Upřesnění druhé fáze projektu
(1. ledna 2010 - 31. ledna 2011)

Cíl a účel druhé fáze řešení projektu je definován v popisu samotného projektu v žádosti o poskytnutí
finanční podpory:
„Druhou fázi projektu představuje vlastní tvorba studijních opor. V této fázi budou vytvářeny
základní studijní texty, průvodci samostudiem, v případě některých předmětů i prezentace pro
přednášky. Všechny vytvořené studijní opory v této fázi budou podléhat jazykové korektuře, u
vybraných z nich bude potřeba využít i práce grafika. Při tvorbě průvodců samostudiem bude
třeba při sestavování speciálních případových studií využít i odborných konzultací. Vznikající
studijní podpory budou aktivně konzultovány také s partnery projektu. Druhá fáze by měla být
ukončena v lednu 2011.“
Základní studijní text (skriptum) má obsahovat reprezentativní výklad látky předmětu pokrývající alespoň
80% požadovaného rozsahu znalostí získaných v daném předmětu. Jeho stanoveny rozsah je 10-15
autorských archů (autorský arch odpovídá 20-ti normostranám, tj. 36 000 úhozům). U základního studijního
textu se nepředpokládají ve větším počtu příklady, řešené problémy, testovací otázky apod. Text je určen
jako základní informační zdroj k přednáškám anebo základní text pro samostudium. Na zpracování
základního studijního textu je vymezeno v průměru 260 hodin a 60 hodin na úpravy po pilotním použití textů
při výuce v třetí fázi projektu.
Průvodce samostudiem (cvičebnice) je určen primárně pro kombinovanou formu studia, kde by společně
se základním textem umožnil bezproblémové zvládnutí učiva. Pomůcka má být současně vhodná pro využití
na cvičeních v rámci přímé výuky. Základem obsahu jsou doporučené postupy pro samostatné zvládnutí
látky předmětu, praktické aplikace látky zejména ve formě příkladů a řešených problémů, námětů k řešení a
podobných aktivit. Přesný obsah průvodce samostudiem a jeho jednotlivých kapitol je značně závislý na
typu předmětu a probírané látce. Doporučený obsah a doporučená struktura kapitol z pedagogického
hlediska bude zveřejněna v průběhu února 2010. Předpokládaný rozsah průvodce samostudiem
(cvičebnice) činí 5-8 autorských archů. Na zpracování průvodce samostudiem je v průměru vymezeno
200 hodin a 60 hodin na úpravy po pilotním použití textů při výuce v třetí fázi projektu.
Výstupy mohou být zpracovávány jak pro zveřejnění v tištěné podobě tak v elektronické podobě jako elearningové moduly umístěné v UIS Mendelu v Brně. V případě zveřejnění v e-learningové podobě lze spojit
základní studijní text a průvodce samostudiem do příslušných výukových modulů při respektování
souborného rozsahu obou výstupů (tj. 15-23 AA).
Průběžná kontrola prací na tvorbě studijních opor bude prováděna manažerem projektu v měsíčním
intervalu současně s odevzdáním výkazů práce, kdy jsou jednotliví řešitelé povinni zaslat současný stav
studijní opory v elektronické podobě na e-mailovou adresu manažerovi projektu. Pokud je opora
zpracovávána formou e-learningu, musí manažer projektu obdržet přístupová práva k prohlížení příslušných
e-learningových modulů. Předpokládá se průběžná práce v jednotlivých měsících roku, tj. rozsah textů by
měl každý měsíc narůstat přibližně lineárně.
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