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.

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

za Vývojový tým IS MU
doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.
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Získávání vědeckých informací-e-learning
.Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.

.Mgr. Petr Sejk
http://elportal.cz/katalog/LF/DSVIz01e

.
Jedná se o plně e-learningový kurz pro doktorandy LF zaměřený na zvyšování jejich informační gramotnosti. Kurz
je studentům zpřístupněn prostřednictvím interaktivní osnovy členěné do tematických podosnov, které obsahují
organizační pokyny, výukové materiály (interaktivní tutoriály, učební texty), zadání úkolů atd.
Na začátku a konci semestru studenti absolvují test na ověření 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 odborné literatury, publikační a citační etiku, zjišťování impakt faktoru aj.
Pro odevzdávání úkolů studenti využívají odevzdávárny
v ISu, přičemž hodnocení úkolů je jim zprostředkováno
v poznámkových blocích.
Ke komunikaci mezi vyučujícím a studenty se využívá diskusní fórum nebo elektronická pošta, v případě domluvy
i osobní konzultace.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní tutoriály provázejí studenty krok za krokem jednotlivými tématy

Své úkoly odevzdávají studenti elektronicky do odevzdávárny

.
.
Téma je v interaktivní osnově odlehčeno vtipnými obrázky
Katalog e-learningu
7. ledna 2023

.
.
Studenti si videozáznam přednášky spustí online a indexace
jim pomůže v dohledání pasáží, ke kterým se chtějí vrátit

Chirurgie III - cvičení
.MUDr. Ivan Justan, Ph.D.
.MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.

.MUDr. Vítězslav Vít

.prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., MBA

.doc. MUDr. Luboš Dražan, Ph.D.

.MUDr. Aleš Čermák, Ph.D. …
http://elportal.cz/katalog/LF/VLCH9X33c

.
V předmětu mají studenti k dispozici množství materiálů
v online podobě. Ve studijní složce v ISu si mohou spustit laparoskopické záznamy z operací, přečíst doprovodný
studijní text a složité postupy mají znázorněné pomocí
schémat. Některé vybrané zákroky a postupy v oblasti chirurgie ruky jsou zpracovány pomocí zjednodušených ani-

mací. Studenti na animaci vidí základní prvky, postup ve
zjednodušené podobě i naznačení stehů. V oblasti chirurgie ruky je zařazen algoritmus chirurgické péče o tetraplegického pacienta. Jedná se o interaktivního průvodce,
který pomáhá při volbě rekonstrukčního výkonu.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.

.

. Animace umožňují vidět zjednodušeně zákrok z různých pohledů

Interaktivní průvodce správnou volbou rekonstrukčního řešení
úchopu ruky s přihlédnutím k úrovni míšního poškození

.

.

.
Ve studijních materiálech v ISu jsou studentům dostupné texty
se schématy a videoáznamy operací
Katalog e-learningu
7. ledna 2023

.
Animace jsou doplněny o stručné popisky

Histologie a embryologie II - cvičení
.MUDr. Jana Dumková, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/LF/ZLHE0322c

.
Studenti mají k dispozici unikátní embryologické preparáty ve vysokém rozlišení v on-line elektronickém atlase,
který vznikl ve spolupráci s techniky ISu. Mohou si přepínat mezi zobrazením důležitých popisků a mezi samotnými popisky i vyhledávat. K dispozici mají především
preparáty lidského embrya, u některých systémů jsou pro
srovnání vybrány preparáty některých savců.

Aby si studenti lépe osvojili základy mikroskopické diagnostiky tkání, mají u jednotlivých preparátů i tzv. režim
”Vyzkoušejte se”. Zobrazí se jim otazník přímo v preparátu a z nabídky možných částí vybírají tu, která to je.
K rychlému zopakování základní terminologie z embryologie slouží interaktivní testy, kde studenti doplňují správné
termíny do volných míst v textu. K dispozici mají i nápovědu.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Studenti mají k dispozici velké množství přehledně uspořádaných preparátů

V preparátu se studenti posunují tahem myši nebo klikáním na
zmenšený náhled vpravo nahoře

.
.
Režim ”Vyzkoušejte se” testuje studenty z mikroskopické diagnostiky tkání
Katalog e-learningu
7. ledna 2023

.
.
K rychlému zopakování základní terminologie z embryologie
slouží interaktivní testy

Lékařská orální mikrobiologie II - cvičení
.MUDr. Ondřej Zahradníček
http://elportal.cz/katalog/LF/ZLLM0522c

.
Studenty předmětem provází interaktivní osnova, ze které
jsou odkazovány výukové prezentace, úkoly a podklady
pro cvičení a především procvičovací odpovědníky ke každému tématu. Studenti mají za úkol je vyplnit vždy ideálně před daným cvičením, aby se na něho připravili.
Kromě klasických testových otázek čekají studenty například i obrázkové otázky s přetahováním možností.

Ve studijních materiálech i v osnově si studenti mohou online spustit unikátní digitalizované staré záznamy postupů
v mikrobiologii. Nechybí ani několik prezentací a dokumentů pro odlehčení tématu a pobavení studentů.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.

.

. Procvičovací testy jsou doplněny o obrázkové otázky s přetahováním

Interaktivní osnova propojuje jednotlivé studijní materiály s týdenní výukou

.

.

.
Unikátní historická videa si studenti pustí online v ISu
Katalog e-learningu
7. ledna 2023

.
V testech jsou použity reálné záběry z mikroskopu

Angličtina 1 I
.Mgr. Robert Helán, Ph.D.

.Mgr. Radomíra Bednářová

.Mgr. et Mgr. Zuzana Handlová

.Mgr. Markéta Kovaříková

.Mgr. Ladislav Václavík, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/LF/VLAJ0121

.
Mezi výukové metody předmětu patří vedle prezenčních
aktivit také e-learning. Studenti zapsaní v předmětu jsou
rozděleni do několika seminárních skupin, v nichž výuku
zajišťuje několik vyučujících. Více vyučujících, různé styly
učení, rozdílné doplňky učebních materiálů a společná
snaha dovést studenty ke stejným znalostem jsou výchozí
podmínky, díky kterým je nezbytné mít studijní materiály
velmi dobře uspořádané, aby se studenti i jejich učitelé
snadno v materiálech orientovali.
Základní elektronické studijní materiály (společné pro
všechny) jsou zorganizované v interaktivní osnově, která
je dimenzovaná na celý akademický rok, neboť na před-

mět v jarním semestru navazuje Angličtina II. Osnova obsahuje odkazy zejména na odpovědníky, které jsou pilířem
elektronických studijních opor. Procvičovací odpovědníky
pokrývají všechna témata probíraná ve výuce. K procvičování jsou využity různorodé typy cvičení (doplňovací, vybírací, testovací otázky) se zadáním založeným na poslechu,
videu, obrázcích nebo textu. Ostré testy ověřující nabyté
znalosti studentů jsou postaveny na znalostech procvičovaných v odpovědnících.
Pro další materiály má každý vyučující vlastní složku...
(zkráceno)

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Z interaktivní osnovy jsou odkazovány další materiály, například odpovědníky

Elektronické procvičovací testy často obsahují obrázky a zvukové nahrávky

.
.
Tématická videa o anatomii jsou pro výuku jazyka důležitá.
Studenti si je pustí online v ISu
Katalog e-learningu
7. ledna 2023

.
.
Každý učitel má svoji složku s dodatečnými materiály, dalšími
testy i například drilovací učebnicí

Information literacy
.Mgr. Petr Sejk

.Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/LF/aVLIL021

.
Jedná se o plně e-learningový kurz v angličtině pro studenty anglických bakalářských a magisterských studijních
programů LF zaměřený na zvyšování jejich informační
gramotnosti. Kurz je studentům zpřístupněn prostřednictvím interaktivní osnovy členěné do tematických podosnov, které obsahují organizační pokyny, výukové materiály (interaktivní tutoriály, učební texty), zadání úkolů
atd.
Na začátku a konci semestru studenti absolvují test na ověření 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 odborné literatury, publikační a citační etiku, zjišťování impakt 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 diskusní fórum nebo elektronická pošta, v případě domluvy
i osobní konzultace.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Interaktivní osnova provádí studenta celým semestrem

Své úkoly odevzdávají studenti elektronickou cestou přímo do
odevzdávárny

.
.
Interaktivní průvodce a tutoriály ukazují studentům krok za
krokem postupy ve vyhledávání informací
Katalog e-learningu
7. ledna 2023

.
.
Elektronické testy umožní studentům zjistit, jak na tom se znalostmi jsou

Biologie
.Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D.

.prof. MUDr. Marie Kopecká, CSc.
http://elportal.cz/katalog/LF/BKBI011

.
Rozcestník předmětu, interaktivní osnova, obsahuje veškeré informace a organizační pokyny předmětu a propojuje jednotlivé výukové prezentace z přednášek, animace
a další studijní materiály chronologicky dle přednášek.
V předmětech biologie je mnoho složitých a komplexních
procesů, které není jednoduché studentům vysvětlit. Ve
spolupráci s techniky ISu byly proto nejobtížnější procesy
a témata pro studenty zpracované do podoby názorných
animací. Jednotlivé animace obsahují přehledné popisky,

jsou fázované a na vhodných místech jsou doplněné například i o snímky z mikroskopických preparátů, aby si studenti dokázali představit, jak dané buňky či procesy vypadají právě pod mikroskopem. Studenti mají k dispozici
doplňkový výukový materiál, který jim slouží pro studium
a přípravu na zkoušku.
V případě absence může student využít videozáznamy
přednášek, které najde ve studijních materiálech.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.

.

. Výukové animace pomáhají studentům pochopit složité procesy v buňkách

Animace struktury DNA v souboru animací

.
.
Z interaktivní osnovy jsou odkazovány videa, animace a výukové texty
Katalog e-learningu
7. ledna 2023

.
.
Záznamy přednášek mají studenti k dispozici ve studijních materiálech v ISu

Vyhledávání lékařské literatury a základy psaní odborného textu
.Mgr. Lukáš Plch

.Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/LF/VLLL021

.
Jedná se o plně e-learningový kurz pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů na LF zaměřený na zvyšování jejich informační gramotnosti. Kurz
je studentům zpřístupněn prostřednictvím interaktivní osnovy členěné do tematických podosnov, které obsahují
organizační pokyny, výukové materiály (interaktivní tutoriály, učební texty), zadání úkolů atd.
Na začátku a konci semestru studenti absolvují test na ověření 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 odborné literatury, publikační a citační etiku, zjišťování impakt faktoru aj.
Pro odevzdávání úkolů studenti využívají odevzdávárny
v ISu, přičemž hodnocení úkolů je jim zprostředkováno
v poznámkových blocích.
Ke komunikaci mezi vyučujícím a studenty se využívá diskusní fórum nebo elektronická pošta, v případě domluvy
i osobní konzultace.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Téma je v interaktivní osnově odlehčeno vtipnými obrázky

Své úkoly odevzdávají studenti elektronicky do odevzdávárny

.
.
Interaktivní tutoriály provázejí studenty krok za krokem jednotlivými tématy
Katalog e-learningu
7. ledna 2023

.
.
Studenti si videozáznam přednášky spustí online a indexace
jim pomůže v dohledání pasáží, ke kterým se chtějí vrátit

Klinická biochemie
.doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA

.MUDr. Zdeňka Čermáková, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/LF/VLKB091

.
Jednotlivé tematické celky předmětu jsou detailně zpracovány do interaktivní osnovy v ISu. Jednotlivé kapitoly
obsahují teoretickou část, odkazy na ozvučené prezentace, učební texty, literaturu a procvičovací testy. Ozvučené prezentace obsahují indexaci, která studentům pomůže v dohledání konkrétních pasáží. Elektronické procvičovací testy jsou realizovány prostřednictvím odpovědníků v ISu.

Téma vyšetření mozkomíšního moku mají studenti zpracované v podobě webové učebnice. Teoretické texty jsou
doplněny množstvím přehledných schémat a fotografií
a v procvičovacích testech si následně studenti zopakují
probranou látku. Přímo v odpovědníku mohou zaklikávat
správné elementy na snímku z mikroskopu nebo vybírat
z nabídky správný popisek k danému prvku. Prostřednictvím reálných snímků z praxe si tak lépe procvičí vyšetřovací metody.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. V odpovědníku vyznačují studenti prvky přímo v obrázku, po
vyhodnocení mají zpětnou vazbu, kde chybovali

Ozvučené prezentace jsou odkazovány z interaktivní osnovy

.
.
Texty o vyšetření mozkomíšního moku mají studenti dostupné
v elektronické učebnici
Katalog e-learningu
7. ledna 2023

.
.
Elementy studenti vybírají přímo ve snímcích z mikroskopu

Anatomie pohybového systému I - seminář
.RNDr. Kateřina Vymazalová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/LF/BFAP0121c

.
Velmi názornou elektronickou pomůckou je studentům
v předmětu multimediální učebnice s animacemi, videi
a textem s názvem Pohyby v kloubech. Na webu studenti
najdou interaktivní seznam kloubů. Se stavbou a pohyby
každého kloubu se mají možnost blíže seznámit pomocí
názorných animací s průhledem na lidskou kostru a reál-

ných videoukázek. Web má pomoci studentům prohloubit
znalosti o pohybech v jednotlivých kloubech na základě vizuálního vnímání. Publikace je ke stažení i v ePub formátu,
takže studenti si ji mohou stáhnout také do svých mobilních zařízení.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. V interaktivním rozcestníku si studenti volí, který kloub je zajímá

Pohyb si student může pustit jak v reálném videu, tak v animaci s průhledem na kostru

.
.
Ve videu jsou popsány i jednotlivé svalové skupiny, které se
při pohybu zapojují
Katalog e-learningu
7. ledna 2023

.
.
Všechny animace a videa spolu s textem jsou umístěné ve
webové učebnici

Buněčná biologie a genetika - seminář
.Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D.

.prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/LF/BHBB011s

.
V předmětech buněčné biologie a genetiky je mnoho složitých a komplexních procesů, které není jednoduché studentům vysvětlit. Ve spolupráci s techniky ISu byly proto
nejobtížnější procesy a témata pro studenty zpracované
do podoby názorných animací. Jednotlivé animace obsahují přehledné popisky, jsou fázované a na vhodných
místech jsou doplněné například i o snímky z mikroskopických preparátů, aby si studenti dokázali představit, jak
dané buňky či procesy vypadají právě pod mikroskopem.

Studenti mají k dispozici doplňkový výukový materiál,
který jim slouží pro studium a přípravu na zkoušku.
Interaktivní osnova obsahuje informace o předmětu a propojuje jednotlivé výukové prezentace z přednášek, animace a další studijní materiály chronologicky dle přednášek.
Okruhy otázek ke kolokviu jsou zveřejněny ve studijních
materiálech předmětu.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Jednotlivé animace pomáhají studentům lépe pochopit složité
procesy

Interaktivní osnova ukazuje studentům relevantní informace
k jednotlivým přednáškam

.
.
Všechny animace jsou přístupné ve webové učebnici
Katalog e-learningu
7. ledna 2023

.
.
Díky animaci studenti lépe pochopí reprodukční cyklus živočišného viru

Molekulární a buněčná biologie - cvičení
.Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D.

.Mgr. Gabriela Páchniková
http://elportal.cz/katalog/LF/BLMB011c

.
V předmětech buněčné a molekulární biologie je mnoho
složitých a komplexních procesů, které není jednoduché
studentům vysvětlit. Ve spolupráci s techniky ISu byly
proto nejobtížnější procesy a témata pro studenty zpracované do podoby názorných animací. Jednotlivé animace
obsahují přehledné popisky, jsou fázované a ve vhodných
místech jsou doplněny například i o snímky z mikroskopických preparátů, aby si studenti dokázali představit, jak
dané buňky či procesy vypadají právě pod mikroskopem.
Téma kultivace buněk je zpracováno formou výukového
filmu, který je doplněn animací přímo ve videu. Studenti

mají k dispozici doplňkový výukový materiál, který jim
slouží pro studium a přípravu na zkoušku.
Interaktivní osnova obsahuje informace o předmětu a propojuje jednotlivé prezentace z přednášek, animace a další
studijní materiály v kontextu a chronologii týdenní výuky.
Protokoly do cvičení mají studenti k dispozici v elektronické podobě, aby si je před výukou mohli vytisknout. Zveřejněné mají i jednotlivé výukové prezentace.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Výukový film obsahuje přímo ve videu i animaci laminárního
proudění

Pomocí animace studenti lépe pochopí například princip skenovací elektronové mikroskopie

.
.
Animace obsahují jak kreslená schémata, tak například i mikroskopické snímky
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.
.
Animace jsou odkazovány přímo z přehledné interaktivní osnovy

Angličtina II
.Mgr. Robert Helán, Ph.D.

.Mgr. Radomíra Bednářová

.Mgr. et Mgr. Lenka Tóthová, Ph.D.

.Mgr. Markéta Kovaříková

.Mgr. et Mgr. Zuzana Handlová …
http://elportal.cz/katalog/LF/BKAJ0222

.
Mezi výukové metody předmětu patří vedle prezenčních
aktivit také e-learning. Studenti zapsaní v předmětu jsou
rozděleni do několika seminárních skupin, v nichž výuku
zajišťuje několik vyučujících. Více vyučujících, různé styly
učení, rozdílné doplňky učebních materiálů a společná
snaha dovést studenty ke stejným znalostem to jsou výchozí podmínky, díky kterým je nezbytné mít studijní materiály velmi dobře uspořádané, aby se studenti i jejich
učitelé snadno v materiálech orientovali.
Základní elektronické studijní materiály (společné pro
všechny) jsou zorganizované v interaktivní osnově, která
je dimenzovaná na celý akademický rok, neboť předmětu

v podzimním semestru předchází Angličtina I. Osnova obsahuje odkazy zejména na odpovědníky, které jsou pilířem
elektronických studijních opor. Procvičovací odpovědníky
pokrývají všechna témata probíraná ve výuce. K procvičování jsou využity různorodé typy cvičení (doplňovací, vybírací, testovací otázky) se zadáním založeným na poslechu,
videu, obrázku nebo textu. Ostré testy ověřující nabyté
znalosti studentů jsou postaveny na znalostech procvičovaných v odpovědnících.
Pro další materiály má každý vyučující vlastní složku...
(zkráceno)

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Procvičovací odpovědníky obsahují často otázky s výběrem
možností v anatomickém obrázku

Videa a zvukové soubory jsou nedílnou součástí výuky jazyka,
studenti si je pustí v ISu online

.
.
Z interaktivní osnovy jsou odkazovány všechny materiály a
také odpovědníky a videa
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.
.
Studenti se sami stávají spolutvůrci testů, úkol ”Create your
own test” vkládají do odevzdávárny

Lékařská mikrobiologie I - cvičení
.MUDr. Ondřej Zahradníček
http://elportal.cz/katalog/LF/VLLM0421c

.
Studenti najdou studijní materiály přehledně v interaktivní osnově předmětu, kde jsou odkazovány jak výukové prezentace, tak video postupy, protokoly a především procvičovací odpovědníky ke každému tématu. Studenti mají za úkol vyplnit je vždy ideálně před daným cvičením, aby se na něj připravili. Odpovědníky obsahují jak

klasické testové otázky, tak i například obrázkové otázky
s přetahováním možností.
Každý procvičovací odpovědník má nastavenou svojí hranici splnění. Výsledek z testu se zobrazuje prostřednictvím
poznámkového bloku.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.

.

. Náhled interaktivní osnovy, studenti mají k dispozici protokoly
a přehledně se dostanou ke všem materiálům

Doplňující videa laboratorních postupů mají studenti k dispozici v indexované podobě

.

.

.
Názorné video postupy doplňují informace v interaktivní osnově
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.
Ukázka z procvičovacího testu

Klinická biochemie II - přednáška
.RNDr. Miroslava Beňovská, Ph.D.

.Mgr. Ondřej Wiewiorka, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/LF/BLKB0422p

.
V předmětu je využívána webová učebnice s atlasem mikroskopických snímků močových elementů ve třech variantách – nativní a barevné snímky močového sedimentu
a obrázky z automatického analyzátoru IQ 200. Učebnici po technické stránce zpracovali pracovníci ISu, po odborné stránce kolektiv Katedry laboratorních metod MU
a OKB FN Brno. Studenti ji mají nahranou ve studijních
materiálech. Komentované snímky močových elementů
jsou v teoretické části přehledně uspořádané do kategorií. Pro zpestření nechybí ani zajímavé nálezy z laboratorní
praxe.

Aby si studenti otestovali své znalosti, mají k dispozici procvičovací testy. Z databáze 100 otázek se vždy generuje
10. Elementy studenti rozeznávají a označují přímo v obrázcích.
Z databáze dalších fotografií je sestaven závěrečný test,
který musí studenti splnit alespoň na 70 %. Test je skládán
v počítačové učebně a v ISu jsou ihned vidět výsledky. Splnění testu je jeden z předpokladů pro účast na závěrečné
ústní zkoušce předmětu Klinické biochemie.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Zajímavé nálezy z laboratorní praxe výuku zpestří

Komentované mikroskopické snímky jsou pro studenty základní výukovou pomůckou

.
.
Studenti vybírají typ prvku přímo v obrázku v odpovědníku
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.
.
Screeny v odpovědnících přímo z laboratorního zařízení je lépe
připraví na praxi

Klinická biochemie I - přednáška
.doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA

.RNDr. Miroslava Beňovská, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/LF/BLKB0321p

.
Ucelený e-learningový studijní rozcestník tvoří podrobně
zpracovaná interaktivní osnova, kde jsou rozebrána jednotlivá témata, která jsou vhodně doplněna názornými
obrázky, grafy, odkazy na ozvučené prezentace, procvičovacími testy a literaturou. Ozvučené prezentace jsou
přehledně zpracovány s náhledy, osnovou a možností vyhledávání přes všechny slajdy.
V předmětu je využívána webová učebnice s atlasem mikroskopických snímků močových elementů ve třech variantách – nativní a barevné snímky močového sedimentu

a obrázky z automatického analyzátoru IQ 200. Učebnici
po technické stránce zpracovali pracovníci ISu, po odborné
stránce kolektiv Katedry laboratorních metod MU a OKB
FN Brno. Studenti ji mají nahranou ve studijních materiálech. Komentované snímky močových elementů jsou v teoretické části přehledně uspořádané do kategorií. Pro zpestření nechybí ani zajímavé nálezy z laboratorní praxe.
Pro otestování svých znalostí mají k dispozici procvičovací
testy pro každý tematický celek. Testy jsou realizovány
přes agendu Odpovědníky v ISe.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova je výchozím zdrojem informací pro studenty

Webová učebnice Mikroskopické vyšetření moče slouží studentům jako základní studijní materiál

.
.
Ve studijních materiálech v ISu mají studenti k dispozici prezentace se zvukovým komentářem vyučujícího
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.
.
Zpětná vazba na výuku je získávána prostřednictvím evaluačních odpovědníků

Biochemie I - seminář
.Mgr. Jiří Slanina, Ph.D.

.Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D.

.doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.

.prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.

.doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc.

.RNDr. Hana Paulová, CSc. …
http://elportal.cz/katalog/LF/ZLBC0221s

.
Rozcestníkem kurzu je interaktivní osnova, v níž studenti
naleznou informace k organizaci výuky, podmínky pro
ukončení předmětu, podklady k přípravě na hodiny kontaktní výuky a k samostudiu. Ve studijních materiálech
v ISu jsou dále připravené ”ostré” testovací odpovědníky
a výukové animace.
Studenti zapsaní v předmětu píší v průběhu semestru 3
průběžné testy, které jsou realizované přes testovací aplikaci Odpovědníky. Vždy jde o skenovací zaškrtávací test
s jednou nebo více správnými odpověďmi na otázku. Jde
o předmět, který si zapisují stovky studentů, takže zauto-

matizování ověřování znalostí, kdy IS naskenované odpovědi automaticky vyhodnocuje a získané body zveřejňuje
v poznámkových blocích, práci vyučujícím urychlí.
Pro lepší porozumění vyučované látky mají studenti kromě
statických materiálů (v podobě pracovních listů k tématům) k dispozici výukové animace, které vznikly ve spolupráci s technikem ISu. Názorné animace jsou zasazeny do
webové obálky, obsahují i učební text a studentům pomáhají pochopit složité děje. Učební text i animace jsou
zpracovány v anglickém i českém jazyce.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Animace jsou studentům přístupné ve webové učebnici
o membránovém transportu

Interaktivní osnova slouží jako přehledný rozcestník všech materiálů

.
.
Pracovní listy mají studenti dostupné v elektronické podobě
z interaktivní osnovy
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.
.
Průběžné testy jsou realizovány přes skenovací archy, aby měli
studenti výsledky co nejdříve k dispozici

Biologie I - cvičení
.Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D.

.Mgr. Hana Hříbková

.Mgr. Kateřina Cetkovská, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/LF/ZLBI0121c

.
V předmětech biologie je mnoho složitých a komplexních
procesů, které není jednoduché studentům vysvětlit. Ve
spolupráci s techniky ISu byly proto nejobtížnější procesy
a témata pro studenty zpracované do podoby názorných
animací. Jednotlivé animace obsahují přehledné popisky,
jsou fázované a na vhodných místech jsou doplněné například i o snímky z mikroskopických preparátů, aby si
studenti dokázali představit, jak dané buňky či procesy
vypadají právě pod mikroskopem. Téma kultivace buněk
je zpracováno formou výukového filmu, který je doplněn
animací přímo ve videu. Studenti mají k dispozici doplňkový výukový materiál, který jim slouží pro studium a přípravu na zkoušky nebo semináře.

Interaktivní osnova obsahuje informace o předmětu a propojuje jednotlivé prezentace z přednášek, animace a další
studijní materiály v kontextu a chronologii týdenní výuky.
Protokoly do cvičení mají studenti k dispozici v elektronické podobě, aby si je před výukou mohli vytisknout. Zveřejněné mají i jednotlivé výukové prezentace.
Jednou z podmínek udělení zápočtu jsou úspěšně absolvované 2 písemné kontrolní testy v průběhu semestru přes
skenovací variantu odpovědníků. Po naskenování... (zkráceno)

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Publikace s animacemi existuje v češtině i v angličtině

Interaktivní osnova ukazuje studentům relevantní informace
k jednotlivým týdnům výuky

.
.
Testy studenti skládají pomocí skenovacích archů, zadání testů
může obsahovat také obrázky
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.
.
Výsledky testů i těch opravných studenti najdou v poznámkových blocích

Úvod do intervenční radiologie
.prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
.MUDr. Jakub Foukal, Ph.D.

.MUDr. Jiří Pánek

.MUDr. Jakub Hustý, Ph.D.
.MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D. …
http://elportal.cz/katalog/LF/VLIR051

.
Jedním z témat probíraných v předmětu je i maligní obstrukce žlučových cest. Studenti k tomuto mají dostupný
web s texty popisující jednotlivé metody. Každá metoda je
také znázorněna pomocí 3D animace s průhledem dovnitř

těla a zjednodušeným zobrazením procesu. Animace mají
studenti doplněné reálnými snímky a fotografiemi z operace.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Animace umožní studentům nahlédnou do lidského těla a vidět proces názorně a zjednodušeně

.
.
Animace jsou doplněny o reálný obrazový materiál z vyšetření
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.
Téma maligni obstrukce žlučových cest mají studenti popsáno
ve webové učebnici

Mikrobiologie a imunologie - cvičení
.MUDr. Ondřej Zahradníček
http://elportal.cz/katalog/LF/BSKM021c

.
Studenti mají v předmětu k dispozici interaktivní osnovu,
do které vyučující postupně doplňuje ke každému týdnu
výuky relevantní studijní materiály - výukové prezentace
a procvičovací testy. Testy jsou realizované přes agendu
Odpovědníky. Kromě klasických testových otázek čekají
studenty například i obrázkové otázky s přetahováním

možností. Studenti můžou testy plnit několikrát. Každý test
má nastavenou svojí hranici splnění, kterou je nutno splnit.
Výsledek z testu se zobrazuje prostřednictvím poznámkových bloků.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Otázky jsou zpracování do interaktivní přetahovací podoby

Interaktivní osnova provází studenty semestrem

.
.
Výukové prezentace mají studenti k dispozici v elektronické
podobě v ISu
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.
.
Studenti mají přehled o tom, který test již mají nebo nemají
splněný

Molekulární a buněčná biologie - cvičení
.Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/LF/BLKMB011c

.
Interaktivní osnova obsahuje informace o předmětu a propojuje jednotlivé prezentace z přednášek, protokoly
a další studijní materiály pro každé téma blokové výuky
dálkového studia. Protokoly do cvičení si studenti předem
vytisknou. Některé protokoly také zpracovávají individuálně v rámci domácí přípravy. Veškeré příslušné studijní
materiály a protokoly ke zpracování, a také informace
ohledně termínů odevzdání jsou zveřejněny v interaktivní
osnově.

Ve spolupráci s techniky ISu byly také pro studenty zpracované nejobtížnější procesy a témata do podoby názorných
animací. Jednotlivé animace obsahují přehledné popisky,
jsou fázované a ve vhodných místech jsou doplněny například i o snímky z mikroskopických preparátů, aby si studenti dokázali představit, jak dané buňky či procesy vypadají právě pod mikroskopem. Animace mají studenti k dispozici jako doplňkový výukový materiál, který jim slouží
pro studium a přípravu na zkoušku.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. V interaktivní osnově studenti naleznou potřebné informace
o výuce i zadání úloh v rámci domácí přípravy

V interaktivní osnově jsou zveřejňovány také prezentace určené pro samostudium

.
.
Většina témat je také doplněna animacemi, usnadňujícími pochopení složitých procesů v buňkách
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.
.
Na základě studijních materiálů pak studenti samostatně vypracovávají některé protokoly, zveřejněné v interaktivní osnově

Biologie II - cvičení
.Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D.

.Mgr. Hana Hříbková

.Mgr. Kateřina Cetkovská, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/LF/ZLBI0222c

.
V předmětech biologie je mnoho složitých a komplexních
procesů, které není jednoduché studentům vysvětlit. Ve
spolupráci s techniky ISu byly proto nejobtížnější procesy
a témata pro studenty zpracované do podoby názorných
animací. Jednotlivé animace obsahují přehledné popisky,
jsou fázované a na vhodných místech jsou doplněné například i o snímky z mikroskopických preparátů, aby si
studenti dokázali představit, jak dané buňky či procesy
vypadají právě pod mikroskopem. Téma kultivace buněk
je zpracováno formou výukového filmu, který je doplněn
animací přímo ve videu. Studenti mají k dispozici doplňkový výukový materiál, který jim slouží pro studium a přípravu na zkoušky nebo semináře.

Interaktivní osnova obsahuje informace o předmětu a propojuje jednotlivé prezentace z přednášek, animace a další
studijní materiály v kontextu a chronologii týdenní výuky.
Protokoly do cvičení mají studenti k dispozici v elektronické podobě, aby si je před výukou mohli vytisknout. Zveřejněné mají i jednotlivé výukové prezentace.
Jednou z podmínek udělení zápočtu jsou úspěšně absolvované 2 písemné kontrolní testy v průběhu semestru přes
skenovací variantu odpovědníků. Po naskenování... (zkráceno)

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Animace přibližují studentům složité procesy v buňkách

Interaktivní osnova ukazuje studentům relevantní informace
k jednotlivým týdnům výuky

.
.
Kontrolní testy probíhají prostřednictvím skenovacích písemek, aby bylo zajištěné rychlé vyhodnocení
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.
.
Studenti mají v ISu zveřejněné výukové prezentace včetně
schémat i názorných fotografií

Anatomie I - seminář
.RNDr. Michaela Račanská, Ph.D.
.MUDr. Ilona Klusáková, Ph.D.

.RNDr. Kateřina Vymazalová, Ph.D.
.MUDr. Ivana Hradilová Svíženská, CSc.
http://elportal.cz/katalog/LF/VLAN0121s

.
Pro snazší orientaci studentů, v rámci jejich přípravy na
praktické semináře a pitevní cvičení, je pro studenty anatomie k dispozici web s materiály pro samostudium. Jejich
cílem je také zvýšení kvality přípravy studentů na praktické semináře a pitevní cvičení. Pro pitevní cvičení jsou
zde k dispozici návody, sylabus pitevních prací a instruktážní videa. Nejedná se o učebnici anatomie. Materiály
jsou pouze doplňkem učebnic a soustavné práce v rámci
seminářů a pitevních cvičení.

Studenti mají k dispozici přehledná schémata, návodné obrázky, protokoly plné schémat, doplňování a obrázků, základní Rtg, CT i MRi snímky s popisky, výklad pojmů i kontrolní otázky. Učebnice vznikla ve spolupráci s techniky
ISu. Své znalosti si mohou ověřit i v elektronických testech.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Materiály pro samostudium jsou přehledně umístěny ve webu

Studenti mají k dispozici přehledná schémata a snímky RTG,
CT i MRi s popisky

.
.
Protokoly obsahují množství schémat, obrázků a doplňování
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.
.
Elektronické testy prověří znalosti studentů, zde zaznačují popisky do rtg snímku

Molekulární a buněčná biologie - přednáška
.Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D.

.prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c.
http://elportal.cz/katalog/LF/BLMB011p

.
V předmětech buněčné a molekulární biologie je mnoho
složitých a komplexních procesů, které není jednoduché
studentům vysvětlit. Ve spolupráci s techniky ISu byly
proto nejobtížnější procesy a témata pro studenty zpracované do podoby názorných animací. Jednotlivé animace
obsahují přehledné popisky, jsou fázované a ve vhodných
místech jsou doplněny například i o snímky z mikroskopických preparátů, aby si studenti dokázali představit, jak
dané buňky či procesy vypadají právě pod mikroskopem.
Téma kultivace buněk je zpracováno formou výukového
filmu, který je doplněn animací přímo ve videu. Studenti

mají k dispozici doplňkový výukový materiál, který jim
slouží pro studium a přípravu na zkoušku.
Interaktivní osnova obsahuje informace o předmětu a propojuje jednotlivé prezentace z přednášek, animace a další
studijní materiály v kontextu a chronologii týdenní výuky.
Závěrečný test probíhá pomocí skenovací varianty odpovědníků. Po naskenování jsou testy automatizovaně vyhodnoceny do poznámkových bloků. Pomocí poznámkových bloků je následně automatizovaně uděleno hodnocení předmětu.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Animace si studenti spustí ve webové učebnici

Interaktivní osnova v předmětu propojuje jednotlivé materiály

.
.
Díky skenovacím testům zjistí studenti hodnocení mnohem
rychleji
Katalog e-learningu
7. ledna 2023

.

Moderní zobrazovací a analytické metody v buněčné biologii
.Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D.

.Mgr. Hana Hříbková

.prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/LF/VSMB011

.
Kostru předmětu tvoří interaktivní osnova, kde studenti
najdou všechny potřebné informace. Osnova je členěna
tematicky dle přednášek. Propojuje jednotlivé výukové
prezentace z přednášek, animace a další relevantní studijní materiály.

průtokové cytometrie. Animace umožňují lépe pochopit
složité procesy, které není jednoduché studentům vysvětlit. Jednotlivé animace obsahují přehledné popisky a na
vhodných místech jsou doplněné o snímky z mikroskopických preparátů, aby si studenti dokázali představit, jak
dané buňky či procesy vypadají právě pod mikroskopem.

Ve spolupráci s techniky ISu byly vytvořeny animace znázorňující například principy elektronové mikroskopie nebo

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova je výchozím zdrojem informací pro studenty

Jednotlivé animace pomáhají studentům lépe pochopit složité
procesy

.
.
Díky animaci studenti lépe pochopí princip transmisní elektronové mikroskopie
Katalog e-learningu
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.
.
Výukové prezentace mají studenti přístupné v elektronické podobě vždy po skončení přednášky

Oční lékařství - přednáška
.doc. MUDr. Veronika Matušková, Ph.D., FEBO
.MUDr. Hana Došková, Ph.D.

.prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.

.MUDr. Daniela Vysloužilová, Ph.D.

.prof. MUDr. Petr Kolář, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/LF/VLOL7X1

.
Rozcestníkem předmětu je interaktivní osnova obsahující
organizační pokyny a vyučované tematické celky. Kromě
programu výuky, odkazů na studijní materiály a přednášky, studenti najdou přímo v osnově i videa z operací.

Studijní materiály obsahují velké množství schémat a fotografií z vyšetření a operací.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Ve studijních materiálech v ISu mají studenti zpřístupněné záznamy z operací k online přehrátí

.
.
Studenti si vybraná videa pustí přímo z interaktivní osnovy
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.
Výukové prezentace jsou odkazovány z interaktivní osnovy a
obsahují velké množství schémat a fotografií z vyšetření a operací

Parodontologie I - cvičení
.MUDr. Jan Vokurka

.prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

.prof. MUDr. Antonín Fassmann, CSc.

.prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. …
http://elportal.cz/katalog/LF/ZLPD0631c

.
Elektronické studijní materiály předmětu mají formu
webu s názvem Atlas chorob sliznic dutiny ústní a parodontologie. Atlas je obrazovou databází, která slouží studentům jako doplněk při studiu. Zobrazí si záběry chorob
z lékařské praxe, vše mají přehledně setřízené a choroby
lze vyhledávat i podle názvu.

Předmět má charakter praktických cvičení, čemuž odpovídají i elektronické pomůcky studentům přístupné ve studijních materiálech, např. Interaktivní zdravotní záznam.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

V atlase mají studenti fotografie i rentgenové snímky

V chorobách sliznic lze vyhledávat či zobrazit rejstřík

.
.
Formuláře o zdravotním záznamu pacienta mají studenti k dispozici v elektronické podobě i s popisky
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Neurologie - cvičení
.doc. MUDr. Yvonne Benešová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/LF/ZLNE0811c

.
Studenti v předmětu mohou jako studijního materiálu využívat elektronickou učebnici zaměřenou na problematiku
roztroušené sklerózy, která vznikla ve spolupráci s techniky ISu. Učebnice je přehledně členěná, obsahuje texty,
obrázky a je dostupná i ve verzi vhodné pro tisk. Aktivní

práci s učebnicí podporuje procvičovací elektronický test,
který umožní studentům, aby zjistili, zda látce opravdu porozuměli.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Učivo o roztroušené skleróze mají studenti zpracované do podoby webové učebnice

.
.
Studenti si prostřednictvím elektronického testu ověří, zda
látce opravdu porozuměli
Katalog e-learningu
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Výukový text je doplněn grafy a schématy

Aplikace MS Office
.RNDr. Martin Komenda, Ph.D.

.RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/LF/BMOF011

.
Prakticky orientovaná výuka v počítačové učebně je zaměřená na dovednosti studentů. Výukovou a studijní pomůckou jsou v předmětu instruktážní tutoriály zaměřené
na práci v prostředí MS Word, které studenty provádí krok
za krokem vybranými úkoly.

Důležité informace, úkoly a odkazy jsou přehledně zpřístupněny v interaktivní osnově. Studentům je v předmětu
otevřena odevzdávárna ke vkládání zpracovaných domácích úkolů.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Instruktážní videa provádí studenty krok za krokem jednotlivými úkoly

.
.
Své úkoly a prezentace odevzdávají studenti elektronicky do
odevzdávárny
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.
Důležité informace, úkoly a odkazy jsou přehledně zpřístupněny v interaktivní osnově

Biologie II - přednáška
.Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D.

.Mgr. Kateřina Cetkovská, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/LF/ZLBI0222p

.
Základní informace, organizační pokyny i výukové materiály jsou postupně zveřejňovány v interaktivní osnově.
Díky zveřejnění prezentací se studenti nemusí na přednášce snažit překreslit každé schéma a mohou se více soustředit přímo na výklad.
V předmětu se používá elektronické zkoušení studentů
pomocí odpovědníků a aplikace IS MU pro automatizaci zápisu hodnocení a zveřejnění hodnocení studentům.
Předmět si každoročně zapisují stovky studentů, takže

e-learningové aplikace pro ověřování znalostí jsou velkým
pomocníkem.
Závěrečný test probíhá na počítačích v PC učebně. Student
Všeobecného lékařství si spustí test obsahující 100 otázek,
student Zubního lékařství 94 otázek.
Každému studentovi se vygeneruje zcela originální test.
Otázky jsou náhodně vybrány. Výsledky zkoušky jsou studentům zveřejněny v ISu.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Schémata z prezentací není nutné při výkladu opisovat, po
proběhnutí přednášky jsou zveřejňovány v ISu

V interaktivní osnově studenti naleznou základní informace a
studijní materiály

.
.
Testy studenti skládají v počítačové učebně
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.
.
Počty bodů z testu se studenti dozví prostřednictvím poznámkového bloku

Propedeutika bakalářské práce I
.Mgr. Liana Greiffeneggová
http://elportal.cz/katalog/LF/BZPB0431

.
Kromě statických studijních materiálů je v předmětu pro
studenty přichystaná také webová učebnice Manuál pro
zpracování bakalářské práce. Publikace, která je povinnou literaturou předmětu, studenty provází od výběru tématu práce, výběru vedoucího, přes časový harmonogram
i například etické a právní aspekty písemné práce. Na
praktických příkladech v přílohách studenti zjistí, jak má

práce správně vypadat, a mohou se vyvarovat nejčastějších chyb.
K získání zápočtu musí student zpracovat projekt bakalářské práce na vybrané téma. Zpracovaný projekt je sbírán
v Odevzdávárně, která je k tomuto účelu v předmětu otevřena.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Webová učebnice obsahuje základní informace, příklady a
ukázky

.
.
Výukové prezentace mají studenti dostupné ve studijních materiálech
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.
Zpracované projekty jsou sbírány přes elektronickou odevzdávárnu

Rentgenová topografická anatomie - přednáška
.prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR

.MUDr. Alena Štouračová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/LF/BRRA0321p

.
Prezenční výuka v tomto předmětu je doplněna online
databází rentgenových snímků. Aby studenti dobře porozuměli anatomickým strukturám a polohám na obrazové dokumentaci, je dobré, pokud mají k samostudiu

co nejvíce přehledně členěných snímků. Databáze radiologických snímků je postupně doplňována a rozšiřována
a slouží studentům jako komplexní studijní materiál.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

Přehledně členěná struktura pomáhá studentům najít snímky,
které potřebují vidět
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.
.
Jednotlivé snímky jsou opatřeny popisky a dalšími informacemi

Anatomie II - seminář
.doc. MUDr. Pavel Matonoha, CSc.

.RNDr. Michaela Račanská, Ph.D.

.MUDr. Ivana Hradilová Svíženská, CSc.

.MUDr. Drahomíra Stančeva Pernicová, Ph.D. …
http://elportal.cz/katalog/LF/VSAN0232s

.
Studenti musí prokázat základní znalosti probírané látky
formou tří zápočtových testů, které jsou rozprostřeny do
celého semestru. Testy jsou realizovány přes aplikaci Odpovědníky. Každý test má deset otázek a pro získání zápočtu je nutné získat z každého testu minimálně šest
bodů. Pro studenty, kteří nedosáhli minimálního počtu
bodů, je realizován jeden opravný termín. Testy jsou generované ISem rovnoměrně z deseti tematických sad otázek. Testy jsou jak v české, tak i v anglické mutaci pro
zahraniční studenty. Odpovědi studentů se skenují a vý-

sledky se automatizovaně vyhodnocují do poznámkových
bloků.
Pro samostatnou přípravu na semináře mají studenti k dispozici webovou učebnici Splanchnology handouts. Obsahuje procvičovací testy, protokoly a zjednodušené anatomické nákresy, které se studenti musí naučit správně zakreslit. Procvičovací testy je připravují na zápočtové testy.
Mohou je skládat opakovaně.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Při přípravě na semináře pomáhá studentům učebnice
Splanchnology handouts

Studenti v zápočtových testech zaznačují správné odpovědi do
skenovacího archu

.
.

.
.
Procvičovací testy studentům pomohou připravit se na zápočty
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Základy lékařské terminologie I - cvičení
.Mgr. Jozefa Artimová, Ph.D.

.Mgr. Libor Švanda, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/LF/aVLLT0121c

.
V předmětu se podávají studentům ty znalosti latiny, příp.
řečtiny, které jim umožní rychle a účelně zvládnout významovou stránku termínů, jejich gramatickou formu a slovotvornou strukturu. Aby byli studenti schopni používat
řecko-latinskou lékařskou terminologii jazykově korektně
a s pochopením významu jednotlivých termínů, byla vy-

tvořena drilovací učebnice o celkem 27 lekcích obsahujících 3 905 slovíček k naučení. Jednotlivá slovíčka jsou
doplněna i o zvukové nahrávky výslovnosti. Aplikace Dril
používá tzv. spaced repetition techniku pro efektivní zapamatování si učiva.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Slovíčka jsou doplněna o zvukové nahrávky výslovnosti

Náhled na drilovací učebnici, studenti si volí, které lekce si aktivují v drilovacím systému k učení

.
.
Student volí, jak moc slovíčko věděl či ne a podle toho mu jej
algoritmus nabídne k procvičení
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.

Anatomie III - přednáška
.RNDr. Kateřina Vymazalová, Ph.D.

.MUDr. Ilona Klusáková, Ph.D.

.MUDr. Ivana Hradilová Svíženská, CSc.

.MUDr. Drahomíra Stančeva Pernicová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/LF/ZLAN0333p

.
Jednou ze součástí závěrečné zkoušky je absolvování
elektronického testu realizovaného přes Odpovědníky
v ISu. Testy obsahují kromě klasických testových otázek
také obrázky s částmi lidského těla. Vyučující rozdělili databázy otázek na základě tematických celků a závěrečný
test tak může obsahovat proporcionální zastoupení všech
celků.

Prezentace a další materiály včetně videí znázorňujících
pitvu hlavy studenti najdou v elektronické podobě v ISu.
Materiály i odpovědníky mají českou i anglickou verzi.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Testy obsahují i množství obrázků a kreseb

Studenti mají k dispozici ve studijních materiálech výukový film
pitvy hlavy

.
.
Výukové prezentace mají studenti v elektronické podobě v ISu
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.
.
Body z testů naleznou studenti v poznámkových blocích (pohled vyučujícího)

Fyziologie I - cvičení
.MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/LF/BKFY0121c

.
Studenti mají k dispozici veškeré prezentace, postupy
práce, rozvrhy a protokoly do praktik elektronicky ve studijních materiálech v ISu.
Součástí hodnocení je absolvování 3 průběžných testů
a úspěšné napsání zápočtového testu. Průběžný test, který
motivuje studenty k neustálé přípravě, se skládá z 10 ná-

hodně vybraných otázek. K úspěšnému zvládnutí je potřeba mít alespoň 50 procent správných odpovědí. Zápočtový test se skládá z 20 náhodně vybraných otázek.
Tady je nutno mít alespoň 60 procent správných odpovědí, aby měl student započteno.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.

.

. Studijní texty a materiály mají studenti k dispozici v elektronické podobě

Ukázka procvičovacího testu

.
.
Výsledky precvičovacích a zápočtových testů jsou v poznámkových blocích
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.
.
Studenti mají k dispozici cvičný odpovědník ”Vyzkoušejte si”

Anatomie II - seminář
.MUDr. Drahomíra Stančeva Pernicová, Ph.D.
.MUDr. Ilona Klusáková, Ph.D.

.MUDr. Ivana Hradilová Svíženská, CSc.

.MUDr. Roman Kopáčik
http://elportal.cz/katalog/LF/ZLAN0232s

.
Studenti musí prokázat základní znalosti probírané látky
formou tří zápočtových testů, které jsou rozprostřeny do
celého semestru. Testy jsou realizovány přes aplikaci Odpovědníky. Každý test má deset otázek a pro získání zápočtu je nutné získat z každého testu minimálně šest
bodů. Pro studenty, kteří nedosáhli minimálního počtu
bodů, je realizován jeden opravný termín. Testy jsou generované ISem rovnoměrně z deseti tematických sad otázek. Testy jsou jak v české, tak i v anglické mutaci pro
zahraniční studenty. Odpovědi studentů se skenují a vý-

sledky se automatizovaně vyhodnocují do poznámkových
bloků.
Ve studijních materiálech mají studenti k dispozici sadu
zjednodušených anatomických schémat, která se učí znát
i sami zakreslovat. Anatomické znalosti si mohou procvičit díky sadě rentgenových snímků s popisky, kterou mají
zveřejněnou v ISu.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Rentgenové snímky doplňují výklad, studenti je najdou ve Studijních materiálech v ISu

.
.
Zpracovaná anatomická schémata jsou zjednodušená, aby je
studenti zvládli i sami nakreslit
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.
Studenti zaznamenávají odpovědi do skenovacího archu pro
strojové zpracování

Oční patologie I
.MUDr. Monika Synková

.doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
http://elportal.cz/katalog/LF/BOOT0431

.
Ve spolupráci s techniky ISu proběhla digitalizace unikátních analogových starších záznamů operací a vyšetření na
VHS kazetách, ke kterým se studenti v dnešní době nemohli již dostat. Videa jsou studentům zpřístupněna přímo
ve studijních materiálech předmětu, kde si je mohou rov-

nou spustit, aniž by je museli stahovat. Díky videozáznamům se mohou více orientovat v patologických procesech
a onemocnění oka.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

Unikátní staré záběry z vyšetření si studenti pustí online
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.
Ke studiu mají k dispozici záběry z operací

Fyziologie II - cvičení
.MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/LF/BKFY0222c

.
Součástí hodnocení je absolvování 3 průběžných testů
a úspěšné napsání zápočtového testu. Průběžný test, který
motivuje studenty k neustálé přípravě, se skládá z 10 náhodně vybraných otázek. K úspěšnému zvládnutí je potřeba mít alespoň 50 procent správných odpovědí. Zápočtový test se skládá z 20 náhodně vybraných otázek.

Tady je nutno mít alespoň 60 procent správných odpovědí, aby měl student započteno.
Studentům jsou postupně zveřejňovány postupy práce
a protokoly do praktik elektronicky ve studijních materiálech v ISu.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Průběžný test pro procvičení probrané látky

Předmět je uzavřen zápočtovými testy

.
.
Protokoly mají studenti k dispozici elektronicky
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Farmakologie II - přednáška
.doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.

.doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

.doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D.

.doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. …
http://elportal.cz/katalog/LF/VLFA0722p

.
Přednášky předmětu jsou dostupné v české i anglické verzi
přes učební materiály v ISu.
Závěrečná zkouška je vedena formou vstupního multivýběrového testu přes agendu Odpovědníky v počtu 30-ti

otázek, které jsou náhodně generovány z několika tematických celků. V případě úspěšného absolvování vstupního
testu pokračuje zkouška ústním zkoušením tří náhodně vybraných otázek z problematiky.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Závěrečný test jako prerekvizita ústního zkoušení

Studenti skládají závěrečný test u PC v učebně

.
.
Výsledky testů pro jednotlivé termíny v poznámkových blocích
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Edukace v práci sestry
.PhDr. Natália Beharková, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/LF/BDPG041

.
Vstupní bránou do kurzu je interaktivní osnova, v níž studenti ke každému tématu najdou prezentaci, kterou lze
online procházet. Povinností studenta je vypracovat seminární práci na zvolené téma. Práce vyučující sbírá elektro-

nicky v odevzdávárně v IS MU, která se automaticky k nastavenému termínu uzavírá.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Přehrávání přednášek v interaktivní osnově

Studenti mají výukové prezentace přístupné online

.
.
Seminární práce odevzdávají studenti elektronicky do odevzdávárny v ISu
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Gynekologie
.MUDr. Atanas Ivan Belkov
http://elportal.cz/katalog/LF/BFGY051

.
Kromě prezentací v PDF formátu mají studenti předmětu
k dispozici ve studijních materiálech v ISu záznam gynekologické operace ”Poševní plastiky s použitím systému NAZCA”. Výukové video bylo pořízeno ve spolupráci s techniky ISu a díky němu vidí operatérovi ”téměř pod ruce”

a reálně na sále by takto dobře na operaci ani neviděli.
Záznam je pro výukové účely opatřen vysvětlujícím zvukovým komentářem.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

Záznam operace si studenti pustí online, doplňuje jej zvukový
komentář vyučujícího
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.
.
Prezentace mají studenti k dispozici v elektronické podobě ve
studijních materiálech v ISu

Chirurgie II
.MUDr. Tomáš Grolich, Ph.D.

.doc. MUDr. Jiří Podlaha, CSc.

.prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

.MUDr. Mgr. Petr Kysela, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/LF/MPCH0822

.
V předmětu mají studenti k dispozici sestříhaný záznam
operace střední laparotomie. Ve spolupráci s techniky ISu

byly doplněny popisky a slajdy. Studenti si záznam operace
mohou spustit online ve studijních materiálech předmětu.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

Operace je snímána z pohledu operatéra a je doplněna o slajdy
s popisky a výukovými texty
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Biologie I - přednáška
.Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D.

.Mgr. Kateřina Cetkovská, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/LF/ZLBI0121p

.
Předmět využívá interaktivní osnovu pro usnadnění organizace výuky. Obsahuje informace k předmětu, organizační pokyny i výukové materiály, které jsou postupně
zveřejňovány v průběhu semestru. Osnova je členěna tematicky podle jednotlivých přednášek. Pro každou přednášku uvádí předpokládané znalosti nutné k pochopení

probírané látky, související doporučenou studijní literaturu
a další studijní materiály k tématu. Po proběhnutí každé
přednášky jsou zde také zveřejňovány výukové prezentace
z přednášek.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

V interaktivní osnově najdou studenti všechny potřebné informace a zdroje předpokládaných znalostí
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.
.
Výukové prezentace mají studenti dostupné v elektronické podobě vždy po proběhnutí přednášky

Preventivní lékařství
.doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.

.Mgr. Aleš Peřina, Ph.D.

.MUDr. Kräuff Rainer Schwanhaeuser Wulff, MBA, Ph.D. et Ph.D., M.A. …
http://elportal.cz/katalog/LF/VLPL9X1

.
Kolokvium z preventivního lékařství probíhá formou skenovacích testů přes aplikaci Odpovědníky. V testu je celkem 20 otázek vždy s jedinou správnou odpovědí. Pro
úspěšné zvládnutí testu je nezbytné správně zodpovědět stanovený počet otázek. Testy jsou ISem generovány
zvlášť v české a anglické mutaci. Po naskenování jsou ve-

lice rychle automatizovaně opraveny a bodové výsledky
zpřístupněny v poznámkových blocích.
Materiály pro předmět jsou zveřejněny přes učební materiály v IS MU.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Materiály k výuce jsou studentům zveřejňovány v el. podobě

Sady otázkek pro české i anglické studenty

.
.
Skenovací archy umožňují rychlé zpracování, studenti na výsledky nemusí dlouho čekat
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.
.
Výsledky testů pro jednotlivé termíny v poznámkových blocích

MASARYKOVA UNIVERZITA

Filozoﬁcká
fakulta

Katalog e-learningu
Masarykovy univerzity

http://elportal.cz/katalog/FF
Kontakty: etech@ﬁ.muni.cz • http://is.muni.cz/etech/

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

.PhDr. Iva Zadražilová, Ph.D.

.Ing. Bc. Martina Nedomová, DiS.

.PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

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

.
.
Některé úkoly odevzdávají studenti prostřednictvím diskusních fór. Učitel je může hned ohodnotit
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.
.
V odpovědnících například studenti sestavují správné citace
přetahováním

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.

.

. Interaktivní osnova je výchozím zdrojem informací pro studenty

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

.

.

.
Překladová cvičení a eseje odevzdávají studenti v elektronické
podobě
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.
Výuku jazyka provází různá poslechová cvičení

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

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

Webová učebnice obsahuje studijní texty a především procvičování a interaktivní cvičení

.
.
Interaktivní cvičení umožňují procvičit si například správnou
tvorbu životopisu
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.
.
V procvičovacích testech mají například studenti sestavit jednotlivé kroky výběrového řízení

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

Studenti natáčejí videa a odevzdávají je prostřednictvím odevzdávárny

.
.
Přehlednou webovou učebnici využívají studenti pro doplnění
informací
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.
.
Autokorekční testy pomáhají připravit studenta na závěrečnou
zkoušku

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.

.

. Ke každé videonahrávce mají studenti množství tematických
cvičení

Všechna cvičení jsou rozdělená podle témat a odkazována
z interaktivní osnovy

.

.

.
Video a zvukové nahrávky jsou základem pro poslechová cvičení
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.
Zde například doplňují slova písně

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.

.

. Interaktivní osnova je rozcestníkem informací o jednotlivých
modulech

Úkoly odevzdávají studenti elektronicky do odevzdáváren

.

.

.
Diskuzní fóra jsou jedním ze základních nástrojů plně elearningového kurzu
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.
Belbinův test si mohou studenti vyplnit interaktivně

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Svoje prezentace studenti odevzdávají elektronicky

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

.
.
Natočené prezentace spolužáků pomáhají studentům pro přípravu jejich vlastních prezentací
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.
.
Osnova obsahuje videonávody i špatné příklady prezentací

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

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

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

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

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

.
.
K ukončení předmětu musí studenti úspěšně splnit elektronický test
Katalog e-learningu
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.
.
Své úkoly odevzdávají studenti každý týden elektronicky do
odevzdáváren

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

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

.
.
V interaktivní osnově je vždy odkazována teorie a příslušný
odpovědník
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.
Odpovědi studenti přetahují v tzv. drag and drop otázkách

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

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

.
.
Studenti nahrávají svou výslovnost a zvukové nahrávky následně odevzdávají do odevzdávárny
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.
.
Výsledky zkoušky i prezenci najdou studenti v poznámkové
bloku (pohled učitele)

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.

.

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

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

.

.

.
Procvičovací odpovědníky jsou základem pro průběžnou práci
studentů po celý semestr
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.
Překlady a eseje vkládají studenti do odevzdáváren

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

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

Díky procvičovacím odpovědníkům získají studenti zpětnou
vazbu

.
.
Každá seminární skupina odevzdává úkoly do své složky
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.
.
Videa k tématu si studenti pustí přímo z interaktivní osnovy

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Webová učebnice v sobě spojuje 4. výukové celky

Odpovědníky pomáhají studentům procvičit si nabyté znalosti

.

.

.
Slovní zásoba je zpracována včetně výslovnosti rodilé mluvčí
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.
Každá lekce obsahuje interaktivní cvičení

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Jednotlivé slepé mapy umožňují klikání a výběr přímo v obrázku

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. V otázkách zaměřených na vyhodnocovací stromy sestavují
studenti pravdivostní strom

Interaktivní osnova je přehledným rozcestníkem všech důležitých informací a dokumentů

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Procvičovací odpovědníky obsahují otázky s doplňováním mezer v textu

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

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

.PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D.

.doc. Mgr. Attila Kovács, Ph.D.

.prof. PhDr. Josef Krob, CSc.

.doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Výklad doplňují videa i animace

Výukovou webovou učebnici, texty i prezentace mají studenti
dostupné online

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

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

Webová učebnice obsahuje interaktivní ”tabulová” cvičení

.
.
Vznikají netradiční interaktivní prezentace, studenti na ně
vkládají do odevzdávárny odkaz
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.
.
Kontrolní otázky na konci kapitol obsahují například tzv. drag
and drop doplňování

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Webová učebnice je rozcestníkem multimediálních materiálů
k předmětu

Galerie obrázků a fotografií přibližují studentům éru kinematografie ve válčící Evropě

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova slouží v předmětu jako informační rozcestník

Abstrakty prezentací i dobrovolné domácí úkoly mohou studenti odevzdávat elektronickou cestou

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.

.

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

Znalosti si studenti procvičí v odpovědnících

.

.

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Studenti v odpovědnících například přetahují slovíčka na
správná místa

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

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

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

.
.
Studenti se na zkoušku připravují z čítanky textů, mohou si ji
stáhnout i do mobilních zařízení
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.
.
”Identifikační test” připravuje studenty na poznávání autorů
a děl na základě úryvku

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Interaktivní osnova je rozcestníkem a průvodcem pro studenty

Témata k ústní zkoušce si studenti vybírají přes Rozpisy témat

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova slouží jako přehledný rozcestník všech materiálů

Studenti se mohou zorientovat ve francouzských filmech díky
přehledné databázi

.
.
Vybrané rapové nahrávky jsou k dispozici ke spuštění přímo
v interaktivní osnově
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.
.
Titulky videa, překlady písní i dialogové listiny odevzdávají studenti prostřednictvím odevzdáváren

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

.PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.

.Mgr. Veronika Tlapáková

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. V interaktivní osnově si studenti mohou přímo spustit tematická videa

Úkoly na jednotlivá cvičení odevzdávají studenti do příslušných odevzdáváren

.
.
Zpětná vazba je důležitá, studenti ji získají přes poznámkové
bloky (pohled učitele na aplikaci)
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.
.
Výukové prezentace mají studenti dostupné z interaktivní osnovy

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova je výchozím zdrojem informací pro studenty

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

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

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

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

.
.
Studenti mají k dispozici procvičovací testy
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.
Studenti odevzdávají překlady do elektronických odevzdáváren

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Náhled úvodní strany webové učebnice Úvod do softwarových studií

.
.
Studenti si mohou získané znalosti procvičit na otázkách s klíčem
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Studenti odevzdávají kritické rešerše elektronicky

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

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.

.

. V odpovědnících jsou pro studenty připravena poslechová cvičení

Interaktivní osnova provází studenta semestrem

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

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

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Webová učebnice poskytuje základní studijní texty a multimédia pro výuku předmětu

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

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

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

V interaktivní osnově je hned v úvodu píseň

Cvičení odevzdávají studenti elektronicky do odevzdávárny

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Interaktivní osnova obsahuje velké množství multimediálních
ukázek a dokumentů

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova slouží jako přehledný rozcestník materiálů
v předmětu

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

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Čítanka textů provází studenta probíranými tématy a oblastmi

K dispozici mají studenti úryvky textů

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

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

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

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

V interaktivní osnově studenti najdou materiály do hodin výuky

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

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

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

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Výukové prezentace mají studenti k dispozici v elektronické
podobě v ISu

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

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

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

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

.Mgr. Jakub Cigán, Ph.D.

.doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.

.Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

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

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Ke každému týdnu mají studenti dostupné všechny potřebné
informace a odkazy

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Studenti odevzdávají své komentáře do odevzdáváren v elektronické podobě

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

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

Buddhismus
.doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

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

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Seminární práci odevzdávají studenti do odevzdávárny

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

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

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

.Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.

.Mgr. Milan Fujda, Ph.D.

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Výukové texty mají studenti dostupné ze studijních materiálů
v ISu

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Studenti vyznačují své odpovědi do skenovacího archu

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

.
.
Výsledky se automaticky převedou do poznámkových bloků
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.

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

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

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

Skenovací testy umožňují míchání odpovědí, studenti nemohou tak snadno opisovat
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.
.
Výsledky z testů studenti uvidí v poznámkovém bloku (pohled
učitele)

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova je výchozím zdrojem informací pro studenty

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

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

MASARYKOVA UNIVERZITA

Právnická
fakulta

Katalog e-learningu
Masarykovy univerzity

http://elportal.cz/katalog/PrF
Kontakty: etech@ﬁ.muni.cz • http://is.muni.cz/etech/

Human Rights in Europe
.doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M.

.JUDr. Michal Hájek, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PrF/MVV32K

.
V předmětu je k dispozici interaktivní osnova, která slouží
jako rozcestník ke kurzu, kde jsou informace ke kurzu,
podklady ke kontaktní výuce i doplňující studijní materiály.
Dále byla ve spolupráci s techniky IS MU zpracována speciální výuková pomůcka tzv. Interaktivní mapa pro lidská
práva (Human Rights Interactive Map, zkráceně HRIM).

Smyslem této interaktivní mapy je poskytnout studentům
možnost nahlédnout do zeměpisné oblasti působnosti základních univerzálních a regionálních nástrojů na ochranu
lidských práv.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Výuková pomůcka - Interaktivní mapa lidských práv

V interaktivní osnově jsou pro studenty k dispozici podklady
ke kontaktní výuce

.
.
Menu umožňuje zobrazit jen vybrané smlouvy a ke každé má
student podrobnosti na rozklik
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.

Počítačové zpracování odborného textu
.Ing. Milan Kolka, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PrF/MVE002K

.
Předmět je vyučován plně e-learningovou formou. Učivo
je rozděleno do šesti bloků, studium každého bloku trvá
dva týdny. Výklad je zajištěn videonahrávkami (tzv. video tutoriály), které názorně vysvětlují problematiku probíraných témat. Studenti mají k dispozici dvě interaktivní
osnovy, jednu s organizačními pokyny ke kurzu, druhou
(tzv. obsahovou) s informacemi ke studiu jednotlivých
bloků.
Na začátku každého bloku se vždy odkryje videonahrávka
s výkladem a zpřístupní se příslušné studijní materiály vč.
zadání povinného úkolu. Do konce bloku student odevzdá u pěti bloků domácí práci do příslušné odevzdávárny

a u jednoho bloku vyplní elektronický test v IS MU. Odpovědník je tematicky zaměřen na správnou sazbu češtiny
a je v něm použita speciální klávesnice, která byla vytvořena ve spolupráci s techniky IS MU. Předmět je ukončen
prakticky zaměřeným testem, který probíhá v PC učebně
a ve kterém se ověřují osvojené dovednosti.
V průběhu celého kurzu je komunikace s vyučujícím směřována do tematického diskusního fóra předmětu s předem danou strukturou vláken. Průběžné samostatné úkoly
studentů i jejich závěrečné práce jsou hodnoceny automaticky s použitím vlastní...
(zkráceno)

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Ukázka z interaktivní osnovy

Výuková videa pomáhají studentům zorientovat se ve zpracování odborného textu

.
.
Otázky s použitím speciální klávesnice na doplňování znaků
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.
.
Komunikace probíhá i prostřednictvím Tematického diskusního fóra

Jazyk I.3. - němčina pro právníky
.PhDr. Eva Šrámková
http://elportal.cz/katalog/PrF/MP306Z

.
V předmětu je zavedena interaktivní osnova, ve které studenti mají odkazy na volně dostupné zdroje týkající se výuky německého jazyka. Pro procvičování slovní zásoby je
jim k dispozoci učebnice v aplikaci Dril, kde je v 9 lekcích

966 jazykových kartiček. Ke každé lekci jsou připraveny
procvičovací odpovědníky obsahující otázky s video, audio ukázkami a také otázky s obrázky.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Poslechová cvičení a testy s videoukázkami lépe napomáhají
učení jazyka

V interaktivní osnově mají studenti odkazy na procvičovací
testy i volně dostupné materiály

.
.
Studenti mají k dispozici 966 jazykových kartiček k učení
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.
.
Rozhraní aplikace Dril, studentům jsou náhodně nabízeny kartičky a oni volí, zda je věděli

Kapitoly z českého středověkého práva
.Mgr. et Mgr. Naďa Fiedlerová, Ph.D.

.JUDr. PhDr. Jakub Razim, Ph.D. et Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PrF/MVE001Z

.
Prostřednictvím e-learningových nástrojů v IS MU byl
vytvořen e-learningový kurz, který obsahuje průvodce
e-learningovým kurzem a šest tematicky sevřených výukových modulů. Kurz je zaměřen na studium, četbu a rozbor právních textů. Každý modul obsahuje autorský text
od vyučujících, jenž je úvodem k tématu, povinnou literaturu k nastudování daného problému a zadání úkolu.

Plnění úkolu je realizováno prostřednictvím tematických
diskusních fór. Příspěvky studentů jsou nejdřív ohodnoceny a následně je umožněno studentům seznámit se s příspěvky ostatních studentů k dané problematice. Na závěr
je pro studenty připraven odpovědník, kde si mohou ověřit
základní znalosti.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

V interaktivní osnově najdou studenti všechny potřebné informace

.
.
Tahací otázka ze závěrečného procvičení
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.
Anotace v diskusi je přímo hodnocena do poznámkového
bloku a dodána zpětná vazba

Právní informatika
.JUDr. Danuše Spáčilová

.doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D.

.JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PrF/BZ209K

.
Výuka předmětu v bakalářskému studiu v kombinované
formě probíhá v PC učebně a je založena na praktickém
osvojení vyučovaných dovedností. Materie učiva je rozdělena do 4 modulů, které studenti musí zvládnout.
Docházka je evidována prostřednictvím aplikace Poznámkové bloky v podobě čísla absolvovaného cvičení. Komunikace je směřována do diskusního fóra předmětu, ve kterém vyučující reagují na dotazy studentů nejen k organizaci výuky, ale i k jednotlivým výukovým modulům.
Výchozím studijním zdrojem pro studenty je podrobná
interaktivní osnova, ve které najdou veškeré informace
k průběhu výuky, její organizaci, hodnocení, které je ku-

mulativní a studenti musí splnit určité podmínky, na jejichž základě získají závěrečné hodnocení. V osnově jsou
uvedeny základní i doporučené studijní materiály, informace o přístupech k vyučovaným právním informačním
zdrojům. Dále jsou zde přehledně zpracovány doporučené
volně dostupné EIZ z oblasti práva. Interaktivní osnova tak
mj. plní funkci rozcestníku k těmto zdrojům.
Praktické příklady k řešení na jednotlivých cvičeních jsou
zveřejňovány prostřednictvím sdíleného dokumentu v Google Disku. Jsou tak využívány externí služby, které...
(zkráceno)

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. V osnově jsou i interaktivní tutoriály s komentáři provázející
studenty krok za krokem programy

Na praktických příkladech spolupracují studenti ve sdílených
Google dokumentech v univerzitním účtu

.
.
Odpovědníky jako možnost náhradního plnění za neúčast na
cvičení
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.
.
Volné odpovědi jsou hodnoceny do poznámkových bloků

Jazyk I.1. - němčina pro právníky
.PhDr. Eva Šrámková
http://elportal.cz/katalog/PrF/MP108Z

.
V předmětu je zavedena interaktivní osnova, ve které studenti mají odkazy na volně dostupné zdroje týkající se výuky německého jazyka. Pro procvičování slovní zásoby je
jim k dispozoci učebnice v aplikaci Dril, kde je v 10 lekcích

celkem 1384 jazykových kartiček. Ke každé lekci jsou připraveny procvičovací odpovědníky s otázkami s obrázky.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. V deseti lekcích mají studenti v drilovací učebnici připraveno
1384 slovíček

Rozhraní, přes které se studenti slovíčka učí pokročilou metodou opakování s prodlevami

.
.
Interaktivní osnova obsahuje základní informace a odkazy
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.
.
Procvičovací odpovědníky obsahují i doplňující obrázky a
schémata

Občanské právo II
.prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.

.prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.

.prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.

.JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. …
http://elportal.cz/katalog/PrF/MP311Z

.
Vysokokapacitní povinný předmět, ve kterém jsou jak
přednášky, tak seminární výuka. Má zavedeno několik interaktivních osnov. Tyto osnovy jsou zpracovány pro potřeby seminární výuky, kterou vede několik vyučujících.
Všechny osnovy pokrývají tematicky probíraný obsah. Obsahují odkazy na prezentace přednášek, na studijní materiály určené pro jednotlivá cvičení. Jsou zde také zpracovány

sylaby jednotlivých témat a studenti zde mají dostupné organizační informace k průběhu a ukončení výuky.
Seminární úkoly studenti odevzdávají prostřednictvím dílčích odevzdáváren. V předmětu jsou využívány procvičovací odpovědníky. Závěrečné zkoušení probíhá prostřednictvím skenování testů do IS MU. Výsledky jsou zveřejněné v poznámkových blocích.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. V předmětu jsou k dispozici interaktivní osnovy některých seminárních skupin

Náročná témata v osnově odlehčují generované komiksy

.
.
Rozbory judikátů odevzdávají studenti elektronickou cestou
do odevzdáváren
Katalog e-learningu
7. ledna 2023

.
.
Závěrečné zkoušení probíhá prostřednictvím skenování testů
do IS MU

Jazyk I.4. - angličtina pro právníky
.Mgr. Barbora Chovancová, Ph.D.
.Mgr. Alena Hradilová, Ph.D.

.Mgr. Štěpánka Bilová, Ph.D.

.PhDr. Hana Kallus, M.A., Ph.D.

.Mgr. Radmila Doupovcová
.Mgr. Radek Šimek, Ph.D. …
http://elportal.cz/katalog/PrF/MP409Zk

.
Tento povinný jazykový předmět má sdílené studijní materiály s volitelným předmětem (PrF:MV612Zk), protože
výuka je identická a studenti obou předmětů mají stejný
rozsah učiva. Výchozím studijním zdrojem je interaktivní
osnova, která plní funkci rozcestníku ke kurzu s cílem
usnadnit studentům práci se studijními materiály tak, aby
zvládli požadavky na studium právní angličtiny ve třetím semestru. Ve studijních materiálech studenti naleznou pracovní sešity na každý seminář, výukové materiály
a video nahrávky z prezentací studentů na seminářích.

níků obsahujících interaktivní procvičování s multimediálními otázkami (audio a video nahrávky), tahací otázky
(tzv. drag and drop), doplňovačky, otázky s obrázky
a texty na čtení s porozuměním. Procvičovací odpovědníky jsou zaměřeny jednak na získání prezentačních dovedností, jednak na osvojení učiva (slovní zásoby, práce
s textem).
Do seminárních odevzdáváren jsou vkládány písemné domácí úkoly (tzv. writing assignment), vyučující texty opravují a vkládají studentům zpětnou vazbu.
V tomto předmětu byly realizovány tři...
(zkráceno)

Pro domácí přípravu a procvičování jazykových kompetencí je připraveno velké množství tematických odpověd-

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Elektronické testy obsahují i poslechová cvičení

Interaktivní osnova usnadňuje studentům práci se studijními
materiály

.
.
Své úkoly odevzdávají studenti elektronicky
Katalog e-learningu
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.
.
Na každý seminář mají studenti k dispozici pracovní sešity
v elektronické podobě

Jazyk I.3. - angličtina pro právníky
.Mgr. Barbora Chovancová, Ph.D.
.Mgr. Alena Hradilová, Ph.D.

.Mgr. Štěpánka Bilová, Ph.D.

.PhDr. Hana Kallus, M.A., Ph.D.

.Mgr. Radmila Doupovcová
.Mgr. Radek Šimek, Ph.D. …
http://elportal.cz/katalog/PrF/MP309Z

.
Tento povinný jazykový předmět má sdílené studijní materiály s volitelným předmětem (PrF:MV510Z), protože
výuka je identická a studenti obou předmětů mají stejný
rozsah učiva. Výchozím studijním zdrojem je interaktivní
osnova, která plní funkci rozcestníku ke kurzu. Jejím cílem je usnadnit studentům práci se studijními materiály
tak, aby zvládli požadavky na studium právní angličtiny
ve třetím semestru. Ve studijních materiálech studenti naleznou pracovní sešity na každý seminář.

Pro domácí přípravu a procvičování jazykových kompetencí je připraveno 13 tematických odpovědníků obsahujících interaktivní procvičování s multimediálními otázkami (audio a video nahrávky), tahací otázky (tzv. drag
and drop), doplňovačky, otázky s obrázky a texty na čtení
s porozuměním. Účelem je, aby si studenti osvojili požadovanou slovní zásobu a porozuměli odbornému textu. Do
seminárních odevzdáváren jsou vkládány písemné domácí
úkoly (tzv. writing assignment).

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Záznamy vybraných přednášek zahraničních odborníků jsou
dostupné ve studijních materiálech

Interaktivní osnova slouží jako přehledný rozcestník materiálů

.
.
Ukázka jedné tzv. tahací otázky z odpovědníku
Katalog e-learningu
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.
.
Své úkoly odevzdávají studenti elektronicky do připravených
odevzdáváren

Evropské mezinárodní právo soukromé
.doc. JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PrF/BEV501Zk

.
Pro studenty tohoto předmětu je připravena interaktivní
osnova, která slouží jako výuková pomůcka umožňující
studentům získat lepší přehled v probíraném učivu. Jsou
zde mj. uvedeny veškeré důležité informace k organizaci a průběhu výuky, podmínkám pro úspěšné ukončení
předmětu, studijní literatura a právní předpisy k celému
předmětu, stejně tak jako k dílčím tématům.

Osnova je pak dále dělena tematicky podle jednotlivých
probíraných okruhů. Pro každé téma jsou uvedené odkazy na prezentace, studijní literaturu, úkoly požadované
na konkrétní přednášku a kontrolní otázky.
Jako doplňující studijní zdroj slouží studentům elektronická
multimediální publikace zveřejněná na Elportále MU, která
vznikla ve spolupráci s techniky IS MU.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Webová učebnice doplňuje studijní zdroje v předmětu

Díky osnově studenti získají lepší přehled v probíraném učivu

.
.
Výukové prezentace mají studenti zveřejněné v ISu
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.

České a československé právní dějiny novověku - seminář
.Mgr. et Mgr. Naďa Fiedlerová, Ph.D.

.doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int.

.prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
http://elportal.cz/katalog/PrF/MP201Z

.
Výuka tohoto povinného předmětu probíhá formou seminářů, studenti jsou rozděleni do více než dvaceti seminárních skupin a podílí se na ní tři vyučující.
Každý vyučující má pro své semináře zpracovány podklady
k výuce.
Pro studenty seminářů dr. Štachové je k dispozici rozsáhlá
interaktivní osnova, která obsahuje informace k organizaci
seminární výuky, studijní materiály vztahující se k probíraným tématům na seminářích, doplňující zdroje, a to jak
obrazové materiály, tak odkazy na volně dostupná výuková videa, zejména z Archivu ČT (Historie CS). Studentům je k dispozici také závěrečný procvičovací odpovědník,

ve kterém si mohou ověřit své znalosti před zápočtovým
testem.
Pro studenty seminářů dr. Tauchena je určena webová
učebnice České a československé právní dějiny novověku přístupná ve studijních materiálech předmětu v jeho
složce. Dále v této složce naleznou studenti studijní dokumenty k jednotlivým seminářům a na každý seminář je
zpracován sylabus. Pro studenty těchto seminárních skupin je zaveden systém odevzdáváren, do kterých odevzdávají vypracované úkoly, které zajišťují aktivní přípravu na
další seminář.
Studentům seminářů prof. Vojáčka je určena ve... (zkráceno)

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova obsahuje kromě textu i doprovodné tematické obrázky

Výklad je doplněn o videa z archivu ČT, která si studenti spustí
rovnou v osnově

.
.
Před písemkou si studenti mohou procvičit, co se naučili, v připraveném odpovědníku
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.
.
Webová učebnice doplňuje výklad o obrazový materiál, dokumenty a videa

Exekuční a insolvenční právo
.JUDr. Radim Chalupa, Ph.D.

.JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

.Mgr. Tereza Pondikasová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PrF/MP614Zk

.
Výuka je rozdělena do dvou předmětů, v jednom probíhají přednášky, ve druhém je realizována povinná seminární výuka. Studijní materiály obou předmětů se prolínají, proto jsou v IS MU sdílené a uspořádané do několika
interaktivních osnov.
V první osnově studenti naleznou přehled jednotlivých
přednášek, jejich sylaby, jednotlivé prezentace a studijní
literaturu k nim. Další osnovy se věnují seminární výuce
jednotlivých vyučujících. Zde studenti jednotlivých seminářů mají veškeré informace k průběhu, organizaci a náplni výuky. Zadání příkladů na seminář, podmínky plnění
a odkazy na dílčí odevzdávárny v IS MU, kam mají stu-

denti za povinnost před každým seminářem odevzdat svůj
vypracovaný úkol.
Předmět je ukončen tzv. kombinovanou zkouškou, která
se skládá z písemné a ústní části. Písemná část je realizována pomocí Odpovědníků, skenováním odpovědních archů a jejich automatickým vyhodnocením v IS MU.
Ústní část následuje po úspěšném absolvováním písemného testu. Test obvykle probíhá dopoledne, ústní zkoušení pak odpoledne. Testy skenuje technik IS MU ihned
po dopsání testu. Výsledky jsou zveřejňovány v poznámkových blocích. Studenti, kteří obdrží z písemného testu
A,...
(zkráceno)

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Písemnou část tvoří skenovací testy, aby byl výsledek znám
ještě téhož dne pro ústní zkoušku

Studenti naleznou všechny důležité informace v interaktivní
osnově

.
.
Každá seminární skupina má otevřenou svoji odevzdávárnu,
kam studenti vkládají úkoly
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.
.
Výukové prezentace mají studenti k dispozici v elektronické
podobě

Obecné právní dějiny
.prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.

.doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int.
http://elportal.cz/katalog/PrF/MP103Zk

.
V předmětu je k dispozici velké množství studijních a ukázkových materiálů jako např. historické dokumenty, obrazový materiál, mapy a videa. Ve spolupráci s techniky ISu
byla vytvořena pro studenty webová učebnice, kde mají
všechny tyto materiály přehledně dostupné. Učebnice je
dostupná ve studijních materiálech předmětu. Dokumenty
a obrazový materiál je členěn do časových os, aby měli
studenti vazbu o posloupnosti jednotlivých textů a smluv.

Dobové mapy mohou studenti studovat ve vysokém rozlišení, aby rozpoznali jednotlivé detaily. K tématu obecných
právních dějin se váže množství videí dostupných na serveru YouTube, tam byly studentům vybrány takové, které
jsou relevantní pro jejich samostudium a je na ně v učebnici
odkazováno.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.

.

. Webová učebnice slouží studentům jako základní rozcestník
materiálů v kurzu

Dokumenty jsou odkazované přímo z časových os

.
.
Bez dobových map se studenti právních dějin neobejdou
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.
.
Vybraná videa ze serveru YouTube jsou členěna podle témat

Právo vysokých škol se zaměřením na správní rozhodování
.JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PrF/MVD023K

.
Povinně volitelný předmět má vytvořenou interaktivní osnovu, která obsahuje kompletní informace k výuce, její organizaci, průběhu, způsobu ukončení a náplni. Studenti
zde najdou podrobné zadání na seminář, a to včetně povinné i doporučené literatury a vybrané judikatury k pro-

studování. Závěrečné práce jsou odevzdávány prostřednictvím odevzdávárny v IS MU. Studenti mohou ke svému
studiu využít elektronickou výukovou publikaci zveřejněnou na Elportále MU.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. V elektronické učebnici naleznou studenti studijní texty v přehledné formě

Kompletní informace k výuce jsou pro studenty přehledně zveřejněny v interaktivní osnově

.
.
Procvičovací testy otázek typu Ano/Ne umožní studentům
zjistit, zda látce dobře porozuměli
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.
.
Úkol odevzdávají studenti v připraveném formuláři prostřednictvím odevzdárny

Římské právo I
.doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PrF/MP106Z

.
V předmětu je využívána interaktivní osnova, která slouží
jako výchozí zdroj informací k předmětu. Studenti zde najdou stěžejní literaturu, informace k organizaci výuky a jejímu ukončení. Osnova je rozdělena na část k přednáškám,
kde jsou k dispozici jednotlivé prezentace, a k seminářům.
Pro seminární výuku mají studenti k dispozici studijní pod-

klady a své úkoly potom odevzdávají elektronickou cestou
do připravené odevzdávárny. Zápočtový test je realizován
prostřednictvím odpovědníků v IS MU a je možné ho složit
odkudkoliv v průběhu stanovených 14 dní.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Interaktivní osnova je výchozím zdrojem informací pro studety

Studenti mají k dispozici i historické mapy, fotografie, časové
osy

.

.

.
Úkoly odevzdávají studenti pro připravené odevzdávárny
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.
Zápočtový test probíhá elektronickou formou

Jazyk I.2. - angličtina pro právníky
.Mgr. Barbora Chovancová, Ph.D.
.Mgr. Alena Hradilová, Ph.D.

.Mgr. Štěpánka Bilová, Ph.D.

.PhDr. Hana Kallus, M.A., Ph.D.

.Mgr. Radmila Doupovcová
.Mgr. Radek Šimek, Ph.D. …
http://elportal.cz/katalog/PrF/MP210Z

.
Tento povinný jazykový předmět má sdílené studijní materiály s volitelným předmětem (PrF:MV416K), protože
výuka je identická a studenti obou předmětů mají stejný
rozsah učiva. Výchozím studijním zdrojem je interaktivní
osnova, která plní funkci rozcestníku ke kurzu. Jejím cílem je usnadnit studentům práci se studijními materiály
tak, aby zvládli požadavky na studium právní angličtiny
ve druhém semestru. Ve studijních materiálech studenti
naleznou pracovní sešity na každý seminář.
Pro domácí přípravu a procvičování jazykových kompetencí je připraveno 23 tematických odpovědníků, které
jsou stěžením výukovým materiálem a svým rozsahem

pokrývají probírané učivo na seminářích. Odpovědníky
obsahují interaktivní procvičování, jsou zde multimediální
otázky (audio a video nahrávky), tahací otázky (tzv. drag
and drop), doplňovačky, otázky s obrázky a texty na čtení
s porozuměním. Smyslem procvičování je, aby si studenti
osvojili požadovanou slovní zásobu a porozuměli odbornému textu.
Do seminárních odevzdáváren jsou vkládány písemné domácí úkoly (tzv. writing assignment). Administrace kurzu
(splnění podmínek, výsledky zápočtového testu atp.) probíhá prostřednictvím...
(zkráceno)

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.

.

. Odpovědníky obsahují cvičení s multimédii i cvičení s přetahovacími a doplňovacími otázkami

Interaktivní osnova slouží jako přehledný rozcestník všech materiálů

.

.

.
Informace o splnění úkolu evidují vyučující v poznámkovém
bloku
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.
Studenti odevzdávají úkoly v elektronické podobě

Záruky zákonnosti ve veřejné správě
.JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.

.Mgr. Bc. Alžbeta Králová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PrF/NV304K

.
Předmět pro studenty kombinovaného navazujícího studia
má vytvořenou interaktivní osnovu, ve které studenti najdou informace k blokové výuce, prezentace z přednášek,
odkazy na doporučenou literaturu k samostudiu a ke každému bloku je k dispozici procvičovací odpovědník. Ně-

které otázky byly zpracovány originální formou, a to do
tzv. tahací (drag and drop) otázky. Závěrečné práce odevzdávají studenti prostřednictvím odevzdávárny.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Studenti doplňují v odpovědnících schéma procesu

Některé otázky jsou zpracovány interaktivní přetahovací formou

.
.
Interaktivní osnova je základním rozcestníkem kurzu
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.
.
Vypracované eseje odevzdávají studenti elektronicky do odevzdávárny

České právní dějiny a film – manipulace s lidmi a historií
.prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.

.doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int.
http://elportal.cz/katalog/PrF/MVV35K

.
Pro výuku byla techniky ISu zpracována webová učebnice. Ta zahrnuje celkem šest ústředních filmů, kterými
se kurz zabývá, protože tématem kurzu je vztah českého
filmu a právních dějin. Na příkladu několika českých filmů
zkoumá dobové manipulace s lidmi a historickými událostmi, rozdíly mezi středověkým a současným pojetím
práva či jeho srovnáním s uměleckým viděním světa.

Studenti mají učebnici ve studijních materiálech předmětu
k samostudiu a přípravě na zkoušku. Ke každému filmu
jsou studentům k dispozici stěžejní i doplňující materiály,
odkazy na filmové ukázky, obrazový materiál nebo další
literaturu k tématu.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Studenti předmětu mají k dispozici webovou učebnici

Úkoly a otázky k nastudování následně studenti zodpovídají
na kontaktní výuce

.
.
Filmové ukázky jsou odkazovány na server YouTube
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.
.
Jednotlivé filmy si studenti mohou připomenout i prostřednictvím fotogalerie

Právní informatika
.JUDr. Danuše Spáčilová

.doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D.

.JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PrF/MP314K

.
Výuka tohoto povinného předmětu je založena na praktickém osvojení vyučovaných dovedností, proto probíhá v PC učebně v rámci seminárních skupin. Základní
e-learningovou agendou jsou Odpovědníky. Jejich prostřednictvím - plněním praktických úkolů - je na konci
každého semináře ověřováno, zda si studenti osvojili probírané učivo. Zároveň povinné vyplnění odpovědníku na
semináři slouží pro některé seminární vyučující jako evidence docházky, která je také bodově hodnocena.
Závěrečný test je realizován opět prostřednictvím Odpovědníků v PC učebně. Studenti řeší praktické úkoly na základě zadání v odpovědníku, kam výsledky své práce také

zaznamenávají. Jejich odpovědi jsou následně hodnoceny,
využívá se k tomu funkce ve Správě odpovědníků: Odpovědi - ”chci hodnotit do pozn. bloku”. Jak průběžná aktivita studentů, tak výsledky z termínů závěrečných testů
jsou evidovány v poznámkových blocích.
Úspěšné ukončení předmětu kolokviem se skládá ze dvou
částí: 1. získání minimálně požadovaného počtu bodů za
průběžné odpovědníky, 2. dosažení minimálního počtu
bodů ze závěrečného testu v rámci zkušebního termínu.
Studentům předmětu je samozřejmě k dispozici podrobná
interaktivní...
(zkráceno)

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.

.

. Na konci každého semináře je ověřováno, zda si studenti osvojili probírané učivo

V interaktivní osnově se studenti dobře zorientují

.

.

.
Kromě odpovědi uvádějí studenti také pramen, ze kterého čerpají
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.
Docházka v předmětu je také hodnocena body

České a československé právní dějiny novověku
.prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.

.doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int.
http://elportal.cz/katalog/PrF/MP201Zk

.
Webová učebnice (dostupná ve studijních materiálech)
České a československé právní dějiny novověku slouží jako
studijní opora stejnojmenného kurzu. V kurzu je využíváno velké množství studijních materiálů jako historickoprávní dokumenty, obrazový materiál, videa či kontrolní
otázky a rozšiřující literatura. Po technické stránce ji při-

pravili pracovníci ISu. Forma webové učebnice přehledně
studijní materiály třídí dle historického období a doplňuje
o interaktivní prvky či další rozšiřující zajímavé odkazy. Studenti tak mají k dispozici komplexní studijní materiál.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Webová učebnice obsahuje přehledně rozdělené dokumenty

Obrazový materiál k tématům je prezentován v galeriích

.
.
Webová učebnice - časová mapa s právními dokumenty
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.
.
Přehled tematických výukových videí, která vyučující vybral ze
serveru YouTube

Mezinárodní právo soukromé I
.prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
.doc. JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

.doc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.

.JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PrF/MP504Z

.
Ve velkokapacitním povinném předmětu, jehož výuka je
členěna na přednášky a semináře, jsou zavedeny dvě interaktivní osnovy kopírující rozvržení výuky. První osnova
poskytuje obecné informace k předmětu, k průběhu výuky a k jeho ukončení, dále podklady a doplňující informace k jednotlivým přednáškám, přehled povinné a doporučené studijní literatury (obecně i k jednotlivým tématům zvláště), přehled pramenů právní úpravy, odkazy
na elektronické zdroje a další užitečné informace. Je rozdělena tematicky a řazena chronologicky dle jednotlivých
přednášených okruhů.

Druhá osnova obsahuje informace vztahující se k organizaci a průběhu seminární výuky, k jednotlivým probíraným
tématům, právním předpisům. Dále jsou zde zveřejněny
podmínky udělení zápočtu. Každé téma probírané na seminářích je zpracováno formou podosnovy. Studenti zde
najdou zadání povinné literatury, právních předpisů, prezentace a kontrolní otázky. Znalosti si studenti mohou procvičit v odpovědnících.
Studenti s povoleným ISP odevzdávají své seminární práce
prostřednictvím odevzdávárny v ISu.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Náhled interaktivní osnovy vztahující se k přednáškám

Studenti si mohou procvičit své znalosti v rámci procvičovacích
odpovědníků

.
.
Náhled interaktivní osnovy vztahující se k semináři, ta je více
odlehčena humornými obrázky k tématu
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.
.
Z osnovy jsou odkazovány zadání úkolů i příklady na semináře

Úvod do práva informačních technologií
.doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D.

.prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

.JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D.

.JUDr. Danuše Spáčilová

.JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. …
http://elportal.cz/katalog/PrF/MV846K

.
Výuka tohoto předmětu probíhá formou přednášek a seminářů. Studenti najdou veškeré informace k průběhu
kurzu, jeho náplni i způsobu ukončení v interaktivní osnově. K seminární části výuky je zde zadána povinná příprava na jednotlivé semináře, úkoly (tzv. povinná plnění)
se vkládají do příslušných odevzdáváren či vyplňují připravené odpovědníky.

V dílčích podosnovách jsou pak zpracována jednotlivá probíraná témata, a to formou osnovy, základních tezí, jsou
zadány povinné a doporučené studijní zdroje a relevantní
judikatura.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova je výchozím zdrojem informací pro studenty

Seminární plnění i závěrečné seminární práce odevzdávají studenti do odevzdáváren

.
.
Prezentace mají studenti dostupné online v rámci Google prezentace
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.
.
Úkoly na seminář vypracovávají studenti prostřednictvím odpovědníku v IS MU

Právo životního prostředí I
.doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.

.doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.

.doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc.

.JUDr. Jana Dudová, Ph.D.

.JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. …
http://elportal.cz/katalog/PrF/MP805Z

.
Výuka tohoto povinného velkokapacitního předmětu je
rozdělena do přednášek a seminářů. Povinná seminární
výuka má více než 20 seminárních skupin a podílí se na
ní několik vyučujících. Studijní materiály obsahují velké
množství souborů (podklady pro seminární výuku, prezentace k přednáškám, doplňující studijní materiály atp.).
Každý vyučující má svoji složku, ve které studentům zpřístupňuje materiály k výuce, a dle vlastního uvážení spravuje svoji vlastní interaktivní osnovu, vztahující se jen
k jeho výuce.

Studenti zpracovávají z každého semináře tzv. seminární
plnění, které odevzdávají prostřednictvím systému odevzdáváren v IS MU. Odevzdávárny jsou členěny podle seminárních skupin a v každé skupině je pro každý seminář
připravena složka. Systém přístupových práv a přesné nastavení zajišťuje, že se studentům nabízí pouze jejich odevzdávárny, čímž je zamezeno vkládání do jiných složek.
Takto zavedený systém složek a jeho nastavení lze kopírovat do dalších období.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Studenti některých seminárních skupin mají k dispozici interaktivní osnovy

.
.
Zadání na semináře mají buď studenti ve studijních materiálech, nebo v osnovách elektronicky
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.
Připravené rozsudky a usnesení vkládají studenti do systému
odevzdáváren

Jazyk I.1. - angličtina pro právníky
.Mgr. Barbora Chovancová, Ph.D.
.Mgr. Alena Hradilová, Ph.D.

.Mgr. Štěpánka Bilová, Ph.D.

.PhDr. Hana Kallus, M.A., Ph.D.

.Mgr. Radmila Doupovcová
.Mgr. Radek Šimek, Ph.D. …
http://elportal.cz/katalog/PrF/MP111Z

.
Tento povinný jazykový předmět má sdílené studijní materiály s volitelným předmětem (PrF:MV313Z), a to z toho
důvodu, že po obsahové stránce je výuka identická. Studenti obou předmětů musí zvládnout stejný rozsah učiva.
Výchozím studijním zdrojem je interaktivní osnova, která
plní funkci rozcestníku ke kurzu, jejím cílem je usnadnit
studentům práci s dostupnými studijními zdroji a poskytnout jim relevantní informace ke studiu právní angličtiny
v prvním semestru.
Ve studijních materiálech jsou vložené pracovní sešity na
každý seminář. Pro domácí přípravu a procvičování jazykových kompetencí je připraveno 13 odpovědníků, které

obsahují interaktivní procvičování, jsou zde tahací otázky
(tzv. drag and drop), doplňovačky či otázky s obrázky.
Účelem procvičování je, aby si studenti osvojili slovní zásobu, porozuměli odbornému textu a procvičili si výslovnost.
Do seminárních odevzdáváren jsou vkládány písemné domácí úkoly (tzv. writing assignment), texty vyučující opravují a vkládají studentům zpětnou vazbu.
Administrace kurzu (splnění podmínek, výsledky zápočtového testu atp.) probíhá prostřednictvím poznámkového
bloku.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova je výchozím zdrojem informací pro studenty

K písemným úkolům studenti dostávají zpětnou vazbu od vyučující prostřednictvím odevzdáváren

.
.
V testech například studenti přiřazují správné pojmy do diagramu
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.
.
Pracovní listy či videa najdou studenti v elektronické podobě
ve studijních materiálech v IS MU

Dějiny trestního práva
.doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.

.prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.

.Mgr. et Mgr. Alica Křápková

.Mgr. et Mgr. Lenka Šmídová Malárová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PrF/BV202Zk

.
Volitelný předmět je primárně určen pro studenty bakalářského studia v kombinované formě. Výuka probíhá formou přednášek, resp. kolektivních prezentací. Jako elektronická studijní opora předmětu slouží interaktivní osnova, ve které studenti najdou nejen organizační informace, ale zejména zpracovaná stěžejní témata.

ným obrazovým materiálem. Ke každé části studenti najdou kontrolní otázky, základní studijní literaturu a doprovodné materiály pro další studium. K dispozici mají na závěr jeden odpovědník, ten je tzv. zkouškou na nečisto.
Jedná se o otevřené otázky. Odpovědi jsou studentům
opraveny a ohodnoceny do poznámkového bloku, takže
zjistí, zda by u zkoušky uspěli, či nikoliv.

K jednotlivým tématům jsou zpracovány teze, které jsou
doplněny ukázkami z historických pramenů a doprovod-

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Tzv. zkouškou nanečisto studenti zjistí, jakou známku by za
svoji odpověď u zkoušky dostali

.
.
Stěžejní témata výuky jsou podrobě zpracována v interaktivní
osnově
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.
Text v interaktivní osnově doplňuje množství obrazového materiálu

Právo životního prostředí II - seminář
.doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.

.doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.

.JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M.

.JUDr. Jana Dudová, Ph.D.

.Ing. Mgr. et Mgr. Hana Cejpek Musilová …
http://elportal.cz/katalog/PrF/MP904Z

.
Systematickou organizaci studijních materiálů vyžaduje
výuka tohoto povinného předmětu, neboť je rozdělena
do více než 20 seminárních skupin, v nichž výuku zajišťuje více vyučujících. Studijní materiály jsou rozděleny
do složek jednotlivých seminárních vyučujících, kteří mají
vlastní interaktivní osnovy. V každé seminární interaktivní
osnově jsou pak informace a požadavky k výuce, sylaby
k jednotlivým seminářům, odkazy na studijní materiály,

zadání průběžných úkolů (tzv. příkladů), související judikaturu, zákony a další studijní literaturu.
Studenti průběžně na každý seminář odevzdávají zpracované plnění příkladů do odevzdáváren v IS MU. Pro odevzdávárny je zaveden jednotný systém s přesným nastavením práv podle seminárních skupin. Tímto nastavením
je docíleno, že studenti vloží jen do složek jim určeným.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Studentům jsou k dispozici seminární interaktivní osnovy

V interaktivní osnově studenti naleznou příklady i úkoly

.
.
Studenti odevzdávají úkoly na většinu seminářů elektronicky
do odevzdáváren
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.
.
Zadání na semináře mají studenti v elektronické podobě

Lesní právo
.doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
.Mgr. Tomáš Kocourek, Ph.D.

.doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

.JUDr. Ing. Martin Flora, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PrF/MVV1868K

.
Zavedená interaktivní osnova plní funkci rozcestníku ke
studijním zdrojům, doporučeným ke samostudiu jednotlivých témat probíraných ve výuce. Studenti zde mají dále
k dispozici program přednášek, základní literaturu k celému kurzu i k jednotlivým přednáškám, a to včetně souvisejících právních předpisů a judikatury, powerpointové
prezentace atd. K jednotlivým seminářům, které navazují

na přednášky, jsou v osnově dostupná zadání příkladů
k řešení. V aplikaci Rozpisy témat jsou zadána témata kolokviálních prací, na něž se studenti prostřednictvím této
aplikace hlásí. Své práce pak odevzdávají do Odevzdávárny v IS MU.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Interaktivní osnova slouží jako základní rozcestník materiálů

Téma kolokviálních prací si studenti vybírají elektronicky

.
.
Své práce odevzdávají studenti do příslušné odevzdávárny v IS
MU
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.
.
Výukové prezentace a další dokumenty jsou přístupné v elektronické podobě

Právo a umění
.doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

.prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

.JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PrF/MVV33K

.
Studenti tohoto předmětu mají k dispozici přehlednou interaktivní osnovu, která je průvodcem k celému kurzu,
naleznou zde jak praktické informace o průběhu jednotlivých přednášek a seminářů, tak i podkladové materiály
určené k samostudiu. Dále je pak povinností studentů splnit šest odpovědníků v průběhu semestru v příslušných
termínech. Pro splnění odpovědníku je třeba získat nadpoloviční počet z maximálního počtu bodů. Zpětná vazba
je poskytována prostřednictvím poznámkového bloku.

K jednotlivým tématům jsou v podosnovách zpracovány
teze, k dispozici jsou také powerpointové prezentace
k přednáškám, odkazy na povinné studijní texty a další doporučené zdroje k četbě o daném tématu. Ke každému tématu je připraven odpovědník, kterým studenti prokazují
získané znalosti. Jedná se o otevřené otázky a jejich hodnocení je vkládáno do poznámkového bloku. Seminární
práce se odevzdávají do Odevzdávárny v IS MU.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Interaktivní osnova představuje teze jednotlivých témat

Seminární práce odevzdávají studenti elektronicky do připravené odevzdávárny

.
.
Body z jednotlivých odpovědníků doplňuje i zpětná vazba vyučujících
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.

Civilní právo procesní I
.doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.

.JUDr. Radim Chalupa, Ph.D.

.Mgr. Miloslav Hrdlička
http://elportal.cz/katalog/PrF/MP413Z

.
Výuka předmětu probíhá formou přednášek a seminářů.
Studenti více než dvaceti seminárních skupin mají k dispozici interaktivní osnovu k přednáškové části, kde najdou program přednášek, osnovu ke každé přednášce
a zpřístupněnou powerpointovou prezentaci. K seminární
výuce jsou zavedeny dvě interaktivní osnovy, jejichž obsah pokrývá celou výuku, jsou zde zpřístupněny podmínky
udělení zápočtu, povinná literatura k celému předmětu,
dále jsou zde zpracovány jednotlivé semináře (osnova semináře, zadání příkladu, požadované znalosti, náhradní
plnění).

Veškeré zpracované úkoly se vkládají do odevzdáváren.
Byl nastaven systém přístupových práv, který umožňuje
studentům vkládat jen do jim určených složek. Toto nastavení lze kopírovat do dalších semestrů bez vložených
souborů a odpadá tak opakované nastavování přístupových práv, které při kopírování zůstává zachováno.
Závěrečné zápočtové testy probíhají ve spolupráci s fakultním e-technikem prostřednictvím odpovědníků, a to formou skenování do IS MU. Testy jsou organizovány hromadně, na každý termín je možné přihlášení 180 studentů.
Výsledky jsou k dispozici ještě týž den v poznámkových
blocích.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Jednotlivé seminární skupiny mají samostatné interaktivní osnovy s potřebnými informacemi

Studenti odevzdávají své úkoly elektronicky do odevzdáváren

.
.
V hlavní interaktivní osnově k přednáškám mají studenti k dispozici jednotlivé prezentace v elektronické podobě
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.
.
Výsledky ze závěrečného skenovacího testu mají studenti
k dispozici ještě v den zkoušky

Praktikum práva obchodních korporací (výkon společnických práv)
.Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.

.JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D.

.Mgr. Zdeněk Houdek, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PrF/MVV7913K

.
Pro studenty volitelného předmětu je připravena interaktivní osnova s informacemi o výuce, její organizaci, průběhu a způsobu ukončení. Studenti mají k dispozici v elektronické podobě materiály na přednášku i zadání pro jednotlivé semináře. Seminární práce studenti vkládají do
odevzdávárny v IS MU. Vyučující jim přímo do odevzda-

ných dokumentů za pomoci komentářů předává zpětnou
vazbu a upozorňuje je na chyby. Tyto soubory studentům
nahraje zpět do odevzdávárny, kde k nim má přístup vždy
jen daný student.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Ke každé semestrální práci získají studenti v komentářích zpětnou vazbu učitele

.
.
Vyučující hned v poznámkovém bloku vidí soubory studenta,
může vložit opravený dokument a zadává body
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.
Interaktivní osnova je výchozím zdrojem informací pro studenty

Vybrané problémy mezinárodního práva soukromého
.doc. JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PrF/BO305K

.
V předmětu je zavedena podrobná interaktivní osnova,
která obsahuje základní informace: rozdělení blokové
výuky (harmonogram a její náplň), odkazy na základní
právní předpisy a studijní literaturu, podmínky udělení
kolokvia vč. vzorového zadání příkladu s jeho řešením.

V části osnovy se studijními materiály a podklady pro výuku jsou strukturovaně zpracována jednotlivá témata probíraná během semestru. Témata jsou předkládána v následující jednotné formě: základní pojmy, studijní literatura,
prezentace k přednáškám, kontrolní otázky a procvičovací
odpovědník pro zopakování nastudované látky k tématu.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

V osnově jsou všechny podstatné informace

Pokud studenti dokáže zodpovědět všechny kontrolní otázky
z osnovy, může si znalosti vyzkoušet ještě v testu

.
.
Ve studijních materiálech mají studenti k dispozici výukové
prezentace i právní předpisy
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.

Rodinné právo
.prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.

.JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PrF/MP509Zk

.
Kurz předmětu Rodinné právo je rozdělen na přednášky
a seminární výuku. Protože se studijní materiály prolínají,
jsou v IS MU studijní materiály pro přednášky a seminární
výuku nasdíleny (MP509Z), takže studenti vše najdou na
jednom místě. Ve studijních materiálech jsou studentům
k dispozici sylaby a powerpointové prezentace. Seminární
plnění studenti vkládají do příslušných odevzdáváren v IS
MU, které mají přesný systém přístupových práv podle
seminárních skupin, takže se studentům nabízí pouze jim
přístupné odevzdávárny.

Závěrečná zkouška je kombinovaná, skládá se z písemné
a ústní části. Přístup k ústní části je podmíněn úspěšným
složením písemného testu. Zkoušení je realizováno prostřednictvím odpovědníků v IS MU. Testy se píší elektronicky v PC učebně. Využívají se speciální zkouškové účty,
které nastavuje CIT PrF. Počítače jsou nastaveny jen na
přístup do aplikace Odpovědníky v IS MU, studenti se jinam nedostanou. Tímto mechanismem je zvýšena bezpečnost testování a výrazně se omezuje nekorektní jednání
studentů u této formy zkoušení. Výsledky jsou dostupné
v poznámkových blocích předmětu.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Prezentace z hodin mají studenti přístupné v elektronické podobě v ISu

.
.
Přístup k ústní části je podmíněn úspěšným složením písemného testu u PC
Katalog e-learningu
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.
Seminární plnění odevzdávají studenti v elektronické podobě
do odevzdáváren

Právní úprava držení zbraní
.doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D.

.doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int.

.JUDr. Mgr. Radek Černoch, Ph.D. et Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PrF/MVV798K

.
Pro volitelný předmět v magisterském studiu byla vytvořena přehledná interaktivní osnova s informacemi o výuce, její organizaci a ukončení předmětu. Jsou zde odkazy
na studijní materiály a zdroje. Studenti mohou komuni-

kovat prostřednictvím diskusního fóra. Získání kolokvia je
podmíněno závěrečným testem nebo referátem doprovázeným powerpointovou prezentací.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

V interaktivní osnově najdou studenti například i pokyny k návštěvě střelnice, která je v kurzu čeká
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.
.
Z osnovy jsou odkazovány výukové prezentace s obrázky a
schématy

Správní trestání
.JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.

.doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PrF/NV201K

.
Výuka volitelného předmětu v navazujícím studiu v kombinované formě probíhá formou přednášek (kolektivních
konzultací). Studenům je k dispozici studijní opora předmětu zpracována formou interaktivní osnovy. V osnově
se nachází organizační informace k průběhu konzultací, je
zadána povinná odborná literatura, judikatura a jsou zveřejněny informace ke způsobu ukončení předmětu. Dále
jsou pak zde dostupné prezentace z přednášek, ke každému probíranému tématu je zpracováno resumé a kontrolní otázky.

V úvodu jsou pro studenty připraveny dvě dobrovolné aktivity zpracované formou odpovědníků. První aktivita vychází z metody Akrostich, jejíž smyslem je zjednodušit proces formulování myšlenek, kdy studenti mohou do odpovědníku zaznamenat své úvahy ke slovu ”přestupek”.
Druhou aktivitou je pak odpovědník, ve kterém studenti
mohou sdělit vyučujícím, co očekávají od kurzu.
Závěrečné práce se odevzdávají prostřednictvím odevzdáváren v IS MU.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

V interaktivní osnově najdou studenti potřebné informace i
třeba vybranou judikaturu

.
.
Závěrečné práce odevzdávají studenti pro příslušných odevzdáváren
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.
Dobrovolná aktivita založená na metodě Acrostich - pro vyplnění je využíváno odpovědníků v ISu

Sociologie práva - seminář
.prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
.JUDr. Marcela Fryštenská, Ph.D.

.doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.

.JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PrF/MP102Z

.
Předmět obsahuje velké množství studijních materiálů určených jako podklady k přednáškám i k seminární výuce.
Zavedená interaktivní osnova s nimi studentům zpřehledňuje a usnadňuje práci. Každý vyučující do osnovy vkládá
studentům informace související s organizací a průběhem

seminární výuky, zveřejňuje sylaby seminářů, úkoly k prostudování a termíny jejich odevzdávání. Pro průběžné odevzdávání seminárních úkolů slouží systém odevzdáváren.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Interaktivní osnova studentům usnadňuje práci se studijními
materiály

.
.
Přímo z osnovy jsou odkazovány studijní texty a články
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.
Úkoly studenti odevzdávají průběžně do připravených odevzdáváren

Právo duševního vlastnictví
.doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.

.doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D.

.JUDr. Radim Charvát, Ph.D., LL.M.
http://elportal.cz/katalog/PrF/MP511Zk

.
Interaktivní osnova je společná jak pro seminární výuku,
tak pro přednáškovou část předmětu. Studenti na jednom
místě najdou obecné informace vztahující se přednáškám
i seminářům, podmínky k udělení zápočtu i ke zkoušce,
stěžejní studijní literaturu a právní předpisy. Závěrečná
zkouška je kombinovaná (písemná a ústní). Písemná část
je realizována formou skenovacích testů vyhodnocovaných v IS MU.

K jednotlivým tématům přednášek je vždy k dispozici prezentace a studijní literatura. Povinná seminární výuka má
vždy v podosnovách zpracováno probírané téma formou
sylabu, odkazů na judikáty, příkladů a další materiálů k povinné přípravě na seminář.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Interaktivní osnova je podpůrným materiálem kontaktní výuky

.
.
Testy jsou po naskenování automaticky vyhodnoceny v informačním systému
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.
Příklady, texty a prezentace mají studenti v elektronické podobě odkazované z osnovy

Státověda - seminář
.doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.

.prof. JUDr. Jan Filip, CSc.

.doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M.

.doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.

.doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. …
http://elportal.cz/katalog/PrF/MP121Z

.
Výuka tohoto povinného předmětu probíhá formou seminářů, studenti jsou rozděleni do více než dvaceti seminárních skupin, které vede několik vyučujících. Pro studenty
byla vytvořena interaktivní osnova, ve které najdou společné informace k organizaci výuky a k obsahu jednotlivých seminářů (zadání textů povinné četby na příslušný
seminář, podněty k četbě, klíčové pojmy probíraného tématu či základní literaturu).

tzv. ”tečku” za aktivitu na seminářích. Vypracované úkoly
pak vkládají studenti do odevzdávárny v IS MU.
Vyučující doc. Jan Svatoň a dr. Jaroslav Benák realizují závěrečné zápočtové testy prostřednictvím odpovědníků v IS
MU, které studenti skládají v PC učebně. Na jednotlivé termíny se v ISu přihlašují. Výsledky jsou pak studentům zveřejňovány v poznámkových blocích, stejně tak jako další
informace týkající se aktivity na seminářích dr. Benáka.

Vyučující dr. Jaroslav Benák pro své skupiny nabízí studentům tzv. bonusové úkoly, kterými lze nahradit nezískanou

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Interaktivní osnova je výchozím zdrojem informací pro studety

.
.
Závěrečné zápočtové testy skládají někteří studenti u PC a výsledky mají ihned k dispozici
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.
Úkoly na seminář pana Benáka jsou odevzdávány v elektronické podobě

Obchodní právo III - seminář
.prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.

.prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.

.doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.

.JUDr. Eva Večerková, Ph.D.

.JUDr. David Raus, Ph.D. …
http://elportal.cz/katalog/PrF/MP604Z

.
Pro výuku v seminářích mají studenti připraveny podklady
v interaktivních osnovách jednotlivých vyučujících, kde najdou náplň jednotlivých seminářů, zadání úkolů/příkladů,
doporučenou literaturu k přípravě, odkazy na další studijní

zdroje a rozšiřující studijní texty. Studenti odevzdávají své
úkoly do seminárních odevzdáváren v IS MU.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Ukázka z interaktivní osnovy, která studenty provází semestrem

.
.
Seminární plnění odevzdávají studenti v elektronické podobě
do odevzdáváren
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.
Jednotlivé seminární skupiny mají své vlastní interaktivní osnovy

Obchodní právo II
.prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.
.doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.

.prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
.doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. …
http://elportal.cz/katalog/PrF/MP506Z

.
Výuku tohoto předmětu zajišťuje více vyučujících a probíhá formou přednášek a seminářů. Studenti mají k dispozici pět interaktivních osnov. Jedna společná obsahuje
základní studijní informace k tomuto předmětu, tzn. zadání studijní literatury, odkazy na vybrané odborné časopisy, nejdůležitější právní předpisy a judikaturu. Další
osnovy se vztahují k seminární výuce jednotlivých vyučujících a tematicky pokrývají obsah prezenční výuky (os-

nova semináře, zadání příkladu/úkolu, kontrolní otázky,
prezentace k seminářům, příslušné studijní materiály).
Někteří vyučující předmětu realizují zápočtové testy formou skenování do IS MU. Studentům jsou výsledky zveřejňovány v poznámkových blocích.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Jako základní rozcestník důležitých informací a odkazů v předmětu slouží hlavní interaktivní osnova

Jednotlivé seminární skupiny mají své vlastní interaktivní osnovy

.
.
Prezentace, tabulky a dokumenty mají studenti k dispozici
v elektronické podobě
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.
.
Úkoly studenti odevzdávají elektronicky přes odevzdávárny

European Private International Law
.doc. JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

.JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PrF/MVV0568K

.
V předmětu je zavedena interaktivní osnova, která má povahu interaktivního sylabu provázejícího studenty celým
kurzem. Cílem osnovy je usnadnit studentům přípravu na
semináře, její rozložení kopíruje prezenční výuku. Každé
probírané téma má v podosnově zpracovánou osnovu, zaměření semináře, klíčové pojmy k zapamatování, dostupnou prezentaci, zadání povinné přípravy a doporučenou
studijní literaturu.

Případové studie jsou odevzdávány do příslušné odevzdávárny v IS MU. Studenti si mohou své znalosti ověřit na
šesti odpovědnících, sady otázek obsahují jak uzavřené,
tak otevřené otázky.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Interaktivní osnova provádí studenty celým kurzem

Studenti si mohou ověřit své znalosti v procvičovacích odpovědnících

.
.
Případové studie odevzdávají studenti do připravených odevzdáváren
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.

Sociologické aspekty veřejné správy
.prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.

.doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PrF/NP304Zk

.
Předmět obsahuje velké množství studijních materiálů, a to
převážně textů určených k samostudiu jako příprava na
kontaktní výuku. Aby studenti měli přehled, které materiály se vztahují ke kterému tématu, byla vytvořena podrobná interaktivní osnova sloužící jako rozcestník. Os-

nova studentům zpřehledňuje a usnadňuje práci se studijními zdroji, je doplněna o videoukázky vztahující se k některým tématům. Videa je možné přehrát přímo v osnově.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

V osnově je i část, kde vyučující doplňuje otázky a zamyšlení
k aktuálnímu dění

.
.
Video záznamy si studenti přehrají přímo v interaktivní osnově
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.
Studenti mají k dispozici videa k probíraným tématům jako
rozšiřující studijní materiály

Evropské správní právo
.JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PrF/MV858K

.
Výuka volitelného předmětu v magisterskému studiu probíhá formou přednášek, ke kterým je jako studijní opora
předmětu zpracována interaktivní osnova. V této osnově
najdou studenti ke každému tématu základní informace
jak k výuce, tak k přednášenému tématu, kontrolní otázky

a rozšiřující materiály k samostudiu. Práce k závěrečnému
kolokviu se odevzdává prostřednictvím odevzdávárny v IS
MU.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Interaktivní osnova slouží jako přehledný rozcestník materiálů
v předmětu

.
.
Úkoly odevzdávají studenti elektronicky do odevzdáváren
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.
Studenti si nemusí přepisovat texty a každé schéma, výukové
prezentace mají k dispozici elektronicky

Vybrané kapitoly ze sociologie práva
.doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PrF/BV301Zk

.
Předmět obsahuje velké množství studijních materiálů, a to
převážně textů určených k samostudiu jako příprava na
kontaktní výuku. Aby studenti měli přehled, které materiály se vztahují ke kterému tématu, byla vytvořena podrobná interaktivní osnova sloužící jako rozcestník. Os-

nova studentům zpřehledňuje a usnadňuje práci se studijními zdroji a je doplněna o videoukázky vztahující se k některým tématům. Videa je možné přehrávat přímo v osnově.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Interaktivní osnova slouží jako přehledný rozcestník materiálů
v předmětu

.
.
Součástí studijních materiálů jsou i různé články, texty, prezentace
Katalog e-learningu
7. ledna 2023

.
Videa k probíraným tématům si studenti pustí přímo v interaktivní osnově

Občanské právo III - cvičení
.prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.

.prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.

.prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

.doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.

.prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. …
http://elportal.cz/katalog/PrF/MP410Z

.
Seminární výuka probíhá ve více než 25 seminárních skupinách a podílí se na ní více vyučujících. V kurzu je zavedeno pět interaktivních osnov, které si spravují jednotliví
vyučující. Zpřístupňují v nich informace vztahující se k výuce, obsahové náplni jednotlivých seminářů, a to vč. tezí
ke stěžejním tématům, odkazů na příslušnou judikaturu,
nový občanský zákoník (zejména zpracovaný komparační
sylabus), odbornou literaturu, zadání úkolů na semináře.

K dispozici jsou také nepovinné procvičovací odpovědníky k jednotlivým probíraným tématům.
V průběhu semestru realizují ve spolupráci s fakultním etechnikem někteří vyučující průběžné testy, a to formou
skenování a vyhodnocování v IS MU. Výsledky jsou studentům zveřejňovány v poznámkových blocích.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Interaktivní osnovy mají i jednotlivé semináře, studenti v nich
najdou všechny potřebné informace

.
.
Některé průběžné testy probíhají prostřednictvím skenovacích
odpovědníků, výsledky mají studenti v poznámkových blocích
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.
Příklady řešené na semináři mají studenti k dispozici předem
v elektronické podobě

Mezinárodní obchodní transakce I
.doc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PrF/BO405K

.
Studentům předmětu v bakalářském studijním programu
je k dispozici interaktivní osnova, v níž jsou uvedeny informace k jednotlivým přednáškám a povinnosti, které je
nutné před samotnou přednáškou splnit. Témata přednášek jsou v osnově zpracována jednotnou a strukturovanou

formou. Studenti mají vždy k dispozici prezentace přednášek, odkazy na studijní literaturu a povinné elektronické
zdroje k prostudování, dále pak kontrolní otázky a průběžné kontrolní odpovědníky.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

V osnově studenti naleznou například povinnosti a úkoly,
které mají splnit před přednáškou

.
.
Výukové prezentace a texty mají studenti v elektronické podobě v ISu
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.
Z osnovy jsou odkazovány prezentace, schémata, příklady i
zajímavé odkazy do internetu

Mediální právo
.doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
.doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D.

.doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.

.JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D. …
http://elportal.cz/katalog/PrF/BVV04Zk

.
Předmět má vytvořenou interaktivní osnovu, ve které studenti najdou podstatné informace k výuce (podmínky
ukončení předmětu, přehled vybraných právních předpisů
dotčených kurzem a základní literaturu). Dále je pak ke
každé přednášce k dispozici prezentace a zpracované probírané téma (jeho vymezení, základní osnova, odkazy na
další judikaturu, event. doprovodný obrazový materiál).

Část závěrečného hodnocení se skládá z testu realizovaného formou odpovědníku v IS MU. Studenti odpovídají
na 5 otevřených otázek, které jsou pak vyučujícím opraveny a výsledky, resp. body zveřejněny v poznámkových
blocích.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

V interaktivní osnově najdou studenti základní informace k danému tématu

.
.
Studenti najdou výsledky z testu v poznámkovém bloku
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.
Prezentace, dokumenty i doplňkové materiály mají studenti
dostupné v elektronické podobě

Rétorika
.doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PrF/MV202K

.
Výuka ve volitelném předmětu v magisterském studiu probíhá formou seminářů. Studenti najdou v rozsáhlé interaktivní osnově jednak obsahovou náplň jednotlivých seminářů, dále pak odkazy na doporučené studijní zdroje
přístupné ve studijních materiálech v ISu, texty k procvičování, prezentace ze seminářů, videoukázky, volně do-

stupná videa na internetu, nebo zpracované ukázky pro
přehrání v ISu. Druhou částí osnovy jsou zpracované teze
k tématům, odkazy na další studijní literaturu a podmínky
ke kolokviu.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Videoukázky k tématu si mohou studenti pustit přímo v osnově

.
.
Studenti mají k dispozici řadu doplňujících textů, dokumentů
a materiálů
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.
Interaktivní osnova slouží jako přehledný rozcestník všech materiálů

Pracovní právo I
.doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.

.JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

.JUDr. Jana Komendová, Ph.D.
…

.JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.

.JUDr. Jan Horecký, Ph.D.
.JUDr. Ing. Petr Machálek, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PrF/MP404Z

.
Interaktivní osnova zavedená k předmětu funguje jako
rozcestník k výuce, která je rozdělená do více než 25 seminárních skupin a na které participuje více vyučujících.
V kurzu vedle seminární výuky probíhají také přednášky.
Osnova je rozdělena na podosnovy věnující se zvlášť přednáškám a zvlášť seminářům. V části určené seminářům najdou studenti společné obecné informace k organizaci výuky a k programu seminářů, dále už je pak tato podosnova
dělena podle jednotlivých vyučujících, kteří zde zpřístup-

ňují informace k jejich výuce. Jedná se převážně o podrobnější obsahovou náplň a odkazy na materiály k povinné
přípravě.
Závěrečné zápočtové testy se realizují prostřednictvím skenování a vyhodnocování testů v IS MU. Testy se píší na
seminářích a následně jsou ve spolupráci s fakultním etechnikem v IS MU zpracovány. Výsledky jsou studentům
zpřístupněny v poznámkových blocích.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova je výchozím zdrojem informací pro studenty

Judikatury a vybraná zdůvodění jsou přehledně k dispozici
v interaktivní osnově

.
.
Přípravy na semináře a doplňkové materiály mají studenti
k dispozici v elektronické podobě
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.
.
Díky skenovacím testům mají studenti výsledky v poznámkovém bloku rychle

Dějiny právního myšlení - seminář
.doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
.doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.

.prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

.JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PrF/MP417Z

.
Předmět, jehož výuka probíhá formou seminářů, má vytvořenou interaktivní osnovu, v níž studenti najdou podklady k prezenční výuce. Osnova je zpracována strukturovanou formou, každé probírané téma má uvedeno
tematické zaměření, povinnou judikaturu k prostudování

a další doporučený studijní materiál. Vypracované seminární práce se vkládají podle příslušnosti k seminární skupině do odevzdáváren v IS MU.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

Podklady k prezenční výuce najdou studenti v interaktivní osnově
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.
.
Vypracované úkoly odevzdávají studenti elektronicky do připravených odevzdáváren

Mezinárodní právo soukromé II - cvičení
.prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
.doc. JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

.doc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.

.JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PrF/MP601Z

.
Povinný velkokapacitní předmět má výuku organizovanou formou seminářů. Ke kurzu je zavedena interaktivní
osnova, kde jsou uvedeny všechny informace k výuce, jejímu průběhu, způsobu ukončení a kontakty na vyučující.
Osnova je přehledně členěna, zvlášť mají studenti uvedeny studijní podklady, které je zapotřebí si přinést na
každý seminář, základní studijní literaturu k celému kurzu
a volně dostupné elektronické zdroje.

Dílčí seminární výuka je zpracována do jednotlivých podosnov. Studenti jsou povinni se na každý seminář připravit, proto v osnově naleznou zadání přípravy, prezentaci
ke cvičení, kontrolní otázky a procvičovací odpovědník.
Výsledky a hodnocení jsou studentům k dispozici prostřednictvím poznámkových bloků.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova obsahuje základní informace a odkazy na
jednotlivé odpovědníky

V osnově jsou uvedené pokyny k přípravě na seminář, příklady, které si studenti mají nastudovat

.
.
Studenti mají k dispozici výukové prezentace v elektronické
podobě ke stažení
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.
.
Pohled učitele na poznámkové bloky ke studentům, kde jsou
uvedeny body z písemek

Občanské právo I
.prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.

.prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.

.prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.

.JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D.

.Mgr. Miloslav Hrdlička …
http://elportal.cz/katalog/PrF/MP214Z

.
Výuka tohoto předmětu je rozdělena do 30 seminárních skupin a podílí se na ní více vyučujících. Pro studenty všech skupin je připravena interaktivní osnova, ve
které jsou zveřejněny společné informace k organizaci
a průběhu výuky, způsobu ukončení či povinná literatura k celému kurzu. V podosnovách jsou k dispozici obsahy jednotlivých seminářů s odkazy na stěžejní judikaturu, odborné články, povinná zadání příkladů na semináře, powerpointové prezentace a další doplňující studijní
materiály. Každé téma má také zpracovány teze, ve kterých jsou vysvětleny klíčové pojmy.

Studenti odevzdávají průběžně svá seminární plnění do
odevzdáváren. Kvůli velkému množství seminárních skupin je pro každou skupinu nastavena příslušná odevzdávárna. Na základě přístupových práv se studentům zobrazují pouze jim určené odevzdávárny, nemůže tedy dojít
k situaci, kdy student vloží svůj úkol jinam.
Závěrečný zápočtový test je organizován jednotnou formou se šesti termíny, každý s kapacitou 180 studentů.
Testy jsou skenovány a vyhodnocovány v IS MU ve spolupráci s fakultním e-technikem. Výsledky jsou k dispozici
v poznámkových blocích ještě týž den. Před zápočtovým
testem je pro studenty...
(zkráceno)

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova je výchozím zdrojem informací pro studenty

Každá seminární skupina má otevřenou svoji odevzdávárnu,
kam studenti vkládají úkoly

.
.
Výsledky testu mají studenti v poznámkovém bloku ještě v den
zkoušky
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.
.
Prezentace a doplňující materiály mají studenti dostupné
v elektronické podobě

Obchodní právo I
.prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.

.prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.

.doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

.JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D.

.JUDr. Eva Večerková, Ph.D.
.Mgr. Monika Příkazská, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PrF/MP405Z

.
Výuka tohoto povinného předmětu je organizována formou seminářů, kterých je více než 25, a přednášek, na
které semináře navazují. Je zajišťována několika vyučujícími.
Pro studenty vybraných seminárních skupin je k dispozici
interaktivní osnova, ve které jsou obsaženy všechny podstatné informace k výuce, obsahové náplni, zadání úkolů
a odkazy na literaturu zadanou k prostudování na příslušný

seminář. Seminární plnění je odevzdáváno do příslušných
dílčích odevzdáváren.
Zápočtové testy seminárních skupin některých vyučujících
jsou realizovány prostřednictvím skenování testů v IS MU
ve spolupráci s fakultním e-technikem, který zajišťuje jejich vyhodnocení v IS MU. Výsledky testů jsou studentům
přístupné v poznámkových blocích.
Dále pak mají studenti k dispozici powerpointové prezentace z přednášek.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Semináře jsou podpořeny interaktivními osnova se zajímavými
odkazy, texty či zadáním příkladů

Seminární plnění odevzdávají studenti do připravených odevzdáváren

.
.
Zápočtové testy jsou realizovány prostřednictvím skenovacích
archů
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.
.
Výsledky testů spolu s informacemi o splnění požadavků k zápočtu jsou studentům přístupné v poznámkových blocích

Právo Evropské unie I
.prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

.doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

.doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PrF/MP609Z

.
Vysokapacitní povinný předmět, jehož výuka se skládá
z přednášek a seminářů, obsahuje interaktivní osnovu, ve
které jsou všechny důležité informace k organizaci výuky,
prezentace k přednáškám, studijní materiály k jednotlivým
probíraným tématům na seminářích. Závěrečné hodnocení předmětu se skládá mj. z úspěšného složení odpo-

vědníku u PC. Studentům jsou v zápočtovém týdnu připraveny zkouškové odpovědníky, které mohou složit ve
třech termínech. Testování je realizováno v PC učebně na
fakultě.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Interaktivní osnova obsahuje všechny důležité informace

Odpovědníky se využívají k závěrečnému testování

.
.
Studenti s ISP vkládají své plnění do odevzdávárny
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Ústavní právo II - seminář
.prof. JUDr. Jan Filip, CSc.

.doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.

.doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M.

.doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. …
http://elportal.cz/katalog/PrF/MP310Z

.
Seminární výuka tohoto povinného předmětu je rozdělena do 25 skupin a podílí se na ní více vyučujících.
V předmětu jsou zavedeny tři interaktivní osnovy, které
představují elektronickou oporu výuky pro všechny seminární skupiny. Část vyučujících má osnovu společnou,
rozdělenou do dílčích podsnov, někteří si zpracovali osnovu vlastní. Ve všech osnovách se nacházejí informace
k průběhu a organizaci výuky a ke způsobu ukončení. Studenti zde najdou zadání na semináře, obsahovou náplň
seminářů s odkazy na povinné výukové materiály k prostudování. Studenti mají k dispozici odpovědník, ve kterém si mohou ověřit vstupní znalosti a který je opakováním učiva z předcházejícího semestru. Seminární plnění

se odevzdává do dílčích odevzdáváren, a to v průběhu celého semestru.
Studenti seminářů dr. Benáka mají navíc zaznamenanou
docházku v poznámkových blocích, neboť vyučující používá pro evidenci aplikaci Docházka, která umožňuje jednak evidovat prezenci studentů, jednak vyhodnocovat splnění/nesplnění povinné účasti na výuce.
Studenti s ISP najdou hodnocení svých úkolů, které odevzdávájí prostřednictvím odevzdávárny v IS MU, v poznámkových blocích.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Hlavní interaktivní osnova je přehledným rozcestníkem informací pro všechny studenty

Studenti odevzdávají své úkoly elektronicky do odevzdáváren

.
.
Některé semináře mají zpracovány vlastní interaktivní osnovy
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.
.
Jednotlivé dokumenty a prezentace mají studenti dostupné
v elektronické podobě

Dějiny české veřejné správy
.prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.

.Mgr. et Mgr. Alica Křápková

.Mgr. et Mgr. Lenka Šmídová Malárová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PrF/BV101Zk

.
Předmět určený studentům bakalářského studia v kombinované formě má vytvořenou interaktivní osnovu, ve
které jsou zpracované podklady k blokové výuce. Podrobné zpracování jednotlivých témat je doplněno o ob-

razový materiál, kontrolní otázky a je výchozím studijním
zdrojem pro další samostudium.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Interaktivní osnova je základním průvodcem studentů v předmětu

.
.
... nebo mapy
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Texty jsou doplněny o přehledná schémata...

Trestní právo a výkon veřejné správy
.prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

.JUDr. Bc. Andrej Lobotka, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PrF/NV402K

.
V kurzu pro studenty navazujícího magisterského studia
v kombinované formě je k dispozici interaktivní osnova,
která slouží jako výchozí studijní zdroj, kde studenti najdou informace ke kurzu, k organizaci výuky a způsobu
ukončení. Dále pak jsou zde k dispozici odkazy na studijní
materiály, výukové prezentace. Interaktivní osnova je za-

vedeným standardem pro studenty kombinovaného studia, protože podstatná část studia probíhá samostudiem.
Dále byly vytvořeny procvičovací odpovědníky k prověření
znalostí základních právních institutů a sloužících také jako
příprava na ukončení předmětu.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

Procvičovací sada otázek se zpracovanou tzv. tahací otázkou
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.
.
Pro studenty kombinovaného studia je interaktivní osnova zavedeným standardem

Základy pozemkového práva II
.JUDr. Jana Dudová, Ph.D.

.doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc.

.doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.
…

.doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.

.JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PrF/BN605Zk

.
Předmět v bakalářském studiu v kombinované formě, jehož výuka probíhá formou přednášek, má zpracovanou
interaktivní osnovu, ve které jsou poskytovány informace
týkající se obecných informací o předmětu, jednotlivých
témat (přednášek) a požadavků na jeho ukončení. K jednotlivým tématům jsou uvedeny základní studijní materi-

ály, související judikatura, která je podrobně zpracována
formou anotací s odkazy na plná znění, doprovodná literatura a powerpointové prezentace z jednotlivých přednášek.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Interaktivní osnova je výchozím zdrojem informací pro studenty

.
.
Prezentace z přednášek mají studenti k dispozici v elektronické
podobě
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.
Související judikatura je podrobně zpracována formou anotací
s odkazy na plná znění

Právo životního prostředí II
.doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.

.doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.

.doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc.

.JUDr. Jana Dudová, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/PrF/MP904Zk

.
Výuka v tomto povinném předmětu probíhá formou přednášek. Aby se studenti mohli k jednotlivým přednáškám

vracet a dohledávat si informace, zveřejňují jim je vyučující v elektronické podobě.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. …

Výukové prezentace a texty mají studenti v elektronické podobě
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Mezinárodní ekonomické právo
.prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
.doc. JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

.doc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.

.JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PrF/BO407Zk

.
V předmětu v bakalářském studiu v kombinované formě
probíhá výuka formou šesti blokových konzultací. Studenti mají k dispozici přehlednou interaktivní osnovu, ve
které najdou obecné informace k předmětu, prezentace
a doplňující materiály k jednotlivým konzultacím, a procvičovací odpovědníky.

Ke každé konzultaci je zpracována podosnova obsahující
základní pojmy, základní studijní literaturu k probíraným
tématům, rozšiřující materiály, kontrolní otázky, prezentace k přednáškám na konzultacích a nepovinný procvičovací odpovědník sloužící k zopakování nabytých znalostí.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Na kontrolní otázky v osnově navazuje procvičovací odpovědník pro zopakování nabytých znalostí

.
.
Prezentace mají studenti dostupné v elektronické podobě v interaktivní osnově
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.
Interaktivní osnova slouží jako přehledný rozcestník všech materiálů

Ekonomická analýza práva
.JUDr. Marcela Fryštenská, Ph.D.

.Mgr. Vít Křížka
http://elportal.cz/katalog/PrF/MVV57904K

.
Pro volitelný předmět byla vytvořena interaktivní osnova
obsahově pokrývající rozsah odpřednášeného učiva. Jednotlivá témata jsou zpracována do dílčích podosnov, ve
kterých studenti kurzu najdou vysvětleny základní pojmy,
zpracované teze, výklad tématu a odkazy na studijní texty

nebo další materiály určené ke studiu. Texty jsou doplněny
videoukázkou a celou řadou dalšího obrazového materiálu
(schémata, grafy, tabulky atp.).

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Základní pojmy jsou ilustrovány schématy a grafy

Interaktivní osnova je rozdělena dle témat a osnovy výuky

.
.
Výklad doplňují multimediální ukázky
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.

Dějiny právního myšlení
.doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
.prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.

.prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
.prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. …
http://elportal.cz/katalog/PrF/MP417Zk

.
Interaktivní osnova tvoří výchozí studijní zdroj k přednáškám a zpracovává jednotlivá probíraná témata. Ke každému tématu jsou k dispozici teze, vysvětleny klíčové po-

jmy s odkazy na výchozí studijní texty, powerpointové prezentace z přednášek.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

Interaktivní osnova obsahuje základní teze ke každému tématu
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.
Osnova je doplněna o interaktivní prezentace

Vybrané otázky správního procesu
.prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
.JUDr. Alena Kliková, Ph.D.

.doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
.doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.

.JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.

.JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. …
http://elportal.cz/katalog/PrF/BM405K

.
V předmětu určeného pro studenty bakalářského studia
v kombinované formě je k dispozici interaktivní osnova,
ta je průvodcem ke kurzu a zároveň slouží studentům při
přípravě na jednotlivé konzultace a závěrečné kolokvium.
Osnova obsahuje organizační pokyny, přehled témat, jež
musí být nastudovány, sylaby, studijní literaturu, doplňující

informace k pochopení tématu, autokorekční testy k ověření znalostí. Předmět má zavedeny odevzdávárny určené
pro sběr vypracovaných příkladů, které jsou součástí závěrečného hodnocení na ústním kolokviu.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

Interaktivní osnova slouží jako rozcestník ke kurzu
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.
.
Vypracované příklady studenti odevzdávají elektronicky do
odevzdáváren

Lidská práva a soudnictví - seminář
.doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
.JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.

.doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M.
.doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D. …
http://elportal.cz/katalog/PrF/MP810Z

.
Pro studenty předmětu, jehož výuka je organizována do
více než 20 seminárních skupin, jsou k dispozici tři interaktivní osnovy. Studenti v nich naleznou organizační informace k výuce, do podosnov jsou zpracovány podklady na
jednotlivé semináře, kde studenti mají tematické vymezení

semináře, otázky k diskuzi a povinné výukové materiály.
Studenti odevzdávají své úkoly prostřednictvím odevzdáváren v IS MU.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Jednotlivé seminární skupiny mají své interaktivní osnovy

Hlavní interaktivní osnova předmětu obsahuje informace například o práci s judikaturou

.
.
Své úkoly odevzdávají studenti elektronicky do odevzdáváren
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.

Právo mezinárodního obchodu
.prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
.doc. JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

.doc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.

.JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PrF/MP724Zk

.
Velkokapacitní povinný předmět, jehož výuka probíhá formou přednášek, má zavedenou jednu rozsáhlou interaktivní osnovu a druhou specificky zaměřenou. První osnova
plní funkci výchozího studijního zdroje a rozcestníku ke
všem dalším materiálům. Studenti zde na jednom místě
najdou vždy aktuální informace k průběhu a organizaci
výuky, program přednášek, základní povinnou i doplňující

literaturu a rozšiřující volně dostupné online zdroje a informace o způsobu ukončení předmětu. Ke každému probíranému tématu je zpracován sylabus, odkazy na prezentace přednášky a doplňující studijní zdroje. V předmětu je
také k dispozici druhá osnova, která samostatně zpracovává téma smluvních doložek.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Základní osnova plní funkci výchozího studijního zdroje a rozcestníku ke všem dalším materiálům

.
.
Z jednotlivých podosnov jsou odkazovány výukové prezentace, ale i například judikatury
Katalog e-learningu
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.
Náročné téma právních doložek je zpracováno ve vlastní interaktivní osnově

Evropské daňové právo
.doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

.JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

.JUDr. Kristýna Eichmeierová
http://elportal.cz/katalog/PrF/MV851K

.
Volitelný předmět v magisterském studiu je založen na
přednáškách, které poskytují teoretický základ k následné
praktické části kurzu. Ke každé přednášce jsou k dispo-

zici prezentace a doplňující studijní zdroje. Studenti své týmové projekty odevzdávají do odevzdávárny v IS MU.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

Své zpracované podnikatelské záměry a plány vkládají studenti do odevzdávárny
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.
.
Výukové prezentace mají studenti k dispozici v elektronické
podobě

Mezinárodní obchodní transakce II
.prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

.doc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PrF/BO502Zk

.
Studenti předmětu v bakalářském studiu mají k dispozici
přehlednou interaktivní osnovu, která pokrývá rozsah probíraného učiva. Výukový text k tématům je rozpracován
do jednotlivých podosnov, kde jsou také k dispozici pre-

zentace k přednáškám, kontrolní otázky a příklady k procvičení. V úvodu osnovy jsou informace k základní i rozšiřující literatuře.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Interaktivní osnova odkazuje na hlavní studijní materiál a poskytuje základní informace k výuce

.
.
Studijní materiály jsou k dispozici v elektronické podobě
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.
V osnově studenti naleznou i příklady a případové studie

Pozemkové právo - seminář
.JUDr. Jakub Hanák, Ph.D.

.doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.

.doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc.

.JUDr. Jana Dudová, Ph.D.

.JUDr. Dominik Židek, Ph.D. …
http://elportal.cz/katalog/PrF/MP705Z

.
Výuka probíhá formou seminářů s více než 20 seminárními skupinami a podílí se na ní více vyučujících. Studijní
materiály jsou rozděleny do složek podle jednotlivých seminárních vyučujících. V předmětu jsou zavedeny interaktivní osnovy jednotlivých vyučujících, kde jsou uvedeny
informace a požadavky k výuce, sylaby k jednotlivým seminářům, odkazy na studijní materiály, zadání průběžných úkolů (tzv. příkladů), související judikaturu, zákony
a další studijní literaturu.

Studenti průběžně odevzdávají zpracované plnění příkladů
do dílčích odevzdáváren v IS MU. Pro odevzdávárny je zaveden jednotný systém s přesným nastavení práv podle
seminárních skupin. Takové nastavení zajistí, že studenti
vloží jen do složek jim určeným.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Některé semináře mají připravené interaktivní osnovy pro své
studenty

.
.
Podklady pro jednotlivé semináře naleznou studenti ve studijních materiálech či jednotlivých osnovách
Katalog e-learningu
7. ledna 2023

.
Úkoly odevzdávají studenti elektronicky do odevzdáváren rozdělených podle jednotlivých seminářů

Právo mezinárodního obchodu - cvičení
.prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
.doc. JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

.doc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.

.JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PrF/MP724Z

.
Velkokapacitní povinný předmět, jehož výuka probíhá formou seminářů, má vytvořenou jednu podrobnou interaktivní osnovou a druhou specificky zaměřenou na konkrétní oblast. První osnova je základním studijním zdrojem,
ve kterém mají studenti na jednom místě k dispozici veškeré informace k výuce, jejímu průběhu, způsobu ukončení a obsahu jednotlivých cvičeních. Osnova je členěna
do tří částí: 1) Organizační pokyny k výuce - zde jsou základní informace ke cvičením a zápočtům; 2) Studijní ma-

teriály ke všem cvičením - zde jsou vkládány zajímavé odkazy, doplňující literatura, odborné články a další podklady
týkající se mezinárodního obchodu; 3) Studijní podklady
ke cvičením - zde jsou v dostatečném předstihu vkládány
materiály pro přípravu na cvičení. Ve druhé doplňující interaktivní osnově je pro studenty zpracována problematika
smluvních doložek.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

V interaktivní osnově jsou například i informace o průběžných
testech

.
.
Náročné téma smluvních doložek má vlastní interaktivní osnovu
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.
Z interaktivní osnovy jsou odkazovány prezentace do cvičení i
příklady

Copyright Law
.doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PrF/SOC018

.
V předmětu určeném převážně pro zahraniční studenty
je využívána interaktivní osnova. Obsahuje obecné informace k výuce, tematické vymezení jednotlivých seminářů (teze probíraného tématu, relevantní studijní zdroje,

otázky k diskuzi na semináře) a nechybí ani informace
o ukončení předmětu. Studenti vkládají své práce do odevzdávárny v IS MU.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

Své práce studenti odevzdávají do odevzdáváren v ISu
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.
.
Interaktivní osnova obsahuje základní informace pro studenty

Mezinárodní právo soukromé II
.prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
.doc. JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

.doc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.

.JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PrF/MP601Zk

.
V tomto povinném předmětu v magisterském studiu probíhá výuka formou přednášek. Vyučující pro studenty
zpracovali a průběžně doplňují interaktivní osnovu, která
je koncipována tak, aby studentům ulehčila orientaci
v látce probírané v kurzu a zpřehlednila studijní materiály,
jež k výuce vyučující poskytují.
Osnova je rozdělena do tematických celků. V části věnující
se samotným přednáškám jsou k dispozici osnovy přednášek, doporučené právní předpisy, které je vhodné si na
přednášku přinést, a především prezentace k přednáškám.

Dále pak jsou v osnově studentům připraveny zpracované
komplexní příklady týkající se nejen přednášené problematiky mezinárodního práva soukromého, ale i otázek jak
již probraných, tak i těch dosud nepřednášených. Příklady
zde zveřejněné jsou velmi podobné těm, které se vyskytují
u písemné zkoušky.
Součástí podosnov k jednotlivým tématům jsou také kontrolní otázky, nové právní pojmy, zajímavé odkazy na studijní zdroje volně dostupné na internetu a rozšiřující literaturu.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

V interaktivní osnově najdou studenti všechny důležité informace
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.
.
Prezentace z hodin mají studenti přístupné v elektronické podobě v ISu

Lidská práva a soudnictví
.doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.

.doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.

.doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M.

.JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. …
http://elportal.cz/katalog/PrF/MP810Zk

.
Studenti tohoto předmětu mají k prezenční výuce, probíhající formou přednášek, k dispozici interaktivní osnovu, ve
které najdou veškeré informace k průběhu a organizaci vý-

uky, teze k přednáškám, powerpointové prezentace, odkazy na studijní texty a další doplňující studijní zdroje.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

Interaktivní osnova obsahuje základní informace pro studenty
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.
.
Jednotlivé prezentace z přednášek mají studenti k dispozici
v elektronické podobě

Law of Domain Names and Online Marketing
.Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.

.prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

.JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons)
http://elportal.cz/katalog/PrF/MVV1568K

.
Pro výuku tohoto volitelného předmětu vyučovaného
v anglickém jazyce byla připravena interaktivní osnova,
která plní funkci studijního sylabu. Studenti zde najdou
veškeré relevantní informace a studijní podklady k výuce.
Do podosnov jsou zpracována témata obsahující teze klí-

čových pojmů, obrázky, tabulky, schémata, odkazy na povinné texty a doporučenou studijní literaturu vč. relevantní
judikatury.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

Interaktivní osnova je výchozím zdrojem informací pro studety
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.
.
Ve studijních materiálech v ISu mají studenti k dispozici výukové prezentace a texty v elektronické podobě

Trestní právo I
.prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
.doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

.prof. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
.JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D. …
http://elportal.cz/katalog/PrF/MP605Z

.
Výuka tohoto předmětu probíhá formou přednášek a seminářů, studenti mají k dispozici ve studijních materiálech podklady k výuce (zadání na semináře, powerpointové
prezentace, zadání povinné literatury). Zápočtový test je

realizován přes Odpovědníky, a to formou skenování a vyhodnocování odpovědních archů v IS MU. Výsledky jsou
zveřejňovány v poznámkových blocích.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

Zápočtový test je realizován formou skenovacích odpovědníků, výsledky mají studenti velmi rychle k dispozici

.
.
Úkoly odevzdávají studenti elektronicky
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.
.
Některé seminární skupiny mají pro studenty připravené interaktivní osnovy jako rozcestníky materiálů

Daně a správa daní
.doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
.JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

.doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.

.JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA
http://elportal.cz/katalog/PrF/BZ402Zk

.
Studenti povinného předmětu pro studenty bakalářského
studia v kombinované formě mají k dispozici prezentace

k přednáškám v elektronické podobě pro dohledání podrobností i přípravu na zkoušku.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

Výukové prezentace mají studenti k dispozici v elektronické
podobě v ISu
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Evropské trestní právo
.prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
.JUDr. Jana Zezulová, Ph.D.

.Mgr. Petr Zarivnij, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PrF/MV940K

.
Pro studenty volitelného předmětu vypisovaného primárně pro magisterský studijní program je vytvořena přehledná interaktivní osnova, která slouží jako elektronická
studijní opora jak k seminární výuce, tak k přednáškám.
V osnově jsou zpracovány základní tematické okruhy.

V dílčích podosnovách věnujících se probíraným tématům
najdou studenti osnovu semináře či přednášky, odkazy na
důležité studijní materiály a rozšiřující studijní literaturu.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Studenti mají k dispozici výukové materiály v elektronické podobě
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Občanské právo III
.prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.

.prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.

.prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.

.doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.

.prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. …
http://elportal.cz/katalog/PrF/MP410Zk

.
Třísemestrální kurz občanského práva je zakončen postupovou zkouškou. Zkouška je kombinovaná, skládá se
z písemné a ústní části. Podmínkou účasti u ústní části
zkoušky je úspěšné napsání elektronického písemného
testu na potřebný počet bodů. Termíny písemných testů
jsou vypisovány v IS MU pomocí zvláštních sérií. Na tyto
termíny je nutné se přihlásit, konají se v jiný den, než je
ústní část zkoušky.

Zadání testů je vysázeno v testovací agendě Odpovědníky.
Odpovědi v odpovědním archu jsou skenovány a vyhodnocovány v IS MU ve spolupráci s fakultním e-technikem.
Výsledky testů jsou k dispozici studentům v poznámkových blocích.
V předmětu probíhají přednášky, ke kterým mají studenti
k dispozici ve studijních materiálech powerpointové prezentace.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

Písemnou část zkoušky studenti skládají prostřednictvím skenovaných odpovědníkových archů
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.
.
Výsledky z testů studenti uvidí v poznámkovém bloku (pohled
učitele)

Obchodní právo III
.prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.

.prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.

.doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.

.JUDr. Eva Večerková, Ph.D.

.JUDr. David Raus, Ph.D. …
http://elportal.cz/katalog/PrF/MP604Zk

.
Výuka tohoto předmětu probíhá formou přednášek, studenti mají k dispozici materiály a podklady (zejména
powerpointové prezentace) k jednotlivým přednáškám.
Kurz obchodního práva je třísemestrální a v tomto předmětu je realizována postupová zkouška, která je kombinovaná (písemná a ústní část). Studenti v den konání zkoušky
píší od 8.00 hod. test, který je ve spolupráci s fakultním
e-technikem naskenován a vyhodnocen v IS MU bezpro-

středně po skončení testu. Výsledky testů jsou k dispozici v poznámkových blocích v průběhu dopoledne, ústní
část začíná po zveřejnění výsledků. K ústní části mohou jít
pouze studenti, kteří test splnili na určitý počet bodů. Neúspěšní studenti v písemné části jsou hodnoceni stupněm
F.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

Ústní část postupové zkoušky se může konat ve stejný den
jako písemná. Díky skenovacích archům se vše stihne
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.
.
Výsledky testů jsou v poznámkových blocích velmi rychle

MASARYKOVA UNIVERZITA

Fakulta
sociálních studií

Katalog e-learningu
Masarykovy univerzity

http://elportal.cz/katalog/FSS
Kontakty: etech@ﬁ.muni.cz • http://is.muni.cz/etech/

Úvod do mediální výchovy
.Mgr. Pavel Sedláček
http://elportal.cz/katalog/FSS/ZUR382

.
V předmětu se využívají odpovědníky, odevzdávárny a interaktivní osnova. Interaktivní osnova představuje rozcestník po podkladech ke kurzu. Studenti tam naleznou
odkazy na literaturu a další studijní zdroje.

Během zkouškového období musí studenti projít závěrečným 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.

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

Prezentace i rešerše odevzdávají studenti elektronicky do příslušných odevzdáváren

.
.
Na závěrečný test mají studenti časový limit 15 minut
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.
.
Zpětnou vazbu učitele k závěrečnému testu se dozví z poznámkového bloku (pohled učitele)

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 patřičné informace včetně odkazů na rozšiřující literaturu.

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.

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

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.

.

. V interaktivní osnově najdou studenti všechny potřebné informace

Nechybí ani galerie tematických fotografií

.
.
Rešerše odevzdávají studenti elektronicky do odevzdávárny
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.
.
Studenti mohou test skládat odkudkoliv, jsou ale omezeni časovým limitem

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 studenti vypracovávají dvě seminární práce, které odevzdávají 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 automaticky ISem a body jsou evidovány v poznámkových blocích.
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
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.
.
Své seminární práce odevzdávají studenti do odevzdáváren

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 najdou 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 archů. 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 alespoň 10 bodů, jinak nemohou být připuštěni ke zkoušce.

Závěrečná zkouška probíhá opět částečně formou skenovatelných 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 seminářích 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 osnově

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

.
.
Své úvahy odevzdávají studenti elektronicky
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.
.
Odpovědi na průběžné testy zaznačují studenti do skenovatelných archů

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 předmětu je interaktivní osnova, kde je ke každému týdnu
základní komentář a odkaz na probírané materiály. Následuje procvičovací odpovědník, kde si studenti mohou
vyzkoušet pochopení probírané látky.

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.

.

. V interaktivní osnově najdou studenti všechny potřebné informace

Z interaktivní osnovy jsou odkazovány výukové prezentace a
studijní texty

.

.

.
V knihovně dokumentů ES/EU si studenti snadno najdou listinu zmiňovanou ve výkladu na hodině
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.
Ukázka procvičovacích odpovědníků

Úvod do studia lidských práv
.Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FSS/EVS134

.
V předmětu se využívají odevzdávárny, interaktivní osnova a odpovědníky pro testování studentů.
Osnova slouží jako základní průvodce kurzem a obsahuje
odkazy na doporučenou literaturu. Do odevzdáváren vkládají 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 vypracování. Průběžný test studenti vypracovávají z domu.
Zkouška probíhá opět formou odpovědníku. Tentokrát už
se jedná o uzavřené otázky, které studenti vyplňují v počítačové učebně. Ihned po uložení vidí svůj bodový zisk.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Průběžný test obsahuje volnou odpověď. Student je informován, 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
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.
.
V poznámkovém bloku vidí student hodnocení i zpětnou
vazbu

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 přednášky a doporučenou literaturu k probíraná látce.
Každý týden studenti z libovolného počítače skládají průběžný 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 odevzdávárny, kde vyučující může jednoduchým způsobem
použít aplikaci na kontrolu na plagiáty.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Interaktivní osnova obsahuje nezbytné informace o předmětu
a všech náležitostech

.
.
Zpětnou vazbu z průběžných testů naleznou studenti v poznámkovém bloku
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.
Své seminární práce odevzdávají studenti do připravených
odevzdáváren

Žurnalistika
.Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FSS/ZUR730

.
Základním studentským rozcestníkem je interaktivní osnova předmětu. Studenti mají k dispozici rozpis jednotlivých 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 absolvovaných praxí.

Závěrečná zkouška probíhá v počítačové učebně. Studenti
skládají odpovědník, na který mají dvacet minut. Vyučující 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 studijní materiály

.
.
Výukové prezentace mají studenti dostupné elektronicky a odkazované z osnovy
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.
.
Body z elektronického testu jsou automaticky převedeny na
známky

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 danému tématu. Ve studijních materiálech jsou poznámky
z přednášek a doplňkové texty.

Přes odevzdávárny studenti odevzdávají průběžné úkoly.
Závěrečné zkoušení probíhá pomocí odpovědníku v počítačové učebně. Test se skládá ze 13 uzavřených otázek
v podobě vyberte z nabídky, přiřaďte nebo vyberte správnou odpověď. Všechny otázky jsou automaticky vyhodnoceny 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 nejefektivnější možnost
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.
.
Z interaktivní osnovy jsou odkazovány studijní materiály,
články, prezentace

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 odevzdání 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 obsahuje 5 otázek. Tím se zamezí vzájemnému hromadnému
opisování. Studenti odpovědníky skládají vždy večer před
přednáškou z libovolného počítače s připojením k internetu.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Interaktivní osnova provází studenta semestrem

Seminární práce odevzdávají studenti elektronicky do připravené odevzdávárny

.
.
Výukové prezentace a texty mají studenti v elektronické podobě v ISu
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.

Etické a lokální ekonomiky
.RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FSS/HEN624

.
Pro předmět je vytvořena interaktivní osnova. V jednotlivých týdnech studenti vidí probíraná témata a povinnou literaturu, kterou musí přečíst a zhodnotit. Výsledek odevzdávají před každou hodinou do odevzdávárny
předmětu. Do odevzdávárny vkládají také skupinový závěrečný projekt.

Jako doplňující materiál byla do ISu ve spolupráci s techniky 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

.
.
Průběžné i závěrečné úkoly jsou odevzdávány do odevzdávárny
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Z osnovy jsou odkazovány prezentace, články, texty

Sex, gender a společnost
.doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
.doc. Kateřina Lišková, Ph.D.

.doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, 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 potřeba rychle vyzkoušet i přes stovku studentů. Odpovědník

obsahuje třicet otázek různého typu a všechny jsou vyhodnocovány automaticky ihned po uložení odpovědí. Body
jsou rovnou přeneseny do poznámkových bloků a následně převedeny na známky dle zadané stupnice.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

V základních pojmech se studenti zorientují díky elektronickému slovníku

.
.
Studenti mají k dispozici články, texty i prezentace s videukázkami
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Testy studenti skládají v počítačové učebně

Tvorba akademického textu
.Mgr. Pavel Sedláček

.Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D.

.Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.

.Mgr. Tomáš Bártek

.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 osnova 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 související webové stránky.

Studenti musí vypracovat tři písemné úkoly, které nahrávají 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 odpovědníku
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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 elektronické 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 závěrečné zkoušce.
Do odevzdávárny studenti nahrávají své referáty a závěrečné práce.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Interaktivní osnova je základním rozcestníkem kurzu

Referáty studenti odevzdávají elektronicky v předepsané
formě

.
.
Náhled procvičovacího testu
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.

Úvod do žurnalistiky
.Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FSS/ZUR105

.
Základním studentským rozcestníkem je interaktivní osnova předmětu. Studenti mají k dispozici rozpis jednotlivých 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 odevzdávárny.

Závěrečná zkouška probíhá v počítačové učebně. Studenti
skládají odpovědník, na který mají dvacet minut. Vyučující 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
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.
.
Vypracované eseje odevzdávají studenti elektronicky do odevzdávárny

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. Studenti 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. Vyhodnocení uzavřených otázek vidí studenti ihned. Otevřené otázky se exportují do pdf a následně opravují.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

V interaktivní osnově jsou přímo k dispozici výukové texty a
shrnutí

.
.
Otevřené otázky se exportují do PDF, výsledky studenti mají
v poznámkových blocích
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.
Dvě seminární práce odevzdávají studenti elektronicky do
odevzdávárny

Diplomatický protokol
.PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FSS/MVZ222

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

Zápočtový test se píše prostřednictvím agendy odpovědníků v počítačové učebně. Studenti odpovídají na otevřené
otázky, které se vybírají ze třech sad. Odpovědi jsou exportovány 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)
Katalog e-learningu
7. ledna 2023

.
.
Výukové prezentace mají studenti dostupné z interaktivní osnovy

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 osnova.

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

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

.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
Katalog e-learningu
7. ledna 2023

.
.
Výukové prezentace jsou přístupné ze studijních materiálů
v ISu

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. Studenti si díky ní mohou dohledat další materiály uložené
v příslušné složce.
Pro připuštění ke zkoušce musí všichni odevzdat do odevzdávárny vypracovaný referát.

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

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Vypracovaný referát v odevzdávárně je podmínkou pro přihlášení se ke zkoušce

.
.
Otevřené otázky se exportují do PDF, výsledky studenti mají
v poznámkových blocíc
Katalog e-learningu
7. ledna 2023

Osnova obsahuje shrnutí a výukové texty

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 dokumentů, 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 prostředím. 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 automaticky vyhodnocovány. Otevřené otázky vyučující opravuje
ručně a body zadává do poznámkového bloku.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Interaktivní osnova slouží jako rozcestník materiálů v předmětu

.
.
Uzavřené otázky jsou vyhodnocovány automaticky díky skenovacím archům
Katalog e-learningu
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Eseje studenti odevzdávají elektronicky

Sociální práce s rodinou
.Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FSS/SPP720

.
Součástí výuky byla dvě setkání postavená jako Bálintovská skupina se zaměřením na sociální práci s rodinami
a s tímto zaměřením byly probírány konkrétní kazuistiky.
Ze setkání byly za pomoci techniků ISu pořízeny videozáznamy, díky kterým se v rámci výuky mohou studenti
zaměřit na skupinové sezení detailněji, zároveň s nadhledem a odstupem a tak provést hlubší a komplexnější analýzu.

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 výsledek zkoušky ihned po napsání.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Náhled na konkrétní videozáznam z videotréninku interakcí

.
.
Záznam skupinového sezení umožnil studentům analýzu procesu a obsahu sezení
Katalog e-learningu
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Ukázka závěrečného testu pro studenty

Muži, maskulinity a gender
.doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FSS/GEN121

.
V průběhu semestru studenti museli odevzdat textové poznámky k uveřejněným dokumentárním filmům zpřístupněným (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 přehrávání.
Závěrečné zkoušení probíhalo u počítačů. Studenti si stáhli
zadání pro závěrečný esej a ten po jeho vypracování nahráli do příslušné odevzdávárny.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Poznámky z exkurze zpracovali studenti do podoby videí nebo
prezentací

.
.
Studenti mají k problematice ve stud. materiálech několik video dokumentů
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Závěrečné eseje vkládají studenti do odevzdávárny

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. Student vidí aktuálně volná témata a k vybranému se může
jednoduše přihlásit. Vyučující hodnocení studentům předává prostřednictvím poznámkových bloků.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

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

.
.
Prostřednictvím poznámkových bloků je studentům zadávána
zpětná vazba
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Rozpis témat pro prezentace

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 obsahují 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 prostřednictvím skenovacích písemek

.
.
Ve výukových prezentacích v ISu mají studenti k dispozcii
např. přehledné mapy
Katalog e-learningu
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Dané hodnocení otázek je vstřícnější ke studentům

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 závěrečný zkouškový test. Studenti před každou hodinou odevzdávají 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 předmětu.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

Odpovědníky pro závěrečné zkoušení
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.
.
Studenti odevzdávají tzv. position paper elektronicky do odevzdávárny

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 zajištění testování u státní závěrečné zkoušky. V testbanku
předmětu jsou uloženy stovky otázek ve 13 sadách. Teoretický 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 otázek - 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 teoretický 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 jednotlivých 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 přepočítány na známky pomocí příslušné aplikace a průchody odpovědníkem jsou vytištěny a založeny do protokolu SZZ.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

Výsledné body jsou přepočítány na známky
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.
.
Studenti skládají teoretický test státní závěrečné zkoušky elektronicky u PC

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 zajištění 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 otázek - vyberte z nabízených možností, přiřaďte k autorovi
a dokonce se objevují i obrázky, které musí studenti umět
poznat a zařadit.

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

Díky nástrojům pro testování v ISu studenti skládají teoretický test závěrečné státní zkoušky elektronicky pomocí

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

Každý student skládá jedinečné zadání otázek
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.
.
Body jsou v Poznámkových blocích přepočítány na známky

Kritická ekonomie a příroda
.RNDr. Naděžda 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 doplňujícím materiálům.

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

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Interaktivní osnova je výchozím zdrojem informací pro studenty

.
.
Skripta, texty a články vyučující mají studenti k dispozici online

Katalog e-learningu
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Recenze a knihy odevzdávají studenti elektronicky

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 průběžné testování studentů. Dva zápočtové testy jsou realizovány prostřednictvím skenovatelných a následně automaticky 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 vkládají do poznámkového bloku.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

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

.
.
Výukové prezentace mají studenti dostupné elektronicky ve
studijních materiálech
Katalog e-learningu
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.
Body z jednotlivých testů mají studenti v poznámkovém bloku

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 obsahuje 5 otázek a studenti mají na jeho zpracování 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 Celouniverzitní
počítačové studovně
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.
.
Předností skládání státní závěrečné zkoušky u PC je i zaručená
čitelnost odpovědí. (rozmazáno zadání a odpověď v náhledu)

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 obsahuje 5 otázek a studenti mají na jeho zpracování 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
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.
.
Komise má k dispozici odpovědi studentů v tištěné a dobře
čitelné podobě

Evropská integrace
.PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.

.Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.

.doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.

.prof. PhDr. Vít Hloušek, 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 obsahuje 5 otevřených otázek a studenti mají na jeho zpracování 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
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.
.
Odpovědi studentů jsou uloženy v systému a komisi jsou předloženy v přehledné podobě vytištěné

Evropská politika
.PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.

.Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.

.doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.

.prof. PhDr. Vít Hloušek, 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 studenti skládají ve stejném termínu na jednom místě (nejčastěji Celouniverzitní počítačová studovna). Test obsahuje 5 otevřených otázek a studenti mají na jeho zpracování 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
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.
.
Komise má k dispozici odpovědi studentů v tištěné a dobře
čitelné podobě (anonymizováno)

MASARYKOVA UNIVERZITA

Přírodovědecká
fakulta

Katalog e-learningu
Masarykovy univerzity

http://elportal.cz/katalog/PřF
Kontakty: etech@ﬁ.muni.cz • http://is.muni.cz/etech/

Paleogenetika člověka
.RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/SCI/Bi6290

.
Aby byli studenti vtaženi do tématu paleogenetiky člověka, jsou pro ně nachystány interaktivní části přednášky.
Ti, kteří se chtějí zapojit, si s sebou donesou notebook,
tablet nebo mobilní telefon. Protože si většina studentů
netroufne položit dotaz na přednášce veřejně před ostatními, mají k dispozici anonymní Google dotazník, přes
který mohou kdykoliv položit jakýkoliv dotaz k tématu
přednášky. Na projekčním plátně se dotazy ihned zobrazí,
vyučující na ně odpovídá průběžně.
Dalším prvkem, který oživuje přednášku, je anketní program Socrative. Přes něj jsou zasílány anketní dotazy zapojeným studentům, kteří si donesli elektronické zařízení.

Nejsou takto testovány znalosti, nýbrž jen průzkum mínění
studentů (zda znají určitou metodu, zda znají rodinu, kde
se vyskytuje příbuzenské křížení apod.). Tato forma interaktivity oživuje pozornost studentů a lépe si potom téma
pamatují.
Zpětnou vazbu přímo z přednášky vyučující sleduje také
formou anonymního dotazníku. Studenti do něj mohou
napsat, co se jim líbilo/nelíbilo, co je zaujalo, co by ještě
chtěli vědět. Na konci přednášky je všechna tato zpětná
vazba zobrazena na plátně.
Pro orientaci studentů v předmětu je...
(zkráceno)

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Z osnovy jsou odkazovány další materiály, ať již stránka na
Facebooku nebo webová učebnice

Pokud je v hodině promítán dokument, v osnově na něj mají
studenti předem upoutávku

.
.
Webová učebnice obsahuje online zobrazené prezentace i
přehledné animace
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.
.
Studenti posílají své dotazy na přednášejícího přes Google formulář přímo na přednášce

Praktikum z genetiky populací
.RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/SCI/Bi7820c

.
Praktikum z genetiky populací má tzv. praktickou část
a e-learningovou část cvičení. V rámci e-learningové
části jde především o osvojení si dovedností při řešení populačně-genetických příkladů, které jsou i první
části zkoušky. Studenti doma samostatně počítají příklady
a testují svoje znalosti přes aplikaci odpovědníky. Zápočet
získají za úspěšné vyřešení všech testů. Pro lepší orientaci
v kurzu mají k dispozici přehlednou interaktivní osnovu
s doporučeným studijním plánem a elektronickými skripty
s řešenými příklady a teorií. Obsahuje také odkazy do diskusních fór, kde je možné konzultovat dotazy jak k organizaci, tak k probírané látce.

E-skripta v předmětu jsou tvořena příklady, které online
krok za krokem vysvětlují řešení vzorových příkladů. Každý
příklad je doprovázen zvukovým komentářem vyučujícího.
Vzorce a poznámky z teorie mají studenti v každé kapitole
pro připomenutí uvedeny.
Kapacita praktických částí je omezená a tak si je zapisují
pouze vážní zájemci. Tito studenti získají zápočet za docházku na cvičení a odevzdání dvou skupinových protokolů na konci semestru. Mají k dispozici svoji vlastní interaktivní osnovu, kde je vždy k dispozici osnova...(zkráceno)

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Osnova pro e-learningovou část kurzu obsahuje vždy příslušný odkaz do elektronických skript

Řešené příklady v e-skriptech jsou doprovázeny zvukovým komentářem vyučujícího

.
.
Studenti řeší příklady a výsledky zadávají do odpovědníků
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.
.
V předmětu jsou aktivně využívána diskusní fóra pro pomoc
s řešením příkladů

Angličtina pro geografy II
.Mgr. Věra Hranáčová

.Mgr. Daniela Dlabolová
http://elportal.cz/katalog/SCI/JAZ02

.
Ve studijních materiálech v ISu najdou studenti předmětu
4 interaktivní osnovy, které je navigují materiály během
semestru. První z nich obsahuje organizační informace
a dalších 13 podosnov odkazujících na témata probíraná
v průběhu jednotlivých týdnů. Studenti zde mají popis
učiva, odkaz na diskusní fórum a odpovědník. Druhá osnova - Language functions - se zaměřuje na trénink akademických znalostí. Texty doprovázené odpovědníky doplňují vědomosti studentů. Poslední 2 interaktivní osnovy
jsou určeny pro konkrétní seminární skupiny.

V učebních materiálech mají studenti k dispozici obrovskou databázi textů, obrázků a odkazů na internet, které
souvisí s probíranými tématy. Téměř ke každému tématu
jsou přístupné procvičovací odpovědníky často obsahující
obrázky, videa a cvičení pro trénink výslovnosti. Několik
z nich obsahuje i otázky, na které musí studenti odpověď
zformulovat a které hodnotí vyučující individuálně.
Z elektronických pomocníků jsou v předmětu využívány
ještě odevzdávárny, kam studenti posílají své vypracované
úkoly.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

Procvičovací testy plné multimédií pomáhají studentům zjistit,
jak na tom jsou

.
.
Jedním z domácích úkolů studentů je i vypracování posteru,
který odevzdávají do odevzdávárny
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.
.
Interaktivní osnova Language functions se zaměřuje na trénink akademických znalostí

Angličtina pro geografy III
.Mgr. Věra Hranáčová

.Mgr. Daniela Dlabolová
http://elportal.cz/katalog/SCI/JAZ03

.
Výchozím studijním zdrojem pro studenty je podrobná interaktivní osnova. Najdou v ní veškeré informace k průběhu výuky, její organizaci, programu pro jednotlivé
týdny, odkazy na webové stránky, videa a domácí úkoly.
V osnově jsou uvedeny základní i doporučené studijní
materiály, které rozšiřují výuku, odkazy na slovníky a trénink výslovnosti.
Součástí každého cvičení jsou odpovědníky. Většina z nich
obsahuje obrázky, videa a cvičení pro trénink výslovnosti.
Studenty nabádají k samostudiu z domova a pomáhají
k lepšímu osvojení si dovedností. Výsledky z odpovědníků

tvoří součást závěrečného hodnocení. Podmínkou k zápočtovému testu je splnění 7 odpovědníků. K tréninku vědomostí je určena také drilovací učebnice Angličtina pro
geology a geografy, která obsahuje přes 1300 kartiček.
Studenti si ji mohou kdykoliv spustit v ISu.
Pro sběr domácích úkolů jsou využívány odevzdávárny,
které jsou rozdělené podle jednotlivých témat.
Preferovaným komunikačním kanálem v předmětu je diskusní fórum předmětu, ve kterém vyučující reagují na dotazy studentů nejen k organizaci výuky, ale i k jednotlivým
výukovým modulům.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova je kompletním informačním rozcestníkem
kurzu

Své úkoly odevzdávají studenti elektronickou cestou přímo do
odevzdávárny

.
.
Drilovací učebnice slouží k tréninku slovíček
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.
.
K samostudiu slouží studentům velké množství multimediálních odpovědníků, procvičují si jimi znalosti

Vývojová a srovnávací imunologie
.doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.

.Mgr. Libor Vojtek, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/SCI/Bi8250

.
Vývojová a srovnávací imunologie využívá ve výuce interaktivní osnovu a procvičovací elektronické testy. Interaktivní osnova slouží jako základní rozcestník pro studenty, ve kterém vidí, jaká látka se aktuálně probírá,
co si mají do příští hodiny zopakovat a připravit, a odkazuje je na množství výukových materiálů – prezentace, texty, obrázky, schémata, články, dokumenty. Výukové animace provází studenty signálními drahami imunity hmyzu a spustit si je mohou studenti přímo online
v interaktivní osnově.

Procvičovací testy jsou určeny k tomu, aby si studenti
mohli látku do příští hodiny zopakovat. Obsahují jak klasické otázky s jednou správnou odpovědí, tak i přiřazovací otázky, tzv. drag and drop doplňování vývojového
stromu, označování orgánu na fotografiích či doplnění popisků schématu imunologického procesu.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.

.

. Procvičovací testy obsahují spoustu doplňování pojmů do
schémat či fotografií

Animace imunologických reakcí jsou přehlednější než prosté
schematické znázornění

.

.

.
Interaktivní osnova slouží jako přehledný průvodce předmětem
Katalog e-learningu
7. ledna 2023

.
Ve fotografii vybírají studenti, o jaký orgán se jedná

Praktikum z obecné genetiky
.prof. RNDr. Jana Řepková, CSc.

.RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.

.Mgr. Aneta Mikulášová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/SCI/Bi3061

.
Interaktivní osnova je hlavní součástí Praktika z obecné
genetiky. Studenti jsou hned na začátku výuky hromadným e-mailem upozorněni, že je bude doprovázet celým
kurzem, a je tedy žádoucí, aby ji pravidelně sledovali. Pro
zlepšení orientace ve studijních materiálech, byla rozdělena do jednotlivých týdnů výuky. Zveřejňují se postupně
a každý z nich obsahuje osnovu cvičení a odkazy na materiály, často doplněny o obrázky, ikonky a online prezentace, spustitelné přímo v osnově. Všechny dotazy studentů jsou přímo z ni směrovány do diskusního fóra předmětu. Vyučující zde odpovídá na organizační záležitosti,
i na nejasnosti k probíraným tématům.

Výklad je doplněn o prezentace, animace, interaktivní příklady a výukové pomůcky ve webové učebnici Praktikum
z obecné genetiky. Studenti si mohou prohlédnout prezentaci přímo ve stránce a následně procvičit svoje znalosti v odpovědnících. V učebnici nechybí ani odkazy na
zajímavá videa k tématu.
Učivo zahrnuje i procvičovací testy vytvořené v aplikaci
odpovědníky, ve kterých si studenti mohou kdykoliv ověřit
své znalosti. Další příklady z genetiky jsou zveřejněny ve
webové publikaci Praktikum z obecné genetiky – řešené
příklady....
(zkráceno)

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Studenti si ve webové učebnici například sestavují karyotyp
člověka

Interaktivní osnova provází studenty celým semestrem

.
.
Webová učebnice obsahuje animace i interaktivní aplikace pro
procvičení pojmů z genetiky
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.
.
Vzorové řešení se zobrazí, jakmile studenti zadají správné číslo,
výsledek či možnost

Strukturní biologie - cvičení
.Mgr. Eva Šebestová, Ph.D.

.Mgr. Jan Brezovský, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/SCI/Bi9410c

.
Cílem předmětu je, aby se studenti naučili ovládat vybrané volně dostupné webové nástroje, programy a databáze pro studium strukturní biologie. Pro studenty je
připravena multimediální webová učebnice. Ke každé kapitole jsou připraveny interaktivní videotutoriály, které
studenty návodnými popisky provází analýzou výsledků
získaných z jednotlivých programů. Studenti díky tutoriálům zvládnou obdobné strukturní analýzy provést sami
a lépe porozumí získaným výsledkům, než kdyby si četli

jen strohý text. V učebnici jsou dále pro studenty připraveny příklady, zadání úkolů, potřebné odkazy a pokyny.
Odevzdávárna je používaná pro zápočtové testy. Na cvičení probíhá praktický zápočtový úkol na počítačích. Studenti mají k dispozici formulář s dotazy a kolonkami pro
vložení obrázků, které sestavují. Vyplněný formulář studenti vloží do ISu do odevzdávárny, kde ho připravený ke
kontrole najde vyučující.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní videa provádí studenta jednotlivými kroky analýzy
struktury biomolekul

Webová učebnice obsahuje všechny důležité materiály, které
studenti na cvičení potřebují

.
.
Videotutoriály jsou odkazovány v textu hned pod zadáním
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.
.
Studenti vkládají obrázky do formuláře, zodpovídají dotazy a
výsledek posílají do odevzdávárny

Fylogeneze a diverzita bezobratlých
.prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/SCI/Bi1030

.
V předmětu se studenti seznamují s rozmanitostí a aktuální fylogenezí bezobratlých živočichů, obohacenou o základní klasifikaci jednobuněčných eukaryot a představení
vybraných a pro člověka důležitých skupin prvoků. Výuka je založena především na přednáškách, pro podporu
poznání jednotlivých taxonů však mají studenti dostupné
e-learningové materiály. Oporou při studiu je jim přehledný fylogenetický systém, kde si mohou interaktivně
dohledat i zobrazit jednotlivé skupiny živočichů až po kon-

krétní druhy. Celý systém mohou samostatně procházet
a vracet se po jednotlivých úrovních, nebo využít vyhledávání. U všech zařazených druhů mají k dispozici schematické nákresy a fotografie, často také doplněné videonahrávkou daných organizmů z jejich přirozeného prostředí.
Dále mají studenti ke stažení k dispozici výukové prezentace plné obrazového materiálů a schémat, které jsou textovým rozsahem koncipovány formou skript.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Fylogenetický strom umožňuje studentům přehledně vyhledat
jednotlivé druhy a skupiny živočichů

V úrovních se lze interaktivně zanořovat i vracet zpět, nebo
využít vyhledávání

.
.
Výukové prezentace plné obrázků a schémat mají studenti dostupné ze studijních materiálů předmětu
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.
.
Množství druhů je doplněno i o videa živočichů v přirozeném
prostředí

Pravděpodobnost a statistika
.RNDr. Marie Budíková, Dr.
http://elportal.cz/katalog/SCI/M7521

.
Pro studenty je v předmětu připravena multimediální
učebnice Statistiky. Materiál je rozdělen do několika kapitol. V každé kapitole po stručném vysvětlení teorie následují velmi podrobně řešené příklady, přičemž řešení
je provedeno jak klasicky, tak s využitím systému STATISTICA. Postupy v systému STATISTICA jsou zpracovány
dvojím způsobem – jako video tutoriál a jako interaktivní
tutoriál, v němž je student po celou dobu instruován, jaký
následující krok má učinit.

dinách mohou plně věnovat výkladu vyučujícího a nemusí
se snažit opsat každý vzorec či graf. Zveřejněna je i verze
pro tisk, aby si studenti mohli vzít vytištěné materiály s sebou na hodinu. Doplňují je také data k programu Statistica,
který je součástí výuky.
Průběžné testy jsou v předmětu realizovány pomocí odpovědníků. Studenti si v počítačové učebně sestaví test s 15
otázkami, které je potřeba zodpovědět. Okamžité vyhodnocení jim poskytuje informaci o úspěšnosti hned na cvičení, takže nemusí čekat na ruční opravování testů.

Studijní materiály předmětu obsahují zveřejněné prezentace z přednášek pro každý týden. Studenti se tak na ho-

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní tutoriály provázejí studenty krok za krokem řešením úkolů v programu Statistica

K dispozici jsou postupy popsané v textu, i interaktivní tutoriály či video

.
.
Průběžné testy skládají studenti v počítačové učebně, výsledky
mají ihned
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.
.
Prezentace mají studenti k dispozici v elektronické podobě
v ISu

Úvod do studia planety Země
.Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D.

.doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.

.doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/SCI/Z0135

.
Předmět využívá dvě interaktivní osnovy - jednu pro přednášky a jednu pro cvičení. První obsahuje informace k teoretické výuce. Podosnovy jsou v ní členěny podle probíraných témat. Základní informace jsou doplněny o odkazy na doplňující studijní materiály – literaturu, animace,
videa a odkazy na webové stránky související s probíranou látkou. Osnova pro cvičení informuje o tom, co si má
student zopakovat, aby mohl při hodině počítat příklady
a kreslit schémata. Poté se spustí odpovědník, kde si teorii a hlavně další příklady procvičí. K tomu je potřeba

mít data z Hvězdářské ročenky, která je též k dispozici ve
studijních materiálech.
Pro získání zápočtu sbírají studenti v průběhu semestru
body. Část obdrží za odpovědníky, část za počítání do
pracovních listů na cvičení a největší část za dvě písemky
psané v průběhu semestru. V přípravě je také interaktivní
materiál k orientaci na obloze.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Osnova pro cvičení obsahuje pokyny a informace k jednotlivým odpovědníkům

.
.
Jednotlivé prezentace a animace si studenti spustí online
v přednáškové interaktivní osnově
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.
Přímo v interaktivní osnově si studenti mohou klikat v simulátoru planetárního oběhu

Computational geometry
.doc. RNDr. Martin Čadek, CSc.
http://elportal.cz/katalog/SCI/M7130

.
Interaktivní osnova - rozcestník pro studenty - zahrnuje
všechny důležité informace. Studenti zde naleznou doporučenou literaturu pro celý semestr, informace k studijnímu webu přednášky a témata pro každý týden výuky.
Ty zahrnují stručné informace o probírané látce, snímky
z tabule pořízené v průběhu výuky a odkazy do konkrétní
kapitoly webových skript.

jímavé závěrečné práce, které se věnují probíranému tématu.
Hlavní učební texty jsou obsaženy ve webové učebnici,
kterou vyučující zpracoval ve spolupráci s techniky ISu.
Učebnice obsahuje přehledně strukturované věty, důkazy,
lemmata, zápisy algoritmů i schémata. Náročná témata
jsou zpracována pomocí krokovaných animací s komentářem vyučujícího k jednotlivým situacím.

Studijní materiály obsahují přednášky pro každý týden.
Doplňují je screeny z tabule předcházejících semestrů a za-

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Animace obsahují komentář vyučujícího k jednotlivým krokovaným situacím

Webová učebnice obsahuje množství přehledných schémat

.
.
Interaktivní osnova provází studenty semestrem
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.
.
Lemmata, věty i důkazy jsou ve webové učebnici přehledně
značeny

Angličtina pro geografy IV
.Mgr. Věra Hranáčová

.Mgr. Daniela Dlabolová
http://elportal.cz/katalog/SCI/JAZ04

.
Interaktivní osnova je hlavním rozcestníkem pro studenty,
kteří mají zapsanou tuto angličtinu. Obsahuje informace
o kurzu, seznam zdrojů - texty, slovníky a poslechy, a rozdělení jednotlivých týdnů podle probíraných témat. Ty
zahrnují odkazy do studijních materiálů, na odpovědníky
a další doporučenou literaturu.
Součástí každého cvičení jsou odpovědníky. Většina z nich
obsahuje obrázky, videa a cvičení pro trénink výslovnosti.
Studentům pomáhá při domácí přípravě a podporuje lepší

osvojení si dovedností. Trénink vědomostí doplňuje drilovací učebnice Angličtina pro geology a geografy, která obsahuje přes 1300 kartiček. Studenti si ji mohou kdykoliv
spustit v ISu.
Odevzdávárny jsou využívány pro sběr domácích úkolů.
Komunikace je soustředěna do diskusního fóra předmětu,
ve kterém vyučující reagují na dotazy studentů nejen k organizaci výuky, ale i k jednotlivým výukovým modulům.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Interaktivní osnova provází studenta semestrem

Své eseje a úkoly odevzdávají do připravených odevzdáváren

.
.
Odpovědníky obsahují obrázky, videa a cvičení pro trénink výslovnosti
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.
.
Studenti mají k dispozici připravené texty, podklady i prezentace ke stažení

Antropogenní geomorfologie
.doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc.

.RNDr. Eva Slabá
http://elportal.cz/katalog/SCI/Z8309

.
Předmět využívá interaktivní osnovu, ze které se studenti
dále dostanou ke všem důležitým informacím. Učební
texty jsou v nich rozděleny dle jednotlivých témat a doplněny obrázky či odkazy do studijních materiálů, na weby
obsahující doplňující informace, případně na videa.
Odpovědníky tematicky doplňují probírané učivo. Pro studenty se zveřejňují jen po určitou dobu v průběhu semestru. Odpovědníky využívají náhodného generování

otázek z několika sad a pro úspěšné splnění je nutné získat
alespoň 75 % bodů.
Odevzdávárny se využívají ke sběru seminárních prací
a prezentací závěrečných výsledků. Vyučující píše každému ze studentů komentář, na co všechno se má v práci
soustředit. Dodatečně se přidává i informace, zda-li student splnil podmínky pro získání zápočtu.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Interaktivní osnova je plná schémat, map, obrázků a fotografií

Odpovědníky jsou studentům zpřístupněny jen po omezenou
dobu v semestru

.
.
Osnova je základním rozcestníkem materiálů, jsou v ní studijní
texty i schémata, jsou z ní odkazována videa a články
Katalog e-learningu
7. ledna 2023

.
.
Své seminární práce odevzdávají studenti do odevzdáváren

Využití informačních technologií v biologii
.doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.

.Mgr. Libor Vojtek, Ph.D.

.Mgr. Pavel Dobeš, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/SCI/Bi5610

.
Každý týden studenty na hodinu výuky připravuje a provází interaktivní osnova. Studenti v ní najdou obsah hodiny, odkazy na pracovní a studijní materiály, odkazy na
užitečné nástroje a informační zdroje a na odpovědníky.
V interaktivní osnově studenti najdou také doporučení
zhlédnout krátká užitečná videa související s probíraným
obsahem v hodině. Z osnovy jsou takto zpřístupněny desítky videí, jejichž úložištěm je server YouTube. Ani další

elektronické studijní materiály předmětu se neomezují na
vystavené statické textové soubory. Každý týden mají studenti k tématu připraven jeden odpovědník, který je třeba
vyplnit na 100 %. Odpovědník je pro odpovídání otevřený
právě týden a studenti ho mohou otevírat opakovaně tak
dlouho, než dosáhnou požadovaných 100 %. Splnění odpovědníku je zohledněno při ukončení předmětu.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Interaktivní osnova je základním rozcestníkem kurzu

Jednotlivé video tutoriály jsou odkazovány přímo z osnovy

.
.
Studenti zodpovídají odpovědník do té doby, dokud jej nemají
celý správně
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.

Matematická analýza I
.doc. Mgr. Petr Hasil, Ph.D.

.doc. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/SCI/M1101

.
K základní literatuře v předmětu patří webová Sbírka řešených příkladů z matematické analýzy I. Obsahuje stovky
řešených příkladů rozčleněných podle témat probíraných
v předmětu. Každá kapitola je stručně uvedena teoretickými základy, větami a poznámkami. U příkladů je řešení

vždy na rozkliknutí, aby si je student sám nejprve zkusil
spočítat. Přes vyhledávání může student dohledat číslo příkladu zadané vyučujícím na hodině.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.

.

. Sbírka řešených příkladů koresponduje s tématy probíranými
v předmětu

Pro přehlednost jsou důsledky, věty, poznámky i tvrzení číslovány a barevně značeny

.

.

.
Příklady mají řešení na rozklik, aby si je nejprve student mohl
v klidu sám spočítat
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.
Příklady si studenti mohou vyhledat podle čísla

Pravděpodobnost a statistika II
.doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/SCI/M4122

.
V předmětu je využívaná interaktivní osnova. Slouží jako
rozcestník pro studenty, obsahuje organizační informace
a témata pro každý týden výuky. Každý z nich obsahuje
informace k přednášce i cvičení, doplněny jsou i o odkazy
do studijních materiálů. Hlavní studijní materiál je ve spolupráci s techniky ISu zpracován do podoby webové učebnice. Teorie, věty, důkazy a příklady si mohou studenti
procházet pohodlně online.

napsat alespoň na polovinu bodů. Výsledky jsou zaznamenány v poznámkových blocích.
V předmětu se používá i aplikace docházka. Každý seminář si tak vede vlastní záznamy, ze kterých lze jednoduše
poznat, který ze studentů nesplnil povinnou účast na cvičeních. Společně s výsledky průběžných testů se tak v přihlašování na závěrečnou zkoušku vyfiltrují studenti, kteří
nesplnili podmínky pro úspěšné ukončení.

Součástí předmětu jsou dva zápočtové testy, které studenti
píšou na cvičeních. Pro zápočet je zapotřebí každý z nich

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.

.

. V interaktivní osnově mají studenti vždy přehled o probíraných
tématech

Webová učebnice slouží jako základní studijní materiál, je studentům dostupná online

.

.

.
Řešené příklady pomáhají studentům při samostudiu
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.
Docházka je evidována elektronicky (pohled učitele)

Praktikum z obecné mikrobiologie
.Mgr. Gabriela Rotková, Ph.D.

.Mgr. Andrea Vávrová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/SCI/Bi4091c

.
Pro předmět byla vytvořena rozsáhlá webová publikace
Základy praktické obecné mikrobiologie, která zahrnuje
témata pro jednotlivá cvičení. Každé z nich obsahuje prezentaci, pdf s danou učební látkou a protokol ke cvi-

čení. Do budoucna se plánuje doplnění i o slovník pojmů.
E-learning v předmětu zahrnuje také studijní materiály
a využíváno bylo i Odpovědníků v ISu pro zápočtový test.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Webová učebnice slouží jako rozcestník materiálů, obsahuje
studijní texty, obrázky, dokumenty

Učebnice obsahuje postupy pokusů včetně doplňujících fotografií a schémat

.
.
Studenti mají ve studijních materiálech k dispozici jednotlivé
přednášky plné fotografií a schémat
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.
.
V teoretickém výkladu se studenti díky přehlednému členění
snadno zorientují

Mikrobiologie
.Mgr. Šárka Nevolová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/SCI/Bi5710

.
Mikrobiologie využívá interaktivní osnovu jako rozcestník, ze kterého mohou studenti vždy začít. Zahrnuje organizační pokyny, doporučenou literaturu a metody hodnocení předmětu. Samotné informace o výuce jsou rozděleny podle přednášek na 13 kapitol. Každá z nich obsahuje
odkaz na studijní materiály, odpovědník pro otestování
vědomostí, často i doplňující odkazy na web.

Odpovědníky jsou využívány na průběžné testování, i jako
součást závěrečné zkoušky. V průběhu semestru slouží
jako kontrola pro studenty, zda pochopili problematiku
dané tématiky. Přes zkouškové období jsou využívány na
sestavování skenovacích testů. Ty se pak posílají na naskenování a vyhodnocení technikovi. V poznámkových blocích se pak body sčítají (2x průběžné testování + závěrečná
zkouška) a studenti dostanou finální známku.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Z interaktivní osnovy jsou odkazovány výukové prezentace i
například animace

Díky procvičovacím odpovědníkům hned studenti vidí, jak jsou
na tom

.
.
Výukové prezentace plné schémat mají studenti k dispozici
elektronicky
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.
.
Pro závěrečné testování se používají skenovací odpovědníky

Pravděpodobnost a statistika I
.doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/SCI/M3121

.
Jako rozcestník předmětu byla zvolena interaktivní osnova. Obsahuje organizační informace, podosnovy jsou
pak děleny dle týdnů. Obsahují vždy informace k přednášce i cvičení. Základní studijní materiál zpracovali technici ISu do podoby webové učebnice, kde mají studenti
přehledně studijní texty, věty, důkazy i příklady.

Na cvičeních je zapotřebí úspěšně napsat dva testy, každý
alespoň na polovinu bodů. Jejich výsledky jsou zaznamenány v poznámkových blocích.
Předmět využívá aplikaci docházka. Každý seminář si tak
vede vlastní záznamy, ze kterých lze jednoduše poznat,
který ze studentů nesplnil povinnou účast na cvičeních.
V kombinaci s počtem bodů z průběžných testů se tak vyfiltrují studenti, kteří nesplnili podmínky pro zápočet.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Interaktivní osnova provází studenta semestrem

Základní studijní texty mají studenti dostupné ve webové
učebnici

.

.

.
Řešené příklady pomohou studentům v samostudiu
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.
Docházka na seminář je evidována elektronicky

Angličtina pro geology I
.Mgr. Věra Hranáčová
http://elportal.cz/katalog/SCI/JAG01

.
Angličtina pro geology obsahuje interaktivní osnovu jako
hlavní zdroj informací a místo, kde mohou studenti začít
každé cvičení a domácí přípravu. Osnova obsahuje pokyny k organizaci kurzu, kontakty, online slovníky a rozpis
aktivit pro každý týden. Rozpis aktivit zahrnuje odkazy na
studijní materiály, kde studenti najdou většinu podkladů,
domácí úkoly, odpovědníky, doplňující materiály, odkazy
na videa, drilovací učebnici ad.
Téměř ke každému tématu je v osnově přístupný procvičovací odpovědník často obsahující obrázky, videa a cvičení

pro trénink výslovnosti. Přístupné jsou odpovědníky k procvičování, jejichž splnění je na bázi dobrovolnosti, (např.
odpovědníky na poslech jsou určeny k domácímu poslechu) a odpovědníky, jejichž splnění je povinné a je podmínkou k ukončení předmětu. Povinnými se stávají také
odpovědníky z prezenční výuky, na které studenti chybějí.
Pomůckou k osvojení si slovní zásoby je studentům drilovací učebnice Angličtina pro geology a geografy, která
obsahuje přes 1300 kartiček. Učebnice pomáhá studentům memorovat slovíčka a připravit se na zápočtový test.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Hlavním zdrojem informací je pro studenty interaktivní osnova

Ke každému tématu mají studenti připravený multimediální
odpovědník pro procvičení znalostí

.
.
Interaktivní osnova obsahuje velké množství materiálů pro
studenty, od prezentací, poslechů přes cvičení a důležitá slovíčka
Katalog e-learningu
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.
.
Pomocí drilovací učebnice studenti efektivně memorují slovíčka

Genetika rostlin
.prof. RNDr. Jana Řepková, CSc.
http://elportal.cz/katalog/SCI/Bi8240

.
Hlavním elektronickým výukovým materiálem v předmětu
je webová učebnice s prezentacemi a animacemi, která
vznikla ve spolupráci s techniky ISu. Studenti v ní naleznou výukový text přehledně členěný do kapitol a především výukové prezentace z hodin. Některé z nich jsou doplněny o animace, které studentům přibližují složité pro-

cesy v rostlinných buňkách. Všechny obsahují množství
fotografií, schémat a obrázků. Celou webovou učebnici
si mohou studenti stáhnout i do svých mobilních zařízení
a čteček ve formátu ePub.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Webovou učebnici si mohou studenti stáhnout do tabletů i
čteček ve formátu ePub

Webová učebnice obsahuje výukový text rozdělený do jednotlivých kapitol

.
.
Výukové prezentace obsahují velké množství názorných schémat a obrázků
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.
.
Animace pomáhají pochopit složité procesy v rostlinných buňkách

Algebraická topologie
.doc. RNDr. Martin Čadek, CSc.
http://elportal.cz/katalog/SCI/M8130

.
Hlavním rozcestníkem předmětu je interaktivní osnova.
Studenti v ní najdou všechny přednášky rozděleny podle
týdnů. Ke každé z nich jsou zveřejněny stručné informace,
studijní texty a v některých případech i domácí úkoly. Domácí úkoly studenti vkládají do odevzdávárny, odkud je
mohou učitelé všechny jednoduše stáhnout do počítače
a opravit. Informace s počtem bodů a zpětnou vazbou od
vyučujícího jsou studentům zveřejněny v poznámkových
blocích.

Materiály doplňují skripta Introduction to algebraic topology. Na sto stranách jsou přehledně zpracována všechna
probíraná témata. Kromě teorie zahrnují i mnoho obrázků
a řešených příkladů, které studentům pomáhají pochopit
látku na konkrétních případech.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Body z jednotlivých úkolů i zpětnou vazbu zadávají vyučující
studentům prostřednictvím poznámkových bloků

Skripta mají studenti dostupná ve studijních materiálech předmětu v ISu

.
.
Informace k přednáškám a zadání domácích úkolů naleznou
studenti v interaktivní osnově
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.
.
Své úkoly studenti odevzdávají do otevřené odevzdávárny

Speciální metody analýzy mikroorganizmů
.doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/SCI/Bi6721

.
E-learningové nástroje ISu, které se staly součástí předmětu Speciální metody analýzy mikroorganizmů, jsou
zejména interaktivní osnova a odpovědníky. Pro přehled
všech materiálů k obsahu i organizaci výuky je využívaná
interaktivní osnova. Kromě statických materiálů v ní studenti naleznou odkazy na procvičovací odpovědníky k aktuálně probíranému učivu. Součástí výukových materiálů
jsou také originální pohyblivé prezentace, které usnadňují
lepší pochopení učiva.

Odpovědníky jsou využívány pro procvičování znalostí.
Pro každý týden je vytvořen jeden, který doplňuje probíranou látku. Zároveň jsou přípravou na závěrečný test.
Závěrečný test studenti skládají v počítačové učebně. Jeho
splnění (potřebují získat alespoň 60% bodů) je podmínkou
pro postup k ústní zkoušce.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Procvičovací odpovědníky pomáhají studentům s přípravou na
zkoušku

Interaktivní osnova slouží jako přehledný rozcestník všech materiálů

.
.
Studenti mají k dispozici výukové prezentace v elektronické
podobě v ISu
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.
.
V animovaných prezentacích studenti lépe pochopí princip restrikčního štěpení

Lineární algebra a geometrie I
.doc. RNDr. Martin Čadek, CSc.
http://elportal.cz/katalog/SCI/M1111

.
Předmět využívá jako hlavní rozcestník interaktivní osnovu. Studenti v ní naleznou odkazy na skripta, screeny
tabule z přednášky, příklady k počítání, odpovědníky i domácí úkoly. Všechno je rozděleno do týdnů podle témat
cvičení.
Odpovědníky zahrnují dva typy. Polovina obsahuje procvičovací příklady i s řešením příkladů, druhá zase otázky, na
které mají studenti napsat odpovědi vlastními slovy. Kdy-

koliv v průběhu semestru je tak možné ověřit, kteří ze studentů se pravidelně připravují a které části učiva jsou pro
ně problematické.
Poznámkové bloky jsou využívány pro zaznamenání jak
průběžných, tak závěrečných písemek. Studenti potřebují získat dostatečný počet bodů, aby postoupili k ústní
zkoušce, která určuje závěrečnou známku.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Jednotlivé procvičovací odpovědníky umožní studentům zjistit, zda látce opravdu dobře porozuměli

.
.
Záznamy z elektronické tabule jsou studentům zpřístupněny
hned po přednášce v osnově
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.
Interaktivní osnova je výchozím zdrojem informací pro studety

Proteinové inženýrství
.doc. Mgr. Radka Chaloupková, Ph.D.

.Mgr. Jan Brezovský, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/SCI/Bi7410

.
Učební materiály předmětu obsahují přednášky z jednotlivých týdnů a doplňující materiály. Protože informačních zdrojů k probíraným tématům je hodně, jsou uspořádány v interaktivní osnově. V ní studenti naleznou kromě
odkazů do studijních materiálů i další odborné články
a mnoho databází, že kterých mohou v průběhu semestru
čerpat.

Proteinové inženýrství je zakončeno písemnou zkouškou,
ve které studenti odpovídají na 25 testových otázek. Test
je realizován přes testovací aplikaci Odpovědníky, která
každému studentovi vytvoří jedinečné zadání. Odpovědi
studentů jsou skenovány a automaticky vyhodnoceny
v ISu. Tento způsob testování umožňuje porovnat, které
okruhy jsou pro studenty problematické a vyžadují více
času na přednáškách.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Pomocí analytických nástrojů lze zjistit, které otázky dělají studentům největší potíže

.
.
Výukové prezentace mají studenti k dispozici v elektronické
podobě v ISu
Katalog e-learningu
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.
Zdrojů v předmětu je hodně, v osnově je studenti mají seřazeny podle týdnů a témat výuky

Lineární algebra a geometrie II
.doc. RNDr. Martin Čadek, CSc.
http://elportal.cz/katalog/SCI/M2110

.
Interaktivní osnova je využívaná jako hlavní rozcestník
pro všechny studijní materiály. Rozdělena je podle témat
přednášek. Studenti v ní naleznou odkazy na skripta v ISu
i na internetu, záznamy tabule z přednášky, příklady k počítání na doma, odpovědníky a domácí úkoly.
Odpovědníky obsahují náhodně generované příklady
z několika sad. Studenti v nich mohou ověřit své znalosti a rovnou si zkontrolovat správnost výsledku. Kdy-

koliv v průběhu semestru je tak možné prověřit, kteří ze
studentů se pravidelně připravují a které části jsou pro ně
problematické.
Poznámkové bloky jsou využívány pro zaznamenání bodů
ke zkoušce i hodnocení ze závěrečných písemek. Studenti potřebují v průběhu semestru získat dostatečný počet bodů, aby postoupili k ústní zkoušce určující závěrečnou známku.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Záznamy z elektronické tabule mají studenti zveřejňovány
hned po přednášce

.
.
Procvičovací odpovědníky pomáhají studentům zjistit, zda
látce dobře porozuměli
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.
Interaktivní osnova provází studenty celým semestrem

Výukové materiály v chemii
.Mgr. Veronika Švandová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/SCI/C5868

.
Průvodcem v předmětu Výukové materiály v chemii je interaktivní osnova. Je strukturovaná podle týdnů, každý
obsahuje základní informace, odkazy na učební materiály
a cvičení na webu, která doplňují probíranou látku. Studijní
materiály pro předmět jsou rozděleny dle seminářů a zveřejněny v ISu. Jsou studentům vždy přístupné, aby se kdy-

koliv v průběhu semestru mohli připravit na výuku anebo
si zopakovat látku, která byla probírána. Pro výstupy praktické časti předmětu, kde studenti zpracovávají své vlastní
materiály, se využívá odevzdávárna, členěná podle týdnů
a tématiky.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Interaktivní osnova slouží jako přehledný rozcestník materiálů
v předmětu

.
.
Jednotlivé prezentace, návody a pomocné soubory mají studenti v elektronické podobě odkazované v osnově
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.
Své úkoly studenti odevzdávají v elektronické podobě do odevzdávárny

Anatomie pro antropology II
.doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.

.Mgr. Martin Čuta, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/SCI/Bi2232

.
Studenti v předmětu používají Encyklopedii antropologie
– rozsáhlou webovou učebnici obsahující pojmy z celé
oblasti antropologie. V ní si vyhledávají pojmy související
s anatomií, anatomickou stavbou a funkcí systému vnitřních orgánů (splanchnologii) lidského těla a použití těchto

informací při antropologickém studiu a výzkumu. Hesla
mohou omezit pomocí vyhledávání či využít provázání jednotlivých hesel mezi sebou.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

V encykopedii si studenti vyhledávají anatomické pojmy

Vyhledávání a historie pojmů studentům usnadňuje studium
anatomických hesel

.
.
Studenti mají k dispozici anatomická hesla v rozsáhlé Encyklopedii anatomie
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.

Mikrobiologie - cvičení
.Mgr. Gabriela Rotková, Ph.D.

.Mgr. Andrea Vávrová, Ph.D.

.Mgr. Jana Čmielová, Ph.D.

.doc. Ing. Martin Krsek, CSc., MSc
http://elportal.cz/katalog/SCI/Bi5710c

.
Studenti cvičení z mikrobiologie využívají rozsáhlou
webovou publikaci Základy praktické obecné mikrobiologie, která zahrnuje témata pro jednotlivá cvičení. Vždy
je k dispozici prezentace, PDF s postupy a komentářem
a protokol ke cvičení. Studenti si protokoly do cvičení tisk-

nou sami a dopředu mají představu, jaké téma bude na
cvičení probíráno a k jakým výsledkům se mají dostat.
Do budoucna se plánuje doplnění i o slovník pojmů.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. V galeriích v ISu najdou studenti i fotografie např. z hodnocení
vody

Ve webové učebnici najdou studenti otázky k zamyšlení i teoretický výklad

.
.
Webová učebnice slouží jako rozcestník materiálů, obsahuje
studijní texty, obrázky, dokumenty
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.
.
Studenti mají ve studijních materiálech k dispozici jednotlivé
přednášky plné fotografií a schémat

Biotechnologické exkurze
.Mgr. Šárka Nevolová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/SCI/Bi7171

.
V tomto předmětu studenti navštěvují v rámci exkurzí odborná pracoviště. Pro snadnou administraci a orientaci
v programu exkurzí vznikla interaktivní osnova, kde jsou
všechny exkurze přehledně uvedeny včetně termínů, stránek pracovišť, informací a map.

nost (provoz), kterou v průběhu exkurzí navštívili. Tyto
eseje odevzdávají elektronicky do odevzdáváren. Protože
odborná pracoviště jsou každý rok stejná, hrozí, že studenti budou opisovat. K odhalení podvodů se proto využívá v odevzdávárnách funkce Vejce vejci, která umožňuje
texty zkontrolovat na plagiáty.

Studenti po skončení exkurzí zpracují samostatně esej zaměřenou na jednu vybranou biotechnologickou společ-

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Zpracované eseje odevzdávají studenti elektronicky

Interaktivní osnova poskytuje studentům základní informace
o plánovaných exkurzích

.
.
Zjistit jestli a odkud studenti opisovali eseje je díky el. odevzdávání velmi jednoduché
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.

Anorganická chemie I
.prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
http://elportal.cz/katalog/SCI/C1061

.
E-learning byl do předmětu zaveden ze zcela praktických
důvodů – nutnost vyzkoušet velký počet studentů z každého bloku probírané látky. Elektronické studijní materiály proto tvoří hlavně testovací otázky ověřující znalosti
studentů.
Odpovědníky se využívají pro závěrečné zkoušení. Sady
otázek, ze kterých se testy generují, obsahují několik desí-

tek otázek z každého tématu. Výsledný test má náhodně
namíchané otázky a píše se v počítačové učebně, aby
se zamezilo opisování. Odpovědi studentů a otázky jsou
dále analyzovány pomocí aplikace Obtížnost. Zkoumají se
otázky, které dělaly studentům největší problémy. Díky
tomu mohou být problematická témata probírána důkladněji s důrazem na to, v čem se chybuje nejčastěji.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Závěrečné testy se generují z velkého množství otázek

Body se studentům ukládají do poznámkových bloků

.
.
Pomocí nástroje Obtížnost v kostce lze zjistit, které otázky jsou
pro studenty příliš těžké
Katalog e-learningu
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Antropologie starověku
.prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.
http://elportal.cz/katalog/SCI/Bi4260

.
V předmětu je využíváno několik desítek pojmů z komplexní Encyklopedie antropologie, která obsahuje tisíce
pojmů z celé oblasti antropologie. V ní si studenti vyhledávají pojmy související s antropologií starověku a použí-

vají těchto informací při přípravě na zkoušku. Hesla mohou
omezit pomocí vyhledávání či využít provázání jednotlivých hesel mezi sebou.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

Pojmy jsou obsáhlé, někdy doplněné i o obrazový materiál
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.
.
Studenti využívají provázanosti hesel, pro lepší orientaci slouží
i historie procházení

Anatomie pro antropology II cvičení
.Mgr. Martin Čuta, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/SCI/Bi2232c

.
V předmětu studenti využívají elektronickou Encyklopedii
antropologie a vyhledávají v ní pojmy související s anatomií ve vztahu k antropologii. Hesla mohou omezit pomocí

vyhledávání či využít provázání jednotlivých hesel mezi sebou.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

Některá anatomická hesla jsou velmi obsáhlá s množstvím provázaných pojmů
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.
.
Studenti mají k dispozici historii procházení pojmů, vyhledávání a přehledné seznamy

Statistické modelování
.doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/SCI/M5VM05

.
Předmět statistické modelování používá interaktivní osnovu jako hlavní rozcestník. Student zde každý týden nalezne všechny potřebné informace ke svému studiu. Osnova obsahuje organizační informace - pokyny k zápočtu
a ke zkoušce - a témata pro každý týden výuky. Každé
z témat obsahuje informace k přednášce i ke cvičení a je
doplněno o odkazy do studijních materiálů a pomocný
script v jazyce R pro vyzkoušení příkladů z přednášky.

Pro zápočet potřebují studenti získat alespoň polovinu
bodů ze zápočtového testu v jazyce R. Výsledky i s komentářem vyučujícího jsou zaznamenány a zveřejněny v poznámkových blocích.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Zdrojový kód zápočtového testu vkládají studenti vyučujícímu
do odevzdávárny

.
.
Body ze zápočtového testu vidí studenti v poznámkovém
bloku, včetně komentáře vyučujícího (aplikace z pohledu učitele)
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.
Interaktivní osnova obsahuje základní informace a odkazy na
jednotlivé materiály

Diplomový seminář Molekulární biologie a genetika IV
.RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/SCI/Bi0324

.
Vzhledem k tomu, že předmět je založen na přednáškách
studentů a zvaných hostů a poskytuje studentům důležité informace k ukončení jejich studia a dalším možnostem zacílení jejich práce, je důležité rychlé předávání aktuálních informací. Proto v předmětu vznikla interaktivní
osnova, která umožňuje snadnou editaci. Jsou v ní vždy
aktuální informace, termíny, úkoly a také harmonogram
jednotlivých prezentací.
V rámci studijních materiálů jsou studentům předávány
nabídky, inzeráty, výběrová řízení na Erasmus, zajímavé

soutěže a nabídky pro stáže a vše další v souvislosti s jejich
studiem a ukončením studia.
Pro motivaci přednášejících studentů i studentů v publiku
probíhá na konci každého semináře hlasování o nejlepší
přednášku pomocí programu Socrative. Studenti hlasují
pomocí vlastních elektronických zařízení (mobilní telefon,
tablet, notebook). Vítěz získává tzv. bonusovou absenci.
Hlasující studenti mohou bonusovou absenci získat také
v případě, že se zúčastní na více než polovině hlasování
v semestru.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

V interaktivní osnově jsou základní informace o předmětu i
harmonogram studentských přednášek

Katalog e-learningu
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.
.
Ve studijních materiálech najdou studenti výběrová řízení na
Erasmus, soutěže či nabídky stáží

MASARYKOVA UNIVERZITA

Fakulta
informatiky

Katalog e-learningu
Masarykovy univerzity

http://elportal.cz/katalog/FI
Kontakty: etech@ﬁ.muni.cz • http://is.muni.cz/etech/

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

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

.
.
Řešení úkolů mohou studenti diskutovat v rámci diskuzních
fór, cvičící radí i kontrolují dodržování pravidel
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.
.
Studenti mají k dispozici výukové slajdy, příklady, potřebná
zadání a materiály i záznamy přednášek v elektronické podobě

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Interaktivní osnova provádí studenta předmětem

Prostřednictvím procvičovacích testů si studenti mohou látku
dobře zopakovat

.
.
Studenti o příkladech často diskutují elektronicky v rámci diskusních fór v ISu
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.
.
Bonusové úkoly odevzdávají studenti prostřednictvím odevzdáváren

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

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

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

.
.
Úkoly jsou vkládány do odevzdávárny, včetně zdrojových
kódů
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.
.
Na začátku každého cvičení vyplňují studenti na počítačích
krátký kontrolní test

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.

.

. Hodnoty signálu studenti vyklikávají přímo v mřížce v odpovědníku

Po třetím pokusu studenti v prohlídce odpovědníku vidí, kde
chybovali

.

.

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

.
Docházka je evidována elektronicky (pohled učitele)

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

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

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

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Řešené videopříklady s komentářem vyučujícího pomáhají
lépe pochopit vyučovanou látku

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

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

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

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Z interaktivní osnovy jsou odkazovány animace a vizualizace
algoritmů

Odpovědníky na začátku cvičení evidují docházku a testují připravenosti studentů

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

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

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

.Mgr. Martin Panák, Ph.D.

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Řešené příklady s komentářem vyučujícího jsou připravené na
každý týden

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

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

.
.
Výukové prezentace mají studenti dostupné z interaktivní osnovy

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

.RNDr. Martin Ukrop, Ph.D.

.RNDr. Vladimír Štill, Ph.D.

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

Všechny podstatné informace a materiály mají studenti v interaktivní osnově

.
.
Domácí úkoly jsou realizovány přes odpovědníky s externím
vyhodnocováním programového kódu
Katalog e-learningu
7. ledna 2023

.
.
Výukové prezentace mají studenti k dispozici v elektronické
podobě

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Interaktivní osnova provází studenta semestrem

Každý týden si mohou studenti procvičit probíranou látku
v odpovědnících

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

.
.
Závěrečné zkoušení probíhá prostřednictvím skenování testů
do IS MU

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Své vypracované projekty a dokumenty vkládají studenti do
odevzdáváren

Zpětnou vazbu k zápočtovým dokumentům studenti mají
v poznámkovém bloku

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

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

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

Zdrojové kódy programů odevzdávají studenti do odevzdáváren

.
.
Vnitrosemestrální test mají díky skenovacím odpovědníkům
studenti rychle opravený
Katalog e-learningu
7. ledna 2023

.
.
Zpětnou vazbu k jednotlivým úkolům zadává vyučující do poznámkového bloku (pohled učitele)

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

V interaktivní osnově naleznou studenti všechny podstatné informace a studijní materiály

.
.
Tříčlenné skupiny odevzdávají svoje úkoly elektronicky do
odevzdáváren
Katalog e-learningu
7. ledna 2023

.
Interaktivní tutoriály provázejí studenty krok za krokem tvorbou diagramů

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Většina přednášek je předtočena

Studenti v ISu řeší samostatně desítky úkolů

.

.

.
Procvičování během semestru formou odpovědníků v ISu
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.
Finální písemka skenováním odpovědních listů v ISu

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

Své 3D modely odevzdávají studenti elektronicky do odevzdáváren

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

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

.
.
Interaktivní osnova je přehledným průvodcem semestrem
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.
.
Díky skenovacím testům mají studenti v ISu i zpětnou vazbu
učitele a vidí, kde chybovali

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

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

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Studenti mají k dispozici schematické animace cviků s komentářem vyučující

Webová učebnice obsahuje výukové texty a jednotlivé animace cviků

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

Vypracované 3D modely odevzdávají studenti do odevzdávárny

.
.
K některým tématům mají studenti dostupné interaktivní tutoriály, které je provázejí krok za krokem tvorbou
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.
.
Galerie studentských prací z minulých let inspiruje současné
zapsané studenty

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

Organizace výuky a cvičení je popsána v interaktivní osnově
předmětu

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

Své programy vkládají studenti do připravených odevzdáváren

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

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Přednášky jsou nahrávány a jsou přístupné v ISu ke stažení

Výuková videa s návodnými popisky a zvukovým komentářem
vysvětlujícím postup

.
.
Polosemestrální písemka je formou skenovacích testů
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.
.
Výuková videa si studenti přehrávají online ve studijních materiálech

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Zpracované diagramy odevzdávají studenti do připravených
odevzdáváren

V interaktivní osnově studenti naleznou základní informace a
studijní materiály

.
.
Výukové prezentace mají studenti k dispozici v elektronické
podobě
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.
.
Témata na semestrální projekt vypisuje vyučující prostřednictvím rozpisů témat

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Prezentace si studenti vybírají přes Rozpisy témat

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

.

.

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

Studenti si s projekty vzájemně pomáhají a radí přes diskusní
fóra

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Interaktivní osnova provází studenta semestrem

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

.
.
Domácí úkoly odevzdávají studenti do připravených odevzdáváren
Katalog e-learningu
7. ledna 2023

.
.
Prezence na cvičeních je zaznamenávána přes aplikaci Docházka

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Týmové projekty odevzdávají studenti v elektronické podobě
do odevzdávárny

V interaktivní osnově studenti naleznou základní informace a
studijní materiály

.
.
Záznam o docházce vidí studenti v poznámkových blocích
(pohled učitele)
Katalog e-learningu
7. ledna 2023

.
.
Ve studijních materiálech naleznou studenti také videozáznamy přednášek

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Úkoly odevzdávají studenti elektronicky do odevzdáváren

Procvičovací testy studenty lépe připraví na závěrečnou
zkoušku

.
.
Ve studijních materiálech mají studenti k dispozici výukové
prezentace i videozáznamy přednášek
Katalog e-learningu
7. ledna 2023

.
.
Díky skenovacím testům mají studenti výsledky v poznámkovém bloku rychle

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Studenty semestrem provází interaktivní osnova

Výukové prezentace mají studenti dostupné ve studijních materiálech

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Animace pomáhají studentům pochopit složité procesy

Výukové texty mají studenti v elektronické podobě v ISu

.
.
Řešené příklady studentům ukážou, jak probíhají aritmetické
operace v digitálních systémech
Katalog e-learningu
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.

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Animace pomohou studentům pochopit složité procesy

Přednášky jsou nahrávány a zpřístupněny v elektronické podobě

.

.

.
Zkouška je skenována a automaticky vyhodnocena a převedena na známky
Katalog e-learningu
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.
Výukové prezentace obsahují názorná schémata

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. V interaktivní osnově najdou studenti všechny potřebné informace

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

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

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.

.

. Výuková videa s návodnými popisky a zvukovým komentářem
vysvětlujícím postup

Polosemestrální písemka je formou skenovacích testů

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

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

.Mgr. Martin Kacvinský

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

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

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

Software Requirements Engineering
.Bruno Rossi, PhD

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Interaktivní osnova je výchozím zdrojem informací pro studenty

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

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

.RNDr. Martin Kuba, Ph.D.

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

Interaktivní osnova slouží jako přehledný rozcestník materiálů
v předmětu

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Fotografie studentů z minulých let slouží pro inspiraci těch letošních

.
.
Zadání úkolů studenti nejlépe pochopí na vybraných příkladech
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.
Ve webové učebnici je popsáno zadání jednotlivých úkolů

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

.RNDr. Martin Kuba, Ph.D.

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.

.

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

Úkoly odevzdávají elektronicky do odevzdáváren

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Schéma umožňuje náhled celku i přiblížení jednotlivých částí
do detailů

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

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

.Mgr. Ondrej Šebela

.RNDr. Šimon Suchomel, Ph.D.

.Ing. David Leška

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

Domácí úkoly má vyučující přehledně odevzdané v odevzdávárně

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

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

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

Pokud jsou studenti nemocní, o přednášku díky videozáznamu
nepřijdou

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

Výukové prezentace obsahují přehledné kroky algoritmů a
schémata plánů

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

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

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

Studenti mají k dispozici nástroje pro testování znalostí v ISu

.
.
Studenti musí během semestru absolvovat procvičování znalostí v ISu
Katalog e-learningu
7. ledna 2023

.
.
Závěrečná zkouška formou skenování a rozpoznávání odpovědních listů

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.

.

. Své úkoly odevzdávají studenti elektronickou cestou přímo do
odevzdávárny

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

.

.

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

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

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

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

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

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

.Mgr. Anton Giertli

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

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

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.

.

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

Skripta i sbírku příkladů mají studenti dostupné v ISu

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Galerie jednotlivých fotografů jsou přehledně seřazené

Přednáším o ukázkách fotografií přímo s pomocí elektronické
galerie

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

Seminář webdesignu
.RNDr. Tomáš Obšívač

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

Studenti se přihlašují k tématům prezentací elektronicky

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

V diskuzi studenti probírají řešení příkladů z písemek i organizační záležitosti

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

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

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Historická data jsou prezentována prostřednictvím přehledných schémat

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

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

.
.
Závěrečný test je kombinací automaticky vyhodnotitelných
otázek a řešeného příkladu
Katalog e-learningu
7. ledna 2023

.
.
Přehled o všech získaných bodech i aktivitě na cvičení má vyučující v poznámkovém bloku

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Výukové prezentace mají studenti k dispozici v elektronické
podobě v ISu

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

Prezentace mají studenti k dispozici v elektronické podobě
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Základy jazykové kultury a rétoriky
.Mgr. Hana Žižková, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PdF/SZ7BP_JKRE

.
Cílem předmětu je, aby byli studenti schopni tvořit psané
i mluvené projevy ve spisovné češtině a kultivovaně se vyjadřovat a vystupovat. Jednotlivé nástroje v Informačním
systému pomáhají vyučující efektivně zvládnout výuku
velkého množství studentů, kteří se do předmětu hlásí.
Například závěrečnou prezentaci mohou studenti prezentovat buď naživo v učebně, nebo si mohou zvolit elektronickou formu. Natočí se na mobilní telefon či webkameru
a výsledné video vloží do odevzdávárny. Vyučující je hodnotí a zpětnou vazbu studentovi podá přes poznámkový
blok anebo rovnou komentáři do samotného videa.

V interaktivní osnově naleznou studenti základní informace, dokumenty a pokyny, ale také zajímavá doplňující videa. Nechybí například ani vtipy. Jednotlivé výukové prezentace, texty a dokumenty jsou pro studenty
dostupné v elektronické podobě. Odevzdávárna je využita právě pro ukládání videoprezentací studentů a také
pro uložení samotných slajdů, které při prezentaci využívali. Studenti pomocí Informačního systému video jednoduše převedou pro online přehrávání. Nastavení práv
v odevzdávárně potom zaručí, že video uvidí jen vyučující
a daný student.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Studenti si sami natáčejí prezentace na mobilní telefony či
webkamery (ilustrační fotografie)

Zpětnou vazbu získávají studenti přímo navázanou na místa
ve videu nebo prostřednictvím poznámkového bloku

.
.
V interaktivní osnově studenti naleznou základní informace a
také doplňující videa
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.
.
Výukové prezentace a dokumenty jsou odkazovány přímo
z interaktivní osnovy

Academic Writing_ONLINE
.Mgr. Gabriela Hublová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PdF/CJV_AW

.
Tento kurz probíhá výhradně pomocí e-learningu (v prostředí IS.MUNI a aplikace Peer-review) a snaží se podpořit
kompetence studentů v oblasti cizojazyčného akademického psaní v anglickém jazyce. V průběhu semestru studenti vychází z interaktivní osnovy, ve které mají veškeré
potřebné instrukce a odkazy na studijní materiály k danému týdnu výuky (autonomní složka kurzu – student
může volit dle svých individuálních preferencí a potřeb),
odkazy na procvičovací testy (povinná složka) a odkazy
na diskuzní fóra (povinná složka). V diskuzních fórech studenti musí napsat příspěvek k zadanému tématu a zároveň

reagovat na příspěvky ostatních studentů. Klíčovou součástí kurzu je vypracování dvou písemných úloh a rovněž
poskytnutí elektronického peer-review ke každé z obou
úloh (povinná složka). Závěrečný kontrolní test probíhá
v počítačové učebně za dozoru vyučujícího. Výsledky ze
všech testů a úkolů studenti naleznou v poznámkových
blocích. Systém výuky motivuje studenty, aby se učili průběžně, a zároveň díky závěrečnému testu zajišťuje, že za
studenta nebude online předmět studovat někdo jiný.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Interaktivní osnova provází studenta semestrem

Výukové prezentace mají studenti přístupné v elektronické podobě z osnovy

.
.
Elektronické testy zajišťují pravidelnou průběžnou přípravu
studentů
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.
.
Vhodně zvolené úkoly prostřednictvím diskusních fór zvyšují
kompetence studentů v oblasti akademického psaní

Matematika pro fyziky 1
.doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
http://elportal.cz/katalog/PdF/FY2BP_MAF1

.
Hlavní elektronickou studijní oporou předmětu Matematika pro fyziky jsou interaktivní skripta. Studenti mají ke
každé přednášce k dispozici jak videozáznam, tak text se
zadáním jednotlivých příkladů. Kliknutím na část textu se
zároveň video posune na odpovídající místo v přednášce.
Studenti si tak mohou kdykoliv přehrát přednášku, na kterou se nemohli dostavit, anebo si doplnit informace, které
si během prezenční výuky nestihli poznamenat.

Pro studenty předmětu ale i veřejnost je publikace dostupná prostřednictvím stránek Elportálu MU
(http://elportal.cz). Publikace byla připravena ve spolupráci s techniky ISu.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

Při pročítání skript si student může při kliknutí na danou větu
spoustit příslušnou pasáž videa
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.
Skripta se samy přetáčejí podle dané části ve videu

Kmity, vlny, optika
.doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

.Ing. Mgr. Jan Krejčí
http://elportal.cz/katalog/PdF/FY2BP_KVO

.
Hlavní elektronickou studijní oporou předmětu Kmity,
vlny, optika jsou interaktivní skripta, rozdělená do tří podkapitol. Skripta obsahují záznamy přednášek a studenti
mají ke každé přednášce k dispozici jak videozáznam, tak
skripta s teorií. Zaznamenáváno je i to, co se píše na tabuli. Kliknutím na část textu se zároveň video posune na
odpovídající místo v přednášce. Studenti si mohou kdykoliv přehrát přednášku, na kterou se nemohli dostavit,

anebo si doplnit informace, které si během prezenční výuky nestihli poznamenat.
Studenti k publikaci přistupují prostřednictvím studijních
materiálů předmětu, kde je publikace nahrána. Publikace
byla připravena ve spolupráci s techniky ISu.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Témata probíraná v předmětu jsou rozdělena do samostatných interaktivních skript

.
.
Při kliknutí na příslušnou stránku skript se video přetočí na pasáž, kde o tématu učitel hovoří
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.
V interaktivních skriptech mají studenti k dispozici text, video
i obraz tabule

Reedukace mozkové obrny
.doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PdF/SP7BK_RMO

.
Elektronická učebnice Grafomotorika a psaní u žáků s tělesným postižením je interaktivní pomůckou pro studenty
somatopedie. Studenti v ní naleznou komplexní informace
o práci s žáky s poškozením motoriky. Učebnice obsahuje
řadu ilustračních snímků a schémat, které zvyšují názornost probíraného tématu. K procvičování slouží kontrolní

otázky na konci každé kapitoly. Studenti zde také naleznou odkazy na další literaturu a internetové zdroje, které se
tematikou zabývají. K lepšímu vysvětlení základních pojmů
slouží interaktivní slovník, který je součástí učebnice.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Webová učebnice obsahuje výukové texty i schémata

Texty doplňuje množství ilustračních schémat

.
.
Výkladový slovník pojmy odkazuje rovnou do příslušných kapitol
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.
.
Např. fotografie správného sedu a úchopů fotili technici ISu
přímo s dítětem dle instrukcí učitele

Didaktika matematiky 2
.RNDr. Růžena Blažková, CSc.
http://elportal.cz/katalog/PdF/MA2MP_PDM2

.
V předmětu Didaktika matematiky 2 mají studenti k dispozici webovou učebnici s velkým množstvím modelových matematických příkladů na téma geometrické interpretace algebraických výrazů. Animace krok za krokem
znázorňují, jak mají budoucí učitelé matematiky vysvětlovat dětem postup řešení. Jednodušší příklady jsou do-

plněny o schémata. Příklady náročnější na prostorovou
představivost jsou znázorněny 3D vizualizací.
Pro tablety, elektronické čtečky a mobilní zařízení je učebnice k dispozici i ve formátu EPUB.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.

.

. Modelové a řešené příklady jsou studentům prezentovány ve
webové učebnici

Jednotlivé animace jsou krokované

.
.
Díky animacím lépe studenti pochopí, jak budoucím žákům
učivo vysvětlit
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.
.
Proces náročnější na prostorovou představivost je znázorněn
3D vizualizací

Dětská literatura 1
.Mgr. Eva Kudrjavceva Malenová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PdF/RJ2MP_DLP1

.
V tomto předmětu se studenti setkávají s problematikou
dětské ruské literatury. K dispozici mají prezentace a studijní texty v online podobě a k samostudiu mohou také
využít unikátní videozáznamy ze série zvaných přednášek,
které vedla profesorka Irina G. Mineralova. Šlo o jednorázovou akci a studenti v dalších semestrech tak mohou
tento přednáškový cyklus zhlédnout právě díky záznamu,
který byl pořízen ve spolupráci s techniky ISu. Jednotlivé
přednášky jsou indexovány, takže se studenti podle osnovy mohou v přednášce velmi dobře orientovat a mohou

ji využívat dále při svém studiu či při dohledávání jednotlivých knih, o kterých profesorka hovořila. Vedle videa
vždy vidí i samotné rozebírané texty.
Dále mají studenti za úkol nastudování doporučené literatury a sestavení prezentace a handoutu. Tento úkol odevzdávají elektronicky do odevzdávárny i se soupisem použité použité literatury.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.

.

. Studenti mají k dispozici sérii zvaných přednášek významné
profesorky

Mohou si spustit jednotlivé přednášky online

.
.
Video je indexováno pro snazší vyhledávání a doplněn je i probíraný text k nahlédnutí
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.
.
Jednotlivé přednášky a studijní texty mají studenti k dispozici
v ISu

Regionální geografie Ameriky, Austrálie a polárních oblastí
.RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PdF/Ze0046

.
Pro předmět Regionální geografie Ameriky, Austrálie
a polárních oblastí byla vytvořena webová učebnice,
která byla připravena ve spolupráci s techniky ISu
a která obsahuje podrobnou fyzicko-geografickou a socioekonomickou charakteristiku Austrálie. K jednotlivým
částem jsou formou odpovědníků připraveny cvičné testy
s několika stovkami otázek a úkolů k procvičení.

uce regionální geografie Austrálie. Text je navíc doplněn
množstvím vlastních fotografií a video záznamů autorů.
Netradiční jsou otázky, ve kterých student přetahuje obrázky do slepých map. Pro čtečky elektronických knih je
učebnice k dispozici i ve formátu EPUB. Učebnice je studentům přístupná prostřednictvím stránek Elportálu.
Výukové prezentace z hodin jsou dostupné v elektronické
podobě ve studijních materiálech předmětu.

Doplňkové informace k vybraným tématům jsou řešeny
pomocí boxů a prezentací, které je možné použít při vý-

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Webová učebnice obsahuje podrobné informace o charakteristice Austrálie

V procvičovacím testu například studenti přetahují značky nerostných surovin na správná místa

.
.
Závěrečný úkol odevzdávají studenti do odevzdávárny
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.
.
Výukové prezentace jsou plné schémat a map, studenti je mají
k dispozici elektronicky v ISu

Repetitorium názvosloví anorganické chemie
.doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.

.doc. PhDr. Emilie Musilová, CSc.
http://elportal.cz/katalog/PdF/CH2BP_1P6S

.
Repetitorium názvosloví anorganické chemie nabízí studentům možnost, aby si ověřili a zdokonalili svoje znalosti názvosloví anorganické chemie. Jako doplněk prezenční výuky mají studenti k dispozici 62 odpovědníků
obsahujících otázky s výběrem jedné správné odpovědi,
případně otázky, do kterých se odpověď vepisuje. Kromě
textového zadání, je část otázek zadána formou obrázků
obsahujících chemické vzorce.

Pro lepší přehlednost mají studenti odpovědníky rozřazené do obsahově souvisejících tematických skupin prostřednictvím interaktivní osnovy. Veškerý teoretický základ je studentům k dispozici ve formě webové učebnice.
V přehledně uspořádaných kapitolách naleznou pravidla
názvosloví a názorné příklady.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Webová učebnice obsahuje základní informace o tvorbě názvosloví

Z interaktivní osnovy jsou odkazovány jednotlivé odpovědníky
podle zaměření

.
.
V elektronických testech si studenti ověřují svoje znalosti chemického názvosloví
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.
.
Při prohlídce odpovědí hned studenti vidí, kde chybovali

Intonace zblízka
.Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PdF/AJB_INFO

.
Specifikum tohoto předmětu je zaměření na zvukovou
stránku angličtiny. Aby studenti mohli získat zpětnou
vazbu ke své výslovnosti, je využíváno audio nahrávání
textů různých forem (např. monology, dialogy, zpravodajství nebo rozhlasové pořady s fiktivními hosty). Nahrávání
probíhá ve spolupráci s techniky ISu, díky čemuž je garantována vysoká kvalita výsledných audio souborů.

Nahrávky jsou následně zpřístupněny studentům ve studijních materiálech předmětu pomocí jednoduchých webových stránek. Student tak sám může zhodnotit úroveň své
výslovnosti, ale především může spolu s vyučující na individuálních konzultacích probrat jednotlivé výslovnostní
problémy. Dále vyučující zveřejňuje studentům nahrávky,
texty a příklady s fonetickými přepisy prostřednictvím přehledné interaktivní osnovy.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Nahrávky jsou studentům zpřístupněny v jednoduché stránce
s online přehráváním

.
.
Z interaktivní osnovy jsou odkazovány různé zvukové nahrávky k poslechu a srovnávání
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.
Zmiňované nahrávky, texty a fonetické přepisy naleznou studenti v interaktivní osnově

Seminář k syntaxi A
.doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PdF/AJ2BP_SSYA

.
V tomto předmětu byla vytvořena interaktivní osnova,
která obsahuje 12 hlavních celků, které jsou ještě dále členěny. Osnova studentům slouží jako komplexní učební
materiál, který obsahuje výukové texty, procvičovací
texty, procvičovací překlady a jejich řešení. Kromě toho
je doplněna o řadu odkazů na užitečné stránky na internetu.
Aby si mohli studenti své znalosti získané studiem výukových materiálů ověřit, mají k dispozici celkem 23 procvičovacích odpovědníků. Studenti v testových otázkách vy-

bírají jednu správnou variantu z různého počtu možných.
Některé otázky jsou doplněné o zpětnou vazbu, ve které
se student po vyplnění testu dozví odůvodnění správné
odpovědi. Z každého procvičovacího testu musí získat minimálně 70 % bodů.
Během semestru musí studenti rovněž vyplnit průběžné
testy, které většinou probíhají částečně formou skenovacích písemek. Tuto podobu má rovněž závěrečný test. Výsledky ze všech testů mají studenti přístupné v poznámkových blocích.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. V interaktivní osnově mají studenti výukové texty, zadání
úkolů i procvičování

Studenti mají k dispozici množství pomůcek a procvičování

.
.
V procvičovacích testech mají studenti v zelených pruzích zobrazenou zpětnou vazbu
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.
.
Výsledky všech testů jsou v poznámkových blocích (pohled
učitele)

Patologické závislosti
.doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PdF/SC4BK_PZAV

.
V interaktivní osnově mají studenti k dispozici informace
o obsahu předmětu, odkazy na výukové materiály umístěné ve studijních materiálech předmětu, odkazy na literaturu a na související webové stránky a je zde také zveřejněný rozsáhlý výukový text. Kromě toho jsou v osnově
umístěné i prezentace převedené do formátu flash, takže
si je lze spustit přímo z počítače a přehrávat jako souvislý
film anebo si je prohlížet po jednotlivých snímcích. Dále
mají studenti k dispozici webovou učebnici pro samostudium a doplnění probírané látky.

Pro závěrečné zkoušení jsou v předmětu využity skenovací odpovědníky, které umožňují pro každého studenta
vygenerovat individuální zadání a omezit tím opisování.
Díky použitému systému jsou testy opravené automaticky
a rychle. V informačním systému jsou odpovědi studentů
kdykoliv zpětně dohledatelné, takže v případě osobních
konzultací se studenty nemusí vyučující složitě dohledávat
papírové originály testů.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Interaktivní osnova přehledně provádí studenty semestrem

Webová učebnice obsahuje výukový text rozdělený do jednotlivých kapitol a množství schémat a grafů

.
.
Jednotlivé prezentace mají studenti v interaktivní osnově dostupné v elektronické podobě
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.
.
Díky skenovacím testům mají studenti výsledky v poznámkovém bloku rychle

Úvod do jazykové kultury a fonetika češtiny
.Mgr. Hana Žižková, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PdF/MSBP_UJKF

.
V předmětu je využito několik e-learningových prvků,
které studentům pomáhají lépe si procvičit komunikativní kompetence, jazykovou kulturu a fonetickou stránku
českého jazyka. Jako hlavní rozcestník všech multimediálních materiálů slouží interaktivní osnova. Studenti
jsou v ní informováni o cvičebnicích, drilovací učebnici,
mohou si přímo online spustit vybrané videopřednášky
z YouTube k tématu či procvičit své znalosti v testu.
Procvičovací testy mohou studenti skládat z domu kdykoliv, splnění některých je započítáváno do celkového hod-

nocení. V testech jsou využívány jak otázky s přetahováním odpovědí, tak i přiřazovací otázky. Kromě odpovědníků mají studenti k dispozici také cvičebnici na diktáty.
Sedm zvukových nahrávek a vyhodnocování správnosti
diktátu včetně upozornění na chyby studenty lépe připraví
na závěrečný kontrolní diktát, který je čeká.
Fonetický přepis slov a klasifikaci hlásek si mohou studenti
cvičit pomocí drilovací učebnice v systému. Slovní hodnocení závěrečného diktátu a počet chyb naleznou studenti
v poznámkovém bloku.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova provází studenta semestrem, tematické videopřednášky si v ní spustí online ze serveru YouTube

V procvičovacích testech například přiřazují skupiny pojmů
k sobě

.
.
Interaktivní cvičebnice diktátů s kontrolními texty s vyznačením kritických míst studenty připraví na závěrečný kontrolní diktát
Katalog e-learningu
7. ledna 2023

.
.
Drilovací učebnice pomáhá s procvičováním fonetického přepisu slov

Regionální geografie České republiky 2
.RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PdF/Ze0055

.
Pro předmět Regionální geografie České republiky 2 byla
vytvořena webová učebnice, která obsahuje celkem 9 kapitol věnujících se vybraným aspektům socioekonomické
geografie ČR. Učebnice studentům slouží jako komplexní
výchozí text k dané problematice a obsahuje také mapky,
zdroje dat a informací, klíčové pojmy, otázky a úkoly k procvičení tématu. Pro rozšíření informací k danému tématu
jsou k dispozici odkazy na relevantní webové stránky. Pro

elektronické čtečky je učebnice k dispozici i ve formátu
EPUB. Pro studenty je publikace dostupná prostřednictvím
stránek Elportálu MU (https://is.muni.cz/auth/elportal/).
Publikace byla připravena ve spolupráci se techniky ISu.
Pro sběr domácích úkolů slouží v předmětu odevzdávárna,
do které musí studenti do předem určeného data svou
práci vložit.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Webová učebnice obsahuje pohromadě výukové texty, množství obrázků a schémat i úkoly

Studenti odevzdávají vypracované úkoly elektronicky do odevzdávárny

.
.
V předmětu jsou stěžejním materiálem mapy
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.
.
Na konci každé kapitoly jsou klíčové pojmy a úkoly k tématu

Teorie literatury
.Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.

.Mgr. Beatrice Laurence Vicaire
http://elportal.cz/katalog/PdF/FJB_TL

.
Pro předmět Teorie literatury byla ve spolupráci s techniky ISu vytvořena webová učebnice Teorie francouzského verše. Tato učebnice obsahuje vybrané komentované ukázky francouzské poezie a u stěžejních příkladů je
studentům k dispozici i zvukový doprovod, který namluvila

rodilá mluvčí, včetně vyznačování jednotlivých částí textu
přímo ve verši. Učebnice studentům výrazně napomáhá
k pochopení základních pojmů francouzské poetiky.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Webová učebnice představuje studentům teorii verše v interaktivní podobě

.
.
U důležitých pojmů je k dispozici vysvětlení na kliknutí
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.
Zvukové nahrávky obsahují i grafické vyznačení pozice

Aplikovaná chemie a moderní metody chemického výzkumu
.doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.

.Mgr. Michaela Petrů

.doc. PhDr. Emilie Musilová, CSc.
http://elportal.cz/katalog/PdF/CH2MP_1W1S

.
Pro výuku části tohoto předmětu byla připravena webová
učebnice. Vyučující předmětu zpracovali ve spolupráci
s techniky ISu v této učebnici databázi dvouoborových
úloh procvičujících učivo chemie v kombinaci s přírodopisem a v kombinaci se zeměpisem. Další kombinace (chemie–fyzika, chemie–matematika) se připravují. Studenti
tak získali komplexní materiál pro přípravu svého závěrečného projektu k ukončení předmětu, ale především pro
svoji budoucí učitelskou praxi.

Učebnice obsahuje výukový text, 61 úloh kombinujících
chemii se zeměpisem a 65 úloh kombinujících chemii s přírodopisem, vyhledávací systém, ve kterém lze jednoduše
najít nejvhodnější úlohu dle zadaných kritérií. Pro studenty
je učebnice přístupná pomocí stránek Elportálu MU. Dále
mají studenti ve studijních materiálech k dispozici výuková
skripta ve verzi pro tisk.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Webové učebnice jsou rozděleny dle tématu

Náhled na webovou učebnici Ve dvou se to lépe táhne: chemie
– přírodopis

.
.
V databázi mají studenti pro žáky příklady pracovních listů
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.
.
V pracovních listech studenti vyhledávají podle zadaných kritérií

Překladová cvičení 2
.Mgr. Eva Kudrjavceva Malenová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PdF/R2MK_PCS2

.
Pomocí webového rozhraní mají studenti předmětu Překladová cvičení 2 k dispozici záznam přednášky překladatelů Milana a Libora Dvořákových. Šlo o jednorázovou
akci a studenti v dalších semestrech tak mohou tuto přednášku zhlédnout právě díky záznamu přednášky. Jednotlivé přednášky jsou indexovány, takže se studenti podle
osnovy mohou v přednášce velmi dobře orientovat a mohou ji využívat dále při svém studiu či při dohledávání
jednotlivých překladů. V samotné výuce může vyučující
na ukázkách z přednášky demonstrovat vysvětlení některých pojmů, termínů apod. Z obsahu záznamu vychází ně-

které domácí úkoly, které studenti dostávají a také některé otázky závěrečného testu. Studenti mají k nahrávkám přístup prostřednictvím odkazu ve studijních materiálech předmětu. Webové rozhraní a záznamy přednášek
byly připraveny ve spolupráci s techniky ISu. Kromě samotných nahrávek mají studenti k dispozici i interaktivní
osnovu předmětu, prostřednictvím které mají přehledně
k dispozici veškeré texty, se kterými budou ve výuce během semestru pracovat.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Záznamy přednášek odborníků mají studenti ve webovém rozhraní

.
.
V druhé přednášce mají studenti k dispozici hned pod videem
rozebíraný text i s překladem
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.
Při kliku na obsah vpravo si studenti spustí danou pasáž

Didaktika matematiky 3
.RNDr. Růžena Blažková, CSc.
http://elportal.cz/katalog/PdF/MA2MP_PDM3

.
Elektronickou oporou předmětu je webová publikace Zajímavá geometrie pro každého. Učebnici vytvořila vyučující ve spolupráci s techniky ISu. Učebnice ilustruje řešení
geometrických úloh netradiční zábavnou formou. Aby vyučující dosáhla maximální názornosti, zařadila do učebnice mnoho doprovodných ilustrací, schématických postupů a animací. Zejména animace umožňují přiblížit stu-

dentům detailní a názorné řešení úloh, což by při jiné metodě znázornění možné nebylo.
Ke zprostředkování dalších elektronických studijních materiálů využívá vyučující prostoru ve studijních materiálech
v IS MU.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Řešení geometrických úloh je znázorněno pomocí animací

Výukové texty, schémata a jednotlivé řešené příklady a náměty jsou součástí webové učebnice

.
.
Studenti mají k dispozici i řadu příkladů zaměřených na chytré
počítání obsahů útvarů
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.
.
Doplňující články a výukové texty k výkladu najdou studenti
ve studijních materiálech v ISu

Reedukace mozkové obrny
.doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PdF/SP_RMO

.
Základní elektronickou pomůckou ve výuce předmětu je
webová učebnice Podpora rozvoje hybnosti osob s tělesným postižením, která vznikla ve spolupráci s techniky
ISu. Učebnice je zaměřena na jedince s tělesným postižením a je věnována zejména oblasti rozvoje hybnosti. Výukový text je doplněn o doprovodné snímky focené přímo
na daných pracovištích.

Obrázky a schémata, která nemohla být nafocena (např.
z důvodů nesouhlasu pacientů), byla zachycena kreslířkou
do podoby kreslených schémat. Studenti tak díky názornému obrazovému doprovodu získají o tématu mnohem
lepší představu. Kapitoly jsou doplněny i o klíčové pojmy
a kontrolní otázky.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Webová učebnice provádí studenty tématem podpory rozvoje
hybnosti

Témata, u kterých by nebylo možné získat souhlas s focením,
zpracovala kreslířka

.
.
Studenti mají k dispozici fotografie spec. nástrojů i aktivit
přímo ze specializovaných pracovišť
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.
.
Výukový text doplňují přehledná schémata i klíčové pojmy a
kontrolní otázky

Matematika pro fyziky 2
.doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
http://elportal.cz/katalog/PdF/FY2BP_MAF2

.
Předmět Matematika pro fyziky 2 navazuje na předmět
Matematika pro fyziky 1 a také zde jsou pro studenty
k dispozici interaktivní skripta. Studenti mají k dispozici
jak videozáznam, tak skripta s teorií. Zaznamenáváno je
i to, co se píše na tabuli. Student se ve skriptech může
velmi dobře orientovat, protože kliknutím na část textu
se zároveň video posune na příslušné místo v přednášce.
Studenti si tak mohou kdykoliv přehrát přednášku, na kte-

rou se nemohli dostavit, anebo si doplnit informace, které
si během prezenční výuky nestihli poznamenat.
Pro studenty předmětu ale i veřejnost jsou tato interaktivní skripta dostupná prostřednictvím stránek Elportálu
MU (http://elportal.cz). Publikace byla připravena ve spolupráci s techniky ISu.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Pokud by studenti potřebovali, mohou se vrátit i k prvnímu
dílu interaktivních skript

.
.
Studenti si při kliknutí na místo ve skriptech mohou pustit příslušnou odpovídající pasáž ve videu
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.
V interaktivních skriptech mají studenti k dispozici text, video
i obraz tabule

Geografie města a venkova
.RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

.doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
http://elportal.cz/katalog/PdF/Ze0061

.
Pro předmět Geografie města a venkova byla ve spolupráci s techniky ISu vytvořena webová učebnice Úvod do
geografie venkova. Učebnice je úvodem do probírané problematiky a kromě základního výukového textu obsahuje
i řadu dalších prvků. Jedná se například o schémata, grafy,
obrázky, klíčové pojmy, otázky k zamyšlení ale také o interaktivní prvky, které studentovi pomohou lépe vysvětlit
některé složité pojmy. Součástí učebnice jsou také ukázky

metodických listů a seznam literatury. Studenti k učebnici
přistupují prostřednictvím Elportálu MU.
Pracovní listy k výuce mají studenti přístupné ve studijních
materiálech v ISu. Pro sběr domácích úkolů se v předmětu
využívá odevzdávárna.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

Webová učebnice je komplexním materiálem pro výuku
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.
.
Své úkoly odevzdávají studenti elektronickou cestou přímo do
odevzdávárny

Fonetika a fonologie A
.Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PdF/A2BK_FF1A

.
Předmět je zaměřený na zvukovou stránku angličtiny. Studenti mají v interaktivní osnově k dispozici informace
o tom, co se ve které hodině probíralo, webové odkazy
a zadání cvičení, ale především tam mají odkazy na nahrávky, ve kterých si mohou jednotlivé probírané jevy
sami poslechnout a procvičit.
Aby studenti mohli získat zpětnou vazbu ke své výslovnosti, je využíváno audio nahrávání monologu nebo dialogu. Nahrávání probíhá ve spolupráci s techniky ISu,

takže je garantována vysoká kvalita výsledných audio souborů a díky ní je možné poskytnout studentům podrobnější analýzu jejich projevu. Nahrávky jsou následně studentům zpřístupněny ve studijních materiálech předmětu
pomocí jednoduchých webových stránek. Student tak sám
může zhodnotit úroveň své výslovnosti, ale především
může spolu s vyučující na individuálních konzultacích probrat jednotlivé výslovnostní problémy.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

V interaktivní osnově najdou studenti všechny potřebné informace

.
.
Výslovnost je se studenty konzultována nad jejich nahrávkami
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.
Zvukové nahrávky je možné pouště přímo online v interaktivní
osově

Seminář k syntaxi B
.doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PdF/AJ2BP_SSYB

.
V tomto předmětu byla vytvořena interaktivní osnova,
která obsahuje 10 hlavních celků členěných ještě dále
podcelky. Osnova studentům slouží jako komplexní
učební materiál, který obsahuje výukové texty, procvičovací texty, procvičovací překlady a jejich řešení. Kromě
toho je osnova doplněna o řadu odkazů na užitečné
stránky na internetu.
Aby si mohli studenti své znalosti získané studiem výukových materiálů ověřit, mají k dispozici celkem 13 procvičovacích odpovědníků. Studenti v testových otázkách vy-

bírají jednu správnou možnost ze tří možných. Z každého
procvičovacího testu musí získat minimálně 70 % bodů.
Během semestru musí studenti vyplnit dva průběžné testy,
které probíhají částečně formou skenovacích písemek.
Tuto podobu má rovněž závěrečný test. Výsledky ze všech
testů mají studenti přístupné v poznámkových blocích.
Celý kurz je koncipován tak, aby studenti měli k dispozici
dostatek materiálů, aby mohli kurz úspěšně absolvovat,
a zároveň studenty nutí, aby se výuce věnovali průběžně
a nenechávali ji na konec semestru.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova slouží studentům jako komplexní učební
materiál

Procvičovací testy pomáhají studentům zjistit, jak na tom jsou

.
.
Překladová cvičení jsou v interaktivní osnově později doplněna
o klíč
Katalog e-learningu
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.
.
Pohled učitele na poznámkové bloky ke studentům. Součty
bodů jsou prováděny automaticky

Psychiatrie
.doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PdF/SP7BP_PSCH

.
Interaktivní osnova v předmětu Psychiatrie nabízí studentům utříděný přístup k souborům ve studijních materiálech předmětu, ve kterých jsou umístěné výukové texty.
Kromě toho mají studenti k dispozici základní literaturu
a přehled probíraných témat. Také učebnice je zpracována do elektronické podoby webu s množstvím schémat
a grafů.

Závěrečné zkoušení v předmětu probíhá pomocí odpovědníků a má formu skenovacích písemek. Každému studentovi je vygenerováno individuální zadání a jeho odpovědi
jsou po naskenování nahrány a vyhodnoceny v IS MU.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova slouží jako přehledný rozcestník materiálů
v předmětu

Výukové texty a materiály mají studenti dostupné v elektronické podobě

.
.
Učebnici mají studenti dostupnou ve webové podobě
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.
.
Díky skenovacím testům mají studenti výsledky v poznámkovém bloku rychle

Základy speciální pedagogiky somatopedie
.PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PdF/SPLBK_ZSS

.
Aby se v problematice předmětu Základy speciální pedagogiky somatopedie mohli studenti lépe orientovat, připravila pro ně vyučující ve spolupráci s techniky ISu webovou učebnici, která se věnuje tématu pohybových vad.
Učebnice je doplněna o názorná schémata a několik animací. Učebnice je studentům přístupná ve studijních materiálech předmětu.
Zároveň byl připraven pro větší názornost při výuce canisterapie a hipoterapie výukový film a výukové záběry

právě této tématiky. Film je studentům přehráván v prezenční výuce spolu s vysvětlením přednášející. Videozáznamy jsou zároveň uložené i ve studijních materiálech
v ISu.
Závěrečné zkoušení probíhá pomocí odpovědníků formou
skenovacích písemek. Otázky se studentům generují ze
čtyř sad otázek, díky čemuž je zajištěno, že budou otázky
rovnoměrně pokrývat základní témata, která se v předmětu probírají.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Výukový film přibližuje studentům problematiku canisterapie

Výukový web obsahuje schémata a animace

.

.

.
Několik krátkých animací přibližuje studentům pohybové vady
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.
Záběry z hipoterapie si studenti pustí online

Odívání a základy textilní výroby
.PhDr. Mgr. Monika Bortlíková

.Mgr. Alžběta Málková
http://elportal.cz/katalog/PdF/UOPK_3002

.
Studenti v tomto předmětu mohou využívat interaktivní
osnovu, která jim představuje základní témata, která se
v předmětu probírají. Osnova obsahuje základní výukový
text, ale také řadu ilustračních obrázků.

test, který jim náhodně vygeneruje 20 otázek. V testu studenti vybírají jednu správnou odpověď ze čtyř až pěti možných. Pokud mají dostatečný počet bodů, je jim následně
udělen zápočet.

Závěrečné zkoušení v tomto předmětu probíhá elektronicky. Studenti si v určitém čase odkudkoliv spustí online

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.
Ukázka závěrečného testu

Úvodní kapitola interaktivní osnovy

.
.
Interaktivní osnova je doplněna o množství ilustračních obrázků
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Spotřební a kosmetická chemie
.PhDr. Mgr. Monika Bortlíková

.Mgr. Alžběta Málková
http://elportal.cz/katalog/PdF/UOPK_3005

.
Studenti v tomto předmětu mohou využívat interaktivní
osnovu, která jim postupně představuje probíraná témata.
Osnova obsahuje základní výukový text a v závislosti na
tématu je doplněná i o řadu ilustračních obrázků, které
podporují názornost výukového textu.

vygeneruje 20 otázek. Test je nastavený tak, aby byly
v každém sestavní testu rovnoměrně zastoupeny otázky
s jednou odpovědí, otázky s více odpověďmi a otázky, ve
kterých musí studenti správnou odpověď vypsat. Pokud
mají studenti více jak 70 % z maximálního počtu bodů, je
jim následně udělen zápočet.

Závěrečné zkoušení probíhá elektronicky. Studenti si v určitém čase odkudkoliv spustí online test, který jim náhodně

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Jednotlivé pojmy a teorie jsou doplněny schématy a obrázky

Interaktivní osnova obsahuje základní výukový text

.
.
Ilustrační obrázky podporují názornost výukového textu
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.
.
V testu jsou otázky losovány tak, aby byly rovnoměrně zastoupené různé typy

Výpočetní technika
.Mgr. Karel Picka, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PdF/SC4BK_VyTe

.
Účelem tohoto předmětu je naučit studenty základy práce
s některými počítačovými programy, které by mohli využít během své výuky na středních a základních školách.
Vzhledem k náročnosti procesů, které je třeba studentům během výuky demonstrovat, je velmi náročné zvládnout vše během samotné výuky. Vyučující proto některé
z těchto procesů zpracoval formou komentovaného instruktážního videa a zveřejnil prostřednictvím interaktivní

osnovy. Studenti tak získali možnost si videa zobrazit
z kteréhokoliv místa s přístupem k internetu a zároveň si
mohou zobrazované procesy paralelně zkoušet v praxi.
Použité řešení zároveň neumožňuje studentům, aby si soubory s videem stáhli a dále šířili.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

Instruktážní videa jsou doplněna komentářem vyučujícího
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.
Studenti si video spustí online

Zdraví člověka - aktuální témata 1
.PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D.

.PhDr. Mgr. et Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PdF/RV2BP_5AT1

.
Interaktivní osnova v předmětu Zdraví člověka - aktuální témata 1 obsahuje rozsáhlý výukový text, který je
rozčleněn do celkem 13 podosnov podle týdnů výuky.
Kromě základního text jsou v osnově i zpřehledňující tabulky a úkoly k zamyšlení. Jedna z podosnov je také doplněna o výukovou prezentaci převedenou do flash formátu.
Studenti si tak mohou prezentaci prohlížet jako souvislé
video, anebo přepínat mezi jednotlivými snímky. Osnova

studentům zjednodušuje přístup k některým materiálům
a vyučujícímu umožňuje sjednotit znalosti studentů. Pro
sběr seminárních prací se v předmětu využívá odevzdávárna. Studenti musí vložit svoje úkoly do odevzdávárny
do určitého data a vyučující si je pak může hromadně stáhnout a zkontrolovat, případně využít funkci pro kontrolu
proti plagiátům.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Vypracovaní eseje a prezentace odevzdávají studenti elektronicky

.
.
Prezentaci si mohou studenti spustit jako souvislé video v interaktivní osnově
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Interaktivní osnova obsahuje základní výukový text

Didaktika matematiky 1
.RNDr. Růžena Blažková, CSc.
http://elportal.cz/katalog/PdF/ZS1MP_PDM1

.
V předmětu se studenti seznamují se základními metodickými postupy při výuce matematiky. Výukový text mají
k dispozici v podobě webové učebnice doplněné o množství přehledných schémat. Nechybí ani úlohy podporující

rozvoj kombinatorického myšlení a vše je doplněno užitečnými příběhy z praktické výuky dětí a práce s nimi.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Výklad je ve webové učebnici doplněn o množství přehledných schémat

.
.
Praktické příběhy ze života studentům lépe přibližují probírané
téma
Katalog e-learningu
7. ledna 2023

.
Webová učebnice je rozdělena podle jednotlivých témat

Geografie Francie
.RNDr. Jozef Mečiar
http://elportal.cz/katalog/PdF/FJHC_GF

.
Webová učebnice pro předmět Vybrané kapitoly z geografie Francie studentům poskytuje ucelené informace o tématu tohoto předmětu. Učebnice byla vytvořena ve spolupráci s techniky ISu a obsahuje kromě textů i velké množství obrazového materiálu, jako jsou mapy, schémata a ilu-

strace. Součástí učebnice je také seznam literatury. K učebnici studenti přistupují prostřednictvím odkazu ve studijních materiálech předmětu.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

Ve webové učebnici najdou studenti všechny podstatné informace o geografii Francie
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.
Učebnici doplňuje množství schémat, map a obrázků

Lexikologie a stylistika němčiny
.doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PdF/NJ_G400

.
V tomto předmětu byla vytvořena interaktivní osnova,
která má za cíl upozornit studenty na to, co se bude na
dané přednášce probírat. Studenti se tak mohou na dané
téma připravit dopředu a zároveň si mohou tuto látku prostudovat i ti, kteří se do výuky nemohli dostavit. Studenti
mají k dispozici také procvičovací odpovědníky, které jim
umožňují ověřit si znalosti a v důsledku se tak lépe připravit na závěrečný test. Procvičovací odpovědníky mohou studenti neomezeně opakovat a nechat si generovat
nové zadání testu z databáze několika set otázek.

Závěrečný test vyplňují studenti pomocí odpovědníku za
dozoru vyučujícího v počítačové učebně. Test se generuje
ze stejné databáze otázek, z jaké jsou složené průběžné
testy. Test musí student složit na 70 % a následně může
přistoupit k ústní zkoušce. Každá z částí závěrečné zkoušky
(test a ústní část) tvoří 50 % výsledné známky.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

Interaktivní osnova informuje studenty o tom, co se na přednáškách bude probírat
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.
.
Díky procvičovacím odpovědníkům se studenti mohou lépe
připravit na závěrečný test

Cvičení z geoinformatiky pro geografy 2
.Mgr. Darina Mísařová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PdF/Ze0014

.
Základním rozcestníkem pro e-learning v tomto předmětu
je interaktivní osnova, která má 6 podosnov. Vyučující
umožňuje informovat studenty o tom, co se bude během
prezenční výuky probírat, a zároveň může díky osnově
dát studentům k dispozici další materiály, které by mohly
být užitečné. Studenti tak získali základní výukový materiál, vyučující sjednotila podklady předávané studentům
a mohla tak zefektivnit samotnou prezenční výuku.

Z interaktivní osnovy je odkazováno také na odevzdávárny, díky kterým se pro studenty a vyučující výrazně
zjednodušil systém odevzdávání a sběru domácích úkolů.
Vyučující si odevzdané úkoly stáhne k sobě do počítače,
kde je opraví a následně je nahraje zpátky do IS tak, aby
byl opravený úkol k dispozici pouze pro autora úkolu.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Své zpracované mapy odevzdávají studenti elektronicky do
odevzdávárny

.
.
Návody obsahují přehledná schémata a pokyny
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.
V interaktivní osnově jsou jak výukové texty, návody a výukové testy, tak i zadání domácích úkolů

Syntax 1
.Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PdF/R2BK_SYP1

.
Pro předmět Syntax 1 byla vytvořena v ISu v aplikaci
Dril učebnice. Drilovací učebnice obsahuje základní ruské
syntaktické pojmy a jejich překlady do češtiny, což byla
v minulosti jedna ze základních neznalostí studentů. Díky
drilu se studenti mohou vhodným způsobem naučit potřebné termíny. Používání učebnice je pouze na dobrovolnosti studentů a vyučující to nijak nekontroluje, ale
vzhledem k tomu, že učebnice může být při studiu velmi

nápomocná, je studenty využívána, aniž by je k tomu musela vyučující nutit.
Studenti mají k dispozici rovněž procvičovací test, na kterém si mohou ověřit svoji znalost typů přísudku, a také
výukové prezentace k prohlížení i ke stažení.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

V drilovací učebnici jsou pro studenty nachystány základní
syntaktické pojmy

.
.
Výukové prezentace mají studenti v ISu dostupné k prohlížení
a ke stažení
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.
Rozhraní, které vidí student v aplikaci Dril. Sám si určuje, zda
slovíčko věděl či ne

Pediatrie
.doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PdF/SPSPC_PEDI

.
Studenti předmětu Pediatrie mají k dispozici interaktivní
osnovu obsahující informace o obsahu předmětu a nahrávky přednášek, které si mohou studenti přehrát přímo
z prohlížeče z kteréhokoliv místa s přístupem k internetu.
Díky nahrávkám si studenti mohou doplnit chybějící informace z prezenční výuky, anebo si mohou probíranou
látku poslechnout studenti, kteří nemohli na prezenční
výuku přijít.

Závěrečné zkoušení probíhá pomocí odpovědníků formou
skenovacích písemek. Zadání se pro každého studenta generuje náhodně, je tak zamezeno opisování. I při velkém
množství studentů jsou testy opraveny velmi rychle a studenti mají výsledky obratem k dispozici prostřednictvím informačního systému v poznámkovém bloku.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

V interaktivní osnově najdou studenti také nahrávky z přednášek
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.
.
Skenovací archy umožňují rychlé zpracování, studenti na výsledky nemusí dlouho čekat

Syntax B
.doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PdF/AJPV_SYNB

.
V tomto předmětu byla vytvořena interaktivní osnova,
která obsahuje 13 hlavních celků, které jsou dále členěny na další podcelky. Osnova studentům slouží jako
komplexní učební materiál, který obsahuje výukové texty,
procvičovací texty a také procvičovací překlady a jejich řešení. Z osnovy je také odkazováno na soubory ve studijních materiálech (soubory MS Word a PDF). Kromě toho
je osnova doplněna o řadu odkazů na užitečné stránky na
internetu.

Aby si mohli studenti své znalosti získané studiem výukových materiálů ověřit, byly vytvořeny průběžné testy, které
probíhají zčásti pomocí online testů a zčásti pomocí skenovacích písemek. Studenti v testových otázkách vybírají
jednu správnou možnost ze tří možných. Z každého procvičovacího testu musí získat minimálně 70 % bodů.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

Interaktivní osnova je členěna do podkapitol korespondujících
s jednotlivými tématy
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.
.
Ukázka průběžného testu, studenti hned vidí, jak na tom jsou

Základy zdravotních nauk
.PhDr. Mgr. et Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PdF/SZ7BP_ZZN

.
V předmětu Základy zdravotních nauk je vytvořena interaktivní osnova o 12 podosnovách, která je koncipována
jako rozsáhlý výukový text. Kromě toho osnova obsahuje
řadu odkazů na webové stránky se souvisejícím tématem.
Studenti mají díky osnově k dispozici komplexní výukový

materiál, který může napomoci k lepší přípravě na závěrečný test. Zároveň poskytuje příležitost rozšířit si znalosti
získané v prezenční výuce.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.

.

.

Výukový text mají studenti přímo i interaktivní osnově

Z osnovy jsou odkazována doplňující videa, např. z ČT
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Ochrana člověka za mimořádných událostí
.Mgr. Radim Slaný
http://elportal.cz/katalog/PdF/RV2BP_6OC

.
V předmětu Ochrana člověka za mimořádných událostí
mají studenti k dispozici interaktivní osnovu o 6 podosnovách. Každá z podosnov obsahuje prezentaci převedenou
do formátu flash, která studentům přibližuje dané téma.
Studenti si mohou přepínat mezi jednotlivými slajdy anebo
si mohou prezentaci prohlížet jako souvislé video. Prezentace kromě samotného textu obsahují i ilustrační obrázky.

Studenti mají díky interaktivní osnově k dispozici kvalitní
výukový materiál, který je dostupný z kteréhokoliv místa
s přístupem k internetu. Mohou se k němu tedy dostat
i studenti, kteří se například pro nemoc nemohli účastnit
prezenční výuky.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Prezentace si studenti spustí přímo online v interaktivní osnově

Materiály jsou doplněny množstvím fotografií

.
.
Ve studijních materiálech v ISu mají studenti k dispozici metodickou příručku
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.
.
Osnova slouží jako přehledný rozcestník jednotlivých prezentací

Seminář z ruské moderní a postmoderní literatury
.Mgr. Eva Kudrjavceva Malenová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/PdF/RJ2BP_RMS1

.
Základním elektronickým studijním materiálem v předmětu je interaktivní osnova. Je rozdělena podle jednotlivých témat a studenti v ní mají komentované ukázky, informace a návodné otázky ke konkrétním textům, aby se

mohli připravit na seminář a lépe potom porozuměli uměleckým proudům a směrům ruské literatury druhé poloviny
20. století.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

Interaktivní osnova slouží jako přehledný rozcestník materiálů
v předmětu
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.
.
Jednotlivé texty a úryvky jsou k dispozici v osnově, vážou se
k nim následně úkoly a otázky

MASARYKOVA UNIVERZITA

Fakulta
sportovních studií

Katalog e-learningu
Masarykovy univerzity
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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 bakalářského studia. Téma základní kardiopulmonální resuscitace 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 animace resuscitace dospělého a dítěte, které jsou součástí
elektronické výukové publikace Metodický materiál k výuce první pomoci.

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

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

.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
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Ukázka testu za počítačem

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 disciplín. Pro lepší pochopení problematiky a pro snadnější
vypracování úkolů jsou v předmětu používány dvě multimediální publikace.
Komplexní webová publikace Základy sportovní kineziologie ukazuje studentům zapojení svalů při sportovních činnostech pomocí schematických animací s barevným vyznačením doby jejich zapojení. Pro publikaci technici ISu
vytvořili velké množství zjednodušených animací, od základních 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 dispozici 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 odevzdat pracovní listy a seminární práce pomocí odevzdávárny v ISu. Docházka je vedena přes aplikaci v Záznamníku 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 elektronicky do odevzdávárny
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7. ledna 2023

.
.
Druhá učebnice, prezentace i pracovní listy jsou dostupné
elektronicky ze studijních materiálů v ISu

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 interaktivní 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 úspěšném 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 různých typů otázek, které mají za úkol prověřit získané zna-

losti studentů v oblasti názvosloví tělesných cvičení a odborné terminologie.
Výsledky úspěšnosti testů jsou studentům k dispozici v poznámkových blocích. V případě úspěšného splnění závěrečného testu je bodové hodnocení z poznámkového
bloku převedeno do finálního hodnocení předmětu.
Velkým přínosem všech testů je jejich multimediální charakter, 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 animace)
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.
Učebnice vydaná na Elportále MU

Úvodní praxe průběžná II
.Mgr. Eva Valkounová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FSpS/bp2098

.
Předmět v rámci výuky využívá různé e-learningové nástroje. 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 rozeberou nabídnutá témata dle kapacity.

Prostřednictvím diskuzních fór jsou studentům zpřístupněny video výstupy, které jsou nahrávány na hodinách
praxe. V diskuzních příspěvcích studenti hodnotí své kolegy. 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 informace

.
.
Praxi si studenti vybírají přes rozpisy témat
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.
.
Zpětnou vazbu získává student prostřednictvím poznámkových bloků (pohled vyučujícího)

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 nejlepší studijní podmínky, využívá mnoha e-learningových
nástrojů. Docházka je vedena elektronicky pomocí aplikace v ISu, seminární práce jsou sbírány přes Odevzdávárnu, elektronicky je realizován i zápočtový test a k dispozici 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 splnit 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 informace ”nesplněno” či ”splněno”.
Kromě obecných vzdělávacích materiálů připravili technici ISu také doplňkové webové učebnice věnované lidské
noze a její diagnostice. Jedna je zaměřena více teoreticky,
druhá obsahuje praktické návody pro diagnostiku plantárního tlaku pomocí systému EMED. Texty obou jsou doplněny...
(zkráceno)

.Náhledy e-learningu
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.

.
.

.

Své úkoly studenti odevzdávají do odevzdávárny

Docházka je evidována elektronicky

.
.
Zápočtový test mohou studenti skládat odkudkoliv
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.
Jedna webová učebnice je zaměřena více na teorii, druhá na
praktické návody

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 bakalářských a magisterských studijních programů FSpS zaměřený na zvyšování jejich informační gramotnosti. Kurz
je studentům zpřístupněn prostřednictvím interaktivní osnovy členěné do tematických podosnov, které obsahují
organizační pokyny, výukové materiály (interaktivní tutoriály, učební texty), zadání úkolů atd.
Na začátku a konci semestru studenti absolvují test na ověření 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 odborné literatury, publikační a citační etiku, zjišťování impakt 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 diskusní 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 jednotlivými tématy

.
.
Studenti odevzdávají jednotlivé úkoly do připravených odevzdáváren
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.
.
Nebodovaný test na konci semestru ukáže, jak se student při
práci s odbornými informacemi zlepšil

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 tělovýchovné praxi. Ucelená výuková pomůcka provází zásobníkem cvičení a velkým počtem instruktážních obrázků (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
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.
Pro názornost jsou do videí doplněny i popisky a schémata

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 psychomotorických cvičení pro osoby se zdravotním postižením. Tyto
nahrávky jsou vloženy přímo do tematického diskusního
fóra a umožňují tak studentům snadno komentovat a reagovat na průběh těchto speciálních hodin dle zadání. Jednotlivé příspěvky se hodnotí bodovým ziskem, který je zohledněn v závěrečném hodnocení.

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

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Náhled na interaktivní osnovu předmětu

Náhled na tematická diskusní fóra

.
.
Studenti diskutují nad videonahrávkami v tematických diskuzních fórech
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.
Hodnotit příspěvky v tematických fórech je snazší než kdyby
je studenti posílali e-mailem

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 členěná dle vyučovacích tematických celků pro jednotlivé
týdny výuky. Osnova tvoří stěžejní materiál pro probírání
látky v hodině. Obsahuje studijní texty, slovní zásobu, poslechy, 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 tvořená z více částí. První dvě části mají formu odpovědníku. První část kromě klasických testových otázek kombinuje poslechové cvičení s doplňováním interaktivních tahacích (”drag&drop”) otázek. Druhá část obsahuje otevřenou otázku s počítáním slov pro napsání dopisu. Třetí
část je ústní prozkoušení znalostí. Všechny bodové mezivýsledky jsou vedeny v poznámkových blocích. Jejich sečtením a zavedením bodové stupnice se automatizovaně
udělí výsledné hodnocení předmětu.

.Náhledy e-learningu
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.

.

.
.

.

Interaktivní osnova obsahuje například i poslechová cvičení

Závěrečný test psaný v počítačové učebně

.

.

.
Doplňování v závěrečném testu pomocí tahací otázky
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.
Ukázka cvičení v Drilu

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 prostřednictvím interaktivní osnovy. Osnova obsahuje organizační pokyny, rady, důležité termíny, úkoly pro seminární
skupiny, odkazy na studijní materiály a odkazy do diskusních fór.
Prostřednictvím diskusních fór jsou studentům zpřístupněny 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 zpracováno 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

.
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.
.

.
.

Studenti najdou veškeré informace v interaktivní osnově

Informace pro správné hodnocení mikrovýstupů studentů

.
.
Ukázka příspěvků k mikrovýstupu studentky s hodnocením od
vyučující
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.
Aktivity v předmětu jsou evidovány prostřednictvím poznámkových bloků

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 multimediální 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. Obsahuje množství studijních textů, obrázků, dále videoukázky cvičení, doporučené zdroje, zadání úkolů k procvičení a elektronické testy k ověření získaných znalostí. Publikace obsahuje i slovník pojmů vysvětlující stěžejní pojmy a hesla v oboru.

Ve studijních materiálech v ISu jsou sepsány organizační
pokyny předmětu, metodické pokyny a témata pro vypracování 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
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.

.
.

.

Studenti naleznou potřebné informace ve webové učebnici

Učebnice obsahuje videoukázky cvičebních jednotek pro online spuštění

.

.

.
Elektronický test pro procvičení znalostí
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.
Seminární práce odevzdávají studenti elektronicky

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 publikace Metodiky běžeckého lyžování, která přibližuje studentům 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 studijní materiál pro samostudium a pro přípravu na ukončení
předmětu.

.Náhledy e-learningu
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.
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Studenti mají k dispozici učebnici v elektronické podobě

Animace studentům názorně ukazují správná provedení pohybů

.
.
Součástí učebnice je i zásobník her a cvičení
Katalog e-learningu
7. ledna 2023

.
.
V učebnici mají studenti k dispozici velké množství názorných
videoukázek

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 vytvořili 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 naučit se tuto krásnou hru. Vyobrazena je například technika
základního držení rakety nebo technika základních badmintonových 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
Katalog e-learningu
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.
.
Ukázky kombinací jsou zpracovány formou krokovaných animací

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 anatomických obrázků i s popisky, které lze rozkliknout přímo
v odstavcích, kde se o dané kosti či svalové skupině hovoří. Latinsko-český slovník pojmů s vyhledáváním pomůže těm, kteří si názvy zatím ještě nepamatují. Učebnici

mají studenti uloženou ve studijních materiálech předmětu.
Závěrečné zkoušení probíhá formou písemných skenovacích 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
Katalog e-learningu
7. ledna 2023

.
.
Závěrečné testy jsou skenovány a automaticky vyhodnoceny

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 procvičení. Učebnice mají studenti uloženy ve studijních materiálech předmětu.

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

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Webové učebnice obsahují kromě teorie i množství obrázků

Schémata mají studenti odkazovaná přímo z textu nebo v galeriích ke každé kapitole

.

.

.
Neznámé latinské pojmy si mohou vyhledat ve slovníku
Katalog e-learningu
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.
Procvičovací test studentům ukáže, jak na tom jsou

Specializace I - Biatlon
.doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FSpS/sbk2210

.
Hlavní metodický materiál mají studenti dostupný v podobě elektronické učebnice. Množství videoukázek pomáhá studentům v nácviku správné lyžařské techniky
a doplňuje i informace k bezpečnosti jízdy. Součástí učebnice je například i zásobník koordinačních cviků a také

množství fotografií či kinogramů. Učebnice vznikla ve spolupráci 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 bezpečnost

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

.
.
Součástí učebnice jsou i jednotlivá koordinační cvičení
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.
.
Pro ilustraci pohybů a metodiky je kromě videí využito i kinogramů pohybu

Džúdó II
.doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FSpS/bp2095

.
Technici ISu pomohli vytvořit pro předmět webovou učebnici Metodika džudó, která obsahuje online instruktážní
videonahrávky s přehledným členěním. Publikace studentům 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 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 interaktivní osnově, odevzdávárny, poznámkové bloky, elektronická evidence docházky a elektronické testy realizované v aplikaci Odpovědníky. Konkrétní informace k organizaci semináře, důležité termíny a požadavky pro
úspěšné ukončení semináře najdou studenti v interaktivní
osnově. Pro výuku předmětu jsou stěžejní prezentace, jejichž harmonogram je k dispozici pro jednotlivé seminární
skupiny právě v osnově.

Logistika spojená s odevzdáváním prezentací je řešena použitím odevzdáváren. Odevzdané soubory jsou přehledně
uspořádané ve stanovené složce, která navíc automaticky
hlídá termín pro odevzdání. K prezentacím vyučující poskytuje písemnou zpětnou vazbu. Studenti ji najdou v poznámkovém bloku. Jednou z podmínek úspěšného ukončení 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)
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.
Docházka je evidována elektronicky (pohled učitele)

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 materiálech předmětu a odevzdávají přípravu na vyučovací
hodinu. Na základě videozáznamu mají provést a odevzdat analýzu pravidel hry použitých v utkání a gestikulace rozhodčího ve vybraném soutěžním utkání basketbalu 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 jednotlivce 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 elektronicky

.
.
Pokyny k analýze videí i jednotlivá videa mají studenti přístupné ve studijních materiálech v ISu
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.
.
Vypracované úkoly odevzdávají studenti elektronicky do odevzdáváren

Školní poradenství a management
.doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FSpS/np2274

.
V průběhu semestru je připraveno několik aktivit (povinných a nepovinných), za něž mohou studenti získat body.
Celkový součet bodů se pak projeví na výsledné známce.
Požadavky a informace pro úspěšné ukončení studenti najdou v interaktivní osnově předmětu.
Součástí nepovinných aktivit je docházka a její evidence
se vede pomocí aplikace Docházka. Ta kromě snadné evidence pomůže na konci automaticky docházku vyhodnotit. Další aktivitou jsou tři průběžné procvičovací testy
(každý po určité probrané látce), které mají studenty připravit k závěrečnému testu. Pro značení aktivity v seminářích se využívají poznámkové bloky.

Studenti jsou povinní vypracovat seminární projekt. K jednotlivým 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. Vypracované projekty jsou sesbírány pomocí aplikace Odevzdávarny a to vždy k stanovenému datu.
Závěrečný test probíhá písemně prostřednictvím skenovaných a ISem rozpoznávaných odpovědních archů. Zadání
jsou generována náhodně z několika tematických sad otázek, 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)
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.
Náhled na odpovědní list z testu (anonymizován)

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 přípravné 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 odpovědník.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Sbírka webových učebnic Základy anatomie

Schémata jsou doplněna o české popisky

.

.

.
Texty doplňuje množství schémat
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.
V procvičovacím testu studenti zjistí, jak na tom jsou

Pedagogika a psychologie
.Mgr. Eva Valkounová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FSpS/bp1877

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

k odevzdávárně vyučující dává studentům zpětnou vazbu
k jejich prezentaci.
Další podmínkou úspěšného absolvování předmětu je splnění 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
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.
Docházka je evidována elektronicky (pohled učitele)

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 přípravné 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 skenovacích testů, které jsou ISem automaticky rozpoznávané
a bodované. Na základě bodů z poznámkových bloků
a bodové stupnice jsou výsledky testů převedeny na celkové 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
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.
Záznamy bodů a hodnocení v poznámkových blocích

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 obsahuje veškeré důležité informace ohledně toho, jak bude
předmět probíhat, co je zapotřebí udělat, kdy budou důležité 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 nabídnutá témata dle kapacity.
Veškeré vypracované práce jsou sesbírány prostřednictvím
aplikace Odevzdávárny, která umožňuje nastavit termíny

odevzdání a následně po jejich vypršení je uzavře pro vkládání.
Před ústní zkouškou v předmětu je nutné splnit podmínky zápočtu. Kromě úkolů je nutné splnit také docházku
a zápočtový test, který je realizován skenovacími odpovědníky. Následně po napsání testu jsou vyhodnoceny
podmínky pro splnění zápočtu za pomocí poznámkových
bloků a uživatelské sumarizace. Pak jsou zkouškové termíny 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
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.
Zápočtové testy přes skenovací odpovědníky

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 natočeny přímo ze zápasů, turnajů nebo z tréninkových cvičení. Videa jsme s techniky ISu doplnili o didaktické informace - 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 trenérem, rozhovory s hráči

Seminární práce odevzdávají studenti elektronicky do připravené odevzdávárny

.

.

.
Výukový film o streetbalu je nejen o hře, ale i o pořádání národního turnaje v exteriéru
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.
Ukázka evidence docházky (anonymizováno)

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 pracovním listům jsou rozepsány ve webovém materiálu Fyziologie sportovních disciplín.
K úspěšnému ukončení předmětu je potřebné učiteli v tištěné 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 uloženy také prezentace z přednášek a odkazy na elektronické výukové učebnice. Publikace Fyziologie sportovních
disciplín přehledně zobrazuje fyziologické aspekty vybraných 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 videí si pustí online

Evidence studentů pomocí aplikace Docházka

.
.
Ve studijních materiálech najdou studenti odkazy na učebnici
pro semináře
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.
.
Výukové prezentace mají studenti dostupné v elektronické podobě

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 doplňuje 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

.
.
Úvod k danému sportu mají studenti doplněný o zvukový komentář vyučujícího
Katalog e-learningu
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Video si studenti spustí online

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 publikaci Regenerační a sportovní masáž, na které spolupracovali 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

.
.
Výuková videa jsou indexována, aby se v nich studenti snadněji orientovali
Katalog e-learningu
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.
Výukové prezentace mají studenti dostupné ve studijních materiálech

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. organizační 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 zkušenosti 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 poznámkových blocích potom vidí body
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.
.
Náhled na zaznamenávání docházky studentů v aplikaci Docházka

Strength Training and Conditioning
.Mgr. Tomáš Kalina
http://elportal.cz/katalog/FSpS/e022

.
Relevantní informace k jednotlivým týdnům výuky studenti čerpají z interaktivní osnovy. Osnova obsahuje
i mnoho názorných videí. Studenti potom skládají závěrečný test, který je vytvořen pomocí aplikace Odpovědníky. Do testu jsou rovnoměrně vybrány otázky z několika 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
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.
Vyhodnocení docházky pomocí aplikace Docházka

Úvodní praxe průběžná I.
.Mgr. Eva Valkounová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FSpS/bp2321

.
Úlohu stěžejního informačního zdroje s nejdůležitějšími informacemi k výuce plní interaktivní osnova. Studenti v ní
najdou harmonogram hospitací i pokyny pro úspěšné absolvování praxe. Osnova odkazuje také na studijní materiály 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 interaktivní 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
Katalog e-learningu
7. ledna 2023

.
.
Pro poznámky, hospitační záznamy a zpětnou vazbu používá
vyučující poznámkové bloky

Sportovní medicína
.prof. MUDr. Jan Novotný, CSc.
http://elportal.cz/katalog/FSpS/bp2078

.
Studenti předmětu mají k dispozici učebnici Kapitoly sportovní medicíny v elektronické podobě. Jedná se o doplňkovou studijní pomůcku, kde je hlavní studijní text doplněn o množství přehledných schémat a obrázků. Prezentace 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 techniky 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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.

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 vedení, řízení a dělení her, obsahuje zásobník závodivých
pohybových aktivit a činností vhodných pro rozvoj basketbalových dovedností. Jednotlivé aktivity obsahují popis, grafické znázornění a názorné ukázky ve formě zpracovaných 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 ilustrační videa, které jsou základem pro nácvik basketbalových 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 studentům 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 odpovědníku
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.
Evidence docházky přes aplikaci Docházka

Rytmická gymnastika a tance
.Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FSpS/bp2008

.
Studijní materiály předmětu jsou rozšířeny o multimediální publikaci Teorie tance. Publikace obsahuje videoukázky se základními kroky a pohyby, vazby a kombinace
jednotlivých probíraných i jiných tanců. Teoretické základy jsou přehledně a logicky zapracovány do výukového 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
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.
Evidence úkolů probíhá přes poznámkové bloky

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 elektronická publikace Regenerační a sportovní masáž, na které
spolupracovali 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 pohybu ve vybraném
videu - studenti tak snadno a rychle naleznou důležité pa-

sáže, i když se k videu vrací po čase. Dále jsou ve studijních 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

.
.
Docházka je vedena přes aplikaci a studenti v poznámkovém
bloku vidí svoji účast/neúčast
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.
Elektronická učebnice obsahuje především velké množství názorných videí

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 spolupracovali 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 materiálech dostupné také aktualizované prezentace k přednáškám.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

Prezentace mají studenti k dispozici v elektronické podobě
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.
.
Ve výukové publikaci naleznou studenti velké množství názorných videí

Tělesná výchova - Beachvolejbal
.Mgr. Aleš Ondrák
http://elportal.cz/katalog/FSpS/p932

.
Předmět tělesné výchovy Beachvolejbal využívá interaktivní osnovu pro jednoduché zpřístupnění pokynů předmětu, 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
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.
.
Základní herní činnosti jednotlivce si studenti mohou zopakovat prostřednictvím videa

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 pokyny, 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 učitele 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 aplikace Odevzdávárny s nastaveným termínem odevzdání,
má metodik možnost vytvořit vlastní plán hospitací. Po vypršení 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
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.

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 dosažených 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 zadání je tudíž unikátní. Studenti své odpovědi zaznamenávají do odpovědních archů, které jsou skenovány a systémem automaticky vyhodnoceny. Výsledky testů studenti
najdou v poznámkových blocích.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Díky skenovacím odpovědníkům mají studenti výsledky testů
rychle k dispozici

.
.
Své prezentace odevzdávají studenti elektornicky do odevzdávárny
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.
Interaktivní osnova obsahuje základní informace pro studenty

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 tématu. 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 obtížné (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 poznámkovým blokům) velmi rychle.
V předmětu jsou dále zpřístupněny prezentace z přednášek ve studijních materiálech.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Své zpracované prezentace odevzdávají studenti elektronicky
do odevzdáváren

.
.
Výukové prezentace mají studenti k dispozici v elektronické
podobě
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.
Závěrečný test skládají studenti elektronicky, výsledky mají
rychle k dispozici

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 seminářích je vedená pomocí aplikace Docházka.

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Protokoly mají studenti k dispozici elektronicky v ISu

Výukové prezentace a skripta mají studenti přístupné ze studijních materiálů

.
.
Evidence studentů na seminářích přes aplikaci Docházka

Katalog e-learningu
7. ledna 2023

.

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 fyzických 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 probíraným tématem věnovanému posilovacím a protahovacím
cvičením dané části těla. Testy jsou realizovány přes odpovědníky 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 nastudování učiva jak pro průběžné testy, tak pro test závěrečný.
Nedílnou součástí zápočtových požadavků je také docházka 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 materiálech
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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 komunikační kanál je tedy interaktivní osnova s podrobnými informacemi. Po vypršení termínu pro vkládání plánů se
odevzdávárna uzavře. Přínosem je jednotný systém pro
sběr dokumentů, který nahrazuje zmatečné posílání dokumentů vyučujícímu různými cestami.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

Organizační pokyny v interaktivní osnově předmětu

Katalog e-learningu
7. ledna 2023

.
Odevzdávárna pro plány praxe

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 odpovědníků 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 prezentace 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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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 seminářích, 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

.
.
Náhled, jak vidí poznámkový blok vyučující

Katalog e-learningu
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.
Elektronická evidence účasti na hodinách seminářů je jednoduchá, rychlá a šetří papír

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 pomocí 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 informaci o docházce (pohled učitele)
Katalog e-learningu
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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 předmětu powerpointové prezentace k přednáškám a formuláře k protokolům. Během semestru je nezbytná průběžná
práce spojená se zpracováním a odevzdáním protokolů.
Formuláře protokolů k seminářům byly techniky ISu sjednoceny 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 prezentace mají k dispozici elektronicky

.
.
Docházka je vedena přes aplikaci a studenti v poznámkovém
bloku vidí svoji účast/neúčast
Katalog e-learningu
7. ledna 2023

.

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 odevzdávárnou pro seminární práce a počítačovými testy přes
Odpovědníky. Rovněž docházka do výuky je vedena elektronicky.

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

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

.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
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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 ověření získaných znalostí na konci semestru a dále jsou zpřístupněny prezentace z přednášek ve studijních materiálech.

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 poznámkovým blokům) velmi rychle.

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

.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 závěrečné testy. Závěrečný test obsahuje 30 otázek, které
jsou různě obtížné (asi 3 úrovně obtížnosti) a různě bodově ohodnocené. 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 poznámkovým blokům) velmi rychle.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

Jestliže není k dispozici PC učebna, skládají studenti test pomocí skenovacích písemek

Katalog e-learningu
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.
.
Body z jednotlivých testů mají studenti v poznámkovém bloku
(pohled učitele)

Dějiny sportu a rozhodcovství fotbalu
.doc. Mgr. Milena Strachová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/FSpS/bp1245

.
V předmětu se využívá aplikace Odpovědníky pro závěrečné testy. Závěrečný test obsahuje 30 otázek, které
jsou různě obtížné (asi 3 úrovně obtížnosti) a různě bodově ohodnocené. 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 poznámkovým blokům) velmi rychle.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

Výsledky jsou v poznámkových blocích (pohled učitele)

Katalog e-learningu
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.
.
V případě nedostupnosti PC učebny skládají studenti test pomocí skenovacích písemek
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.Mgr. Bc. Eva Punčochářová
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.Mgr. Petra Stejskalová

.Mgr. Martina Cének Vrbská

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

.Mgr. Eva Lukáčová …

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Hlavním informačním rozcestníkem v předmětu je osnova

Studenti mají k dispozici glosář stěžejních slovíček a frází s vyhledáváním

.

.

.
Interaktivní gramatika nabízí studentům možnost procvičit si
gramatické jevy
Katalog e-learningu
7. ledna 2023

.
Náhled jednoho z interaktivních cvičení gramatiky

Akademické psaní
.PhDr. Jaroslav Nekuda

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

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

.
.
Autokorekční cvičení ověří, zda studenti látku opravdu pochopili
Katalog e-learningu
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.
Studenty čekají i videa, například úvodní představení kurzu
nebo tutoriál elektronické prezenční výpůjčky

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.

.

. V interaktivní osnově najdou studenti základní soubory a informace

Odpovědníky se používají i pro splnění tzv. POTu

.
.
Výukové prezentace mají studenti k dispozici v elektronické
podobě
Katalog e-learningu
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.
.
Výsledky z testů se ihned přiřadí do poznámkových bloků (pohled učitele)

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Studenty semestrem provází interaktivní osnova

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

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

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

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Autokorekční test pomůže studentům s přípravou na zkoušku

Interaktivní osnova provází studenty celým semestrem

.

.

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

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

.doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.

.Mgr. Ing. Jan Žák

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

Výukové prezentace a texty mají studenti v elektronické podobě v ISu

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

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

.doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.

.Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D.

.prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova obsahuje podrobně zpracované téma ke
každému týdnu výuky

Zadání rešerše si vybírají sami studenti přes rozpisy témat

.
.
Zpracované rešerše odevzdávají studenti elektronicky přes
odevzdávárny
Katalog e-learningu
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.
.
V interaktivní osnově jsou k dispozici také jednotlivé výukové
prezentace v elektronické podobě

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

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

.
.
Odpovědníky obsahují například i tahací a přiřazovací otázky
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.
.
V seminární skupině se studenti přihlašují na prezentace jednoduše ve vloženém Google dokumentu

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

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Slovník vybraných pojmů z oblasti řízení lidských zdrojů

Jednotlivé pojmy studenti odevzdávají do odevzdávárny
k oponentuře

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

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

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

Autokorekční testy slouží jako indikátor úrovně znalostí studentů

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

V interaktivní osnově naleznou studenti vše podstatné

.
.
Autokorekční cvičení dávají studentům možnost zjistit, zda
jsou dobře připraveni na cvičení
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.
.
Díky skenovacím testům po každém cvičení se studenti připravují průběžně

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Náročné téma mikroekonomie je v osnově odlehčeno několika
vtipnými komiksy

.
.
Průběžné testy se studentům generují z více než 50 sad otázek
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.
Kromě povinné literatury mají studenti k dispozici i poslechy a
články

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Studenti ihned vidí, kde v testu chybovali

V interaktivní osnově se studenti dobře zorientují

.

.

.
Ve studijních materiálech si pustí i záznam přednášky o argumentaci
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.
Své úkoly odevzdávají studenti do odevzdáváren

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

.doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.

.Mgr. Ing. Jan Žák

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Rozsáhlá osnova studentům zevrubně přibližuje aktuální téma

Výklad doplňuje množství přehledných schémat

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

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

Své úkoly odevzdávají studenti elektronickou cestou přímo do
odevzdávárny

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

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

.doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D.

.doc. Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

Výklad doplňují podcasty, videa, články a příklady na procvičení

.
.
Autokorekční cvičení ověří, zda studenti látku opravdu pochopili
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.
.
Body se díky skenovacím testů přenesou do poznámkového
bloku rychle a student hned ví, na čem je

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

V interaktivní osnově najdou studenti všechny potřebné informace

.
.
Každý týden mají studenti k dispozici autokoreční cvičení
k ověření svých znalostí
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.
Výukové prezentace mají studenti dostupné ve studijních materiálech

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

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

.prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

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

.
.
Témata seminárních prací si studenti rozeberou elektronickou
cestou přes rozpisy témat
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.
.
Své hotové seminární práce studenti odevzdávají do odevzdáváren

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

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

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

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.

.

. Interaktivní osnova slouží jako rozcestník materiálů v předmětu

Autokorekční testy vyplňují studenti průběžně

.
.
Odevzdávání vypracovaných prací probíhá elektronicky přes
odevzdávárnu v předmětu
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.
.
Výsledky z testů se ihned přiřadí do poznámkových bloků

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Instruktážní videa provádí studenta krok za krokem operacemi
v ERP software

.
.
Po každé přednášce mají studenti k dispozici výukové prezentace ve studijních materiálech
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.
Jednotlivá instruktážní videa jsou přehledně členěna v interaktivní osnově, studenti je spustí online

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

.doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.

.prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Informace o jednotlivých tématech mají studenti přehledně
v interaktivní osnově

Výukové materiály jsou dostupné v elektronické podobě ke
stažení

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

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

V odpovědnících si studenti procvičují probíranou látku

V interaktivní osnově najdou studenti zadání příkladů i řešení

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

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Do elektronické čítárny doplňují zajímavé texty a články sami
studenti

Interaktivní osnova je výchozím zdrojem informací pro studety

.
.
Autokorekční testy vyplňují studenti průběžně
Katalog e-learningu
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.
.
Závěrečné testování probíhá prostřednictvím skenovacích písemek

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

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova je výchozím zdrojem informací pro studenty

Rozdělení okruhů seminárních prací probíhá přes rozpisy témat

.
.
Přípravy na semináře mají studenti k dispozici v elektronické
podobě
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.
.
Vypracované seminární práce odevzdávají studenti elektronicky

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

.Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Všechny potřebné informace ke kurzu naleznou studenti v interaktivní osnově

Jednotlivé autokorekční testy si mohou studenti spustit maximálně 10 krát

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

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

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

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova je kompletním informačním rozcestníkem
kurzu

Výukové prezentace mají studenti přístupné ze studijních materiálů

.
.
Seminární plnění odevzdávají studenti v elektronické podobě
do odevzdáváren
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.
.
Výsledky průběžných testů i zkoušky najdou studenti v poznámkové bloku (pohled učitele)

Marketing
.Ing. Klára Kašparová, Ph.D.

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova je výchozím zdrojem informací pro studenty

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

.
.
Hotové práce odevzdávají studenti do odevzdávárny
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.
.
Autokorekční test pomáhá připravit studenta na závěrečnou
zkoušku

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

.prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.

.Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D.

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova slouží jako přehledný rozcestník materiálů
v předmětu

Pomocí rozpisů témat se studenti hlásí na vybrané akce

.
.
Několik autokorekčních cvičení ověří, zda studenti látku
opravdu pochopili
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.
.
Výukové texty a přednášky mají studenti dostupné v elektronické podobě

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

.Mgr. Petra Stejskalová

.Mgr. Eva Lukáčová

.Ing. Mgr. Blanka Pojslová, Ph.D.

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Pro výuku jazyka jsou velmi důležitá poslechová cvičení

Všechny odpovědníky jsou přehledně seřazeny v interaktivní
osnově podle typu

.
.
Některé odpovědníky jsou zaměřeny na procvičování gramatiky, jiné na překlady
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.

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

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

.
.
Skripta k předmětu mají studenti přístupná v elektronické podobě ze studijních materiálů v ISu
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.
.
Autokorekční testy pomáhají studentům zjistit, jak na tom se
znalostmi jsou

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Příklad drag&drop otázky autokorekčních cvičení

Studenti odevzdávají své prezentace elektronickou cestou

.
.
Interaktivní osnova předmětu provádí studenta semestrem
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.
.
Studenti si mohou ve výukových prezentacích dohledat důležité grafy a schémata

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

Interaktivní osnova je pro studenty rozcestníkem všech důležitých informací

.
.
Výsledky ze skenovacích testů mají studenti k dispozici v poznámkových blocích
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.
.
Studijní materiály mají studenti k dispozici elektronicky, odkazované z osnovy

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

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

.Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Interaktivní osnova provází studenta semestrem

Studenti si témata seminárních prací rozdělí přes Rozpisy témat

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

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

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

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova je výchozím zdrojem informací pro studenty

Autokorekční testy pomáhají studentům připravit se na
zkoušku

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

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

Hotové seminární práce odevzdávají studenti do připravené
odevzdávárny

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

.
.
Znalosti si studenti procvičují v rámci sebehodnotících testů

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova je kompletním informačním rozcestníkem
kurzu

Distanční studijní oporu mají studenti dostupnou v elektronické podobě

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

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

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

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova slouží jako přehledný rozcestník materiálů
v předmětu

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

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

.
.
Vyučující má vypracované POTy přehledně všechny v odevzdávárně

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Díky interaktivní osnově mají studenti přehled o studijních materiálech

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

.
Procvičovací testy studenty lépe připraví na závěrečnou
zkoušku

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

.doc. Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Potřebné studijní materiály mají studenti odkazované z interaktivní osnovy

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

.
Autokorekční test slouží jako indikátor úrovně znalostí studentů

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

.Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D.

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

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

Autokorekční test slouží studentům k ověření kvality dosažených znalostí

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

.
.
Vypracované úkoly odevzdávají studenti elektronicky do odevzdáváren

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

.doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.

.Mgr. Ing. Petra Dvořáková, Ph.D.

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Autokorekční test pomůže studentům s přípravou na zkoušku

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

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova obsahuje základní informace a odkazy na
materiály

Hotové seminární práce odevzdávají studenti do připravených
odevzdáváren

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

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Autokorekční testy mohou studenti skládat kdekoliv

Prezentace jsou součástí podkladů k přednáškám

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

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

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Elektronickým průvodcem předmětem je pro studenty interaktivní osnova

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

Katalog e-learningu
7. ledna 2023

.
Své osnovy prezentací odevzdávají studenti do odevzdávárny

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

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

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

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Výukový text mají studenti dostupný v elektronické podobě

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

.
Interaktivní osnova obsahuje základní informace a odkazy

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

.
E-learning je v tomto kurzu bohatě využíván. Interaktivní
osnova slouží jako základní rozcestník předmětu, odkazuje se z ní na potřebné informace a materiály. Studijní
materiály předmětu tvoří prezentace jednotlivých kapitol učiva, zároveň obsahují ucelený text k celému kurzu.
Ve studijních materiálech lze nalézt i kompletní propozice
k průběhu kurzu a podmínky jeho úspěšného absolvování.

se jedná o velmi efektivní nástroj prověřování znalostí
s tím, že výsledek může být znám v řádu desítek minut.
Veškeré výsledky jsou zaneseny do poznámkových bloků.
Učitel pak jednoduchou operací bloky sečte a zadá závěrečné hodnocení. Kurz je doplněn i autokorekčním online
odpovědníkem. Ten slouží studentům jako orientační ukazatel nabytých vědomostí.

Nedílnou součástí kurzu jsou průběžný a závěrečný test
skenovacími odpovědníky. Při velkém množství studentů

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova je výchozím zdrojem informací pro studenty

Svoje znalosti si studenti mohou ověřit v autokorekčním testu

.
.
Jednotlivé prezentace mají studenti v interaktivní osnově dostupné v elektronické podobě
Katalog e-learningu
7. ledna 2023

.
.
Pro průběžný a závěrečný test se využívají skenovací odpovědníky

Ekonomika a řízení bank
.Ing. Jan Krajíček, Ph.D.

.prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MPF_EARB

.
Předmět využívá hned několik e-learningových agend. Interaktivní osnovu, studijní materiály, rozpisy témat, odevzdávárnu a odpovědníky.
Interaktivní osnova slouží jako hlavní informační rozcestník
předmětu. Studenti se z ní dozví, co se od nich po dobu semestru vyžaduje a co je čeká. Interaktivní osnova navíc nabízí odkazy na studijní materiály předmětu, odevzdávárnu

a odpovědník. Student tak nemusí materiály vyhledávat ve
správci souborů.
Rozpisy témat jsou určeny k rozdělení témat seminárních
prací. Hotové práce jsou pak studenty vkládány přímo do
odevzdávárny předmětu, kde je mají vyučující k dispozici.
Součástí předmětu je i autokorekční odpovědník sloužící
k sebeprocvičování studentů. Odpovědníkem je zde online PC test.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Hotové prezentace odevzdávají studenti elektronicky do připravené odevzdávárny

Základní informace o jednotlivých tématech mají studenti v interaktivní osnově

.
.
Autokorekční test pomáhá studentům připravit se na zkoušku
Katalog e-learningu
7. ledna 2023

.
.
K jednotlivým tématům prezentací se studenti přihlašují prostřednictvím agendy Rozpisy témat

Hospodářská politika 1
.Ing. Aleš Franc, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BKE_HOP1

.
E-learning je v předmětu zastoupen několika agendami.
Interaktivní osnova předmětu představuje průvodce semestrem. Obsahuje jednotlivé kapitoly probíraného učiva
přehledně dělené dle čísel se seznamem doporučené literatury a s odkazy na další studijní materiály předmětu.
V rámci každé kapitoly najde student v osnově kromě sylabů přednášek také čítárnu, což je úložiště, kde je připraveno několik popularizačních článků z časopisů, které
téma oživují, doplňují a hlavně dávají do souvislosti s rea-

litou a konfrontují různé teoretické přístupy. Studenti jsou
současně vyzvaní k tomu, aby na zajímavé texty, které by
se do čítárny hodily, upozorňovali.
Nedílnou součástí předmětu jsou odpovědníky. Autokorekční test slouží pro informaci studentovi o stupni znalosti učiva, které ovládá. Skenovací odpovědníky jsou pak
hlavním klasifikovaným výstupem z předmětu.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova slouží jako přehledný rozcestník informací
a materiálů v předmětu

Autokorekční test slouží studentům k ověření kvality dosažených znalostí

.
.
Studenti mají v osnově k dipozici ukázky tzv. POTů, aby věděli,
jak mají jejich seminární práce vypadat
Katalog e-learningu
7. ledna 2023

.
.
Své POTy odevzdávají studenti elektronicky do odevzdáváren

Základy práva
.JUDr. Tomáš Foltas, Ph.D.

.Ing. Bc. Alois Konečný, Ph.D.

.JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA
http://elportal.cz/katalog/ESF/BPP_ZAPR

.
E-learning je v kurzu zastoupen výraznou měrou. Interaktivní osnova, studijní materiály, odpovědníky, poznámkové bloky, odevzdávárny - to vše dokáže uspořit velké
množství času.

mětu zřízena odevzdávárna, která je navíc rozdělena abecedním klíčem.
Součástí předmětu jsou autokorekční elektronické odpovědníky. Výsledky z těchto testů slouží studentům jako indikátor stavu jejich momentálních znalostí.

Odevzdání seminárních prací je nezbytnou součástí
k úspěšnému zakončení kurzu. K tomuto účelu je v před-

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

V interaktivní osnově naleznou studenti základní informace
k předmětu

.
.
Autokorekční testy umožní studentům zjistit, jak na tom se
znalostmi jsou
Katalog e-learningu
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.
Aby mohli studenti ke zkoušce, musí odevzdat tzv. POTy do
odevzdávárny

Finanční management
.doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
.Mgr. Ing. Peter Marinič, Ph.D.

.Mgr. Ing. Milan Sedláček, Ph.D.

.Ing. Jiří Richter, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MPH_FMAN

.
E-learningovou páteří předmětu je velmi podrobná interaktivní osnova, která slouží jako praktický rozcestník. Osnova je rozdělena do jednotlivých kapitol. Každá z kapitol
poměrně podrobně představuje probíraný okruh a zároveň nabízí odkazy na příslušné studijní materiály umístěné v IS MU. Každý z vyučujících má pro svou seminární
skupinu ještě zvláštní složku s materiály a prezentacemi.

Součástí absolvování předmětu je vypracování úkolů, které
jsou studenty odevzdávány pomocí odevzdávárny. S tím
souvisí i rozdělení témat pomocí rozpisů témat, které jsou
také součástí předmětu.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Prezentace doplňující probíranou látku

Interaktivní osnova - přehledný průvodce studiem předmětu

.
.
Prezentace odevzdávají studenti elektronicky do odevzdáváren
Katalog e-learningu
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.
.
Data pro domácí úkoly mají studenti k dispozici elektronicky
ve studijních materiálech

Nauka o podniku
.doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BKH_NAPO

.
Aplikování agend e-learningu v předmětu plní hned několik podstatných rolí. Základním rozcestníkem kurzu je
interaktivní osnova předmětu, která nabízí ucelené informace o nárocích a průběhu semestru a odkazuje na materiály různého druhu.
Studijní materiály předmětu nabízí studentům studijní text,
a informace podstatné pro organizaci kurzu.
Rozpisy témat slouží v předmětu k efektivnímu a přehlednému rozdělení témat seminárních prací mezi studenty
jednotlivých seminářů. Vypracované seminární práce jsou

následně vloženy do k tomu určených odevzdáváren, kde
má učitel okamžitý přehled o všech odevzdaných pracech.
K ověření kvality nabytých znalostí slouží průběžný semestrální test, který je realizován prostřednictvím skenovacího papírového odpovědníku. Po testu jsou odpovědi
posluchačům zavedeny do systému, kde jsou automaticky vyhodnoceny a výsledky zavedeny do poznámkových bloků. V poznámkových blocích naleznou studenti
také komentované hodnocení seminárních prací.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Základním rozcestníkem materiálů v předmětu je interaktivní
osnova

Úkoly odevzdávají studenti elektronickou cestou do odevzdáváren

.
.
Distanční studijní oporu mají studenti k dispozici v elektronické
podobě ve studijních materiálech v ISu
Katalog e-learningu
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.
.
Rozpisy témat slouží v předmětu k efektivnímu a přehlednému
rozdělení témat seminárních prací mezi studenty jednotlivých seminář

Jazyk II/1 - Ruština
.Mgr. Monika Ševečková, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MPJ_JII1Ra

.
E-learning je v předmětu zastoupen interaktivní osnovou,
studijními materiály, poslechy, odpovědníky a poznámkovými bloky. Ve studijních materiálech student najde kromě
studijních textů (ke gramatice, četbě, slovní zásobě apod.)
také audio soubory k poslechu. S poslechy se pracuje v pre-

zenční hodině, nicméně studenti mají možnost si je dle potřeby přehrávat i následně. Veškeré studijní materiály jsou
pak přehledně seřazeny dle týdnů, i s propozicemi, v interaktivní osnově.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Odkazy na veškeré odpovědníky najdou studenti v osnově
předmětu

.
.
Interaktivní osnova slouží k přehlednému řazení studijních materiálů pro studenty
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.
Každý týden mají studenti v interaktivní osnově studijní materiály a náplň výuky

Statistika 2
.doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BPM_STA2

.
Základem e-learningu v kurzu je interaktivní osnova, která
nabízí ucelený týdenní přehled probírané látky s odkazy
na jednotlivé studijní materiály, materiály pro seminární
skupiny a další užitečné odkazy.
Výstupem předmětu je elektronický test, který je ihned po
uložení vyhodnocen. Výsledky jsou tak okamžitě k dispozici k dalšímu zpracování. To probíhá na základě uživatel-

ského skriptu, který přepočítá výsledky z jednotlivých poznámkových bloků na finální výsledek. Součástí elektronického testu je, pro předmět speciálně vytvořený, matematický editor. Editor umožňuje studentům zapsat jakýkoli
matematický výraz přímo do odpovědníku.
Odevzdávárna je v předmětu využita k nahrávání průběžné přípravy studentů pčedmětu během semestru.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Z osnovy mají studenti odkazovány jednotlivé řešené příklady
a studijní texty

Interaktivní osnova slouží jako přehledný rozcestník všech materiálů

.
.
Na elektronické odevzdání úkolu nemusí studenti znát sazbu,
stačí rukou psaný úkol vyfotit či naskenovat
Katalog e-learningu
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.
.
Matematickým editorem lze v odpovědnících zadávat například i matice

Veřejná a sociální politika
.Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.

.Ing. Marek Pavlík, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BKV_VESP

.
E-learning je v předmětu zastoupen interaktivní osnovou,
studijními materiály, odevzdávárnou, rozpisy témat, odpovědníky a poznámkovými bloky. Interaktivní osnova
v předmětu slouží jako informační rozcestník. Osnova nabízí zcela základní informace o předmětu, odkazy na studijní materiály a na sebetestovací odpovědník. Studijní
materiály předmětu obsahují prezentace s jednotlivými
tématy.

Vypracování POTů (práce opravovaná tutorem) je součástí výstupů z předmětu. K rozdělení témat mezi studenty
slouží rozpisy témat. Hotové práce studenti odevzdávají do
příslušné odevzdávárny, kde jsou vyučujícím k dispozici.
Součástí předmětu je i cvičný autokorekční test. Test je realizován pomocí online PC odpovědníku. Díky okamžitému
vyhodnocení hned po uložení student ví, jaká je přibližně
úroveň jeho znalostí. Poznámkové bloky pak slouží k hodnocení jak autokorekčních testů, tak POTů.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Témata POTů si studenti vybírají prostřednictvím rozpisů témat

Interaktivní osnova nabízí základní informace o předmětu

.
.
Autokorekční cvičení ověří, zda studenti látku opravdu pochopili
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.
.
Studenti mají v ISu k dispozici výukové prezentace v elektronické podobě

Dějiny ekonomických teorií 2
.Mgr. Josef Menšík, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MPE_DET2

.
E-learning je v kurzu zastoupen interaktivní osnovou, bohatými studijními materiály, odpovědníkem a poznámkovými bloky.
Interaktivní osnova funguje jako informační rozcestník nabízející informace o kurzu a odkazy na studijní materiály
jednotlivých učebních bloků. Studijní materiály obsahují

kromě běžné literatury i audionahrávky a slajdy z přednášek.
Výstupem z předmětu je papírový skenovací test (odpovědník). Výsledky testů jsou ihned po zpracování zavedeny
do příslušného poznámkového bloku, kde s nimi vyučující
dále pracuje.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Audionahrávky přednášek mají studenti k dispozici k domácímu poslechu

Interaktivní osnova je rozcestníkem všech materiálů a informací

.
.
Výukové prezentace mají studenti k dispozici v elektronické
podobě
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.
.
Závěrečné zkoušení probíhá prostřednictvím skenování testů
do IS MU

Transformation of the Financial System
.doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.

.Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D.

.Oleg Deev, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/ESF/BPF_TFSC

.
Tento kurz aktivně užívá hned několik e-learningových
agend. Studijní materiály ve formě prezentací pokrývají
jednotlivá probíraná témata.
Rozpisy témat jsou využity pro přihlašování se k jednotlivým tématům seminárních prací. Dokončené práce jsou
studenty vkládány do odevzdávárny. V odevzdávárně mají

vyučující všechny práce na jednom místě, tyto tam mohou
byt i jednotlivě okomentovány.
Výstupem z předmětu je závěrečná zkouška konaná pomocí skenovacích odpovědníků. Po vyhodnocení jsou veškeré výsledky zavedeny do poznámkových bloků, odkud
může vyučující přímo zadávat hodnocení.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Výukové prezentace mají studenti k dispozici v elektronické
podobě v ISu

K tématům esejí se studenti přihlašují elektronicky přes Rozpisy
témat

.
.
Hotové eseje jsou odevzdávány do odevzdávárny v předmětu
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.
.
Skenovací archy závěrečného testu jsou atomaticky vyhodnoceny a body převedeny do poznámkového bloku

Veřejná správa 1
.doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.
.doc. Ing. David Špaček, Ph.D.

.Ing. Irena Václavková, Ph.D.

.Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

.Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BPV_VES1

.
E-learning je v předmětu využíván mnoha způsoby. Základ tvoří interaktivní osnova s ucelenou řadou informací
o kurzu a jeho nárocích. Osnova je rozdělena do jednotlivých týdnů. Každý týden nabízí stručné informace o povaze probírané látky a zároveň odkazy na konkrétní studijní materiály předmětu.
Součástí kurzu je vypracování seminární práce. Rozdělení
jednotlivých okruhů mezi studenty probíhá přes rozpisy
témat. K odevzdání seminární práce slouží odevzdávárny

předmětu, které jsou děleny dle názvů jednotlivých seminárních skupin.
Podstatnou roli v předmětu hrají odpovědníky. Během
kurzu studenti skládají tři testy realizované přes papírové
skenovací odpovědníky. Výsledky testů jsou známy několik desítek minut po naskenování a jsou zapsány do poznámkových bloků. Ty jsou automaticky sečteny do finálního bloku, ze kterého je tvořené závěrečné hodnocení.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova slouží jako přehledný rozcestník materiálů
v předmětu

Na témata seminárních prací se studenti přihlašují elektronickou cestou

.
.
Prezentace mají studenti dostupné v elektronické podobě v interaktivní osnově
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.
.
Výsledky z testů mají studenti velmi rychle dostupné díky skenovacím testům

Ekonomika organizací
.doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.

.doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BPH_EKOR

.
E-learning je v tomto kurzu bohatě využíván. Studijní materiály předmětu tvoří prezentace odkazující na jednotlivé
kapitoly učiva, které zároveň obsahují ucelený text k celému kurzu. Ve studijních materiálech lze nalézt i kompletní propozice k průběhu kurzu a podmínky jeho úspěšného absolvování.
Součástí kurzu je seminární práce. Její téma si studenti vybírají sami v rozpisech témat v ISu, každá seminární skupina má svůj vlastní rozpis. Po vypracování se veškeré
práce soustředí do příslušné odevzdávárny, což je nejjednodušší a zároveň nejrychlejší způsob, jak distribuovat

texty učiteli. Zpětnou vazbu k seminárním pracím studenti
najdou opět v odevzdávárně a bodové ohodnocení v poznámkových blocích.
Nedílnou součástí kurzu jsou průběžný a závěrečný test,
oba realizované přes skenovací odpovědníky. Při velkém
množství studentů se jedná o velmi efektivní nástroj prověřování znalostí s tím, že výsledek může být znám v řádu
desítek minut. Veškeré výsledky, včetně těch ze seminárních prací, jsou zaneseny do poznámkových bloků. Učitel pak jednoduchou operací bloky sečte a zadá závěrečné
hodnocení.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Témata seminárních prací si vybírají studenti v rámci své seminární skupiny přes Rozpisy témat

Prezentace jsou rozděleny podle jednotlivých probíraných témat

.
.
Hotové seminární práce odevzdávají studenti do odevzdávárny
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.
.
Hodnocení seminárních prací zadávají cvičící do Poznámkových bloků

The Transformation of the Czech Economy
.doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.

.Ing. Tomáš Paleta, Ph.D.

.Ing. Eliška Hanauerová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BPE_TCEC

.
Ke každé studijní kapitole mají studenti přístupné studijní
materiály. Podrobnosti o jednotlivých kapitolách a předmětu obecně jsou studentům dostupné v interaktivní osnově předmětu, která slouží jako interaktivní rozcestník
studiem.

Studenti mají ke každé kapitole nachystán online test,
který musí absolvovat. Testují se sami na počítačích, výsledek je součástí závěrečného hodnocení.
Závěrečným výstupem z předmětu je test, který je realizován formou skenovacích písemek. Ty jsou pak vyhodnoceny systémem.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.

.

. Závěrečná zkouška formou skenování a rozpoznávání odpovědních listů

Interaktivní osnova obsahuje nezbytné informace o předmětu
a všech náležitostech

.

.

.
Online testy si studenti spouští na svých počítačích
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.
Výukové prezentace mají studenti zveřejněné v ISu

Bankovnictví 1
.Ing. Jan Krajíček, Ph.D.

.prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BKF_BAN1

.
E-learning v předmětu je zastoupen interaktivní osnovou,
studijními materiály, odevzdávárnou, odpovědníky a poznámkovými bloky.
Interaktivní osnova v předmětu slouží jako informační rozcestník. Osnova nabízí informace o předmětu, důležité
odkazy na studijní materiály, přehled probíraných témat,
odevzdávárny, sebetestovací odpovědník a další. Studijní
materiály předmětu obsahují ucelenou studijní oporu ve
formě PDF souboru a prezentace.

Vypracování sedmi POTů (práce opravovaná tutorem) je
součástí výstupu z předmětu. Hotové práce studenti odevzdávají do příslušné odevzdávárny, kde jsou vyučujícímu
k dispozici.
Součástí předmětu je i cvičný tzv. autokorekční test. Test je
realizován pomocí online PC odpovědníku. Ihned po uložení testu student ví, jaká je přibližně úroveň jeho znalostí.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Interaktivní osnova je výchozím zdrojem informací pro studety

Jednotlivé POTy odevzdávají studenti elektronickou cestou do
odevzdávárny

.

.

.
Distanční studijní oporu mají studenti k dispozici v elektronické
podobě odkazovanou z osnovy
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.
Autokorekční test obsahuje otázky s klíčem

Hospodářská politika 2
.prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.

.prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.

.Ing. Jitka Doležalová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MPE_HOP2

.
Kurz využívá interaktivní osnovu, studijní materiály, rozpisy témat, odevzdávárnu a odpovědníky.
Interaktivní osnova nabízí ucelené informace o organizaci
kurzu. Součástí osnovy jsou i přehledně rozdělené bloky
k jednotlivým přednáškám včetně odkazů na konkrétní
studijní materiály.

Závěrečné ověření znalostí studentů probíhá pomocí odpovědníku. Jde o test realizovaný papírovými skenovacími
písemkami. Výsledky testů jsou zavedeny do poznámkového bloku, ze kterého učitel vychází při hodnocení.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Interaktivní osnova provází studenta semestrem

Výukové prezentace a skripta mají studenti přístupné ze studijních materiálů

.
.
Takto vypadá závěrečný test pro studenty
Katalog e-learningu
7. ledna 2023

.
.
Skenovací archy závěrečného testu jsou atomaticky vyhodnoceny a body převedeny do poznámkového bloku

Bankovnictví 2
.Ing. Jan Krajíček, Ph.D.

.Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.

.prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MPF_BAN2

.
E-learning je v kurzu zastoupen interaktivní osnovou, studijními materiály, odevzdávárnami, rozpisy témat a odpovědníky.
Interaktivní osnova tvoří základní rozcestník kurzu. Nabízí
informace o kurzu, předkládá témata seminárních prací,
odkazuje na studijní materiály a autokorekční test.

Součástí kurzu je vypracování seminární práce. Seminární
práce jsou po dokončení vloženy do odevzdávárny, kde je
mají vyučující přehledně k dispozici.
Rozpisy témat jsou v předmětu využity k rozdělení prezentovaných témat v seminářích předmětu.
Autokorekční test, který je v předmětu realizován jako online odpovědník, slouží k sebetestování studentů a k určení
míry vlastních znalostí.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Své úkoly odevzdávají studenti elektronicky

Interaktivní osnova je základním rozcestníkem informací
v kurzu

.
.
Autokorekční testy pomohou studentům připravit se na
zkoušku
Katalog e-learningu
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.
.
K prezentacím na jednotlivé semináře se studenti hlásí přes
rozpisy témat

Marketing, fundraising a komunikace v neziskovém sektoru
.Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.

.Ing. Filip Hrůza, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BKV_MVVS

.
E-learning je v předmětu zastoupen studijními materiály
a odpovědníky. Studijní materiály tvoří studijní opora předmětu (skripta) a prezentace sloužící jako podklady k jednotlivým přednáškám. Výstupem z předmětu je online
elektronický odpovědník. Ihned po zodpovězení a ode-

slání odpovědníku k vyhodnocení se výsledek zapíše do
poznámkového bloku, ze kterého mohou být známky hromadně zapsány.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Skripta i prezentace jsou pro studenty přístupné elektronicky
v ISu

Studenti odevzdávají své analýzy elektronickou cestou

.
.
Loňské vítězné práce slouží jako inspirace pro letošní studenty
Katalog e-learningu
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.
.
Prezence i body z POTu a testu jsou evidovány prostřednictvím poznámkového bloku (pohled vyučujícího)

Bankovnictví 2
.Ing. Jan Krajíček, Ph.D.

.Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.

.prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MKF_BAN2

.
E-learning je v kurzu zastoupen interaktivní osnovou, studijními materiály, odevzdávárnami a odpovědníky.
Interaktivní osnova tvoří základní rozcestník kurzu. Prezentuje informace o kurzu, předkládá témata seminárních
prací, odkazuje na studijní materiály a autokorekční test.
Součástí kurzu je vypracování seminární práce. Dokončené

seminární práce jsou po dokončení vloženy do odevzdávárny, kde je mají vyučující přehledně a na jednom místě
k dispozici. Autokorekční test, který je v předmětu realizován jako online odpovědník, slouží studentům k ověření
kvality dosažených znalostí.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Interaktivní osnova obsahuje přehled probíraných témat a odkazy na materiály

Autokorekční test slouží studentům k ověření kvality dosažených znalostí

.
.
Studijní texty a prezentace mají studenti dostupné v elektronické podobě
Katalog e-learningu
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.
.
Své POTy odevzdávají studenti elektronicky do odevzdáváren

Daňový systém
.Mgr. Ing. Pavla Kvapilová
http://elportal.cz/katalog/ESF/BKV_DASY

.
E-learning je v předmětu zastoupen interaktivní osnovou, studijními materiály, odevzdávárnou, odpovědníky
a poznámkovými bloky. Interaktivní osnova v předmětu
slouží jako informační rozcestník. Osnova nabízí informace o předmětu, důležité odkazy na studijní materiály
a literaturu, přehled probíraných témat, odevzdávárny,
sebetestovací odpovědník a další. Studijní materiály předmětu obsahují ucelenou studijní oporu a doplňující studijní materiály.

Součástí předmětu je vypracování seminární práce, jejíž zadání je součástí studijních materiálů. Hotové práce jsou
studenty vkládány do připravené odevzdávárny.
Součástí předmětu je i sebetestovací tzv. autokorekční test.
Test je realizován pomocí online PC odpovědníku. Ihned
po uložení testu student ví, jaká je přibližně úroveň jeho
znalostí.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Interaktivní osnova provází studenta semestrem

Autokorekční test slouží studentům k ověření kvality dosažených znalostí

.
.
Studenti mají k dispozici množství materiálů v elektronické podobě ke stažení
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.

Základy práva
.JUDr. Tomáš Foltas, Ph.D.

.JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.

.Ing. Bc. Alois Konečný, Ph.D.

.JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA
http://elportal.cz/katalog/ESF/BKP_ZAPR

.
E-learning je v kurzu zastoupen výraznou měrou. Interaktivní osnova, studijní materiály, odpovědníky, poznámkové bloky, odevzdávárny - to vše dokáže uspořit velké
množství času.
Interaktivní osnova funguje jako kompletní informační
rozcestník předmětu. Studenti dostávají informace o průběhu semestru, požadavcích na zakončení kurzu a tématech seminárních prací. Z osnovy vedou odkazy na jednotlivé studijní materiály.

Odevzdání seminárních prací je nezbytnou součástí úspěšného zakončení kurzu. K tomuto účelu je v předmětu zřízená odevzdávárna, která je navíc rozdělena abecedním
klíčem.
Součástí předmětu jsou autokorekční elektronické odpovědníky. Výsledky z těchto testů slouží studentům jako indikátor stavu jejich momentálních znalostí.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

.

Interaktivní osnova je výchozím zdrojem informací pro studety

.
.
Úkoly odevzdávají studenti elektronicky do odevzdáváren
Katalog e-learningu
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Autokorekční testy vyplňují studenti průběžně

Veřejná správa 1
.Ing. Svatava Nunvářová, Ph.D.

.Ing. Irena Václavková, Ph.D.

.doc. Ing. David Špaček, Ph.D.

.Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BKV_VES1

.
Základ e-learningu tvoří interaktivní osnova s ucelenými
informacemi o kurzu a jeho nárocích. Osnova je rozdělena
do jednotlivých okruhů. Každý z okruhů nabízí stručné informace o povaze probírané látky a zároveň odkazy na
konkrétní studijní materiály předmětu.

níky. Dva průběžné testy jsou online elektronické odpovědníky a třetí závěrečný test je papírový skenovací odpovědník. Výsledek skenovaného testu je znám několik desítek minut po naskenování a je vložen do poznámkového
bloku, ze kterého je možno zapisovat známky.

Podstatnou roli v předmětu hrají odpovědníky. Během
kurzu studenti skládají tři testy realizované přes odpověd-

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Interaktivní osnova provází studenta semestrem

Autokorekční test slouží studentům k ověření kvality dosažených znalostí

.
.
Studijní materiály mají studenti k dispozici v elektronické podobě
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.

Inovační procesy
.doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MKR_IPRO

.
V předmětu jsou užívány všechny podstatné
e-learningové agendy jako jsou interaktivní osnovy, studijní materiály, rozpisy témat, odevzdávárny, odpovědníky a poznámkové bloky.
Interaktivní osnova je základním rozcestníkem předmětu.
Student zde najde informace o podmínkách a nárocích
kurzu, odkazy na studijní materiály rozdělené podle jed-

notlivých témat. Součástí předmětu je vypracování seminární práce. Témata prací si studenti rozdělí díky rozpisu
témat. Hotové práce poté vkládají do příslušné odevzdávárny, kde je má vyučující k dispozici na jednom místě.
V předmětu studenti najdou sebehodnotící procvičovací
testy, kde si mohou vyzkoušet své znalosti.

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Procvičovací testy studenty lépe připraví na závěrečnou
zkoušku

V interaktivní osnově mají studenti odkazy, materiály, prezentace a důležité informace

.
.
Jednotlivé POTy odevzdávají studenti elektronickou cestou do
odevzdávárny
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.
.
Témata seminárních prací si studenti rozeberou elektronickou
cestou přes rozpisy témat

Vstupní test do jazyka II
.Mgr. Petra Sojková

.Mgr. Jarmila Šafránková

.Mgr. Bc. Eva Punčochářová

.Mgr. Veronika De Azevedo Camacho, Ph.D.

.Mgr. Petra Stejskalová

.Ing. Mgr. Blanka Pojslová, Ph.D. …
http://elportal.cz/katalog/ESF/MPJ_VTJ2

.
E-learning v tomto předmětu funguje především jako nástroj k rozdělení studentů do skupin dle jejich znalostí. V interaktivní osnově předmětu najdou studenti podmínky ke
splnění testů a odkazy na jednotlivé odpovědníky. V od-

povědnících jsou kromě klasických testových otázek i audiovizuální poslechové otázky.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

Vstupní test slouží pro rozřazení studentů podle úrovně do jednotlivých skupin

Katalog e-learningu
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.
.
Interaktivní osnova obsahuje základní informace a odkazy

Obchodní právo 1
.JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BKP_OPR1

.
E-learning je v předmětu zastoupen interaktivní osnovou, studijními materiály, odevzdávárnou a poznámkovým blokem. Interaktivní osnova v předmětu slouží jako
informační rozcestník. Osnova nabízí informace o předmětu, důležité odkazy na studijní materiály, přehled probíraných témat, zadání seminárních prací, odkazy na doporučenou literaturu a další. Studijní materiály předmětu

obsahují studijní oporu ve formě prezentací k jednotlivým
tématům.
Zpracované seminární práce vkládají studenti do odevzdáváren, které jsou rozděleny abecedním klíčem pro snazší
rozdělení k opravě mezi jednotlivé vyučující.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Interaktivní osnova slouží v předmětu jako informační rozcestník

.
.
Vypracované POTy odevzdávají studenti elektronicky
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.
Výukové prezentace plné schémat a grafů mají studenti k dispozici v elektronické podobě

Analýza cenných papírů
.doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.

.prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.

.Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MPF_ACP1

.
E-learning v předmětu sestává z interaktivní osnovy, studijních materiálů a odpovědníků.
Základem je interaktivní osnova, která poskytuje veškeré
informace o předmětu a nabízí odkazy na studijní materiály předmětu (realizované formou prezentací k jednotlivým tématům a dalšími podklady), na další zajímavé zdroje

a na autokorekční test (sebetestovací cvičení formou online odpovědníku).
Výstupem z předmětu je test realizovaný přes papírové
skenovací odpovědníky. Předností takového způsobu testování je rychlost s jakou jsou výsledky zpracovány a zpřístupněny v poznámkových blocích k nahlédnutí či dalšímu
zpracování.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.
.

Autokorekční test pomůže studentům s přípravou na zkoušku

Veškeré materiály mají studenti odkazované z interaktivní osnovy

.
.
Výukové prezentace jsou k dispozici v elektronické podobě
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.
.
Díky skenovacím závěrečným testům mají studenti výsledky
velmi rychle k dispozici

Jazyk 1 Němčina
.Mgr. Petra Sojková

.Mgr. Jarmila Šafránková

.PhDr. Helena Hušková

.Ing. Mgr. Blanka Pojslová, Ph.D.

.Bc. Mgr. Petra Chládková
http://elportal.cz/katalog/ESF/BKJ_JNJ1

.
E-learning je v předmětu zastoupen interaktivní osnovou, studijními materiály, odpovědníky a poznámkovými
bloky. Interaktivní osnova v předmětu slouží jako základní
rozcestník, který studentům představí obsah předmětu,
náležitosti jeho ukončení a zároveň nabízí odkazy na doplňkové studijní materiály předmětu.

Odpovědníky v předmětu představuje tzv. předregistrační
test. Test je složen z několika typů otázek, včetně poslechového cvičení. Výsledek testu je po uložení testu automaticky zapsán do poznámkového bloku. Student se dle
výsledku rozhodne, do jaké skupiny pokročilosti znalosti
jazyka se zaregistruje.

Studijní materiály předmětu jsou tvořeny řešenými gramatickými, lexikálními a překladovými cvičeními, která pomáhají zvládnout příslušné lekce povinné literatury.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

V předregistračním testu jsou i poslechové otázky

Interaktivní osnova slouží jako přehledný rozcestník všech materiálů

.
.
Řešené příklady a překladová cvičení slouží studentům jako
doplňkové studijní materiály
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.

Cvičení z makroekonomie
.Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D.

.doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D.

.doc. Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.

.Ing. Vratislav Pisca

.Ing. Jitka Doležalová, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/ESF/MPE_CMAE

.
E-learningové nástroje v ISu jsou využívány k vystavení
studijních materiálů ve formě podkladů k jednotlivým
učebním blokům a k testování studentů.
Interaktivní osnova slouží jako inormační rozcestník předmětu. Shrnuje ty nejdůležitější body organizace kurzu
a obsahuje harmonogram jednotlivých cvičení včetně odkazů do studijních materiálů.

Testování studentů probíhá za pomocí papírových skenovacích odpovědníků. Během semestru studenti skládají
dva takové testy. Ihned po vyhodnocení jsou výsledky
testů zavedeny do příslušného poznámkového bloku, odkud může vyučující následně zadávat hodnocení, případně
jinak manipulovat s bloky.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Studijní materiály jsou dostupné v elektronické podobě

V poznámkovém bloku se evidují body z hodnocení seminářů
i zkouškové testy

.
.
Interaktivní osnova provází studenta předmětem
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.

Vstupní test do jazyka II
.Mgr. Petra Sojková

.Mgr. Jarmila Šafránková

.Mgr. Bc. Eva Punčochářová

.Mgr. Veronika De Azevedo Camacho, Ph.D.

.Mgr. Petra Stejskalová

.Mgr. Marie Červenková, Ph.D. …
http://elportal.cz/katalog/ESF/MKJ_VTJ2

.
E-learning v předmětu funguje především jako nástroj
k rozdělení studentů do skupin dle znalostí, resp. jako
vstupní jazykový autokorekční test v několika variantách.
Výsledek testu má doporučující charakter a měl by pomoci studentům při přípravě ke zkoušce z daného jazyka.

Podmínky ke splnění testů, odkazy na odpovědníky a komentář k výsledkům najdou studenti v interaktivní osnově.
V testovacích otázkách se často využívají multimédia. Studenti například odpovídají na položené otázky dle toho, co
slyší v nahrávce či videu s rodilým mluvčím z autentického
prostředí.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Všechny podstatné informace ke vstupnímu testu naleznou
studenti v interaktivní osnově

.
.
Výsledek testu má doporučující charakter a měl by pomoci studentům při přípravě ke zkoušce
Katalog e-learningu
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.
Vstupní test skládají studenti elektronicky, součástí jsou i poslechová cvičení

Microeconomics 2
.doc. Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MPE_AMI2

.
E-learning v předmětu je využit k prezentaci jednotlivých
studijních materiálů ve formě prezentací, k závěrečnému
ověření znalostí a ohodnocení studentů pomocí odpovědníků. Pro otestování studentů se využívá papírových skenovacích písemek, které jsou rychle opravené, takže výsledky studenti vidí brzy po odevzdání v poznámkovém
bloku.

Interaktivní osnova obsahuje základní informace o kurzu,
odkazy na materiály a je tedy pro studenty hlavním informačním rozcestníkem.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Interaktivní osnova slouží jako přehledný rozcestník materiálů
v předmětu

.
.
Papírové skenovací testy umožní studentům rychle zveřejnit
počet získaných bodů
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.
Výukové materiály jsou dostupné v elektronické podobě ke
stažení

Analýza cenných papírů
.Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MKF_ACP1

.
E-learning v předmětu sestává z interaktivní osnovy, studijních materiálů a odpovědníků. Základem je interaktivní osnova, která poskytuje veškeré informace o předmětu a nabízí odkazy na studijní materiály předmětu (prezentace k jednotlivým studijním blokům, kontrolní otázky
a příklady k řešení), další zajímavé doplňující zdroje a autokorekční testy (znalosti ověřující procvičení formou online odpovědníku).

Výstupem z předmětu je test realizovaný přes papírové
skenovací odpovědníky. Předností takového způsobu testování je rychlost, s jakou jsou výsledky zpracovány a zpřístupněny v poznámkových blocích k nahlédnutí či dalšímu
zpracování.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Výukové prezentace mají studenti odkazované z Interaktivní
osnovy

.
.
Ukázka z autokorekčního testu
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.
V poznámkovém bloku se evidují body za jednotlivé procvičovací i zkouškové testy

Makroekonomie 2
.prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.

.Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D.

.doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D.

.doc. Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MPE_MAE2

.
Základem e-learningu v kurzu je interaktivní osnova. Ta
nabízí ucelené informace o kurzu, jeho nárocích, probíraných tématech a zároveň obsahuje všechny důležité odkazy na studijní materiály a další podklady ke studiu. Studijní materiály jsou studentům předkládány ve formě prezentací s týdenní periodicitou.

Výstupem z předmětu je test realizovaný papírovými skenovanými odpovědníky. Výsledek testů je zanesen do poznámkových bloků do několika desítek minut po jejich
zpracovávání systémem. Z poznámkových bloků lze pak
jednoduše zapisovat známky.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Interaktivní osnova obsahuje základní informace a odkazy

.
.
Na základě skenovacího testu se studentům přidělí i závěrečné
hodnocení
Katalog e-learningu
7. ledna 2023

.
Výukové prezentace i příklady k procvičení mají studenti k dispozici v elektronické podobě

Rozvoj sociokulturních a manažerských dovedností
.Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D., MSLS

.doc. Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MPH_RSMD

.
Student vypracovává v průběhu semestru seminární práci,
na niž dostává zpětnou vazbu od ostatních studentů. Studenti se prostřednictvím seminární práce připravují na diskusní ”Kavárnu” (Dialogue café), kde mají možnost konfrontovat své názory s názory ostatních a ujasnit si poznatky týkající se leadershipu. Práce jsou odevzdávány
elektronicky do informačního systému do odevzdáváren.
Odevzdávárny jsou rozděleny tak, aby odpovídaly počtu

seminárních skupin. Učitel má tak o vložených pracech
dobrý přehled.
Ve studijních materiálech mají studenti zveřejněno množství dokumentů a textů ke samostudiu.
Nedílnou součástí předmětu je moderní Čítanka textů vytvořená servisním střediskem pro e-learning.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

Čítanka textů, která slouží studentům pro samostudium
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.
Odevzdávárny prací

Statistika 1
.doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BPM_STA1

.
Základem e-learningu je v předmětu interaktivní osnova.
Ta slouží jako týdenní tematický kalendář s odkazy na jednotlivé studijní materiály. Studentům jsou zpřístupněna jak
zadání úkolů, tak později i řešení, dále také příklady pro
software Statistica pro zájemce. Výukové texty z před-

nášky mají studenti dostupné elektronicky, nemusí si tedy
na hodině opisovat každý vzorec a větu, ale mohou se soustředit na výklad vyučující a základní principy pro počítání
příkladů.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.

.

. V interaktivní osnově studenti zjistí, co si mají připravit na
přednášku i na cvičení

Zadání úkolů jsou přehledně odkazovaná

.
.
Řešení úkolů i příklady pro software Statistica mají studenti
taktéž ve studijních materiálech
Katalog e-learningu
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.
.
Texty z přednášek mají studenti dostupné v elektronické podobě

Marketing, fundraising a komunikace v neziskovém sektoru
.Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.

.Ing. Zuzana Prouzová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BPV_MVVS

.
E-learning v předmětu je tvořen studijními materiály a odpovědníky. Studijní materiály jsou tvořeny prezentacemi
přednášejících. Některá témata jsou obohacena i o doplňujícími texty k přednášeným tématům. Výstupem z předmětu je online elektronický odpovědník. Ihned po zodpovězení a odeslání odpovědníku k vyhodnocení se výsledek

zapíše do poznámkového bloku, ze kterého mohou být
známky hromadně zapsány.
Odevzdávárny jsou v předmětu užívány k odevzdávání
skupinových seminárních prací. Vyučující je tak má přehledně k dispozici na jednom místě.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Výukové texty mají studenti dostupné ze studijních materiálů
v ISu

.
.
Zkoušku studenti skládají online, výsledky vědí ihned po uložení
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.
Skupinové úkoly jsou odevzdávány v elektronické podobě

Business Management in the Czech Republic
.Ing. Michael Doležal

.doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D.

.Ing. Eva Švandová, Ph.D.

.Ing. Eva Štěpánková, Ph.D.

.Ing. Petr Valouch, Ph.D.
.Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BPH_BMCR

.
E-learning v kurzu je zastoupen interaktivní osnovou
předmětu, studijními materiály a odpovědníky.
Interaktivní osnova nabízí základní informace o předmětu
a jeho nárocích během semestru. Student v ní najde kontakty a informace o závěrečné zkoušce, realizované přes
odpovědníky.

Studijní materiály představují sérii prezentací, které se postupně zabývají jednotlivými probíranými tématy.
Výstupem z kurzu je zkouška. Zkoušení přes skenovací odpovědníky se ukázalo jako nejefektivnější. Po naskenování
a vyhodnocení jsou výsledky testu zavedeny do poznámkového bloku, z něhož může vyučující hodnotit jednotlivé
studeny, či celou skupinu.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

V interaktivní osnově jsou základí informace o kurzu

Prezentace z hodin mají studenti přístupné v elektronické podobě v ISu

.
.
Závěrečné zkoušení přes skenovací odpovědníky se ukázalo
jako nejefektivnější řešení
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.

Základy financí
.doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BPF_ZAFI

.
Kurz využívá hned několika e-learningových agend. Studijní materiály předmětu se sestávají z jednotlivě rozpracovaných kapitol učiva ve formě snadno přístupných prezentací.

sledky testů jsou po zavedení do systému evidovány v poznámkových blocích předmětu. Odtud může učitel přehledně hodnotit studenty, ať už jednotlivě či hromadně.
Tento systém umí učiteli ušetřit velké množství času, které
by strávil administrativou a kupříkladu ručními korekcemi.

Přes aplikaci pro skenování testů (skenovací odpovědníky)
je realizován závěrečný test, který je výstupem z kurzu. Vý-

.Náhledy e-learningu

.
.
.

.
.

. Přednášky jsou k dispozici v elektronické podobě ve studijních
materiálech předmětu v ISu

Studenti vyplňují dotazník týkající se oblasti osobních financí

.
.
Zkouška realizovaná přes skenovací odpovědníky šetří čas nad
opravováním písemek
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.
.
Body se studentům převedou do poznámkových bloků

Dějiny ekonomických teorií 1
.Mgr. Josef Menšík, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BPE_DET1

.
Rozcestníkem k aktivitám v kurzu je interaktivní osnova.
Osnova je tematicky členěná, naviguje studenty, jak se
připravit na cvičení a jak pracovat se studijními materiály. Říká studentům, co je základním studijním textem,
co povinnou četbou nebo pouze rozšiřujícím zdrojem, či
na jaké otázky se při četbě mají zaměřit.

Získané znalosti studentů jsou ověřovány závěrečným testem, který je realizován pomocí skenovacích papírových
odpovědníků. Odpovědi studentů jsou automaticky zpracovány a výsledky zaneseny do poznámkového bloku, kde
jsou dostupné studentům i učiteli, který může zadat hodnocení.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Prezentace mají studenti z osnovy odkazované v elektronické
podobě

.
.
Skenovací testy umožňují automatické zanesení bodů do poznámkového bloku studenta
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.
Interaktivní osnova je rozcestníkem studijních materiálů
v předmětu

Základy ekonomie
.Ing. Monika Jandová, Ph.D.

.prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/BPE_ZEKO

.
Pilířem e-learningu předmětu jsou elektronické studijní
materiály a elektronické testy - odpovědníky. Studijní materiály tvoří jednotlivé prezentace podle právě probírané
látky.
Závěrečný test se koná pomocí skenovacích odpovědníků.
Za tímto účelem jsou v testbanku předmětu uloženy desítky otázek, z nichž aplikace vygeneruje neomezený po-

čet originálních zadání. Eliminuje se tak možnost podvádění. Výsledky testů se zavádějí do poznámkových bloků,
ze kterých je následně možné hromadně zadávat známky.
Skenovací odpovědníky šetří čas studentům i učiteli, neboť informační systém vyhodnocuje testy automatizovaně
a studenti jsou v řádu několika hodin po odevzdání písemek do rukou e-technika obeznámeni se svým výsledkem.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Studenti mají jednotlivé prezentace z přednášek přístupné
v elektronické podobě

.
.
Testy se naskenují a automaticky vyhodnotí, body studenti najdou v poznámkových blocích
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.
Z desítek otázek se náhodně generují různá zadání písemek,
studenti tak nemohou opisovat

Mikroekonomie 2
.Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.

.doc. Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MPE_MIE2

.
E-learning předmětu je tvořen bohatými studijními materiály a odpovědníky. Studijní materiály nabízí ke každému týdnu prezentaci s tématem probírané látky a příklady k procvičení. Výstupem z předmětu jsou papírové
skenovací odpovědníky. Výhodou tohoto vyhodnocování

je rychlost s jakou je možné zpřístupnit výsledky testu v poznámkových blocích, se kterými pak lze pohodlně manipulovat.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

Studenti mají k dispozici výukové prezentace i příklady v elektronické podobě
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.
.
Body z testu mají studenti v poznámkovém bloku (pohled učitele)

Financial investments
.Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MPF_AFII

.
E-learning v kurzu zastupuje interaktivní osnova, studijní
materiály a poznámkové bloky. Interaktivní osnova slouží
k přehledné organizaci jednotlivých studijních materiálů,
kterými jsou v tomto případě prezentace k jednotlivým
přednáškám.

Kurz uzavírá testování získaných znalostí. Má formu papírového skenovacího odpovědníku. Výsledky testu studenti vidí po automatickém vyhodnocení v poznámkovém
bloku, kde jim vyučující na pár kliknutí zadá i závěrečné
hodnocení.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Jednotlivé prezentace mají studenti dostupné v elektronické
podobě v interaktivní osnově

.
.
Skenovací testy umožňují automatické zanesení bodů do poznámkového bloku studenta
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.
Výsledky se studentům automaticky zobrazují prostřednictvím
poznámkového bloku (pohled učitele)

Security Analysis
.Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MPF_ASAN

.
E-learning je v předmětu využit k základní prezentaci vybraných studijních materiálů a k testování studentů.
Interaktivní osnova nabízí odkazy na vybrané studijní materiály, kterými jsou v předmětu zejména prezentace jednotlivých probíraných témat.

Výstupem z předmětu je test. Test je realizován papírovými skenovacími odpovědníky. Výsledky testu jsou ihned
po zpracování, které zpravidla netrvá déle než několik desítek minut, zavedeny do poznámkových bloků, odkud
mohou být studenti hodnoceni.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

Výukové prezentace mají studenti v elektronické podobě odkazované z interaktivní osnovy
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.
.
Závěrečné zkoušení probíhá skrze skenovací odpovědníky

Mezinárodní ekonomie
.Mgr. Martin Slanicay, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MPE_MEEK

.
E-learning je v předmětu zastoupen studijními materiály,
odpovědníky a poznámkovými bloky. Ke každé z přednášek je připraven elektronický studijní materiál ve formě
prezentace a dále také doplňkové studijní materiály. Studenti mají možnost využít jednotlivé přednášky a jejich
obsah k samostudiu.

Výstupem z předmětu je test realizovaný pomocí papírových skenovacích písemek. Díky rychlosti s jakou jsou testy
opraveny, má učitel možnost ve velmi krátkém časovém
horizontu zadat i výsledné hodnocení. Studenti výsledky
vidí v poznámkovém bloku.

.Náhledy e-learningu

.
.

.

.
.

Jednotlivé dokumenty a prezentace mají studenti dostupné
v elektronické podobě
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.
Poznámkové bloky z pohledu vyučujícího

Macroeconomics 2
.doc. Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MPE_AMA2

.
E-learning je v předmětu zastoupen studijními materiály,
odpovědníky a poznámkovými bloky. Ke každé z přednášek je připraven elektronický studijní materiál ve formě
prezentace. Díky tomu mají studenti obsahy jednotlivých
přednášek neustále k dispozici.

Výstupem z předmětu je test realizovaný pomocí papírových skenovacích písemek. Díky rychlosti, jakou jsou testy
zpracovány, má učitel možnost ve velmi krátkém časovém horizontu ohodnotit studenty dle výsledků, které se
automaticky po vyhodnocení přenášejí do poznámkového
bloku.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Ke každé přednášce mají studenti dostupné prezentace a materiály v ISu

.
.
Body z testu mají studenti v poznámkovém bloku (pohled učitele)
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.
Závěrečné testy jsou skenovány a automaticky vyhodnoceny

Cvičení z mikroekonomie
.doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D.

.Ing. Jitka Doležalová, Ph.D.

.doc. Ing. Rostislav Staněk, Ph.D.

.doc. Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.

.Mgr. Martin Slanicay, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MPE_CMIE

.
E-learning je v předmětu tvořen studijními materiály a odpovědníky. Studijní materiály jsou rozděleny do třinácti
oddílů (dle týdnů výuky), které obsahují příslušné materiály a prezentace.

Průběžné písemky jsou realizovány přes skenované odpovědníky, které jsou automaticky vyhodnocovány systémem za pomoci technika pro e-learning.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Výukové prezentace, materiály pro cvičení i řešené příklady
mají studenti v elektronické podobě

.
.
Skenovací testy umožňují automatické zanesení bodů do poznámkového bloku studenta
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.
Přehled o všech získaných bodech i aktivitě na cvičení má vyučující v poznámkovém bloku

Financial Markets
.Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D.
http://elportal.cz/katalog/ESF/MPF_AFIM

.
E-learning je v předmětu zastoupen studijními materiály,
odpovědníky a poznámkovými bloky. Ke každé z přednášek je připraven elektronický studijní materiál ve formě
prezentace. Díky tomu mají studenti možnost si jednotlivé přednášky a jejich obsah opakovat.

Výstupem z předmětu je test realizovaný pomocí papírových skenovacích písemek. Díky rychlosti s jakou jsou testy
zpracovány, má učitel možnost ve velmi krátkém časovém horizontu ohodnotit studenty dle výsledků, které se
automaticky po vyhodnocení zanášejí do poznámkového
bloku.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

.

Studenti mají jednotlivé prezentace z přednášek přístupné
v elektronické podobě

.
.
Výsledky vidí studenti v poznámkovém bloku (pohled studenta vlevo a pohled učitele vpravo)
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.
Díky skenovacím testům mají studenti výsledky zkoušky velmi
rychle

Impacts of the Transformation on the Regional Development
.doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.

.Mgr. Richard Hubl, Ph.D.

.Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.

.Ing. Petr Halámek, Ph.D.

.doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.

.Mgr. Radim Kunc …
http://elportal.cz/katalog/ESF/BPR_ITRD

.
E-learning v předmětu je zastoupen studijními materiály,
odpovědníky a poznámkovými bloky. Ve studijních materiálech v ISu najdou studenti základní podklady ke studiu.
Závěrečné ověřování znalostí je realizováno přes Odpo-

vědníky jako papírový skenovací test, který je automaticky
vyhodnocený a výsledky jsou studentům zveřejněné v poznámkovém bloku.

.Náhledy e-learningu

.
.
.
.

Prezentace z přednášek mají studenti v elektronické podobě
v ISu
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.
.
Prostřednictvím skenovacích testů mají studenti výsledky
velmi rychle
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