
Výběr nových funkcionalit v ISu  
Záznamník učitele  
(Nové nebo rozšířené funkce jsou vyznačeny zeleně) 

1) Vyhodnocení docházky  
 Učitelé nyní mohou využívat několik aplikací sloužících k evidenci přítomnosti studentů na 
 cvičeních či přednáškách - zaznamenávání, validace a nově i vyhodnocení docházky. 

ZU – Docházka – Vyhodnocení 

Vylepšen byl také papírový prezenční list - lze tisknout i fotografie 

 

2) Evidence operací ve Studijních materiálech  
ZU – Studijní materiály – Přehled operací se soubory 

 

3) Poznámkové bloky 
• Rozšíření funkce – Nový: Vytvořit zkopírováním 

o Vytvoření nového bloku zkopírováním více bloků v rámci jednoho předmětu. 
o Vytvoření nového bloku zkopírováním jednoho či více bloků z jiného předmětu za 

předpokladu, že mezi předměty dochází k průniku zapsaných studentů (př. MP00Z a 
MP00Zk). 

• Obsah: přidání textu. Přidání textu do jednoho či více bloků, které již mají vložený nějaký 
obsah. 

• Obsah: přidání hvězdiček. Aplikace umožňující hromadně přidat hvězdičky před vybraná čísla 
do vybraných poznámkových bloků, aby byla chápána jako bodová hodnocení 

• v Individuálních informacích o studentovi přibyla možnost editovat pouze jeho bloky 

 
4) Zadávání hodnocení s datem konání zkoušky 

Při zadávání hodnocení studentů v ZU se datum hodnocení automaticky 
nastaví na datum zkušebního termínu, předpokladem nastavení data je omezení výběru 
studentů v ZU podle termínu konání zkoušky (ZU – změna omezení – dle zkušebních 
termínů). Lze provést i při přenosu hodnocení z poznámkového bloku. 

 
5) Novinky v aplikaci Odpovědníky  

Omezení počtu skládání odpovědníku dle počtu otevření, Statistika správných a špatných 
odpovědí na konci testu a další (více informací najdete v novince na adrese 
http://is.muni.cz/blog/is_info/nov_20110720_odpovedniky) 

 
6) Interaktivní osnovy 

Tisk osnovy: http://is.muni.cz/blog/is_info/nov_20110829_osnovy 
Ikony pro výuky nejen do IO: http://is.muni.cz/do/rect/el/ikony/index.html 

 
7) Jednodušší aplikace na správu odevzdáváren  

ZU – Studijní materiály: Odevzdávárny 
http://is.muni.cz/blog/is_info/nov_20110623_odevzdavarny 

 

http://is.muni.cz/blog/is_info/nov_20110720_odpovedniky
http://is.muni.cz/blog/is_info/nov_20110829_osnovy
http://is.muni.cz/do/rect/el/ikony/index.html
http://is.muni.cz/blog/is_info/nov_20110623_odevzdavarny


8) Archivovaná sdělení  
Při odeslání hromadného mailu studentům máte možnost Vámi odeslané sdělení archivovat 
(funkce „toto sdělení archivovat“). Kopie zprávy se adresátům uloží tak, že ji nemohou 
smazat.  
Vámi odeslané kopie si můžete později vyhledat v ISu – Pošta – Složka – Archivovaná 
sdělení.   
Kopie jsou dohledatelné i v ZU – Studenti – archiv sdělení. 

 

9) Rozšířené možnosti aplikace Zkoušení 
Přes založení tzv. série v této aplikaci lze vypsat jiné než zkušební termíny. Lze využít např. 
pro diplomové semináře, kdy vyučující mohou vypsat termíny konzultací pro studenty, které 
vedou. 

 
10) Poslat dopis učitelům 
 Aplikace, která slouží k odeslání e-mailu pouze všem učitelům předmětu 
 ZU - sekce Katalog předmětů - Poslat dopis učitelům. 

 
11) Omezení při vstupu do ZU na studenty, které vedu 
 Nové omezení vybere studenty, jejichž jste vedoucím závěrečné práce nebo školitelem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další novinky a zajímavosti z IS: http://is.muni.cz/info/ 
 
Novinky v e-learningu v IS MU: http://is.muni.cz/elportal/nove.pl 
 
Co je nového v ISu lze také sledovat na Blogu IS: https://is.muni.cz/auth/blog/ismu_denicek 
Kliknutím zde je možné zapnout odebírání Deníčku e-mailem. 
 
Máte-li nápad, podnět k tomu, co by IS mohl umět či dělat jinak, prosíme, vložte jej do Podnětovny 
(odkaz je na titulní straně IS). 
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