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Vedlejší specializace v ISIS 

1 Úvod 

Aplikace Vedlejší specializace je v ISIS určena pro registraci zájmu studentů 

o vedlejší specializace a jejich výběr do vedlejších specializací. 

Vedlejší specializace je součástí navazujících magisterských studijních programů 

VŠE. Student musí získat za vedlejší specializaci 30 evropských kreditů (EC), tj. čtvrtinu ze 

120 EC na navazujícím magisterském studiu. U většiny vedlejších specializací je rozsah pokryt 

5 předměty o 6 EC. 

Aplikace Vedlejší specializace je rozdělena do následujících etap: 

 Příprava katalogu 

Systémový integrátor fakulty (SIF) může kdykoliv připravit na další semestry (úseky) 

katalog vedlejších specializací fakulty. Pro jednotlivé VS je do ISIS vložen název VS, garant 

a administrátor VS. Pro VS je možné definovat omezení přihlášení do VS (např. zákaz pro 

studenty vyjmenovaných oborů, programů, fakult či forem). Pro jednotlivý úsek je možné 

upřesnit kapacitu, charakteristiku, podmínky přihlášení, poznámky a webovou stránku VS. 

Pro jednotlivé VS lze nastavit, zda pro VS probíhá výběrové řízení. 

 Výběrové řízení 

Pokud je pro VS nastaveno konání výběrového řízení, musí garant či administrátor připravit 

parametry výběrového řízení. Aby je mohl připravovat, musí být nastaven intervalový milník 

Výběrové řízení specializací. Parametry lze připravovat před začátkem milníku. Součástí 

výběrového řízení může být elektronický test (včetně rozřazení registrovaných zájemců do 

dílčích termínů), odevzdávárna (např. pro motivační dopis), bodovací arch (např. pro body 

dle prospěchu z bakalářského studia). 

 Registrace 

V době intervalového milníku Registrace specializací mohou studenti registrovat svůj zájem. 

Musí splnit podmínky registrace VS: 

 Musí studovat magisterské či navazující magisterské studium. 

 Nesmí již mít zapsánu VS. 

 Musí jim být povolena alespoň jedna VS. (Je možné, že všechny VS jsou pro ně zakázány, 

např. pro studenty distanční či kombinované formy). 

Student si může v různých prioritách zaregistrovat neomezené množství VS. 

 Automatizovaný zápis 

Asi do hodiny od okamžikového milníku Automatizovaný zápis dojde k automatizovanému 

zápisu vedlejších specializací zaregistrovaným studentům. Nejprve jsou uspokojeni zájemci, 

kteří si vybrali VS s prioritou 1. Pokud je zájemců více, jsou přednostně uspokojeni zájemci 

s vyšším počtem bodů z výběrového řízení (popř. dle kritéria počet získaných kreditů, počet 

ztracených kreditů). Na zbylá místa jsou zařazeni zájemci s prioritou 2, 3 atd. Případná další 

volná místa je možné obsadit v etapě Ruční zápis. 

 Ruční zápis 

V době intervalového milníku Ruční zápis se mohou studenti přímo zapisovat na zbývající 

volná místa ve VS. Garantům a administrátorům je k dispozici možnost zrušit či doplnit 

zápis zvolených studentů. 

 Studijní evidence 

Asi do hodiny od konce intervalového milníku Ruční zápis dojde ke kopii studentů 

zapsaných v aplikaci Vedlejší specializace do aplikace Studijní agenda. Teprve potom se 

mohou studenti registrovat na předměty v příslušných skupinách předmětů dle studijního 

plánu VS. Také teprve potom vidí zápis studenta do VS studijní referentky. 

Další výklad vychází z ilustrativního příkladu registrace 12 studentů na vedlejší 

specializaci 2MI Informační a prezentační technologie v praxi. Dva z registrujících se studentů 

si VS 2MI registrují až v prioritě 2. Pro VS 2MI je vypisováno výběrové řízení se třemi 

kritérii: 

 až 50 bodů za prospěch v bakalářském studiu, 

 až 25 bodů za motivační dopis, 
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 až 25 bodů za e-test (5 výběrových otázek ze 4 možností, z nichž jediná je správná, po 

5 bodech). 

2 Příprava katalogu 

Katalog VS připravuje SIF ve spolupráci s garanty: 

 Z hlavní nabídky zadá v sekci Studijní systém odkaz Studijní oddělení. 

 Ve Studijním oddělení vybere v sekci Studijní systém fakulty a univerzity odkaz Evidence 

hlavních a vedlejších specializací. 

 V evidenci HS a VS je vhodné zadat filtr pro Vedlejší specializace se stavem aktivní (viz obr. 

1). 

OBR. 1: EVIDENCE HLAVNÍCH A VEDLEJŠÍCH SPECIALIZACI 

 
 

Význam tlačítek v řádku VS: 

 Nároky: Podmínky vstupu do VS. Nárok může být pozitivní (např. studium navazujícího 

magisterského studia) či negativní (např. studium v distanční formě či pro VS nevhodné 

hlavní specializace). 

 Období: Podrobné parametry VS v jednotlivých obdobích (garant, kapacita, webová stránka, 

charakteristika, podmínky, poznámka, přepínač výběrového řízení). 

 Upravit: Základní parametry VS (název, anglický název, zkratka, druh, akreditační stav). 

 Specializace: Garanti a administrátoři VS. 

V obr. 2 je příklad nároků pro VS 2MI. Pro specifikaci nároků je možné využití 

parafikátory: 

 Studia dané fakulty a stupně, 

 Studia dané fakulty, formy a stupně, 

 Studia dané formy, 

Nároky 
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 Studia daného běhu, 

 Studia daného oboru, 

 Studia daného oboru a formy, 

 Studia daného programu, 

 Studia daného stupně, 

 Studia daného stupně v zadaném nebo vyšším semestru, 

 Studia fakulty. 

OBR. 2: DEFINICE NÁROKŮ 

 
 

Detailní informace do katalogu se zadávají pro jednotlivá období (viz obr. 3). 

OBR. 3: DETAILNÍ INFORMACE O VS 

 
 

Období 
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Základní parametry VS jsou shodné s parametry hlavních specializací. Akreditační 

stav umožňuje filtrovat seznam VS. Všechny parametry jsou povinné (viz obr. 4). 

OBR. 4: ZÁKLADNÍ PARAMETRY VS 

 
 

Garanti a administrátoři jsou dohledáváni ze seznamu osob v ISIS (viz obr. 5). Může 

jich být více. Garant pro VS je upřesňován pro jednotlivá období. V katalogu je uváděn garant 

platný pro konkrétní období. Administrátor má stejná editační a prohlížecí práva jako garant, 

není však zveřejněn v katalogu. Jako administrátor bývá uváděn vedoucí katedry a sekretářka 

či další učitel, který pomáhá při přípravě evidence vedlejší specializace. 

OBR. 5: GARANTI A ADMINISTRÁTOŘI VS 

 

3 Výběrové řízení 

Pokud je nastaven milník Výběrové řízení specializací, je možné pro vedlejší 

specializace s výběrovým řízením upřesnit parametry výběrového řízení: 

 Z hlavní nabídky zadá garant či administrativa v sekci Studijní systém odkaz Administrativa 

VS. 

 Zobrazí se nabídka oblastí administrativy VS (viz obr. 6). 

 Klepneme do odkazu Správa výběrových řízení. 

 Zobrazí se seznam VS, pro něž jsme v detailní charakteristice (viz obr. 3) zaškrtli pole 

Výběrové řízení. 

 Vybereme VS klepnutím do šipky ve sloupci Vybrat. 

Upravit 
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OBR. 6: OBLASTI VS 

 
 

 Můžeme využít tři nástroje výběrového řízení: odevzdávárnu, e-test a bodový arch. 

Připravíme nejprve odevzdárnu: 

 V horní nabídce klepneme do odkazu Odevzdávárny. 

 Klepneme do tlačítka Přidat novou odevzdávárnu.
1
 

 Definujeme parametry odevzdávárny obdobně jako při zakládání běžné odevzdávárny 

v předmětu (název, zkratka, kdy bude uzavřena, pokyny, maximální počet bodů). 

 Klepneme do tlačítka Uložit zadané údaje. 

 V seznamu odevzdáváren otevřeme odevzdávárnu klepnutím do tlačítka ve sloupci Otevření 

(viz obr. 7). 

OBR. 7: SEZNAM ODEVZDÁVÁREN 

 
 

E-test se připravuje v následujících krocích: 

 V eLearningových projektech připravíme projekt (v příkladu projekt Manažerská 

informatika) a v něm testovou bázi v účelové složce (v příkladu 5 otázek ve složce Otázky 

výběrového řízení).
2
 

 Připravíme vzor testu (v příkladu nazvaný Test pro výběrové řízení).
3
 Vzor testu obsahuje 

mj. dobu trvání testu, rozsah zobrazování výsledků studentům a výběr otázek ze složek. 

 Připravíme obecný test: 

 V hlavní nabídce v sekci eLearning klepneme do odkazu Obecné e-testy. 

                                                           
1 Odevzdávárnu a bodový arch lze přidat až po zahájení registrací VS. 
2 Z hlavní nabídky klepneme v sekci eLearning do odkazu eLearningové projekty. Vybereme vhodný projekt. V horní 

nabídce klepneme do odkazu Testové báze. Klepnutím do odkazu Přidat složku přidáme vhodnou složku a v ní 

připravíme otázky. 
3 V rámci e-projektu klepneme v hlavní horní nabídce do odkazu Nástroje scénáristy a v dílčí nabídce do odkazu 

Vzory testů. 

Odevzdávárna 
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 Vybereme období, pro nějž probíhá registrace, např. LS 2010/2011. 

 V portálu obecných testů klepneme do tlačítka Vytvořit nový test podle připraveného vzoru 

(v příkladu Manažerská informatika: Test pro výběrové řízení). 

 V parametrech nového testu vybereme do pole Typ hodnotu test pro vedlejší specializace. 

Další parametry ponecháme dle vzoru. Klepneme do tlačítka Přidat test. 

 V seznamu testů (viz obr. 8) klepneme do tlačítka ve sloupci Termíny. 

OBR. 8: SEZNAM OBECNÝCH TESTŮ 

 
 

 Klepneme do tlačítka Přidat termín. 

 Pro termín zadáme název (v příkladu 1. termín, 2. termín) a časové omezení, v němž lze 

test psát. 

 Dále můžeme upřesnit skupinu studentů, pro něž bude test určen (např. výběrem fakulty) a 

omezit učebnu, na níž lze test psát. 

 Klepneme do tlačítka Uložit termín. 

 Takto můžeme přichystat více termínů (v příkladu dva termíny). 

 V seznamu testů klepneme do tlačítek Zveřejnit zadání a Zveřejnit výsledky. 

 Obecný test využijeme ve výběrovém řízení: 

 V hlavní nabídce v sekci Studijní systém klepneme do odkazu Administrativa VS. 

 V seznamu oblastí vybereme oblast Správa výběrových řízení. 

 Vybereme VS. 

 V horní nabídce klepneme do odkazu Správa testů a vyplníme parametry nového testu (viz 

obr. 9) a klepneme do tlačítka Přidat test. 

OBR. 9: PARAMETRY E-TESTU 

 
 

Bodový arch automaticky obsahuje sloupce připravených odevzdáváren a e-testů. 

Můžeme doplnit další sloupce. Doplníme sloupec pro body za prospěch v bakalářském studiu: 

 V horní nabídce správy výběrových řízení klepneme do odkazu Bodový arch. 

 Klepneme do tlačítka Správa obecné části. 

Bodový arch 
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 Přidáme sloupec s parametry: 

 Název: Prospěch v bakalářském studiu 

 Zkratka: Prospěch 

 Max. počet bodů: 50 

 Klepneme do tlačítka Přidat. 

4 Registrace 

Při splnění podmínek registrace (viz kap. 1), se může student registrovat na VS: 

 Z hlavní nabídky zadá v sekci Moje studium odkaz Portál studenta. 

 V řádku svého magisterského studia klepne do tlačítka ve sloupci Registrace/Zápisy na VS. 

 V horní nabídce jsou k dispozici tři odkazy: Katalog, Registrace, Statistika registrací. 

V katalogu je seznam dostupných (studentovi nezakázaných VS) prvotně seřazený dle 

kódů VS: 

 Klepnutím do názvu VS student zobrazí informace o vybrané VS (viz obr. 10). 

OBR. 10: INFORMACE O VS V KATALOGU 

 
 

Katalog 
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 Klepnutím do tlačítka tiskárny ve sloupci Tisk informací lze zobrazit informace o VS ve 

formátu PDF. 

 Klepnutím do tlačítka Tisk brožury pod seznam VS lze exportovat informace o všech VS do 

formátu PDF. 

Registrace se provádí výběrem vedlejších specializací zaškrtnutím v seznamu po 

klepnutí do odkazu Registrace v horní nabídce (viz obr. 11) a klepnutím do tlačítka Registrovat 

pod seznam VS. (V příkladu si student registruje VS 2CR a 2MI.) 

OBR. 11: REGISTRACE VS 

 
 

 Po výběru VS může student posunem klepnutím do šipek měnit prioritu registrovaných VS či 

některé VS odstranit z registrace (viz obr. 12). 

OBR. 12: ZMĚNA PRIORITY VS 

 
 

Registrace 
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Student může klepnutím do odkazu Statistika registrací zobrazit aktuální statistiku na 

všechny VS školy, na něž se registroval alespoň jeden student (viz obr. 13). 

OBR. 13: STATISTIKA REGISTRACÍ 

 
 

Po registraci VS se v horní nabídce doplní další možnosti
4
: 

 Prohlížení registrace: Rekapitulace provedených registrací. 

 Výběrová řízení: Přehled testů a odevzdáváren. 

 Výsledky a přehledy: Bodové výsledky a výsledky zápisu na VS. 

Registrované studenty učitel rozdělí na termíny e-testů: 

 V oblastech administrativy VS vybere Správa výběrových řízení. 

 Vybere VS. 

 V horní nabídce vybere odkaz Správa testů. 

 Klepneme do šipky ve sloupci Termíny. 

 Doplní termíny testů (v souladu s termíny z obecných termínů, viz obr. 14). 

OBR. 14: TERMÍNY TESTŮ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

 
 

 V oblastech administrativy VS vybere Přidělování termínů testů. 

                                                           
4 Pro zobrazení plné nabídky je nutné vyjít znovu z hlavní nabídky osobní administrativy. 
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 Vybere VS. 

 Vybere E-test. 

 V horní části vybere termín. Ve spodní části vybere studenty na tento termín a klepne do 

tlačítka Přiřadit termín (viz obr. 15). 

OBR. 15: PŘIŘAZENÍ TERMÍNU TESTU 

 
 

Dále předpokládáme, že studenti vyplnili e-test a odevzdali motivační dopis do 

odezvdávárny. Učitel přidělil body za motivační dopis. Nyní doplníme v roli učitele body za 

prospěch v bakalářském studiu: 

 Vybereme oblast Správa výběrových řízení. 

 Vybereme VS. 

 Klepneme v horní nabídce do odkazu Bodový arch. 

 Nad tabulkou klepneme do odkazu váž. průměr. 

 Dvakrát klepneme do odkazu Váž. průměr v nadpisu sloupce, čímž seřadíme zájemce dle 

prospěchu v bakalářském studiu. Doplníme body za Prospěch (viz obr. 16). 

 Nejlepšímu zájemci přidělíme v příkladu 50 bodů, dalším vždy o 4 body méně. Poznámky 

k tabulce: 

 Zájemci Pavel Němejc a Ian Tollet si registrují VS až ve 2. prioritě, nebudou tudíž při 

kapacitě 8 a 12 zájemcích vybráni. 

 Ze zbývajících 10 zájemců mají nejnižší počet bodů Lukáš Šátek (44), Eva Opatrná (56) a 

Ľubomíra Juriková (56). Mezi Evou Opatrnou a Ľubomírou Jurikovou rozhodnou další 

kritéria (počet získaných kreditů, počet ztracených kreditů). 

 Body jsou smyšlené, studenti reální. Jedná se o stávající studenty VS 2MI z FMV. Jejich 

prospěch je velmi dobrý a tak snad odpustí jeho uvedení v obrázku. 

Body  

za prospěch 
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OBR. 16: DOPLNĚNÍ BODŮ ZA PROSPĚECH 

 
 

 Výběrová řízení: Přehled testů a odevzdáváren. 

 Výsledky a přehledy: Bodové výsledky a výsledky zápisu na VS. 

Student si může průběžně prohlížet výsledky částí výběrového řízení. 

 Z hlavní nabídky zadá v sekci Moje studium odkaz Portál studenta. 

 V řádku svého magisterského studia klepne do tlačítka ve sloupci Registrace/Zápisy na VS. 

 V horní nabídce klepne do odkazu Výběrová řízení. 

OBR. 17: REKAPITULACE TESTŮ A ODEVZDÁREN STUDENTA 

 
 

 Klepnutím do odkazu Výsledky a přehledy student zobrazí přehled výsledků pro jednotlivé 

VS (viz obr. 18). 

OBR. 18: VÝSLEDKY A PŘEHLEDY STUDENTA 

 
 

Učitel může průběžně prohlížet seznam zaregistrovaných studentů: 

 Vybere oblast Přehled studentů zaregistrovaných na VS. 

Výběrová 
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 Vybere VS. 

 Seznam či jeho část může vytisknout či zájemcům poslat hromadný e-mail (viz obr. 19). 

OBR. 19: SEZNAM ZAREGISTROVANÝCH STUDENTŮ 

 
 

 Obdobně učitel může zobrazit seznam zapsaných studentů v oblasti Přehled studentů 

zapsaných na VS. 

Po milníku automatizovaný zápis jsou studenti zapsáni do VS v rámci aplikace 

Vedlejší specializace. 

Student vidí výsledek, když v registracích klepne do odkazu Výsledky a přehledy (viz 

obr. 20). 

OBR. 20: VÝSLEDKY A PŘEHLEDY STUDENTA IAN TOLLET 

 
 

Garant nebo administrativa vidí seznam přijatých: 

 Vybere oblast Přehled studentů zaregistrovaných na VS. 

 Vybere VS. 

 V seznamu studentů je doplněn sloupec Přiděleno. Zde garant nebo administrativa vidí, zda a 

v kolikátém pořadí byla přidělena VS zájemcům (viz obr. 21). Ze studentek s rovným 

počtem bodů byla přijata studentka Ľubomíra Juriková, neboť měla více získaných kreditů. 

(Eva Opatrná nezískala dosud žádný, neboť je v 1. semestru.) 

Automatizovaný 

zápis 
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OBR. 21: PŘEHLED STUDENTŮ ZAREGISTROVANÝCH NA VS 

 
 

V etapě Ruční zápisy mají učitelé dostupnou oblast Přiřazování specializací 

studentům. V ní mohou měnit rozhodnutí o zařazení studentů do VS (viz obr. 22): 

 Studentům nevybraným v automatizovaném zápisu mohou VS přiřadit i nad kapacitu (např. 

v obr. 22 byla přidána VS nad kapacitu Evě Opatrné). 

 Naopak mohou odebrat studentům specializaci přidělenou ve výběrovém řízení. 

 Nemohou přidávat VS studentům, kterým byla přidělena jiná VS. 

 Nemohou přidávat VS studentům, kteří si jí neregistrovali. 

OBR. 22: PŘIŘAZOVÁNÍ SPECIALIZACÍ STUDENTŮM 

 
 

Ruční zápis 
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Studenti se v etapě Ruční zápisy mohou zapisovat do volné kapacity. V horní nabídce 

registrací mají studenti s nepřidělenou VS nově dostupný odkaz Ruční zápis a mohou si zapsat 

pro ně dostupnou VS (viz obr. 23). 

OBR. 23: RUČNÍ ZÁPIS VS 

 
 

Teprve po skončení etapy Ruční zápis dochází automaticky k přenosu dat z aplikace 

Vedlejší specializace do studijní agendy. Teprve potom: 

 Student může registrovat předměty VS ve skupinách předmětů VS. 

 Studijní referentka vidí u studenta zapsanou vedlejší specializaci. 

 Studijní referentka může i nadále odebírat či přidávat VS (bez ohledu na kapacitu VS). 

 Garant a administrativa vidí v oblasti Přehled studentů zapsaných na VS seznam zapsaných 

studentů (vytvářený ze studijní agendy), který může filtrovat dle období přijetí (viz obr. 24). 

Je také možné vypisovat pouze studenty do úspěšné státní zkoušky, tj. počet studentů, kteří 

právě studují VS. Klepnutím do odkazu ve sloupci Studijní plán je možné zobrazit nesplněné 

studentovi povinnosti, tj. zjistit, co studentovi ve skupině VS ještě zbývá dostudovat. 

OBR. 24: SEZNAM ZAPSANÝCH STUDENTŮ 

 
 

Milník Ruční zápis je možné nastavit znovu. Každé nové ukončení vyvolá přenos 

studentů přijatých do VS do studijní agendy. 

Příklad nastavení milníků: 

Milník Odkdy Dokdy 

Registrace specializací 3. 1. 2011 13:00 20. 1. 2011 23:59 

Výběrové řízení specializací 21. 1. 2011 4:00 21. 1. 2011 20:00 

Automatizovaný zápis na specializace 21. 1. 2011 21:00  

Ruční zápis specializací 22. 1. 2011 8:00 24. 1. 2011 23:59 

Registrace předmětů 4. 1. 2011 13:00 26. 1. 2011 23:59 

Ruční zápis specializací 27. 1. 2011 8:00 8. 2. 2011 23:59 

Zápis – 3. kolo 10. 2. 2011 8:00 12. 2. 2011 21:00 

Zpracoval: T. Kubálek dle stavu k 21. 12. 2010. 
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