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Abstrakt: Tento článek se zabývá problematikou zavádění a využití multimediálních studijních 
opor a e-learningu do procesu prezenční a kombinované výuky a oblasti celoživotního 
vzdělávání pro veřejné finance. 

Abstract: This Work is concerned with the problems of implementation  and development 
multimedia learning and e-learning into the process of full-time study and combined training 
and into sphere lifelong training on the topics public finance. 
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Úvod 
Tento článek vznikl v rámci projektu FRVŠ 3312/2006. 

Využití aplikace on-line výuky je na katedře ekonomie a managementu, Fakultě informatiky 
a managementu, Univerzitě Hradec Králové tradiční a dlouhodobé. Základním důvodem 
tvorby kurzů e-learningu je skutečnost, že na fakultě probíhá kromě výuky studentů 
prezenčního studia také výuka studentů kombinované formy studia a distanční kurzy 
celoživotního vzdělávání. 

Fakulta poskytuje dostatečné technické zázemí s přístupem na internet v učebnách pro 
přednášky a cvičení jak pro vyučující, tak pro studenty. 

On-line výuka 
Pro vytvoření a zpracování on-line výuky bylo na Univerzity Hradec Králové zvoleno 
prostředí Web CT, které splňuje nároky na zabezpečení e-learningu. Dostatečně studentům a 
účastníkům kurzů zpřístupňuje obsah modulu včetně studijních materiálů, umožňuje 
komunikaci mezi studenty a vyučujícím, nabízí podporu studia prostřednictvím práce ve 
studijních skupinách a zabezpečuje zpětnou vazbu při prověřování vědomostí.  

V rámci modernizace předmětů na Fakultě informatiky a managementu bylo přistoupeno 
k převedení, úpravě a také přepracování stávajících výukových materiálů v elektronické 
podobě e-learningové verze WebCT 4.1 do aplikace ve verzi WebCT 6.0. 

Jako součást tohoto převodu bylo potřeba použité zdroje modifikovat tak, aby z nich bylo 
možné vytvářet elektronická skripta, sylabus přednášek a cvičení, materiály k výuce 
(prezentace v Power Pointu) a komplexní e-learningové kurzy.  

V oblasti veřejných financí jsou doposud v on-line zpracovány následující kurzy: 

• Veřejné finance, 
• Ekonomika a finanční management škol, 
• Hospodaření - financování obcí, 
• Public finance. 

Při prezenční formě studia jsou kvalitní přednáška a cvičení základem. Kurzy zpracované 
v elektronické formě, WebCT, přednášející chápe jako určitý doplněk, který rozšiřuje 
možnosti klasické výuky. 
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Z jiného pohledu je třeba hodnotit využití on-line výuky pro kombinovanou formu studia či 
distanční formu studia v celoživotním vzdělávání. Zde nabývá on-line výuka na důležitosti se 
svým nezastupitelným místem. 

Veřejné finance, Public finance (v angličtině) 
Výuka povinného předmětu Veřejné finance pro obor Finanční management, bakalářské 
studium, se zabývá veřejnými statky a jejich financováním, analýzou celého rozpočtového 
procesu státu, kraje, obce, příjmovou a výdajovou stránkou rozpočtů, postupem a zásadami 
při jejich sestavování. 

Modernizovaný kurz nabízí: 

• sylabus přednášek a cvičení, 
• kalendář, 
• studijní materiály strukturované do částí: název kapitoly, cíl, klíčová slova, text 

studijního materiálu, shrnutí, otázky k zamyšlení, 
• prezentace přednášek v Power Pointu, 
• slovník pojmů, 
• odkazy na vybrané www stránky, 
• testy k ověření znalostí, 
• komunikaci s vyučujícím a ve studijních a pracovních skupinách, 
• možnost odeslání seminární práce, 
• elektronická skripta. 

Výuka Veřejných financí s přednáškami probíhá v prezenční formě studia. 

Ve cvičeních studenti prezenční a kombinované formy studia prezentují seminární práci 
zvoleného veřejného rozpočtu, zpravidla v Power Pointu, tato je předem odeslána a umístěna 
na serveru Oliva UHK. 

Seminární práce studentů se zabývá se úlohou veřejných financí, veřejného rozpočtu a veřejné 
správy, postavením obce (kraje) jakožto územním samosprávním celkem. 

Část seminární práce je zaměřena na představení vybrané obce: historický vývoj, popis 
kulturních památek na území obce, přiblíží vodstvo, klima, geografické charakteristiky, počet 
a strukturu obyvatelstva, rozlohu i polohu města na území České republiky, kvalitu života 
v obci, studenti analyzují  kulturní, sportovní a vzdělávací možnosti, nabídku aktivit pro volný 
čas. 

Práce analyzuje obec i z hlediska zaměstnanosti, obchodu, bankovnictví, dopravní 
obslužnosti…Pozornost je věnována  organizacím ve vlastnictví obce, příspěvkovým 
organizacím i  majetkovým spoluúčastem. 

Studenti představí orgány, občany obce (kraje) a hospodaření s majetkem. Dále popíší pojetí, 
funkce, zásady sestavení a skladbu zvoleného veřejného rozpočtu, analyzují příjmovou 
a výdajovou stranu rozpočtu. 

Do samostatné části jsou vloženy strukturované části rozpočtu, celá verze veřejného rozpočtu 
je přílohou práce. Veškeré údaje používané při prezentaci práce vycházejí ze schválených 
rozpočtů a upravovaných verzí. Pozornost je věnována zadluženosti obce a dalším 
charakteristikám, např. přepočtu výdajů na veřejné statky na jednoho občana atd. 

K vypracování práce studenti používají dostupných zdrojů z internetu a materiálů, které byly 
poskytnuty na odborné konzultaci se zastupiteli obcí. 
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Hospodaření – financování obcí 
Předmět vznikl při řešení projektu Zvýšení kvality managementu obcí do pěti tisíc obyvatel 
vyhlášeném Ministerstvem pro místní rozvoj. Cílem bylo vytvořit distanční kurz pro 
vzdělávání starostů malých obcí. 

V distančním kurzu navazuje na další e-learningové moduly práva, managementu, 
marketingu, informační a komunikační technologie, evropské integrace… Projekt byl 
zaměřen na potřeby optimálního rozvoje královéhradeckého a pardubického regionu a jejich 
obcí, na účelné využití jejich vlastních zdrojů a potenciálu. Těžiště projektu spočívá ve 
vytvoření kurzu ke zlepšení úrovně znalostí managementu regionální a místní správy v obcích 
do 5.000 obyvatel. 

Struktura e-learningového kurzu je obdobná jako u předchozího předmětu:  

• sylabus přednášek, 
• kalendář, 
• studijní materiály strukturované do částí: název kapitoly, cíl, klíčová slova, text 

studijního materiálu, shrnutí, otázky k zamyšlení, 
• slovník pojmů, 
• odkazy na vybrané www stránky, 
• testy k ověření znalostí, 
• komunikace s lektorem, 
• elektronická skripta. 

Podmínkou pro absolvování kurzu je vypracování práce Veřejný rozpočet obce, její 
prezentace a řízená diskuse při její obhajobě. 

Ekonomika a finanční management škol 
Předmět Ekonomika a finanční management škol vznikl při řešení grantu zadaného 
Královehradeckým krajem a při přípravě materiálů pro akreditaci bakalářského studijního 
oboru Školský management. Cílem bylo vytvořit distanční kurz pro vzdělávání ředitelů škol 
a školských zařízení. 

V distančním kurzu navazuje na další e-learningové moduly práva, psychologii, řízení školy, 
vedení lidí, informační a komunikační technologie, cizí jazyk… 

E-learningový kurz je upraven do částí:  

• sylabus přednášek, 
• kalendář, 
• studijní materiály, 
• slovník pojmů, 
• odkazy na vybrané www stránky, 
• testy k ověření znalostí, 
• komunikace s lektorem, 
• elektronická skripta. 

Podmínkou pro absolvování kurzu je vypracování práce Analýza financování školy, její 
prezentace a řízená diskuse při její obhajobě. 

Závěr 
S rozšiřujícím se využíváním moderních informačních a komunikačních technologií se stále 
více k zefektivnění výuky a celoživotnímu vzdělávání využívají moderní prostředky 
didaktické techniky a nové formy integrující různé formy získání informací.    
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Využití e-learningu na vysokých školách a profesní růst v praxi má řadu výhod: 

• je výrazně levnější než klasická prezenční forma vzdělávání, 
• není vázán na přítomnost lektora při přednášce, 
• umožňuje individualizovat studium podle potřeb a znalostí každého účastníka kurzu, 
• on-line výuka je vhodná i pro velký počet účastníků kurzů, 
• důležitým rysem vzdělávacích zdrojů je, že mohou být upravovány (editovány) a poté 

znovu použity,  
• schopnost opakovaného použití snižuje náklady. 
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