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E-learning (mód Studium předmětu)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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E-learning, systém EDIS
EDIS (edukační informační portál)je originálním produktem Univerzity Palackého v Olomouci, který
byl vyvinut pro potřeby jednotlivých fakult univerzity. V současnosti je využíván na Cyrilometodějské
teologické fakultě, Právnické fakultě, Fakultě zdravotních a sociálních věd nebo také právě na vaší
domovské Filozofické fakultě. Jedná se o vzdělávací portál určený pro ukládání vzdělávacího obsahu,
který obsahuje tři moduly – Edis, E-learning a Praxe. Pro výuku je využíván modul E-learning, který
umožňuje přímo vytvářet vzdělávací obsahy (studijní opory) a řídit výuku. V některých studijních
oborech je využíván také modul Praxe, kterému se zde však věnovat nebudeme. Věříme, až se
seznámíte s e-learningovým modulem Edisu, nebude pro vás žádná další část systému představovat
problém.

Konkrétní funkce pro využití ve výuce (příklady)
Než si detailně projdeme celý e-learningový modul EDISu, pojďme si představit základní funkce, které
budete v rámci práce s EDISem nejvíce využívat.
-

Práce se studijními materiály (anotace, studijní texty, doplňující dokumenty, prezentace,
videa, hudba). Studijní texty můžete používat v online podobě (tedy studovat např. vybranou
kapitolu skripta kdekoliv, kde je internet), nebo si můžete texty vytisknout.

-

Odesílání dlouhých i krátkých korespondenčních úkolů k disciplíně. EDIS umožňuje odeslat
úkol, jeho cestu potom sledujete také pomocí barevného odlišení stavu (zamítnuto/odesláno
po termínu = červená; vráceno k přepracování = modrá; schváleno = zelená).

-

Komunikace (jednotlivci i skupiny). Můžete tak psát nejen svým spolužákům či vyučujícímu,
ale také komukoliv vedenému v databázi UP.

-

Další funkce:
o

Testy – EDIS umožňuje vyučujícímu zadat zkušební či ostrý test jako formu atestace
své disciplíny.

o

Konzultační hodiny, kvalifikační práce – v EDISu si můžete také vyhledat informace o
vyučujících, které by vás mohly zajímat, jako kdy má konzultační hodiny či jaká
témata bakalářských či diplomových prací v současnosti vede.

Propojení EDIS a STAG
A ještě máme malou poznámku ke vzájemnému propojení systémů STAG a EDIS. Tyto systémy jsou
vzájemně propojeny a oba vás budou doprovázet po celou dobu studia. Nejedná se však o jeden a
tentýž informační systém. STAG je skutečně povinným studijním informačním systémem, který slouží
pro administraci vašeho studia a bez něj to opravdu nejde. Systém EDIS slouží studentům
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kombinovaného (ale i prezenčního) studia pro podporu při samotném studiu a výuce. Jedná se o elearningový systém, tedy systém sloužící, jak už jsme si řekli, pro tvorbu a sdílení vzdělávacích
obsahů, pro komunikaci mezi studenty a vyučujícím, pro zasílání korespondenčních úkolů apod.
Oba systémy jsou vzájemně propojeny a pro fungování v EDISu je nezbytně nutné, abyste měli vše ve
STAGu v pořádku. Jinak řečeno, teprve až budete mít po předzápise, tj. přihlásíte se na začátku
semestru na všechny potřebné a vybrané disciplíny, můžete začít studovat v EDISu (tyto disciplíny se
vám tam objeví, vy se objevíte vyučujícímu ve studijní skupině).

Detailní popis a návod jak využívat EDIS vám představíme nyní.

Přihlášení do systému EDIS
Přihlašovací stránka je https://edis.upol.cz
Do systému se student přihlásí vpravo nahoře, stejným přihlašovacím jménem a heslem jako do
Portálu UP.
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Po přihlášení se Vám objeví domovská stránka

Zde si můžete např. vložit svou fotografii, aby ostatní uživatelé (spolužáci, vyučující) věděli přesně,
s kým komunikují. Pro změnu fotografie klikněte na čtverec určený k fotografii a vyberte Změnit
obrázek.

Osobní nastavení stránky
Po přihlášení doporučujeme nastavit si individuálně možnosti EDISu, a to v položce „Moje
nastavení“.
Moje nastavení naleznete pod obrázkem ozubeného kolečka. Jakmile na tuto ikonu kliknete, otevře
se Vám okno s třemi záložkami: Obecné nastavení, Upozornění e-mailem a Kalendář.
V Obecném nastavení si můžete změnit výchozí jazyk.
V záložce Upozornění e-mailem si můžete nastavit upozornění pro různé termíny úkolů a další
upozornění. Upozornění poté chodí automaticky na univerzitní e-mail. Pokud chcete, aby Vám
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upozornění chodila na Váš osobní e-mail, je nutné nastavit přeposílání e-mailů v univerzitní poště.

Dále v záložce Kalendář si můžete nastavit, na které události chcete upozornit.

Další stěžejní položkou je „Studium předmětu“
V rámci této položky máte k dispozici seznam opor pro všechny předměty, které jste si zapsali do
STAGu pro daný semestr.

Po kliknutí na E-learning a Studium předmětu se vám tak rozbalí seznam se všemi studijními oporami
(předměty), které jsou Vám zpřístupněny.
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Po kliknutí na vybraný předmět se Vám otevře okno s obsahem předmětu a dalšími náležitostmi.

Obsah
První záložkou studijní opory je „Obsah“. Najdete zde např. základní distanční text v e-learningové
formě pro online studium, anotace, další studijní materiály, videosekvence, prezentace a další
výukové obsahy, které se vám vyučující rozhodne zpřístupnit.

Studijní text, pokud to vyučující umožní, si můžete převést do souboru PDF a vytisknout pomocí této
ikonky.
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Moje třída
V záložce „Moje třída“ najdete přehled spolužáků v dané disciplíně s jejich univerzitními e-mailovými
adresami. A pokud si vložíte do EDISu i fotky, budete mít jasný přehled „kdo je kdo“. 

Moje výsledky
Díky záložce „Moje výsledky“ budete mít vždy kompletní přehled o plnění jednotlivých úkolů v rámci
předmětu, o jejich hodnocení a získaných bodech.

Úkoly
Jednou z nejvíce používaných funkcí bude bezesporu možnost odesílat korespondenční úkoly
zadávané v rámci plnění podmínek pro úspěšné ukončení předmětu. Ukážeme si nyní možné cesty,
jak tyto úkoly můžete odevzdat, přičemž výsledek je vždy shodný (záleží tedy jen na vás, jakou cestu
zvolíte, co bude pro vás komfortnější).
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Úkoly můžete odevzdat:
1) Buď přímo ve studijním textu.

2) Anebo pomocí ikonky „Hodnocení úkolů“ – kterou najdete v levém menu. Na dosud
nesplněné úkoly vás zde upozorňuje červené kolečko s označením jejich počtu. Po rozkliknutí
se vám objeví přehled nesplněných úkolů ze všech předmětů a vy vyberete ten, který
potřebujete odeslat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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3) Poslední možnou cestou je volba záložky Moje výsledky v dané disciplíně.

Pro odevzdání úkolu kliknete na ikonku „i“ označující Detail úkolu.

Následující postup je shodný pro všechny cesty k odevzdání korespondenčního úkolu.
Takto vypadá okno, kde pomocí tlačítka „Nahrát soubor“ nahrajete úkol, který chcete odevzdat a
kliknete na tlačítko „Odevzdat řešení úkolu“. Do komentáře můžete vyučujícímu napsat krátký vzkaz,
případně pozdrav.
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Změna stavu úkolu
Jakmile bude váš korespondenční úkol opraven, tj. vyučující jej shlédne, zhodnotí a dle svého uvážení
přiřadí vašemu úkolu status: nehodnoceno, zhlédnuto, k přepracování, zamítnuto nebo schváleno
včetně příslušného počtu bodů. O konkrétním postupu při hodnocení korespondenčních úkolů,
rozdělení bodů (pokud budou body např. rozděleny podle úrovně hodnoceného úkolu) vás bude
vyučující informovat v rámci vstupních tutoriálů.

Jestli jste si v položce Moje nastavení zadali, že chcete posílat oznámení o změně stavu úkolu, přijde
vám po vyhodnocení úkolu zpráva na univerzitní e-mail, že váš úkol byl opraven (a jak).

Vždy (tedy i v případě schválení úkolu) si zkontrolujte odpověď, kterou vám vyučující poslal. Na
zpětnou vazbu k úkolu se můžete podívat stejným způsobem, jako jej odesíláte, nejlépe postupem 2)
nebo 3).
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Zpětná vazba od vyučujícího je vždy zřetelně barevně odlišena, díky tomu se mezi jednotlivými
řešeními (pokud budete úkol posílat vícekrát) neztratíte.
Počet řešení, tj. kolikrát úkol odešlete, není systémem omezen, zásadní je ve většině případů termín
pro odeslání úkolu, případně pravidla nastavená tutorem. Pozor, tutor má možnost zakázat odesílání
úkolů po termínu!

Komunikace
Jak jsme si již uvedli dříve, v rámci EDISu můžete komunikovat v podstatě stejným způsobem, jako na
jakémkoliv e-mailu. Základem je zvolit ikonu „Zprávy“. Ke zprávě můžete také přikládat přílohy.
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Pokud chcete napsat novou zprávu, tedy neodpovídáte na nějakou příchozí, zvolíte část „Nová
zpráva“. V EDISu funguje tzv. našeptávač, takže do položky Příjemce můžete napsat pouze část jména
adresáta zprávy. EDIS vám nabídne postupně všechny osoby podobného jména.

Obecné informace o výuce („Třídnická hodina“)
V rámci svého studia vám bude koordinátor vašeho studijního oboru posílat zprávy a předávat
dokumenty či formuláře, které souvisí např. s organizací jednotlivých tutoriálů, změnami výuky,
s ukončením studijních povinností, s odevzdáním návrhu tématu bakalářské či diplomové práce,
s obhajobou nebo se závěrečnou zkouškou. Pro tento účel má dotyčný koordinátor speciální přístup
do EDISu a využívá následující funkce systému.
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1) Složky pro jednotlivé obory – tyto složky najdete v části Studijní materiály (hlavní panel) pod
Odbornými texty (záložka vedle E-learningu). Uloženy sem můžete mít např. dokumenty a
formuláře obecnějšího charakteru, využitelné každoročně.

2) Virtuální třídy – mezi disciplínami, které si před začátkem semestru přihlašujete ve STAGu a
které uvidíte i v EDISu, se vám každý rok objeví předmět označený zkratkou vašeho oboru a
ročníkem studia. Tutorem tohoto předmětu je vždy koordinátor studia, který takto s vámi (a
vy s ním) může přímo komunikovat, zavěšovat vám aktuální informace atd.

Představili jsme si základní funkce e-learningového systému EDIS, který vás bude provázet po celou
dobu studia. Věříme, že bude pro vás nástrojem a pomocníkem užitečným a uživatelsky přívětivým.

PŘÍJEMNOU PRÁCI V SYSTÉMU EDIS!
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