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..

S e-learningem se na Masarykově univerzitě dnes už setkává téměř každý student. Představuje pře-
devším elektronickou podporu kontaktní výuky, ale nachází svoji roli i v plně online kurzech. A tak
výuku na naší univerzitě dnes zkvalitňují a zefektivňují moderní multimediální učebnice nebo inter-
aktivní pomůcky.

Těší mne, že vznikl Katalog e-learningu, který umožní nahlédnout na kreativní a didaktické me-
tody využívání moderních informačních technologií v různých předmětech vyučovaných napříč ce-
lou Masarykovou univerzitou. Naleznete zde působivé výsledky prezentující práci našich učitelů
a spolupráci s našimi informatiky, můžete objevit tipy na využívání multimédií ve výuce, osvědčené
postupy online spolupráce se studenty i nekonvenční přístupy v testování.

Jsme rádi, že jsme přítomni při rozvoji e-learningu na Masarykově univerzitě, ať už tím, že již od roku
2004 vyvíjíme a integrujeme e-learningové nástroje přímo do studijního Informačního systému MU,
nebo tím, že poskytujeme běžnou i specializovanou podporu právě při tvorbě těchto výjimečných
učebních materiálů pro výuku.

Chtěli bychom, aby katalog byl pro Vás místem plným inspirace a nápadů.

za Vývojový tým IS MU
doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.

Katalog e-learningu
Masarykovy univerzity

http://elportal.cz/katalog/

Technické řešení: Informační systém Masarykovy univerzity,
provozuje Fakulta informatiky MU

© 2023 Masarykova univerzita

Elportál MU, ISSN 1802-128X



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 člo-
věka, 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 ostat-
ními, 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 pro-
gram Socrative. Přes něj jsou zasílány anketní dotazy za-
pojeným 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 inter-
aktivity 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

.
.

Studenti posílají své dotazy na přednášejícího přes Google for-
mulář přímo na přednášce
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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 ře-
šení 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 dis-
kusních fór, kde je možné konzultovat dotazy jak k orga-
nizaci, 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 do-
cházku na cvičení a odevzdání dvou skupinových proto-
kolů na konci semestru. Mají k dispozici svoji vlastní inter-
aktivní osnovu, kde je vždy k dispozici osnova...(zkráceno)

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Osnova pro e-learningovou část kurzu obsahuje vždy pří-
slušný odkaz do elektronických skript

.
.

Řešené příklady v e-skriptech jsou doprovázeny zvukovým ko-
mentářem vyučujícího

.
.

Studenti řeší příklady a výsledky zadávají do odpovědníků

.
.

V předmětu jsou aktivně využívána diskusní fóra pro pomoc
s řešením příkladů
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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 in-
teraktivní osnovu a procvičovací elektronické testy. In-
teraktivní osnova slouží jako základní rozcestník pro stu-
denty, ve kterém vidí, jaká látka se aktuálně probírá,
co si mají do příští hodiny zopakovat a připravit, a od-
kazuje je na množství výukových materiálů – prezen-
tace, texty, obrázky, schémata, články, dokumenty. Vý-
ukové animace provází studenty signálními drahami imu-
nity 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 kla-
sické otázky s jednou správnou odpovědí, tak i přiřazo-
vací otázky, tzv. drag and drop doplňování vývojového
stromu, označování orgánu na fotografiích či doplnění po-
pisků 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 předmě-
tem

.
.

Ve fotografii vybírají studenti, o jaký orgán se jedná
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Fylogeneze a diverzita bezobratlých
..prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/SCI/Bi1030
..

V předmětu se studenti seznamují s rozmanitostí a aktu-
ální fylogenezí bezobratlých živočichů, obohacenou o zá-
kladní klasifikaci jednobuněčných eukaryot a představení
vybraných a pro člověka důležitých skupin prvoků. Vý-
uka je založena především na přednáškách, pro podporu
poznání jednotlivých taxonů však mají studenti dostupné
e-learningové materiály. Oporou při studiu je jim pře-
hledný 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 vyhledá-
vání. U všech zařazených druhů mají k dispozici schema-
tické nákresy a fotografie, často také doplněné videona-
hrávkou daných organizmů z jejich přirozeného prostředí.
Dále mají studenti ke stažení k dispozici výukové prezen-
tace plné obrazového materiálů a schémat, které jsou tex-
tovým 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 do-
stupné ze studijních materiálů předmětu

.
.

Množství druhů je doplněno i o videa živočichů v přirozeném
prostředí
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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 hromad-
ným e-mailem upozorněni, že je bude doprovázet celým
kurzem, a je tedy žádoucí, aby ji pravidelně sledovali. Pro
zlepšení orientace ve studijních materiálech, byla rozdě-
lena do jednotlivých týdnů výuky. Zveřejňují se postupně
a každý z nich obsahuje osnovu cvičení a odkazy na ma-
teriály, často doplněny o obrázky, ikonky a online pre-
zentace, spustitelné přímo v osnově. Všechny dotazy stu-
dentů jsou přímo z ni směrovány do diskusního fóra před-
mětu. Vyučující zde odpovídá na organizační záležitosti,
i na nejasnosti k probíraným tématům.

Výklad je doplněn o prezentace, animace, interaktivní pří-
klady a výukové pomůcky ve webové učebnici Praktikum
z obecné genetiky. Studenti si mohou prohlédnout pre-
zentaci přímo ve stránce a následně procvičit svoje zna-
losti 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

.
.

Vzorové řešení se zobrazí, jakmile studenti zadají správné číslo,
výsledek či možnost
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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 os-
nova - Language functions - se zaměřuje na trénink aka-
demických znalostí. Texty doprovázené odpovědníky do-
plňují vědomosti studentů. Poslední 2 interaktivní osnovy
jsou určeny pro konkrétní seminární skupiny.

V učebních materiálech mají studenti k dispozici obrov-
skou 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

.
.

Interaktivní osnova Language functions se zaměřuje na tré-
nink akademických znalostí
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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 vy-
brané volně dostupné webové nástroje, programy a da-
tabáze pro studium strukturní biologie. Pro studenty je
připravena multimediální webová učebnice. Ke každé ka-
pitole jsou připraveny interaktivní videotutoriály, které
studenty návodnými popisky provází analýzou výsledků
získaných z jednotlivých programů. Studenti díky tutori-
álům zvládnou obdobné strukturní analýzy provést sami
a lépe porozumí získaným výsledkům, než kdyby si četli

jen strohý text. V učebnici jsou dále pro studenty připra-
veny příklady, zadání úkolů, potřebné odkazy a pokyny.

Odevzdávárna je používaná pro zápočtové testy. Na cvi-
čení probíhá praktický zápočtový úkol na počítačích. Stu-
denti mají k dispozici formulář s dotazy a kolonkami pro
vložení obrázků, které sestavují. Vyplněný formulář stu-
denti 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

.
.

Studenti vkládají obrázky do formuláře, zodpovídají dotazy a
výsledek posílají do odevzdávárny

Katalog e-learningu
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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 dopo-
ručenou literaturu pro celý semestr, informace k studij-
nímu 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.

Studijní materiály obsahují přednášky pro každý týden.
Doplňují je screeny z tabule předcházejících semestrů a za-

jímavé závěrečné práce, které se věnují probíranému té-
matu.
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 komen-
tářem vyučujícího k jednotlivým situacím.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Animace obsahují komentář vyučujícího k jednotlivým kroko-
vaným situacím

.
.

Webová učebnice obsahuje množství přehledných schémat

.
.

Interaktivní osnova provází studenty semestrem

.
.

Lemmata, věty i důkazy jsou ve webové učebnici přehledně
značeny
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Angličtina pro geografy III
..Mgr. Věra Hranáčová ..Mgr. Daniela Dlabolová

http://elportal.cz/katalog/SCI/JAZ03
..

Výchozím studijním zdrojem pro studenty je podrobná in-
teraktivní osnova. Najdou v ní veškeré informace k prů-
běhu 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 tré-
nink 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 zá-
počtovému testu je splnění 7 odpovědníků. K tréninku vě-
domostí 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 dis-
kusní fórum předmětu, ve kterém vyučující reagují na do-
tazy 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

.
.

K samostudiu slouží studentům velké množství multimediál-
ních odpovědníků, procvičují si jimi znalosti
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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 ka-
pitol. V každé kapitole po stručném vysvětlení teorie ná-
sledují velmi podrobně řešené příklady, přičemž řešení
je provedeno jak klasicky, tak s využitím systému STA-
TISTICA. 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.

Studijní materiály předmětu obsahují zveřejněné prezen-
tace z přednášek pro každý týden. Studenti se tak na ho-

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 se-
bou na hodinu. Doplňují je také data k programu Statistica,
který je součástí výuky.
Průběžné testy jsou v předmětu realizovány pomocí odpo-
vědníků. Studenti si v počítačové učebně sestaví test s 15
otázkami, které je potřeba zodpovědět. Okamžité vyhod-
nocení jim poskytuje informaci o úspěšnosti hned na cvi-
čení, takže nemusí čekat na ruční opravování testů.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Interaktivní tutoriály provázejí studenty krok za krokem řeše-
ním úkolů v programu Statistica

.
.

K dispozici jsou postupy popsané v textu, i interaktivní tutori-
ály či video

.
.

Průběžné testy skládají studenti v počítačové učebně, výsledky
mají ihned

.
.

Prezentace mají studenti k dispozici v elektronické podobě
v ISu
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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 před-
nášky a jednu pro cvičení. První obsahuje informace k te-
oretické výuce. Podosnovy jsou v ní členěny podle pro-
bíraných témat. Základní informace jsou doplněny o od-
kazy na doplňující studijní materiály – literaturu, animace,
videa a odkazy na webové stránky související s probíra-
nou 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 te-
orii 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 jednotli-
vým odpovědníkům

.
.

Přímo v interaktivní osnově si studenti mohou klikat v simulá-
toru planetárního oběhu

.
.

Jednotlivé prezentace a animace si studenti spustí online
v přednáškové interaktivní osnově
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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 roz-
dělení 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 drilo-
vací učebnice Angličtina pro geology a geografy, která ob-
sahuje 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 or-
ganizaci 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 vý-
slovnosti

.
.

Studenti mají k dispozici připravené texty, podklady i prezen-
tace ke stažení
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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 dopl-
něny obrázky či odkazy do studijních materiálů, na weby
obsahující doplňující informace, případně na videa.

Odpovědníky tematicky doplňují probírané učivo. Pro stu-
denty se zveřejňují jen po určitou dobu v průběhu se-
mestru. 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 kaž-
dému ze studentů komentář, na co všechno se má v práci
soustředit. Dodatečně se přidává i informace, zda-li stu-
dent 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

.
.

Své seminární práce odevzdávají studenti do odevzdáváren
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Mikrobiologie
..Mgr. Šárka Nevolová, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/SCI/Bi5710
..

Mikrobiologie využívá interaktivní osnovu jako rozcest-
ník, ze kterého mohou studenti vždy začít. Zahrnuje or-
ganizační pokyny, doporučenou literaturu a metody hod-
nocení předmětu. Samotné informace o výuce jsou rozdě-
leny 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 naske-
nování a vyhodnocení technikovi. V poznámkových blo-
cích 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

.
.

Pro závěrečné testování se používají skenovací odpovědníky
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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 pro-
vází interaktivní osnova. Studenti v ní najdou obsah ho-
diny, 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 de-
sítky videí, jejichž úložištěm je server YouTube. Ani další

elektronické studijní materiály předmětu se neomezují na
vystavené statické textové soubory. Každý týden mají stu-
denti 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 od-
povědníku 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 řeše-
ných příkladů z matematické analýzy I. Obsahuje stovky
řešených příkladů rozčleněných podle témat probíraných
v předmětu. Každá kapitola je stručně uvedena teoretic-
kými 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 pří-
kladu zadané vyučujícím na hodině.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Sbírka řešených příkladů koresponduje s tématy probíranými
v předmětu

.
.

Pro přehlednost jsou důsledky, věty, poznámky i tvrzení číslo-
vány a barevně značeny

.
.

Příklady mají řešení na rozklik, aby si je nejprve student mohl
v klidu sám spočítat

.
.

Příklady si studenti mohou vyhledat podle čísla

Katalog e-learningu
23. května 2023



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 spo-
lupráci s techniky ISu zpracován do podoby webové učeb-
nice. Teorie, věty, důkazy a příklady si mohou studenti
procházet pohodlně online.

Součástí předmětu jsou dva zápočtové testy, které studenti
píšou na cvičeních. Pro zápočet je zapotřebí každý z nich

napsat alespoň na polovinu bodů. Výsledky jsou zazname-
nány v poznámkových blocích.
V předmětu se používá i aplikace docházka. Každý semi-
nář si tak vede vlastní záznamy, ze kterých lze jednoduše
poznat, který ze studentů nesplnil povinnou účast na cvi-
čeních. Společně s výsledky průběžných testů se tak v při-
hlašování na závěrečnou zkoušku vyfiltrují studenti, kteří
nesplnili podmínky pro úspěšné ukončení.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

V interaktivní osnově mají studenti vždy přehled o probíraných
tématech

.
.

Webová učebnice slouží jako základní studijní materiál, je stu-
dentům dostupná online

.
.

Řešené příklady pomáhají studentům při samostudiu

.
.

Docházka je evidována elektronicky (pohled učitele)
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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 pre-
zentaci, 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 foto-
grafií a schémat

.
.

Studenti mají ve studijních materiálech k dispozici jednotlivé
přednášky plné fotografií a schémat

.
.

V teoretickém výkladu se studenti díky přehlednému členění
snadno zorientují

Katalog e-learningu
23. května 2023



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 po-
kyny 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 procvičo-
vací odpovědník často obsahující obrázky, videa a cvičení

pro trénink výslovnosti. Přístupné jsou odpovědníky k pro-
cvičování, jejichž splnění je na bázi dobrovolnosti, (např.
odpovědníky na poslech jsou určeny k domácímu posle-
chu) a odpovědníky, jejichž splnění je povinné a je pod-
mínkou k ukončení předmětu. Povinnými se stávají také
odpovědníky z prezenční výuky, na které studenti chybějí.
Pomůckou k osvojení si slovní zásoby je studentům dri-
lovací učebnice Angličtina pro geology a geografy, která
obsahuje přes 1300 kartiček. Učebnice pomáhá studen-
tům 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

.
.

Pomocí drilovací učebnice studenti efektivně memorují slo-
víčka
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Pravděpodobnost a statistika I
..doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/SCI/M3121
..

Jako rozcestník předmětu byla zvolena interaktivní os-
nova. Obsahuje organizační informace, podosnovy jsou
pak děleny dle týdnů. Obsahují vždy informace k před-
nášce i cvičení. Základní studijní materiál zpracovali tech-
nici 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 zazname-
nány 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 vy-
filtrují 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

.
.

Docházka na seminář je evidována elektronicky
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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 nalez-
nou výukový text přehledně členěný do kapitol a přede-
vším výukové prezentace z hodin. Některé z nich jsou do-
plněny 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 jed-
notlivých kapitol

.
.

Výukové prezentace obsahují velké množství názorných sché-
mat a obrázků

.
.

Animace pomáhají pochopit složité procesy v rostlinných buň-
kách
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Lineární algebra a geometrie I
..doc. RNDr. Martin Čadek, CSc.

http://elportal.cz/katalog/SCI/M1111
..

Předmět využívá jako hlavní rozcestník interaktivní os-
novu. Studenti v ní naleznou odkazy na skripta, screeny
tabule z přednášky, příklady k počítání, odpovědníky i do-
mácí úkoly. Všechno je rozděleno do týdnů podle témat
cvičení.

Odpovědníky zahrnují dva typy. Polovina obsahuje procvi-
čovací 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 stu-
dentů se pravidelně připravují a které části učiva jsou pro
ně problematické.
Poznámkové bloky jsou využívány pro zaznamenání jak
průběžných, tak závěrečných písemek. Studenti potře-
bují získat dostatečný počet bodů, aby postoupili k ústní
zkoušce, která určuje závěrečnou známku.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Jednotlivé procvičovací odpovědníky umožní studentům zjis-
tit, zda látce opravdu dobře porozuměli

.
.

Interaktivní osnova je výchozím zdrojem informací pro studety

.
.

Záznamy z elektronické tabule jsou studentům zpřístupněny
hned po přednášce v osnově
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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. Do-
mácí 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 topo-
logy. 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 před-
mětu v ISu

.
.

Informace k přednáškám a zadání domácích úkolů naleznou
studenti v interaktivní osnově

.
.

Své úkoly studenti odevzdávají do otevřené odevzdávárny
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Speciální metody analýzy mikroorganizmů
..doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/SCI/Bi6721
..

E-learningové nástroje ISu, které se staly součástí před-
mětu 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 stu-
denti naleznou odkazy na procvičovací odpovědníky k ak-
tuálně 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 pro-
bíranou 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 ma-
teriálů

.
.

Studenti mají k dispozici výukové prezentace v elektronické
podobě v ISu

.
.

V animovaných prezentacích studenti lépe pochopí princip re-
strikčního štěpení
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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 jednot-
livých týdnů a doplňující materiály. Protože informač-
ních zdrojů k probíraným tématům je hodně, jsou uspořá-
dány 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 stu-
dentům největší potíže

.
.

Zdrojů v předmětu je hodně, v osnově je studenti mají seřa-
zeny podle týdnů a témat výuky

.
.

Výukové prezentace mají studenti k dispozici v elektronické
podobě v ISu
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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 po-
čítání na doma, odpovědníky a domácí úkoly.

Odpovědníky obsahují náhodně generované příklady
z několika sad. Studenti v nich mohou ověřit své zna-
losti 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. Stu-
denti potřebují v průběhu semestru získat dostatečný po-
čet bodů, aby postoupili k ústní zkoušce určující závěreč-
nou známku.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Záznamy z elektronické tabule mají studenti zveřejňovány
hned po přednášce

.
.

Interaktivní osnova provází studenty celým semestrem

.
.

Procvičovací odpovědníky pomáhají studentům zjistit, zda
látce dobře porozuměli
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Výukové materiály v chemii
..Mgr. Veronika Švandová, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/SCI/C5868
..

Průvodcem v předmětu Výukové materiály v chemii je in-
teraktivní 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 zve-
řejněny 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 prak-
tické 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

.
.

Své úkoly studenti odevzdávají v elektronické podobě do ode-
vzdávárny

.
.

Jednotlivé prezentace, návody a pomocné soubory mají stu-
denti v elektronické podobě odkazované v osnově
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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 vnitř-
ních orgánů (splanchnologii) lidského těla a použití těchto

informací při antropologickém studiu a výzkumu. Hesla
mohou omezit pomocí vyhledávání či využít provázání jed-
notlivých 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 Encyklo-
pedii anatomie
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Biotechnologické exkurze
..Mgr. Šárka Nevolová, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/SCI/Bi7171
..

V tomto předmětu studenti navštěvují v rámci exkurzí od-
borná pracoviště. Pro snadnou administraci a orientaci
v programu exkurzí vznikla interaktivní osnova, kde jsou
všechny exkurze přehledně uvedeny včetně termínů, strá-
nek pracovišť, informací a map.

Studenti po skončení exkurzí zpracují samostatně esej za-
měřenou na jednu vybranou biotechnologickou společ-

nost (provoz), kterou v průběhu exkurzí navštívili. Tyto
eseje odevzdávají elektronicky do odevzdáváren. Protože
odborná pracoviště jsou každý rok stejná, hrozí, že stu-
denti budou opisovat. K odhalení podvodů se proto vyu-
žívá v odevzdávárnách funkce Vejce vejci, která umožňuje
texty zkontrolovat na plagiáty.

..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. odevzdá-
vání velmi jednoduché
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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 mikrobio-
logie, 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 te-
oretický výklad

.
.

Webová učebnice slouží jako rozcestník materiálů, obsahuje
studijní texty, obrázky, dokumenty

.
.

Studenti mají ve studijních materiálech k dispozici jednotlivé
přednášky plné fotografií a schémat
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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 anato-
mií ve vztahu k antropologii. Hesla mohou omezit pomocí

vyhledávání či využít provázání jednotlivých hesel mezi se-
bou.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Některá anatomická hesla jsou velmi obsáhlá s množstvím pro-
vázaných pojmů

.
.

Studenti mají k dispozici historii procházení pojmů, vyhledá-
vání a přehledné seznamy
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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 kaž-
dého bloku probírané látky. Elektronické studijní materi-
ály 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 důklad-
něji 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
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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 kom-
plexní Encyklopedie antropologie, která obsahuje tisíce
pojmů z celé oblasti antropologie. V ní si studenti vyhle-
dávají pojmy související s antropologií starověku a použí-

vají těchto informací při přípravě na zkoušku. Hesla mohou
omezit pomocí vyhledávání či využít provázání jednotli-
vých hesel mezi sebou.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Pojmy jsou obsáhlé, někdy doplněné i o obrazový materiál

.
.

Studenti využívají provázanosti hesel, pro lepší orientaci slouží
i historie procházení
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Statistické modelování
..doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.

http://elportal.cz/katalog/SCI/M5VM05
..

Předmět statistické modelování používá interaktivní os-
novu jako hlavní rozcestník. Student zde každý týden na-
lezne všechny potřebné informace ke svému studiu. Os-
nova 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 komen-
tářem vyučujícího jsou zaznamenány a zveřejněny v po-
známkových blocích.

..Náhledy e-learningu

.

.

.
.

Zdrojový kód zápočtového testu vkládají studenti vyučujícímu
do odevzdávárny

.
.

Interaktivní osnova obsahuje základní informace a odkazy na
jednotlivé materiály

.
.

Body ze zápočtového testu vidí studenti v poznámkovém
bloku, včetně komentáře vyučujícího (aplikace z pohledu učitele)
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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 důle-
žité informace k ukončení jejich studia a dalším možnos-
tem zacílení jejich práce, je důležité rychlé předávání ak-
tuálních 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

.
.

Ve studijních materiálech najdou studenti výběrová řízení na
Erasmus, soutěže či nabídky stáží
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