úkoly do připravených ode-
vzdáváren

.
.

Nebodovaný test na konci semestru ukáže, jak se student při
práci s odbornými informacemi zlepšil
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Specializace I - Badminton
..Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSpS/sbp2261
..

Studenti v předmětu používají jako studijního materiálu
multimediální učebnici Badminton, kterou s autory vytvo-
řili pracovníci uživatelské podpory pro e-learning. Tento
interaktivní průvodce obsahuje nejenom stručná pravidla
a taktiku hry. Najdete v něm také spoustu názorných ani-

mací a videí, které studentům umožní lépe pochopit a na-
učit se tuto krásnou hru. Vyobrazena je například technika
základního držení rakety nebo technika základních bad-
mintonových úderů.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Multimediální webová učebnice obsahuje videa i animace

.
.

Technika úderů je znázorněna jak prostřednictvím videa, tak
fázovanou animací

.
.

Jednotlivá videa jsou odkazována přímo z výukového textu
v učebnici

.
.

Ukázky kombinací jsou zpracovány formou krokovaných ani-
mací
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Zdravotní tělesná výchova pro RVS
..Mgr. Lenka Dovrtělová, Ph.D. ..Mgr. Roman Grmela, Ph.D. ..doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc.

http://elportal.cz/katalog/FSpS/bp2129
..

Komplexním studijním materiálem předmětu je multime-
diální učebnice Zdravotní tělesná výchova připravená ve
spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU.
Učebnice přibližuje studentům principy předepisování
pohybové aktivity u zdravotně oslabených jedinců. Ob-
sahuje množství studijních textů, obrázků, dále videou-
kázky cvičení, doporučené zdroje, zadání úkolů k procvi-
čení a elektronické testy k ověření získaných znalostí. Pu-
blikace obsahuje i slovník pojmů vysvětlující stěžejní po-
jmy a hesla v oboru.

Ve studijních materiálech v ISu jsou sepsány organizační
pokyny předmětu, metodické pokyny a témata pro vypra-
cování dílčích prací.
Na konci semestru je využita Odevzdávárna v ISu, kam
studenti vkládají seminární práce a vyšetřovací protokoly,
které jsou nezbytné pro zdárné ukončení předmětu.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Studenti naleznou potřebné informace ve webové učebnici

.
.

Učebnice obsahuje videoukázky cvičebních jednotek pro on-
line spuštění

.
.

Elektronický test pro procvičení znalostí

.
.

Seminární práce odevzdávají studenti elektronicky
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Morfologie pohybového systému
..doc. MUDr. Jitka Hanzlová, CSc. ..MUDr. Naděžda Vomelová

http://elportal.cz/katalog/FSpS/bp2001
..

Výuková skripta mají studenti k dispozici v podobě
elektronické webové učebnice anatomie, kterou vytvořili
technici ISu. Výukový text je doplněn o množství anato-
mických obrázků i s popisky, které lze rozkliknout přímo
v odstavcích, kde se o dané kosti či svalové skupině ho-
voří. Latinsko-český slovník pojmů s vyhledáváním po-
může těm, kteří si názvy zatím ještě nepamatují. Učebnici

mají studenti uloženou ve studijních materiálech před-
mětu.

Závěrečné zkoušení probíhá formou písemných skeno-
vacích testů, které jsou ISem automaticky rozpoznávané
a bodované. Na základě bodové stupnice jsou výsledky
testů převedeny na celkové hodnocení předmětu.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Webová skripta obsahují anatomické obrázky i s popisky

.
.

Latinsko-český slovník pojmů je k dispozici v online verzi i verzi
pro tisk

.
.

Před zkouškou si studenti mohou zkusit procvičovací test, aby
znali formu, kterou budou zkoušeni

.
.

Závěrečné testy jsou skenovány a automaticky vyhodnoceny
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Angličtina pro manažery
..PhDr. Renata Prucklová ..Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSpS/bp2240
..

V předmětu je vytvořená interaktivní osnova, která je čle-
něná dle vyučovacích tematických celků pro jednotlivé
týdny výuky. Osnova tvoří stěžejní materiál pro probírání
látky v hodině. Obsahuje studijní texty, slovní zásobu, po-
slechy, úkoly k procvičení daného tématu nebo doplňková
cvičení pro samostudium. Kromě toho osnova obsahuje
i studentům skryté části, které slouží jako rozšířená část
(klíč) pro vyučující na hodině.

Studenti mají možnost před závěrečným testem složit
několik procvičovacích testů přes odpovědníky. Mohou
také využít aplikaci Dril k samostudiu slovní zásoby nebo
pojmů, které se objevují v jednotlivých tématech.

Závěrečná zkouška probíhá v počítačové učebně a je tvo-
řená z více částí. První dvě části mají formu odpověd-
níku. První část kromě klasických testových otázek kombi-
nuje poslechové cvičení s doplňováním interaktivních ta-
hacích (”drag&drop”) otázek. Druhá část obsahuje ote-
vřenou otázku s počítáním slov pro napsání dopisu. Třetí
část je ústní prozkoušení znalostí. Všechny bodové mezi-
výsledky jsou vedeny v poznámkových blocích. Jejich se-
čtením a zavedením bodové stupnice se automatizovaně
udělí výsledné hodnocení předmětu.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Interaktivní osnova obsahuje například i poslechová cvičení

.
.

Závěrečný test psaný v počítačové učebně

.
.

Doplňování v závěrečném testu pomocí tahací otázky

.
.

Ukázka cvičení v Drilu
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Úvod do pedagogické praxe
..PhDr. Šárka Maleňáková, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSpS/np2012
..

V rámci výuky předmětu se využívá mnoho
e-learningových nástrojů pro zlepšení komunikace mezi
studenty a vyučujícím.

Podrobný návod, jak projít předmětem, je realizován pro-
střednictvím interaktivní osnovy. Osnova obsahuje organi-
zační pokyny, rady, důležité termíny, úkoly pro seminární
skupiny, odkazy na studijní materiály a odkazy do diskus-
ních fór.
Prostřednictvím diskusních fór jsou studentům zpřístup-
něny jednotlivé video výstupy, které jsou nahrávány na
hodinách tělesné výchovy na základních školách. V prů-

běhu semestru jsou studenti hodnoceni pomocí bodovací
škály a výsledky se hromadí v poznámkových blocích.
Kromě diskuse jsou studenti hodnoceni i z jiných oblastí
a úkolů. Nutné je získat body i za docházku na seminářích,
proto je docházka rovněž evidována. Všechno je pak zpra-
cováno pomocí sumarizací bodů z poznámkových bloků
a převedeno na výslednou známku.
Pro odevzdávání videonahrávek a jiných dokumentů od
studentů jsou v předmětu otevřeny odevzdávárny, které
usnadňují administraci s tím spojenou.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Studenti najdou veškeré informace v interaktivní osnově

.
.

Informace pro správné hodnocení mikrovýstupů studentů

.
.

Ukázka příspěvků k mikrovýstupu studentky s hodnocením od
vyučující

.
.

Aktivity v předmětu jsou evidovány prostřednictvím poznám-
kových bloků
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Aplikované úpoly
..Mgr. Jitka Čihounková, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSpS/bk2162
..

V předmětu se využívá výuková publikace Aplikované
úpoly, s jejíž tvorbou vyučujícím pomáhali pracovníci ISu.
Publikace prezentuje nové možnosti využití úpolů v tělo-
výchovné praxi. Ucelená výuková pomůcka provází zá-
sobníkem cvičení a velkým počtem instruktážních ob-
rázků (94) a videí (88) s možností online přehrávání.

Pro snadný sběr seminárních prací je v předmětu otevřena
odevzdávárna, která pohlídá termín pro odevzdání prací
a pak se sama uzavře pro vkládání.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Webová učebnice obsahuje množství instruktážních videí

.
.

Studenti si video spustí online

.
.

Studenti své eseje odevzdávají elektronicky do odevzdávárny

.
.

Pro názornost jsou do videí doplněny i popisky a schémata
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Anatomie I
..doc. MUDr. Jitka Hanzlová, CSc.

http://elportal.cz/katalog/FSpS/bp1830
..

Pro předmět jsou k dispozici výuková skripta v podobě
elektronické webové učebnice anatomie, kterou vytvořili
technici ISu. Jedná se o Základy anatomie pohybového
ústrojí. Výukové texty jsou doplněny o velké množství
anatomických obrázků s popisky a o přípravné testy k pro-
cvičení. Učebnice mají studenti uloženy ve studijních ma-
teriálech předmětu.

Pokud studenti v učebnicích nerozumí některým latinským
pojmům, mají k dispozici latinsko-český slovník s vyhledá-
váním. Aby si ověřili své znalosti, je v každé učebnici pro-
cvičovací test.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Webové učebnice obsahují kromě teorie i množství obrázků

.
.

Schémata mají studenti odkazovaná přímo z textu nebo v ga-
leriích ke každé kapitole

.
.

Neznámé latinské pojmy si mohou vyhledat ve slovníku

.
.

Procvičovací test studentům ukáže, jak na tom jsou
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Specializace I - Biatlon
..doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSpS/sbk2210
..

Hlavní metodický materiál mají studenti dostupný v po-
době elektronické učebnice. Množství videoukázek po-
máhá studentům v nácviku správné lyžařské techniky
a doplňuje i informace k bezpečnosti jízdy. Součástí učeb-
nice je například i zásobník koordinačních cviků a také

množství fotografií či kinogramů. Učebnice vznikla ve spo-
lupráci s techniky ISu a studenti ji mají k dispozici i pro
mobilní zařízení a tablety.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Videoukázky studentům názorně přibližují techniku jízdy i bez-
pečnost

.
.

Základní studijní text je k dispozici v elektronické podobě a je
doplněný videoukázkami

.
.

Součástí učebnice jsou i jednotlivá koordinační cvičení

.
.

Pro ilustraci pohybů a metodiky je kromě videí využito i kino-
gramů pohybu
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Základy pedagogiky a didaktiky
..Mgr. Eva Valkounová, Ph.D. ..doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.

http://elportal.cz/katalog/FSpS/bp2076
..

Elektronickou podporu předmětu tvoří materiály v inter-
aktivní osnově, odevzdávárny, poznámkové bloky, elek-
tronická evidence docházky a elektronické testy realizo-
vané v aplikaci Odpovědníky. Konkrétní informace k or-
ganizaci semináře, důležité termíny a požadavky pro
úspěšné ukončení semináře najdou studenti v interaktivní
osnově. Pro výuku předmětu jsou stěžejní prezentace, je-
jichž harmonogram je k dispozici pro jednotlivé seminární
skupiny právě v osnově.

Logistika spojená s odevzdáváním prezentací je řešena po-
užitím odevzdáváren. Odevzdané soubory jsou přehledně
uspořádané ve stanovené složce, která navíc automaticky
hlídá termín pro odevzdání. K prezentacím vyučující po-
skytuje písemnou zpětnou vazbu. Studenti ji najdou v po-
známkovém bloku. Jednou z podmínek úspěšného ukon-
čení předmětu je splnění docházky evidované elektronicky
a složení elektronického odpovědníku na konci semestru.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Podkladové materiály pro své prezentace vkládají studenti do
odevzdávárny

.
.

Interaktivní osnova provází studenty celým semestrem

.
.

Zpětnou vazbu k prezentaci uvidí studenti v poznámkovém
bloku (pohled učitele)

.
.

Docházka je evidována elektronicky (pohled učitele)
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Pedagogika a psychologie
..Mgr. Eva Valkounová, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSpS/bp1877
..

Důležité informace k předmětu mají studenti k dispo-
zici prostřednictvím interaktivní osnovy. Dozví se tam,
jak bude předmět organizován, co se vyžaduje pro spl-
nění, nebo kdy mají prezentovat. Témata prezentací si
studenti vybírají, zpracované je odevzdávají elektronicky
do odevzdávárny předmětu. Proces sběru se tak zjednodu-
šuje. Do automaticky vytvořeného poznámkového bloku

k odevzdávárně vyučující dává studentům zpětnou vazbu
k jejich prezentaci.

Další podmínkou úspěšného absolvování předmětu je spl-
nění docházky, která je evidovaná přes aplikaci Docházka.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Interaktivní osnova je výchozím zdrojem informací pro studety

.
.

Podklady pro prezentaci vkládají studenti do odevzdávárny

.
.

Zpětnou vazbu k prezentaci uvidí studenti v poznámkovém
bloku

.
.

Docházka je evidována elektronicky (pohled učitele)
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Džúdó II
..doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSpS/bp2095
..

Technici ISu pomohli vytvořit pro předmět webovou učeb-
nici Metodika džudó, která obsahuje online instruktážní
videonahrávky s přehledným členěním. Publikace studen-
tům ukazuje příklady cvičení, jednotlivé metodické řady

pro cvičení základů džúdó a jejich rozvoj. Studenti mají
možnost si zopakovat a znovu vidět cvičení, které probírali
na kontaktních hodinách.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Náhled do publikace Metodika džudó

.
.

Instruktážní videa zobrazující využití jednotlivých technik si
studenti spustí online

.
.

Jednotlivá videa jsou přehledně seřazena
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Základy anatomie a fyziologie
..Ing. Mgr. Jana Juříková, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSpS/bp2308
..

Studenti předmětu mají k dispozici čtyři výuková skripta
v podobě elektronických webových učebnic anatomie,
která vytvořili technici ISu. Výukový text je doplněn
o velké množství anatomických obrázků s popisky a o pří-
pravné testy k procvičení. K učebnicím studenti přistupují
přes studijní materiály předmětu v ISu.

Aby si studenti mohli ověřit, že probíranému učivu rozumí,
je pro ně v učebnicích vždy připraven procvičovací odpo-
vědník.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Sbírka webových učebnic Základy anatomie

.
.

Schémata jsou doplněna o české popisky

.
.

Texty doplňuje množství schémat

.
.

V procvičovacím testu studenti zjistí, jak na tom jsou
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Školní poradenství a management
..doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSpS/np2274
..

V průběhu semestru je připraveno několik aktivit (povin-
ných a nepovinných), za něž mohou studenti získat body.
Celkový součet bodů se pak projeví na výsledné známce.
Požadavky a informace pro úspěšné ukončení studenti na-
jdou v interaktivní osnově předmětu.

Součástí nepovinných aktivit je docházka a její evidence
se vede pomocí aplikace Docházka. Ta kromě snadné evi-
dence pomůže na konci automaticky docházku vyhod-
notit. Další aktivitou jsou tři průběžné procvičovací testy
(každý po určité probrané látce), které mají studenty při-
pravit k závěrečnému testu. Pro značení aktivity v seminá-
řích se využívají poznámkové bloky.

Studenti jsou povinní vypracovat seminární projekt. K jed-
notlivým tématům projektu se přihlašují prostřednictvím
aplikace Rozpisy témat, kde je také uvedena doporučená
osnova pro vypracování projektů. Zpracování tématu je
zcela v kompetenci skupiny, která si toto téma zvolí. Vy-
pracované projekty jsou sesbírány pomocí aplikace Ode-
vzdávarny a to vždy k stanovenému datu.
Závěrečný test probíhá písemně prostřednictvím skenova-
ných a ISem rozpoznávaných odpovědních archů. Zadání
jsou generována náhodně z několika tematických sad otá-
zek, aby se dosáhlo... (zkráceno)

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

V interaktivní osnově studenti najdou informace o ukončení i
časovém harmonogramu

.
.

Ukázka vyhodnocení docházky (anonymizováno)

.
.

Studenti se hlásí k tématům elektronicky, mám přehled, kdo
co zpracuje (screen anonymizován)

.
.

Náhled na odpovědní list z testu (anonymizován)
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Didaktika basketbalu a volejbalu
..Mgr. Jindřich Pavlík ..PaedDr. Zdeněk Janík ..PaedDr. Jaroslav Šamšula

..Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSpS/np2340
..

Studenti dělají výstupy dle zadání ve studijních mate-
riálech předmětu a odevzdávají přípravu na vyučovací
hodinu. Na základě videozáznamu mají provést a ode-
vzdat analýzu pravidel hry použitých v utkání a gestiku-
lace rozhodčího ve vybraném soutěžním utkání basket-
balu a volejbalu. Všechny studentské práce jsou sesbírány
přes odevzdávárny v ISu.

Zkouška je realizovaná e-learningovým testem v aplikaci
Odpovědníky. Test obsahuje i nácvik herních činností jed-
notlivce a herních kombinací - pro jejich lepší zobrazení
překreslili technici ISu několik schémat.
Evidence studentů na seminářích probíhá elektronicky.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Ukázka otázek ze závěrečného testu, jak jej na PC vidí student

.
.

Evidence docházky studentů na seminářích probíhá elektro-
nicky

.
.

Pokyny k analýze videí i jednotlivá videa mají studenti pří-
stupné ve studijních materiálech v ISu

.
.

Vypracované úkoly odevzdávají studenti elektronicky do ode-
vzdáváren
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Didaktika tělesné výchovy
..PhDr. Šárka Maleňáková, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSpS/nk2004
..

Informační stránku a zároveň rozcestník předmětu tvoří
interaktivní osnova. Odkazuje na učební materiály a ob-
sahuje veškeré důležité informace ohledně toho, jak bude
předmět probíhat, co je zapotřebí udělat, kdy budou dů-
ležité mezníky ve výuce, nebo kde a kdy si mají studenti
registrovat prezentace a seminární úkoly.

Registrace seminárních prací a prezentací probíhá přes
aplikaci Rozpisy témat, kde si sami studenti rozeberou na-
bídnutá témata dle kapacity.
Veškeré vypracované práce jsou sesbírány prostřednictvím
aplikace Odevzdávárny, která umožňuje nastavit termíny

odevzdání a následně po jejich vypršení je uzavře pro vklá-
dání.
Před ústní zkouškou v předmětu je nutné splnit pod-
mínky zápočtu. Kromě úkolů je nutné splnit také docházku
a zápočtový test, který je realizován skenovacími odpo-
vědníky. Následně po napsání testu jsou vyhodnoceny
podmínky pro splnění zápočtu za pomocí poznámkových
bloků a uživatelské sumarizace. Pak jsou zkouškové ter-
míny pro ústní zkoušení omezeny jenom na ty studenty,
kteří mají započteno.
Po ústní zkoušce je studentům automatizovaně zavedeno
hodnocení na základě definované stupnice.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Informace o předmětu v interaktivní osnově

.
.

Registrace témat prezentací přes aplikaci Rozpisy témat

.
.

Poznámkové bloky k dílčím částem plnění předmětu

.
.

Zápočtové testy přes skenovací odpovědníky
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Anatomie
..doc. MUDr. Jitka Hanzlová, CSc. ..MUDr. Naděžda Vomelová

http://elportal.cz/katalog/FSpS/bp2030
..

Studenti předmětu mají k dispozici troje výuková skripta
v podobě elektronických webových učebnic anatomie,
která vytvořili technici ISu. Výukový text je doplněn
o velké množství anatomických obrázků s popisky a o pří-
pravné testy k procvičení. Učebnice mají studenti uloženy
ve studijních materiálech předmětu.

Osnova probírané látky pro jednotlivé týdny je zveřejněna
v interaktivní osnově.
Závěrečné zkoušení probíhá formou písemných skeno-
vacích testů, které jsou ISem automaticky rozpoznávané
a bodované. Na základě bodů z poznámkových bloků
a bodové stupnice jsou výsledky testů převedeny na cel-
kové hodnocení předmětu.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Webová skripta obsahují anatomické obrázky i s popisky

.
.

Osnova probírané látky pro týdny výuky

.
.

Závěrečné testy jsou skenovány a automaticky vyhodnoceny

.
.

Záznamy bodů a hodnocení v poznámkových blocích
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Teorie a didaktika úpolových sportů - zápas
..doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. ..Mgr. Jan Machát

http://elportal.cz/katalog/FSpS/np2063
..

Pro předmět vznikla multimediální elektronická publikace
Základy úpolových sportů pro tělesnou výchovu, která do-
plňuje kontaktní výuku. Učebnice vytvořená za pomoci
techniků ISu je zaměřená na didaktiku šesti úpolových
sportů aikidó, džudó, karate, kickboxing, muay thai a zá-

pas pro školní i mimoškolní tělesnou výchovu. Rozsáhlé
dílo prostřednictvím názorných videonahrávek studentům
ukazuje techniky bojových umění.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Názorné video bojové techniky mají studenti vždy doplněny
komentářem

.
.

Video si studenti spustí online

.
.

Úvod k danému sportu mají studenti doplněný o zvukový ko-
mentář vyučujícího
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Aktuální formy a metody sportovních her
..Mgr. Jindřich Pavlík ..PaedDr. Zdeněk Janík ..PaedDr. Jaroslav Šamšula

..Mgr. Pavel Vacenovský, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSpS/np2107
..

V předmětu je pro výuku připravená sada prezentací,
které představují jednotlivé formy sportovních her a mají
posílit orientaci studentů v dalších sportech. Některé
sporty jsou doplněny o výukové filmy, které byly nato-
čeny přímo ze zápasů, turnajů nebo z tréninkových cvi-
čení. Videa jsme s techniky ISu doplnili o didaktické infor-
mace - náčrtky herních situací, rozměrů hřiště a čar a další
doplňují údaje.

V předmětu je využívaná aplikace Docházka pro evidenci
studentů na semináři.
K ukončení předmětu je kromě docházky potřeba, aby
každý student vypracoval seminární práci. Zpracované
práce studenti odevzdávají přes odevzdávárnu předmětu
do určitého data.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Výukový film o korfbalu je doplněn o popisky, rozhovor s tre-
nérem, rozhovory s hráči

.
.

Seminární práce odevzdávají studenti elektronicky do připra-
vené odevzdávárny

.
.

Výukový film o streetbalu je nejen o hře, ale i o pořádání ná-
rodního turnaje v exteriéru

.
.

Ukázka evidence docházky (anonymizováno)
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Klasická a sportovní masáž
..PaedDr. Vladimír Hansgut, Ph.D. ..MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D.

..Mgr. Ivan Struhár, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSpS/bp2091
..

Studijní materiály předmětu zahrnují elektronickou publi-
kaci Regenerační a sportovní masáž, na které spolupraco-
vali technici ISu. Teoretické informace jsou doplněny devíti
videi, na kterých jsou prakticky předvedeny konkrétní typy
masáží. Ve video ukázkách jsou jednotlivé důležité části
vyznačeny interaktivními popisky, které slouží ke snad-

nějšímu pohybování se vybraným videem - studenti tak
snadno a rychle naleznou důležité pasáže, i když se k videu
vrací po čase. Dále jsou ve studijních materiálech dostupné
taky prezentace pro přednášky.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Publikace Regenerační a sportovní masáž obsahuje především
názorná videa

.
.

Výukové prezentace mají studenti dostupné ve studijních ma-
teriálech

.
.

Výuková videa jsou indexována, aby se v nich studenti snad-
něji orientovali
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Strength Training and Conditioning
..Mgr. Tomáš Kalina

http://elportal.cz/katalog/FSpS/e022
..

Relevantní informace k jednotlivým týdnům výuky stu-
denti čerpají z interaktivní osnovy. Osnova obsahuje
i mnoho názorných videí. Studenti potom skládají závě-
rečný test, který je vytvořen pomocí aplikace Odpověd-
níky. Do testu jsou rovnoměrně vybrány otázky z něko-
lika tematických celků. Pro splnění musí studenti získat
alespoň 75 %. Hodnocení předmětu je automatizovaně
vytvořeno na základě bodů z poznámkových bloků.

Docházka a její evidence je vedena v aplikaci Docházka.
Ta kromě snadné evidence pomůže na konci automaticky
docházku vyhodnotit. Studijní materiály pro samostudium
jsou k dispozici ve studijních materiálech předmětu.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Studenty semestrem provází interaktivní osnova

.
.

Studenti mají v osnově k dispozici mnoho názorných videí

.
.

Studenti skládají závěrečný test v počítačové učebně, výsledky
mají hned k dispozici

.
.

Vyhodnocení docházky pomocí aplikace Docházka
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Integrativní speciální pedagogika
..Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSpS/np2037
..

V předmětu byla vytvořena interaktivní osnova, která je
studentům průvodcem semestrem. Obsahuje mj. organi-
zační pokyny k výuce a odbourává tak nemalé množství
dotazů studentů, kteří se lépe v předmětu orientují. Pro
evidenci docházky se používá aplikace Docházka.

Studenti plní v průběhu semestru několik úloh. K jejich
evidenci a hodnocení slouží poznámkové bloky. Jedním

z úkolů je připravit si a odprezentovat své postřehy a zku-
šenosti z pohybové aktivity s jedinci s postižením. Termín
prezentace si studenti zapisují elektronicky pomocí agendy
Rozpisy témat, kde jsou termíny vypsány.
Po splnění všech dílčích úkolů čeká studenty závěrečný
test. Zkoušení probíhá za počítačem v učebně s využitím
odpovědníků v ISu.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Interaktivní osnova provází studenta semestrem

.
.

Závěrečný test vyplňují studenti u počítače

.
.

V rozpisech témat se studenti na prezentaci přihlásí, v po-
známkových blocích potom vidí body

.
.

Náhled na zaznamenávání docházky studentů v aplikaci Do-
cházka
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Fyziologie zátěže
..Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D. ..MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D.

..Mgr. Damjan Siriški, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSpS/bp2080
..

Pro lepší pochopení probírané problematiky předmětu
byly vytvořeny pracovní listy, které mají studenti za úkol
během semestru vyplnit. Pokyny k předmětu a k pracov-
ním listům jsou rozepsány ve webovém materiálu Fyzio-
logie sportovních disciplín.

K úspěšnému ukončení předmětu je potřebné učiteli v tiš-
těné podobě odevzdat vypracované pracovní listy a je
nutné splnit docházku. Docházka studentů se vede po-

mocí aplikace v ISu. Studenti si mohou evidenci docházky
zkontrolovat v poznámkovém bloku.
Ve studijních materiálech jsou kromě pracovních listů ulo-
ženy také prezentace z přednášek a odkazy na elektro-
nické výukové učebnice. Publikace Fyziologie sportovních
disciplín přehledně zobrazuje fyziologické aspekty vybra-
ných sportů a je obohacena o množství názorných videí
a animací, které si studenti spustí přímo online. Učebnice
je studentům přístupná prostřednictvím stránek Elportálu.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Výukovou publikaci najdou studenti na Elportále. Množství vi-
deí si pustí online

.
.

Evidence studentů pomocí aplikace Docházka

.
.

Ve studijních materiálech najdou studenti odkazy na učebnici
pro semináře

.
.

Výukové prezentace mají studenti dostupné v elektronické po-
době
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Úvodní praxe průběžná I.
..Mgr. Eva Valkounová, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSpS/bp2321
..

Úlohu stěžejního informačního zdroje s nejdůležitějšími in-
formacemi k výuce plní interaktivní osnova. Studenti v ní
najdou harmonogram hospitací i pokyny pro úspěšné ab-
solvování praxe. Osnova odkazuje také na studijní materi-
ály potřebné ke zvládnutí teoretických základů nezbytných

pro zdárný průběh praxe. Plnění docházky je realizováno
elektronicky přes aplikaci Docházka. K evidenci veškerého
hodnocení a poznámek k hospitacím u studentů využívá
vyučující poznámkové bloky.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Nejdůležitější informace k výuce naleznou studenti v interak-
tivní osnově

.
.

Výukové materiály i protokoly jsou studentům k dispozici
v elektronické podobě

.
.

Docházka je vedena přes aplikaci a studenti v poznámkovém
bloku vidí svoji účast/neúčast

.
.

Pro poznámky, hospitační záznamy a zpětnou vazbu používá
vyučující poznámkové bloky
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Sportovní medicína
..prof. MUDr. Jan Novotný, CSc.

http://elportal.cz/katalog/FSpS/bp2078
..

Studenti předmětu mají k dispozici učebnici Kapitoly spor-
tovní medicíny v elektronické podobě. Jedná se o doplň-
kovou studijní pomůcku, kde je hlavní studijní text dopl-
něn o množství přehledných schémat a obrázků. Prezen-
tace s animovanými schématy a procesy si studenti mohou
pustit přímo u příslušných kapitol online. Práci s obsahem

usnadňuje studentům věcný a jmenný rejstřík na konci
učebnice. Učebnice byla vytvořena ve spolupráci s tech-
niky ISu a obsahuje i verzi pro přehrávání na mobilních
zařízeních.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Učebnici mají studenti k dispozici v elektronické podobě

.
.

Prezentace se schématy a obrázky si mohou přehrát online

.
.

Informace mají studenti v učebnici v přehledné podobě
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Rytmická gymnastika a tance
..Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSpS/bp2008
..

Studijní materiály předmětu jsou rozšířeny o multimedi-
ální publikaci Teorie tance. Publikace obsahuje videou-
kázky se základními kroky a pohyby, vazby a kombinace
jednotlivých probíraných i jiných tanců. Teoretické zá-
klady jsou přehledně a logicky zapracovány do výuko-
vého materiálu. Text publikace lze stáhnout i ve formě
PDF souborů.

V předmětu byla vytvořena interaktivní osnova, kde lze
najít zejména podrobnosti o zápočtových požadavcích.
Studenti plní v průběhu semestru několik úloh. K jejich
evidenci slouží poznámkové bloky. Pro evidenci docházky
byla využita aplikace Docházka.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Publikace Teorie tance obsahuje komentované videoukázky
jednotlivých tanců

.
.

Docházka studentů je evidována elektronicky

.
.

Pokyny k zápočtu jsou sepsány v interaktivní osnově

.
.

Evidence úkolů probíhá přes poznámkové bloky

Katalog e-learningu
23. května 2023



Basketbal A
..PaedDr. Zdeněk Janík ..Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSpS/bp2058
..

Pro předmět Basketbal byla vytvořená komplexní webová
učebnice, která kromě teorie, metodických zásad pro ve-
dení, řízení a dělení her, obsahuje zásobník závodivých
pohybových aktivit a činností vhodných pro rozvoj bas-
ketbalových dovedností. Jednotlivé aktivity obsahují po-
pis, grafické znázornění a názorné ukázky ve formě zpra-
covaných videosouborů, které si studenti mohou pouštět
přímo ve stránce.

Webová publikace Basketbal A je zaměřena na nácvik
rozcvičení a nácvik útočných herních činností jednotlivce
v posloupnosti metodické řady a na základní obranné
činnosti jednotlivce. Součástí materiálu jsou požadavky
k ukončení předmětu.

Rozšiřující interaktivní studijní materiál v podobě webové
učebnice Abeceda pivotmana obsahuje animace a ilu-
strační videa, které jsou základem pro nácvik basketbalo-
vých dovedností pivotmana. U většiny animací je možnost
se podívat na natočené video, které se dá také stáhnout
do počítače.
Pro ty studenty, kteří se v budoucnu budou věnovat dráze
trenéra basketbalu, byla vytvořena doplňující webová
učebnice Deník trenéra basketbalu. Deník představuje stu-
dentům jeden ze způsobů řešení evidence tréninkového
zatížení, přípravy plánů i testů... (zkráceno)

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Studenti mají k dispozici několik doplňkových multimediálních
webových učebnic

.
.

Ze studijních materiálů jsou odkazovány hlavní i doplňkové
učebnice

.
.

Na znalost pravidel jsou studenti testování pomocí odpověd-
níku

.
.

Evidence docházky přes aplikaci Docházka
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Regenerace a sportovní masáž
..MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D. ..PaedDr. Vladimír Hansgut, Ph.D.

..Mgr. Ivan Struhár, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSpS/bp2379
..

Hlavním studijním materiálem v předmětu je elektro-
nická publikace Regenerační a sportovní masáž, na které
spolupracovali technici ISu. Obsahuje teoretické infor-
mace doplněné devíti videi, v nichž jsou názorně před-
vedeny a vysvětleny konkrétní typy masáží. Ve videou-
kázkách jsou důležité části vyznačeny interaktivními po-
pisky, které slouží ke snadnějšímu pohybu ve vybraném
videu - studenti tak snadno a rychle naleznou důležité pa-

sáže, i když se k videu vrací po čase. Dále jsou ve studij-
ních materiálech dostupné také aktualizované prezentace
k přednáškám.

V předmětu se používá aplikace Docházka pro evidenci
studentů na semináři.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Prezentace z přednášek i studijní text mají studenti k dispozici
v elektronické podobě v ISu

.
.

Elektronická učebnice obsahuje především velké množství ná-
zorných videí

.
.

Docházka je vedena přes aplikaci a studenti v poznámkovém
bloku vidí svoji účast/neúčast
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Tělesná výchova - Beachvolejbal
..Mgr. Aleš Ondrák

http://elportal.cz/katalog/FSpS/p932
..

Předmět tělesné výchovy Beachvolejbal využívá interak-
tivní osnovu pro jednoduché zpřístupnění pokynů před-
mětu, pravidel a výukového videa s názornými ukázkami
herních činností beachvolejbalu. Zdokumentování herních

činností pomůže studentům k lepší přípravě na výuku
a k snadnějšímu procvičení jednotlivých činností v praxi.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Studenti si video spustí přímo v interaktivní osnově

.
.

Základní herní činnosti jednotlivce si studenti mohou zopako-
vat prostřednictvím videa
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Regenerace a sportovní masáž
..MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D. ..PaedDr. Vladimír Hansgut, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSpS/bp2305
..

Hlavním studijním materiálem v předmětu je elektronická
publikace Regenerační a sportovní masáž, na které spo-
lupracovali technici ISu. Obsahuje teoretické informace
doplněné devíti videi, v nichž jsou názorně předvedeny
a vysvětleny konkrétní typy masáží. Ve videoukázkách
jsou důležité části vyznačeny interaktivními popisky, které

slouží ke snadnějšímu pohybování se vybraným videem
- studenti tak snadno a rychle naleznou důležité pasáže,
i když se k videu vrací po čase. Dále jsou ve studijních ma-
teriálech dostupné také aktualizované prezentace k před-
náškám.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Prezentace mají studenti k dispozici v elektronické podobě

.
.

Ve výukové publikaci naleznou studenti velké množství názor-
ných videí
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Pedagogická praxe I
..PhDr. Šárka Maleňáková, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSpS/np2029
..

Interaktivní osnova tvoří rozcestník předmětu. Studenti
zde najdou informace o náplni předmětu, organizační po-
kyny, důležité termíny nebo kde a kdy se mají přihlašovat
na pedagogické praxe.

Přihlašování na praxe probíhá přes aplikaci Rozpisy témat,
kde si studenti vyberou místo konání praxe a cvičného uči-
tele s kontaktními údaji a údaji o jeho rozvrhu. Přihlašování
studentů ke cvičným učitelům je kapacitně omezeno.

Součástí udělení zápočtu je rovněž hospitace metodika
předmětu ve vyučovací jednotce studenta. Na základě
plánů praxe, které jsou sesbírány prostřednictvím apli-
kace Odevzdávárny s nastaveným termínem odevzdání,
má metodik možnost vytvořit vlastní plán hospitací. Po vy-
pršení termínu se odevzdávárna uzavře pro vkládání.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Pokyny v interaktivní osnově předmětu

.
.

Přihlášení studenti na pedagogické praxe přes Rozpisy témat

.
.

Plány pedagogické praxe vkládají studenti do odevzdávárny

Katalog e-learningu
23. května 2023



Školní pedagogika
..doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSpS/np2001
..

Z e-learningových nástrojů se v předmětu využívají ty,
které pomáhají zrychlit a usnadnit proces ověření dosaže-
ných znalostí u studentů. Závěrečné zkoušení v předmětu
má písemnou a ústní část. Písemná část (písemný test)
předchází ústní a je realizovaná elektronicky přes aplikaci
Odpovědníky. Zadání písemného testu se generují v ISu,

otázky se vybírají náhodně z databáze otázek a každé za-
dání je tudíž unikátní. Studenti své odpovědi zaznamená-
vají do odpovědních archů, které jsou skenovány a systé-
mem automaticky vyhodnoceny. Výsledky testů studenti
najdou v poznámkových blocích.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Díky skenovacím odpovědníkům mají studenti výsledky testů
rychle k dispozici

.
.

Interaktivní osnova obsahuje základní informace pro studenty

.
.

Své prezentace odevzdávají studenti elektornicky do odevzdá-
várny
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Dějiny sportu
..doc. Mgr. Milena Strachová, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSpS/bp2341
..

Zápočet je studentovi udělen na základě aktivní účasti
na semináři a vypracovaní prezentace dle zadaného té-
matu. Studenti své prezentace odevzdávají přes aplikaci
Odevzdávárny. Ověření získaných znalostí je realizováno
elektronickým testem v aplikaci Odpovědníky.

Závěrečný test obsahuje 30 otázek, které jsou různě ob-
tížné (asi 3 úrovně obtížnosti) a různě bodově ohodno-

cené. Test se skládá buď ve formě písemného skenovacího
testu, nebo za počítačem v PC učebně. Forma testu záleží
na dostupnosti učebny. Studenti se výsledek testu dozví
díky zvoleným nástrojům (Odpovědníkům a poznámko-
vým blokům) velmi rychle.
V předmětu jsou dále zpřístupněny prezentace z předná-
šek ve studijních materiálech.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Své zpracované prezentace odevzdávají studenti elektronicky
do odevzdáváren

.
.

Závěrečný test skládají studenti elektronicky, výsledky mají
rychle k dispozici

.
.

Výukové prezentace mají studenti k dispozici v elektronické
podobě
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Základní gymnastika
..Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D. ..Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSpS/bp2007
..

Pro úspěšné absolvování předmětu je kromě závěrečného
písemného testu, metodického výstupu a praktických fy-
zických testů, nutné splnit také čtyři procvičovací testy,
které se vztahují ke znalosti funkce svalů jednotlivých
částí těla. Testy je nutné splnit vždy v týdnu před probíra-
ným tématem věnovanému posilovacím a protahovacím
cvičením dané části těla. Testy jsou realizovány přes od-
povědníky v ISu a je možné je opakovat vícekrát. Výsledky
testů jsou zaznamenány v poznámkových blocích.

Ve studijních materiálech jsou zpřístupněny výukové texty
s anatomickými schématy, které studentům usnadní na-
studování učiva jak pro průběžné testy, tak pro test závě-
rečný.
Nedílnou součástí zápočtových požadavků je také do-
cházka studentů na semináře. Pro přehlednější kontrolu jak
ze strany pedagoga, tak ze strany studentů slouží aplikace
Docházka.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Ukázka průběžného testu

.
.

Aplikace Docházka v ISu

.
.

Učební texty s anatomickými schématy ve studijních materiál-
ech
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Fyziologie
..Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D. ..Mgr. Damjan Siriški, Ph.D.

..prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.

http://elportal.cz/katalog/FSpS/bp2055
..

Pro úspěšné ukončení předmětu je potřebné odevzdat
sadu protokolů ze seminářů. K odevzdání je možné využít
předmětovou odevzdávárnu. Evidence studentů na semi-
nářích je vedená pomocí aplikace Docházka.

V seminářích předmětu se využívají předlohy protokolů,
které jsou uloženy ve studijních materiálech spolu s pre-

zentacemi přednášek. Technici ISu protokoly upravili, aby
byly vhodné pro tisk a působily jednotně. Předmět je ukon-
čen zkouškou, ke které může student jít po odevzdání
všech protokolů ze seminářů a splnění docházky.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Protokoly mají studenti k dispozici elektronicky v ISu

.
.

Výukové prezentace a skripta mají studenti přístupné ze stu-
dijních materiálů

.
.

Evidence studentů na seminářích přes aplikaci Docházka
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Pedagogická praxe II
..PhDr. Šárka Maleňáková, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSpS/np2047
..

Interaktivní osnova předmětu sumarizuje požadavky na
předmět a slouží studentům jako průvodce. Ti zde najdou
informace o náplni předmětu, organizační pokyny nebo
důležité termíny pro plnění úkolů.

Studenti mají absolvovat 2 týdny souvislé praxe na střední
škole. Plány praxe jsou sesbírány pomocí odevzdávárny

před zahájením semestru, proto jediný možný komuni-
kační kanál je tedy interaktivní osnova s podrobnými in-
formacemi. Po vypršení termínu pro vkládání plánů se
odevzdávárna uzavře. Přínosem je jednotný systém pro
sběr dokumentů, který nahrazuje zmatečné posílání do-
kumentů vyučujícímu různými cestami.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Organizační pokyny v interaktivní osnově předmětu

.
.

Odevzdávárna pro plány praxe
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Sportovní hry I
..Mgr. Jindřich Pavlík ..PaedDr. Zdeněk Janík ..PaedDr. Jaroslav Šamšula

..Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSpS/bp3216
..

Závěrečný test předmětu je zpracován formou odpověd-
níků s otázkami z pravidel basketbalu a volejbalu. Student
musí pro splnění dosáhnout 70% úspěšnost.

Evidence docházky je vedena pomocí aplikace Docházka.
Student si může svou účast nebo neúčast zkontrolovat
v poznámkovém bloku.
Ve studijích materiálech předmětu jsou zveřejněny prezen-
tace z pravidel basketbalu a volejbalu.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Elektronický test z pravidel basketbalu a volejbalu

.
.

Výstup evidence docházky v poznámkovém bloku

.
.

Ze studijních materiálů mají studenti odkazovány pravidla,
prezentace i webové učebnice
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Fyziologie pro RVS
..Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D. ..MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSpS/bp2156
..

Ve studijních materiálech najdou studenti tohoto před-
mětu powerpointové prezentace k přednáškám a formu-
láře k protokolům. Během semestru je nezbytná průběžná
práce spojená se zpracováním a odevzdáním protokolů.
Formuláře protokolů k seminářům byly techniky ISu sjed-
noceny do jednotné grafické podoby a optimalizovány
pro tisk.

Docházka studentů na seminářích je vedena přes aplikaci
v ISu. V poznámkovém bloku si účast mohou studenti
zkontrolovat.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Protokoly mají studenti k dispozici elektronicky v ISu

.
.

Studenti nemusí opisovat texty a každé schéma, výukové pre-
zentace mají k dispozici elektronicky

.
.

Docházka je vedena přes aplikaci a studenti v poznámkovém
bloku vidí svoji účast/neúčast
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Teorie sportovního tréninku II
..doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc.

http://elportal.cz/katalog/FSpS/bp2123
..

Vyučující předmětu v průběhu semestru používá aplikaci
na evidenci docházky a realizuje závěrečné zkoušení po-
mocí elektronických testů. Elektronické zkoušení probíhá
v počítačové učebně s využitím prvků zabezpečení (pre-

vence proti podvodům), které informační systém nabízí.
Test je časově omezený. Body jsou studentům zveřejněny
k nahlížení v poznámkových blocích.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Docházku lze snadno evidovat přes aplikaci v ISu

.
.

Test píší studenti v počítačové učebně

.
.

V poznámkovém bloku studenti vidí, kolik bodů dostali i in-
formaci o docházce (pohled učitele)
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Vybrané kapitoly z teorie sportovního tréninku
..doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc.

http://elportal.cz/katalog/FSpS/np2103
..

E-learningová podpora výuky v předmětu je tvořena ode-
vzdávárnou pro seminární práce a počítačovými testy přes
Odpovědníky. Rovněž docházka do výuky je vedena elek-
tronicky.

Odevzdání seminární práce je podmínkou k ukončení
předmětu. Odevzdávárna je pro vkládání zpřístupněna

studentům, kteří jsou již zapsaní na určitý zkušební termín.
Elektronické zkoušení probíhá v počítačové učebně s vy-
užitím prvků zabezpečení, které informační systém nabízí.
Test je časově omezený. Body jsou studentům zapsány do
poznámkových bloků.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Ukázka zkouškového počítačového testu

.
.

Prezence studentů hlídá aplikace docházka

.
.

Díky elektronickému zkoušení u PC vědí studenti výsledky
testů ihned

Katalog e-learningu
23. května 2023



Teorie sportovního tréninku I
..doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc.

http://elportal.cz/katalog/FSpS/bp2101
..

Závěrečné zkoušení předmětu je realizováno přes agendu
Odpovědníky. Zkouškový test se píše v počítačové
učebně. Obsahuje uzavřené odpovědi, které vyučující
každý semestr aktualizuje. Hodnocení studentů je evi-

dováno v poznámkových blocích. Ukončení předmětu je
podmíněno kromě splnění testu také aktivní účastí na se-
minářích, jež je hlídána přes aplikaci Docházka v IS MU.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Test se píše v počítačové učebně a výsledky jsou studentům
k dispozici v poznámkovém bloku

.
.

Elektronická evidence účasti na hodinách seminářů je jedno-
duchá, rychlá a šetří papír

.
.

Náhled, jak vidí poznámkový blok vyučující
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Dějiny sportu
..doc. Mgr. Milena Strachová, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSpS/bp2003
..

V předmětu se používají zejména Odpovědníky pro ově-
ření získaných znalostí na konci semestru a dále jsou zpří-
stupněny prezentace z přednášek ve studijních materiál-
ech.

Závěrečný test obsahuje 30 otázek, které jsou různě ob-
tížné (asi 3 úrovně obtížnosti) a různě bodově ohodno-

cené. Test se skládá buď ve formě písemného skenovacího
testu, nebo za počítačem v PC učebně. Forma testu záleží
na dostupnosti učebny. Studenti se výsledek testu dozví
díky zvoleným nástrojům (Odpovědníkům a poznámko-
vým blokům) velmi rychle.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Ukázka z elektronického testu

.
.

Pokud není dostupný dostatečný počet volných PC učeben,
píší studenti test prostřednictvím skenovacích písemek

.
.

Výsledky mají studenti k dispozici v poznámkových blocích
(pohled učitele)
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Dějiny sportu a rozhodcovství ledního hokeje
..doc. Mgr. Milena Strachová, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSpS/bp1246
..

V předmětu se využívá aplikace Odpovědníky pro zá-
věrečné testy. Závěrečný test obsahuje 30 otázek, které
jsou různě obtížné (asi 3 úrovně obtížnosti) a různě bo-
dově ohodnocené. Test se skládá buď ve formě písem-
ného skenovacího testu, nebo za počítačem v PC učebně.

Forma testu záleží na dostupnosti učebny. Studenti se vý-
sledek testu dozví díky zvoleným nástrojům (Odpovědní-
kům a poznámkovým blokům) velmi rychle.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Jestliže není k dispozici PC učebna, skládají studenti test po-
mocí skenovacích písemek

.
.

Body z jednotlivých testů mají studenti v poznámkovém bloku
(pohled učitele)
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Dějiny sportu a rozhodcovství fotbalu
..doc. Mgr. Milena Strachová, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/FSpS/bp1245
..

V předmětu se využívá aplikace Odpovědníky pro zá-
věrečné testy. Závěrečný test obsahuje 30 otázek, které
jsou různě obtížné (asi 3 úrovně obtížnosti) a různě bo-
dově ohodnocené. Test se skládá buď ve formě písem-
ného skenovacího testu, nebo za počítačem v PC učebně.

Forma testu záleží na dostupnosti učebny. Studenti se vý-
sledek testu dozví díky zvoleným nástrojům (Odpovědní-
kům a poznámkovým blokům) velmi rychle.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Výsledky jsou v poznámkových blocích (pohled učitele)

.
.

V případě nedostupnosti PC učebny skládají studenti test po-
mocí skenovacích písemek
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