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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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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
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Rozhraní aplikace Dril, studentům jsou náhodně nabízeny kartičky a oni volí, zda je věděli

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
Katalog e-learningu
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.
.
Komunikace probíhá i prostřednictvím Tematického diskusního fóra

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
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Procvičovací odpovědníky obsahují i doplňující obrázky a
schémata

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
Katalog e-learningu
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.

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

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
Katalog e-learningu
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.
.
Webová učebnice doplňuje výklad o obrazový materiál, dokumenty a videa

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
9. ledna 2023

.
.
Závěrečné zkoušení probíhá prostřednictvím skenování testů
do IS MU

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

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

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

Katalog e-learningu
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.

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
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Výukové prezentace mají studenti k dispozici v elektronické
podobě

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

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

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

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

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

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

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
Katalog e-learningu
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.
.
Přehled tematických výukových videí, která vyučující vybral ze
serveru YouTube

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

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

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

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

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
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
Připravené rozsudky a usnesení vkládají studenti do systému
odevzdáváren

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
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Úkoly na seminář vypracovávají studenti prostřednictvím odpovědníku v IS MU

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
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Pracovní listy či videa najdou studenti v elektronické podobě
ve studijních materiálech v IS MU

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
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
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
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.

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
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.

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
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
Interaktivní osnova je výchozím zdrojem informací pro studenty

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

Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Z osnovy jsou odkazovány výukové prezentace s obrázky a
schématy

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
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Výsledky ze závěrečného skenovacího testu mají studenti
k dispozici ještě v den zkoušky

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
9. ledna 2023

.
Seminární plnění odevzdávají studenti v elektronické podobě
do 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
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
Příklady, texty a prezentace mají studenti v elektronické podobě odkazované z osnovy

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

Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
Studenti mají k dispozici videa k probíraným tématům jako
rozšiřující studijní materiály

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
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Úkoly studenti odevzdávají elektronicky přes odevzdávárny

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
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
Studenti si nemusí přepisovat texty a každé schéma, výukové
prezentace mají k dispozici elektronicky

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
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
Jednotlivé seminární skupiny mají své vlastní interaktivní 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
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
Úkoly na seminář pana Benáka jsou odevzdávány v elektronické podobě

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
9. ledna 2023

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

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
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
Dobrovolná aktivita založená na metodě Acrostich - pro vyplnění je využíváno odpovědníků v ISu

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

Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
Prezentace, dokumenty i doplňkové materiály mají studenti
dostupné v elektronické podobě

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

Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
Úkoly studenti odevzdávají průběžně do připravených odevzdáváren

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
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
Z osnovy jsou odkazovány prezentace, schémata, příklady i
zajímavé odkazy do internetu

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
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.

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
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
Příklady řešené na semináři mají studenti k dispozici předem
v elektronické podobě

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
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Pohled učitele na poznámkové bloky ke studentům, kde jsou
uvedeny body z písemek

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
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Díky skenovacím testům mají studenti výsledky v poznámkovém bloku rychle

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
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
Interaktivní osnova slouží jako přehledný rozcestník všech materiálů

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
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Jednotlivé dokumenty a prezentace mají studenti dostupné
v elektronické podobě

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

Katalog e-learningu
9. ledna 2023

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

Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Vypracované úkoly odevzdávají studenti elektronicky do připravených odevzdáváren

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
Katalog e-learningu
9. ledna 2023

.
.
Výsledky testů spolu s informacemi o splnění požadavků k zápočtu jsou studentům přístupné v poznámkových blocích

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

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...

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

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

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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.

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

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

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

Katalog e-learningu
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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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.

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

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
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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

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

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
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.
Úkoly odevzdávají studenti elektronicky do odevzdáváren rozdělených podle jednotlivých seminářů

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

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

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

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

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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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

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
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