
Courseware
ZČU Courseware je iniciativou shromáždit na jedno místo veškeré elektronické informace 
a studijní materiály (studijní opory) používané v rámci výuky předmětů na ZČU.

Smysl courseware
Dnešní studenti přicházejí na vysoké 
školy již „s myší v ruce“ a ze svého 
pohledu považují za naprosto samo-
zřejmé, že  mají potřebné informace 
dostupné na www stránkách univerzity.

Základní informace o předmětech jsou 
obsaženy v rámci systému IS/STAG, 
který z tohoto pohledu slouží převážně 
k sestavování studijních plánů a mana-
gementu výukového procesu.

Na druhou stranu je běžnou praxí, že 
množství předmětů (nebo spíše vyuču-
jících) má vlastní webové stránky, lec-
kdy s bohatým informačním obsahem.  
Přístup k těmto stránkám není jednot-
ný a transparentní ani v rámci jedné 
katedry nebo fakulty, což znamená, že 
studenti musí stránky svých předmětů 
hledat (resp. pamatovat si jejich adresy) 
a orientovat se v někdy velmi originální 
struktuře předkládaných informací. 
Vytvoření  společného místa pro tyto 
informace a jejich jednotící struktury  
– courseware – může studentům usnad-
nit přístup k informacím i samotný 
zájem o ně.

Na renomovaných univerzitách (napří-
klad MIT, http://ocw.mit.edu) v za-
hraničí již několik let probíhají projekty 
snažící se o shromáždění studijních 
materiálů z celé univerzity  nebo fakulty 

na jednom místě a ve stejné struktuře. 

Je potěšujcící, že podobné shahy vyvíjejí 
i některé fakulty a katedry na ZČU.

Vytvoření courseware ale klade nemalé 
nároky na organizaci i IT zdroje a proto 
nemá smysl vymýšlet a implementovat 
courseware systémy na jednotlivých 
pracovištích, ale naopak maximálně 
využít centrální investice a systémů 
spravovaných CIVem.

Výhody courseware
Použití systému courseware pro stránky 
předmětů má tyto výhody:

• jednotný vzhled a ovládání

• jednotná struktura informací

• integrace s IS/STAG

• možnost řízení přístupových práv

• snadná tvorba stránek

• všichni uživatelé jsou identifikováni
Orion identitou (odpadá potřeba 
vytvářet uživatelské účty a složitě 
distribuovat hesla)

• bezpečný přístup k informacím 
(z kolejí, z domova), není nutné 
omezovat přístup na univerzitní síť 
WEBnet

Využití courseware
Adoptování myšleny courseware a 
její uvedení v život může usnadnit 
práci studentům i vyučujícím a navíc 
významně reprezentovat ZČU jako 
moderní univerzitu.

• Stránky lze rychle sestavit z předpři-
pravených modulů (portletů) nebo 
vygenerovat podle šablony.

• Lze efektivně vytěžovat informa-
ce z IS/STAG, tj. texty není nutné 
opisovat a navíc se každoročně samy 
aktualizují.

• Zviditelnění předmětů a studijních 
programů jednotlivých pracovišť.

Domníváme se, že je pouze otázkou 
času – několika málo let – než cour-
seware v různých obdobách vznikne 
na každé vysoké škole. Je to přirozený 
směr vývoje a zlepšování studijního 
prostředí.

Kde?
Pro implementaci courseware byla zvo-
lena platforma intranetového portálu 
ZČU, tj. vznikající courseware  stránky 
naleznete na adrese  http://moje.
zcu.cz/wps/portal/predmety/



Smyslem této příručky je pomoci vám vytvořit courseware strán-
ky vašeho předmětu. Je to velmi jednoduché, stačí znát základní 
principi courseware a ovládat úpravu portálových stránek.

Poznámky
• Portlety, které jsou v následujícím 

textu označeny červeně, zatím tne-
jsou k dispozici.

• Některé změny se projeví až po 
odhlášení a opětovném přihlášení 
(způsobí vyčištění vyrovnávacích 
pamětí).

• Nezapomeňte zkontrolovat, zda 
jsou vaše portlety správně nastave-
né i pro nečské uživatele . Ve svém 
prohlížeči nastavete jako primární 
jazyk angličtinu a vyzkoušejte.

Odlišení stránek
Použití společné struktury má za 
následek, že všechny stránky vypadají 
podobně. Odlišit se můžete skvělým 
obsahem, vkusnýni grafickými prvky
(obrázky, ...) nebo použitím specific-
kých dekorací portletů (tzv. skiny).

Přístupová práva
Portál řídí přístup na úrovni stránek 
a jednotlivých portletů. Aby uživatel 
viděl portlet, musí mít alespoň mini-
mální práva na stránku i portlet. Je tedy 
možné znepřístupnit část informací 
neautorizovaným uživatelům.

Přístupová práva pro editaci stránek 
vám přidělí váš katedrální webmaster 
a za jistých okolností je budete moci 
delegovat na další osoby.

Přístupová práva k prohlížení stránek 
předmětu pro studenty ZČU i nepři-
hlášené uživatele budou nastavena při 
vytvoření stránek. Změnit je můžete 
buď vy nebo váš katedrální webmaster.

Pokud budete na stránky přidávat další 
portlety, můžete si pro stejnou činnost 
(obvykle) vybrat, zda použijete portlet 
přístupný studentům, vyučujícím nebo 
veřejnosti.

Čeho se vyvarovat
• Neměnte názvy stránek! Neměňte 

pořadí stránek!

• Nevytvářejne nové stránky nebo 
podstránky.

• Nevytvářejte stránky podle jednotli-
vých vyučujících.

Struktura stránek
Courseware rámcově standardizuje 
strukturu informací o přemětů a její vi-
zuální formu. Vyučující se tak soustředí 
pouze na tvorbu obsahu, aniž by muzel 
rozumnět tvorbě HTML stránek.

Struktura courseware stránek je popsá-
na na následujících stranách.

Vytvoření stránek
Stránky lze vytvořit manuálně nebo vy-
generovat podle šablony. Lepší je použít 
druhý způsob, který představuje méně 
práce a lepší výsledek.

Kontaktujte svého katedrálního web-
mastera nebo přímo požádejte o vytvo-
ření stránek podle šablony na adrese 
portal@service.zcu.cz

Adresa stránek
Stránky předmětu jsou přístupné na 
adrese https://moje.zcu.cz/wps/
portal/predmety/katedra/pred-
met. Informace o dalších alternativních 
adresách naleznete přímo v portálu.

Úpravy stránek
Stránky se upravují nastavením/naplně-
ním jednotlivých bloků (portletů), je-
jich přesouváním a přidáváním nových. 
Každý portlet slouží k nějakému účelu a 
nese část informace.

Vytváříme courseware stránky 



K úpravě portálových stránek nepotřebujete nic jiného než in-
ternetový prohlížeč. Tato stránka  vás provede základní editací 
portálových stránek.

Úprava portálových stránek 

6. Upravte vzhled
V rozhraní pro úpravu stránek  5  zvolte 
kartu Vzhled  8  a přepněte dekorace  9  
u vybraných portletů. Můžete tak zdů-
raznit některý portlet nebo přepnout 
portlety do barev své katedry nebo 
fakulty.

4. Upravte stránku
Ke složitějším úpravám použijte 
v případě potřeby rozhraní pro úpravu 
stránek.   4 ,  5 

5. Přidejte portlety
Veškerý obsah stránky musí být „zaba-
len“ do portletů. Potřebujete-li přidat 
další informace nebo funkce, musíte 
na stránku „nelepit“ nový portlet. Na 
stránku můžete přidávat  6  další port-
lety ze seznamu  7  portletů, jež jsou 
vám k dispozici. Některé portlety jsou 
univerzální, jiné mají specifické funkce
nebo je musí nejprve nakonfigurovat
administrátor. 

Seznamte se s funkcí jednotlivých port-
letů, podobně jako ve Windows musíte 
vědět, že na psaní dopisů je Word a na 
tabulky Excel.

1. Přihlašte se do portálu
Editovat stránky může pouze opravá-
něný uživatel. Pokud nejste přihlášen, 
přihlašte se.

2. Editujte portlety
Pomocí ikony tužky  1  vstoupíte do 
editačního režimu portletů, kde můžete 
podle povahy portletu vkládat infor-
mace nebo zvolit co a jak bude portlet 
zobrazovat.

3. Upravte rozvržení
Je-li rozmístění portletů na stránce 
nevyhovující (obvykle z důvodů příliš 
malého nebo naopak příliš velkého 
množství zobrazovaných informací), 
kliknutím na ikonu klíče  2   u portletů 
zobrazíte ikony  3 , jimiž můžete portle-
ty přesouvat na stránce.
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I. O předmětu

Základní informace o předmětu jako je uvítací text, sylabus 
(STAG), vyučující (STAG) – garant nebo přednášející, všeobecné a 
organizační informace, aktuality. 

Informace
Obecné texty charakterizující předmět 
a zákaldní informace pro studenty.

Použité portlety a autorizace
• statický text  

[veřejný]

• STAG 4D Hlavička předmětu  
[veřejný] 

Přednášející
Informace a kontakt na garanta před-
mětu a/nebo přednášející osoby.

Použité portlety a autorizace
• STAG 4D Vizitka učitele  

[veřejný] 

Obrázek
Ilustrační obrázek nebo fotografie
sloužící k zapamatování stránky, resp. 
dosažení „unikátního“ vzhledu a odli-
šení od podobných stránek.

Použité portlety a autorizace
• Proužková reklama  

[veřejný] 

Aktuality
Seznam důležitých změn nebo oznáme-
ní týkajících se tohoto předmětu.

Použité portlety a autorizace
• novinky  

[učitel, student]

• statický text  
[učitel, student]

 

Poznámky
Tato stránka je „výkladní skříní“ vašeho 
předmětu. Snažte se, ať je přehledná a 
logicky uspořádaná. Zajímavý obrázek 
pomůže studentům odlišit váš předmět 
od ostatních.

Můžete také změnit dekorace (skin) 
portletů tak, aby odpovídal stylu vaší 
fakulty nebo katedry (jsou-li takové 
dekorace k dispozici).

Nastavení práv
Tato stránka by měla být standardně 
veřejně přístupná. Interní informace se 
zabezpečí na úrovni portletů.





II. Podmínky absolvování

Požadavky na práci v předmětu, podmínky získání zápočtu a 
zkoušky/známky, způsob hodnocení studenta. Seznam (nebo jen 
rekapitulace) důležitých termínů pro odevzdání samostatných 
prací a splnění dalších podmínek. 

Přehled
Informace o podmínkách získání 
zápočtu nebo zkoušky. Mělo by být 
zapsáno v IS/STAG. Odlišit situaci, kdy 
mají různí cvičící různé požadavky.

Použité portlety a autorizace
• STAG 4D Infomrace o předmětu  

[přihlášení] 

Podrobnosti
Podrobné podmínky nad rámec infor-
mací z IS/STAG. Zde popište počet a 
způsob hodnocení dílčích prací, limity 
bodování nebo jiného hodnocení, po-
vinné a nepovinné části.

Použité portlety a autorizace
• statický text  

[přihlášení] 

Významné datumy
 Rekapitulace důležitých datumů 
- například termíny  odevzdání prací, 
konzultace, semináře,...

Použité portlety a autorizace
• statický text  

[studenti, učitelé]

• IS/STAG Datumy předmětu  
[studenti, učitelé]

Zdůraznění termínů

Ke zdůraznění některých termínů a 
zobrazení zbývajícího času (odpočítá-
vání) lze použít další portlety.

Použité portlety a autorizace
• časová osa 

[studenti, učitelé]

Poznámky
IS/STAG obvykle eviduje pouze základ-
ní požadavky na studenta. Zde máte 
možnost podrobně rozvést jaké všechny 
podmínky musí student splnit k udělení 
zápočtu nebo získání zkoušky.

Nastavení práv
Tato stránka by měla být standardně 
přístupná všem studentům a vyučují-
cím.





III. Přednášky

Harmonogram přednášek po týdnech, pokyny k přednáškám a 
případné multimediální záznamy přednášek.

Plán přednášek
Harmonogram přednášek po jednot-
livých týdnech. Chronologické řazení. 
Výhledově napojení na IS/STAG a pro-
vázání přímo na download dokumentů 
k jednotlivým přednáškám.

Použité portlety a autorizace
• statický text  

[studenti, učitelé]

• IS/STAG Plán přenášek  
[studenti, učitelé]

Pokyny
Pokyny pro studenty týkající se předná-
šek, například předpokládané znalosti 
a možnost jejich doplnění, příprava na 
přednášky a podobně.

Použité portlety a autorizace
• statický text  

[studenti, učitelé]

Záznam přednášek
Textové, zvukové nebo obrazové zá-
znamy přednášek v příslušném členění. 
Větší objemy dat je vhodné uložit mimo 
portál.

K vystavení  dalších materiálů k před-
náškám doporučujeme použít stránku 
„Studijní materiály“

Použité portlety a autorizace
• odkazy  

[studenti, učitelé]

Nastavení práv
Tato stránka by měla být standardně 
přístupná všem studentům a vyučují-
cím.





IV. Cvičení

Informace o cvičení, seznam vyučujících, plán/harmonogram cvi-
čení, zadání úkolů na cvičení, příklady na procvičení.

Seznam cvičících
Jména, kontakt a případně i rozvrhy 
cvičících.

Použité portlety a autorizace
• IS/STAG Vizitka učitele 

[přihlášení]

Informace
Pokyny a informace nejrůznějšího 
druhu.

Použité portlety a autorizace
• statický text 

[přihlášení]

Plán cvičení
Harmonogram cvičení po jednotlivých 
týdnech. Chronologické řazení. Výhle-
dově napojení na IS/STAG.

Použité portlety a autorizace
• statický text  

[studenti, učitelé]

• IS/STAG Plán cvičení  
[studenti, učitelé]

Příklady
Příklady k samostatnému procvičování, 
vzorová řešení a podobně.

Použité portlety a autorizace
• statický text  

[studenti, učitelé]

• Cleverbee Průzkumník souborů  
[studenti, učitelé]

• ZČU Dokument portlet  
[studenti, učitelé]

Download
Obecně jakékoli textové, obrazové nebo 
binární data související s prací studentů 
při cvičení (manuály, programy,...)

Použité portlety a autorizace
• Cleverbee Průzkumník souboru 

[dle pracoviště]

• ZČU Dokument portlet  
[studenti, učitelé]

Poznámky
Jestliže má předmět více cvičících, je 
potřeba zřetelně označit, které informa-
ce patří pro kterou studijní skupinu.

Nastavení práv
Tato stránka by měla být standardně 
přístupná studentům. kteří mají zapsán 
daný předmět.





V. Samostatná práce

Zadání
Příklady k samostatnému procvičování, 
vzorová řešení a podobně. Zadání lze 
napsat přímo (jako text) nebo přiložit 
jako dokument.

Použité portlety a autorizace
• statický text  

[studenti, učitelé]

• Cleverbee Průzkumník souborů  
[studenti, učitelé]

• ZČU Dokument portlet  
[studenti, učitelé]

Download
Obecně jakékoli textové, obrazové nebo 
binární data související s vypracováním 
práce(manuály, programy,...)

Použité portlety a autorizace
• Cleverbee Průzkumník souboru 

[dle pracoviště]

• ZČU Dokument portlet  
[studenti, učitelé]

Témata semestrálních prací, projektů, referátů, měření..., další 
potřebné informace, download potřebných souborů a šablon.

Nastavení práv
Tato stránka by měla být standardně 
přístupná studentům. kteří mají zapsán 
daný předmět.





VI. Zkoušky a testy 

Vzory testů, okruhy ke zkoušce, výsledky zkoušek, informace o 
získání zápočtu nebo známky.

Pokyny
Pokyny ke zkoušce nebo jiným testům a 
způsob přípravy na ně.

Použité portlety a autorizace
• statický text  

[studenti, učitelé]

Vzorová zadání
Ukázky zadání testů, otázek ke zkoušce 
a podobně.

Použité portlety a autorizace
• statický text  

[studenti, učitelé]

• Cleverbee Průzkumník souborů  
[dle pracoviště]

• ZČU Dokument portlet  
[studenti, učitelé]

Témata
Seznam okruhů nebo otázek sloužící k 
přípravě na zkoušku.

Použité portlety a autorizace
• statický text  

[studenti, učitelé]

• Cleverbee Průzkumník souborů  
[dle pracoviště]

• ZČU Dokument portlet  
[studenti, učitelé]

Výsledky
Zobrazení výsledků zkoušky  ve smyslu 
počet dosažených bodů a podobně. 
Známku studenti uvidí na jiném místě 
portálu.

Použité portlety a autorizace
• statický text  

[studenti, učitelé]

• IS/STAG gradebook portlet  
[studenti, učitelé]

• ZČU Dokument portlet  
[studenti, učitelé]

Nastavení práv
Tato stránka by měla být standardně 
přístupná studentům. kteří mají zapsán 
daný předmět.





VII. Studijní materiály

Texty nebo fólie přednášek, skripta nebo odkazy na ně, seznam 
literatury, internetové zdroje a další dokumenty ke stažení.

Poznámky
ZČU Dokument portlet umí uschovat 
pouze jeden dokument. Chcete-li vysta-
vit více dokumentů, použijte Cleverbee 
Průzkumník souborů nebo na stránku 
přidejte další instance ZČU Dokument 
portletu.

Nastavení práv
Tato stránka by měla být standardně 
přístupná veřejnosti, tj. i mimo ZČU.

Texty přednášek
Texty přednášek jako přiložené doku-
menty.

Použité portlety a autorizace
• statický text  

[dle volby]

• Cleverbee Průzkumník souborů  
[dle pracoviště]

• ZČU Dokument portlet  
[dle volby]

Literatura
Seznam doporučené literatury. Výhle-
dově napojení n auniverzitní knihovnu, 
například pomocí zadání „oboru“ z 
knihovního IS.

Použité portlety a autorizace
• IS/STAG 4D Informace o předmětu 

[veřejný]

• ZČU knihona 
[veřejný]

• odkazy  
[veřejný]

Zdroje na intenetu
Odkazy na informační zdroje na Inter-
netu nebo intranetu.

Použité portlety a autorizace
• odkazy  

[veřejný]

Různé
Lze využít všechny dostupné tech-
nologie k doručení „živého obsahu“ 
odjinud. Tyto portlety mohou vyža-
dovat přednastavení administrátorem 
portálu.

Použité portlety a autorizace
• web clipping 

[veřejný]

• iFrame portlet  
[veřejný]

• RSS portlet  
[veřejný]

• Network News portlet  
[veřejný]





VIII. Diskuse

Volné diskusní fórum k předmětu.

Diskuse
Diskuse mezi všemi uživateli portálu, 
kteří mají možnost používat daný port-
let. Nastavení individuálních preferencí 
uživatelé provádějí na speciální stránce.

Použité portlety a autorizace
• ZČU Diskusní portlet  

[přihlášení] 

Pokyny
Pokud vznikne potřeba usměrňovat 
diskusi, je možné na stránku umístit 
portlet s pravidly používání diskusního 
fóra.

Použité portlety a autorizace
• sttaický text  

[přihlášení]

Poznámky
Fórum bylo založeno pro každý před-
mět, na kterém je zapsáno alespoň 5 
studentů. Pokud fórum pro váš před-
mět chybí (anebo potřebujete další 
specifické fórum), napište si o něj na
adresu portal@service.zcu.cz

Kdykoli můžete požádat o vyprázdnění 
všech zpráv z fóra nebo změnu nastave-
ní jeho režimu.

Stávající verze portletu pro diskusní 
fórum disponuje pouze základními 
funkcemi; během roku 2006 by měla 
být k dispozici vylepšená verze.

Nastavení práv
Tato stránka by měla být standardně 
přístupná pouze v rámci ZČU, tj. stu-
dentům a učitelům. 

Stránku lze teoreticky zpístupnit i veřej-
nosti, ale možnost diskuse s anonymní-
mi uživateli nebyla v návrhu uvažována.






