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Způsob zakončení zkouška 

Další požadavky na studenta  

Vytvoření e kurzu a jeho prezentace. 

Přednášející  
Vrbík Václav, doc. Ing., CSc. 

Stručná anotace předmětu  

Vymezení pojmů e-learning a distanční vzdělávání, specifika distančního vzdělávání, 

podmínky a předpoklady úspěšného studia, motivace ke studiu, využití předchozích 

zkušeností, osamocení v distančním studiu, úskalí použití techniky), principy distančního 

vzdělávání, typy distančního vzdělávání, distanční vzdělávání u nás a ve světě. 

Organizace a evaluace v distančním vzdělávání, (příprava distančního kursu, evaluace 

v distančním vzdělávání, kritéria evaluace studijních programů), pedagog v distančním 

vzdělávání (role pedagoga v distančním vzdělávání, vysokoškolský pedagog a distanční 

vzdělávání, středoškolský pedagog a distanční vzdělávání, role učitele v distančním 

vzdělávání (funkce, kompetence, vybavení, role, komunikace a organizace seminářů, 

evaluace. Distanční studijní opory (typy a funkce studijních opor, textové a audiovizuální 

studijní opory, e-learningové nástroje). Úkoly autora distančních textů, zadání a příprava 

tvorby textu, vlastní psaní textu, analýza obtížnosti textu, evaluace a modifikace textu, 

evaluační dotazníky, autorská příprava distančního textu. 

Uvedená témata jsou ilustrována e kurzy z oblasti informatiky. 
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