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E-learning o výživě a léčebné výživě, pro další vzdělávání nelékařských 

zdravotnických pracovníků (NZP). 

 

 

 

 

 

 

 

Uživatelský návod 
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Orientace na stránkách e-learningu 

Rozcestníkem e-learningu je horní menu, které Vás odkáže na jednotlivé podstrany: 

  Úvod – hlavní stránka 

  Výukové moduly – rozcestník pro jednotlivé moduly, testy, atp. 

  O projektu – cíle a popis projektu 

  Kontakty – kontakty na společnost Prisco s.r.o. 

  „Přihlášený uživatel“ – možnosti přihlášeného uživatele (úprava profilu, dosavadní výsledky, 

odhlášení) 

Po přihlášení Vás systém přesměruje na podstranu „výukové moduly“, což je v podstatě rozcestník 

pro jednotlivé kategorie a podstránky. 

 

Výukové moduly 

Najdete zde odkaz k zobrazení návodu, diskuzní fórum, soubory ke stažení, poradnu a výpis modulů. 

Kliknutím na daný modul zobrazíte možnosti: 

  Spustit modul – Spuštění výukové části, zaměřené na dané téma. 

  Skripta – Stažení PDF dokumentu se skripty k danému modulu. 

  Pracovní sešit – Stažení dokumentu word s úkoly k danému modulu. 

  Spustit test – Pro odemknutí testu je nutné dokončit daný modul. 

  Certifikát – K odemčení certifikátu dojde po úspěšném splnění testu (80+%).  
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Modul 

Spuštěním modulu se dostaneme na interaktivní prohlížeč stránek, kterým se posouváme dopředu a 

nazpět, pomocí šipek v horní části. 

Uprostřed navigace je informace o zobrazeném modulu a slidu (stránce), po najetí na šipku se vysune 

seznam slidů, díky kterému se např. můžete jednoduše vrátit k určitému tématu. 

 

Interaktivní úkoly 

Během procházení modulu můžete narazit na tzv. interaktivní úkoly, které je nutné správně „vyplnit“. 

Přechod na další stránku pak vyhodnotí jejich správnost. Je-li byť jen jediný úkol na stránce vyplněný 

špatně, musíte jej opravit. Jestliže se ani napodruhé „nestrefíte“ do správné odpovědi, systém Vám 

trochu napoví zvýrazněním správné odpovědi. 
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Interaktivních úkolů je v celém e-learningu hned několik druhů, jedním z nejčastějších je tzv. výběr 

vhodné možnosti. Kliknutím na špiku zobrazíte dostupné možnosti, z nichž jednu vyberete. 

 

Mezi další interaktivní úkoly patří např. přiřazování – Zde máte za úkol tažením myši přiřadit výraz 

k danému významu, nebo obrázku. 

Některé úkoly nevyžadují Vaši okamžitou iniciativu, například narazíte na pokyny vyplnit některou 

úlohu v pracovním sešitu, nebo si pročíst danou látku ve skriptech. 

 

Test 

Projdete-li modul, odemkne se Vám možnost vyplnění testu. Test obsahuje klasické otázky 

s možnostmi  (a, b, c, d, …), kde klikem označíte správnou odpověď – ta se pak zabarví do zelena. 

 

Test není nijak omezen, ani počtem pokusů, ani časovým limitem. Po vyplnění a odeslání testu Vás 

systém přesměruje na stránku „Vaše výsledky“, kde si hned můžete prohlédnout, jak úspěšní jste byli.  
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Vyplněný test s úspěšností nad 79% odemkne certifikát pro daný modul. 

 

Diskuzní fórum 

Diskuzní fórum je místo, kde můžete sdílet své dojmy, nápady a dotazy s ostatními účastníky               

e-learningu.  

Nová zpráva - Do označených kolonek vepište nadpis a text zprávy a kliknutím na zelenou ikonku 

zprávu připnete na stěnu. 

Na zprávy a jejich odpovědi lze přímo reagovat, kliknutím na tlačítko „odpovědět“. 

 

Poradna 

Poradna pracuje na podobném principu, jako klasický chat. Nahoře vidíte, zda je lektor online – 

pokud ano, můžete s ním živě chatovat. Pokud není online, jednoduše napište svou zprávu – odpověď 

lektora Vám dorazí také na e-mail. 

Poradit se můžete také s registrovanými účastníky kurzu, stačí je na pravé straně označit. 

 

Dokumenty ke stažení 

Na této stránce bude lektor kurzu sdílet zajímavé dokumenty, které by Vám mohly pomoci při studiu. 

 

 

 

 


