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Úvod 

E-learningový vzdělávací program (EVP) „Rozvoj lektorských kompetencí“ vznikl 

v rámci projektu Prvotřídní lektor (reg. č. CZ.1.07/3.2.12/04.0016). Jeho hlavním cílem je 

rozšířit nabídku dalšího vzdělávání a vybavit potenciální, začínající či stávající lektory dalšího 

vzdělávání relevantními dovednostmi pro efektivní lektorskou činnost.  

 

Metodický dokument Příručka pro uživatele e-learningového vzdělávacího programu 

(EVP) „Rozvoj lektorských kompetencí“ (dále jen Příručka pro uživatele) slouží mj. pro účely 

pilotního ověřování EVP cílovou skupinou, které proběhne v období listopadu 2014 – leden 

2015. Tento dokument je určen 10 účastníkům pilotního testování Karlovarského kraje.  

Příručka pro uživatele poskytuje účastníkům pilotního ověřování EVP souhrnnou 

informaci o: 

 obsahu EVP, 

 parametrech EVP, 

 technických požadavcích a postupu při práci s EVP, 

 kontaktních údajích osob zajišťujících uživatelskou podporu v rámci pilotního 

ověřování EVP. 

 

Na Příručku navazuje metodický dokument „Průvodce pro účastníky pilotního 

ověřování EVP Rozvoj lektorských kompetencí“, který shrnuje informace o průběhu, 

organizaci, monitoringu a evaluaci pilotního ověřování. 
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1. Obsah e-learningového vzdělávacího programu 
E-learningový vzdělávací program poskytuje uživatelům nestresující, tréninkové a interaktivní prostředí s návody, radami, informacemi a zpětnou vazbou 

pro získání potřebných lektorských kompetencí. Skládá se z 5 modulů rozčleněných do 32 submodulů. Celková délka studia je plánována na min. 40 hodin. 
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STRUKTURA EVP 

Hlavní jednotkou EVP je submodul. Submoduly jsou tematicky sdruženy do 

5 modulů. 

 

Každý modul obsahuje tyto části: 

 Název modulu 

 Anotace – poskytuje souhrn informací o hlavních tématech obsažených v modulu  

Každý submodul obsahuje tyto části: 

 Modul – úvodní obrazovka s názvem modulu 

 Submodul – úvodní obrazovka s názvem submodulu 

 Anotace – obrazovka s anotací submodulu 

 Cíle – obrazovka s cíli konkrétního submodulu 

 Obsah – neboli rozcestník či menu 

 Povinný text (co musí uživatel EVP znát, aby správně zodpověděl dílčí 

i závěrečné otázky) 

 Rozšiřující text (text doplňující poznatky z povinného textu, je 

inspirací pro další rozšíření vědomostí v tématu) 

 Další zdroje k seznámení, prostudování (odkazy na webové stránky, 

literaturu a další zdroje) 

 Dílčí otázka/y – 1, max. 2 za každým tématem (po správném 

zodpovězení otázky/otázek lze přejít na další obrazovku – nové téma) 

 Závěrečné shrnutí (shrnutí témat submodulu, podklad pro závěrečný test) 

 Závěrečný test na konci submodulu (podmínkou pro postup do dalšího 

submodulu je úspěšné absolvování testu, obsahuje 10–20 otázek). 

 

Doporučená délka studia jednoho submodulu je minimálně 75 minut. Doporučená délka 

celého vzdělávacího programu (všech 5 modulů s 32 submoduly) je minimálně 40 hodin. 
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2. Postup při studiu EVP 

Celý e-learningový vzdělávací program je koncipován jako řada na sobě nezávislých 

submodulů, které je možno studovat v libovolném pořadí. Doporučujeme studovat současně 

submoduly stejného modulu, ale není to nutné.  

 

Po výběru submodulu musí uživatel projít všemi tématy a povinnými texty submodulu 

(nepovinné je zobrazení rozšiřujícího textu a dalších zdrojů), přičemž možnost postoupit do 

dalšího tématu v submodulu je podmíněna správnou odpovědí na dílčí otázku/y daného 

tématu. Postupně tak projde všemi tématy submodulu, poté prostuduje závěrečné shrnutí 

submodulu a teprve pak je mu umožněn vstup do závěrečného testu submodulu. 

3. Parametry EVP 

EVP má tyto parametry: 

a) počet submodulů – 32 (každý submodul: 5 až 10 témat), 
b) počet témat – 160 až 320 (text na každé obrazovce má v průměru 800 znaků; 

celkem cca 128 000 znaků), 
c) počet dílčích otázek – 200 až 300 (7 až 9/submodul; 1 až 2/1 téma), 
d) počet otázek závěrečných testů – 320 až 640 (10 až 20/submodul), 
e) výukové metody (interaktivní hry) – 30 až 40 (1 – 2 hry/submodul). 

4. Technické požadavky a instrukce pro uživatele EVP 
 

Technické požadavky 

 Specifikace OS 

 optimálně Windows Vista, Windows 7.0 a vyšší 

 Mac OS X 

 Potřebný software: 

 Webový prohlížeč 

 Moderní prohlížeč s podporou HTML 5 technologií jako 

například: 

o Mozilla Firefox 30 a vyšší 

o Google Chrome 35 a vyšší 
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 Adobe Flash Player 11 a vyšší 

 Reproduktory/sluchátka 

Postup pro přihlášení do EVP 
Pro vstup do EVP použijte adresu  http://www.prvotridniletkor.cz a MENU LMS  

 

nebo přímo adresu http://lms.prvotridnilektor.cz. 

Objeví se webová stránka, na které je možné zadat přístupové údaje (login) 

 Přihlašovací jméno: najdete je ve své složce 

 Heslo: najdete je ve své složce 

 

http://www.prvotridniletkor.cz/
http://lms.prvotridnilektor.cz/
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Struktura e-learningu 
Studium e-learningu je rozděleno na 5 modulů 

1. Andragogická způsobilost 

2. Interpersonální komunikace 

3. Image 

4. Time a stres management 

5. Motivace 

Tyto moduly rozdělené na submoduly jsou v EVP dostupné v levém navigačním menu. 
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Po výběru/kliknutí na určitý submodul klikněte na tlačítko „Vstoupit“ 

 

Poté se Vám již otevře okno s daným submodulem a můžete začít studovat. 

Každý submodul má pevnou strukturu 

 Jméno modulu 

 Jméno submodulu 

 Anotace 

 Cíle 

 Obsah 

 Povinné texty 

 Rozšiřující texty 

 Literatura 

 Dílčí otázky 

 Závěrečný test 

Jednotlivé části jsou odděleny jak barevně, tak v mnoha případech i piktogramy umístěnými v pravém 

horním rohu.  
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Vysvětlivky k tlačítkům 

Tlačítka 

 zobrazení obsahu 

 návrat na MENU submodulů (na obsah) 

 tlačítko pro posun vzad 

 tlačítko pro posun vpřed 

 tlačítko pro přehrání/zastavení audia 

 tlačítko zobrazení/skrytí textu 

Barevný kód 
Jednotlivé obrazovky jsou odlišeny nejen piktogramy umístěnými v pravém horním rohu, ale 

barevným kódem: 

 Základní barva modulu pro úvodní snímky a povinné texty 
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 Tmavší verze základní barvy pro rozšiřující texty 

 
 

 Zelená barva pro všechny typy otázek a kvízů 

 
 

 Černá barva pro literaturu a zdroje 
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Piktogramy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypravěč 

Provádí uživatele celým e-learningovým vzdělávacím programem. Audio se po zobrazení 

slidu spouští automaticky, lze jej vypnout tlačítkem pro přehrání/zastavení audia . Text 

vypravěče lze zobrazit či skrýt tlačítkem  . 
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Po absolvování všech témat submodulu (uvedených v obsahu submodulu), se Vám objeví tlačítko pro 

spuštění Závěrečného testu. V obsahu máte možnost vždy vidět témata (zelené odškrtnutí), která již 

máte úspěšně vystudovaná (ukončená správnou odpovědí na dílčí otázky). 

 

Závěrečný test 
Závěrečný test spustíte zeleným tlačítkem na obrazovce obsahu. Nejprve máte možnost si 

prostudovat shrnutí celého submodulu a poté přejít ke zkušebním otázkám. Test obsahuje vždy 10 – 

20 otázek s možností výběru jedné správné odpovědi. Po výběru správné odpovědi klikněte na 

tlačítko „Odeslat“. 

 

Závěrečný test absolvujete úspěšně v případě, že jste dosáhl/-a  60 % správných odpovědí. V případě 

neúspěšného pokusu můžete test opakovat nebo se vrátit zpět ke studiu. Po úspěšném absolvování 

závěrečného testu klikněte na tlačítko „Konec“. 
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Poté se závěrečné okno submodulu zavře a můžete znovu vybírat další submodul ke studiu na liště po 

levé straně v okně prohlížeče, které zůstalo otevřené. Pokud Kurzy na levé straně nevidíte, použijte 

tlačítko zpět ve Vašem prohlížeči.  

5. Uživatelská podpora 
Metodickou, organizační a technickou podporu poskytují tyto osoby: 

Pracovní pozice a role 
v projektu 

Jméno a 
příjmení 

e-mail telefon 

Projektová manažerka 
(řízení a organizace PO) 

Ing. Katrin 
Hromádková 

katrin.hromadkova 

@europrofis.cz 

 

776 850 805 

Metodička – 
supervizorka 
(odborná část) 

PhDr. Eva Žilay eva.zilay@europrofis.cz 246 027 696 

774 711 676 

Analytik (technická část) Mgr. Jiří 
Matějka 

jiri.matejka 

@europrofis.cz 

608 701 500 

Tutorka pro pilotní 
ověřování 
(pozorování a evaluace 
zpětné vazby účastníků) 

Mgr. Gabriela 
Ledererová 

prvotridnilektor@gmail.com  

 


