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11. března 2020: Zákaz prezenční výuky na VŠ v ČR

 „Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: osobní přítomnost studentů 

na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 

a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 

pozdějších předpisů.“ 

(web MZ ČR 10.3.2020)
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 „Mimořádná opatření se netýkají distanční výuky, distančního 

zkoušení, e-learningu, termínů distančního odevzdání kvalifikačních prací 

a jiných studijních plnění. Zkoušky je možné uskutečňovat prostředky dálkové 

komunikace (telefon, e-mail, videokonference apod.) “ 

(https://www.msmt.cz/nouzovy-stav-a-vysoke-skolstvi)



10. září 2020: ???
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 Jednotlivé VŠ = samostatné subjekty

 Příklady přípravy VŠ na ZS 2020/21:

Univerzita Karlova (3.9.): Doporučení k přípravě na hybridní 

formu výuky v zimním semestru.
https://www.lf2.cuni.cz/fakulta/clanky/prohlaseni-nazory-

eseje/vyjadreni-rektora-uk-prof-tomase-zimy-k-aktualni-situaci

VUT (31.8.): Roušky pro studenty a další osoby (mimo 

zaměstnance VUT) - povinné  mimo výuku.
https://www.vutbr.cz/koronavirus

https://www.muni.cz/koronavirus/univerzitni-semafor
MUNI (31.8.): Univerzitní semafor 

(např. žlutá = výuka nad 50 osob pouze distančně, 

doporučuje se uzavřít počítačové učebny,…)

 Metodický pokyn NAÚ k využívání nástrojů distančního vzdělávání vprezenční akombinované formě studia 

vakademickém roce 2020/2021 (27.8.) https://www.nauvs.cz/attachments/article/156/RNAU-Podklady-

2020-29-0_Distancni_vzdelavani_AR_2020-2021.pdf
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Campus-Wide licence v ČR a SR  
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Speciální Covid-19 licence (3/2020 – 31.8.2020)

 MATLAB, Simulink + ~40 toolboxů

 Individuální instalace na domácích počítačích učitelů i studentů

 MATLAB online

 V ČR využily 3 univerzity
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Možnosti Campus-Wide licence při distanční výuce 



7

Možnosti Campus-Wide licence při distanční výuce:

Informační zdroje 

https://www.mathworks.com/matlabcentral/topics/distance-learning.html

 Kurz Teaching with MATLAB

https://www.mathworks.com/learn/teaching-with-matlab.html

 Distance Learning Community

 Blog Loren Shure:

– 2.3.2020:

– 2.9.2020:

Keep Teaching through Distance Learning

Tips for Moving your Lab-based Classes Online

https://blogs.mathworks.com/loren/2020/03/23/keep-teaching-through-distance-learning/
https://blogs.mathworks.com/loren/2020/09/02/tips-for-moving-your-lab-based-classes-online/
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Základní rysy Campus-Wide licence

„MATLAB Access for Everyone, Anywhere“Motto:

Možnosti instalace:

Síťové - do učeben a laboratoří školy

Individuální lokální - i na domácích počítačích zaměstnanců i studentů školy

Designated Computer instalace

* Kromě:

DO Qualification Kit,

IEC Certification Kit

Akademická licence = využití pro:

Výuku, studium, vědu a výzkum (kromě komerčního)

Publikace

Studentské soutěže, hobby, …

Zahrnuje:

Kompletní konfiguraci produktů*

MATLAB Parallel Server s neomezeným počtem procesů

Přístup přes MATLAB Portal

Další služby (cloudové služby, online kurzy, Grader, …)
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Celkem 16 online kurzů 

https://matlabacademy.mathworks.com/

 > 100 hodin kurzů
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MATLAB Online a MATLAB Drive

https://www.mathworks.com/products/matlab-online.html

 MATLAB ve webovém prohlížeči
– práce s MATLABem bez nutnosti instalace, 

– MATLAB Web Desktop 

• přístup odkudkoli prostřednictvím webového 

prohlížeče

– vždy v aktuální verzi

– k dispozici MATLAB + Simulink + 22 toolboxů, 

– Využití společně s MATLAB Drive (5 GB)

– sdílení dat s kolegy, studenty,…

(MATLAB Online je k dispozici také pro udržované

individuální licence, studentské a Home licence) 
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MATLAB Grader

https://www.mathworks.com/products/matlab-grader

 Interaktivní výuka

– Tvorba interaktivních úloh a jejich distribuce studentům

– sdílení úloh s dalšími instruktory

 Automatizované hodnocení úloh

– okamžitá zpětná vazba

– analýza úspěšnosti (studenta, skupiny)

 Integrace s Learning Management System

– Moodle, Canvas, ...

 Připravené úlohy v rámci Courseware
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Příklad MATLAB Portálu:

https://www.mathworks.com/academia/tah-portal/brno-university-of-technology-31462990.html



Zítra: 

1. ukázka použití MATLAB Grader

Jiří Nárožný (učitel)
a

Martina Mudrová (student)

2. ukázka MATLAB online a MATLAB mobile

Martin Foltin
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