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Návod pro uživatele ISIS 

pro posluchače kurzů Institutu oceňování majetku
1
 

Pro zjednodušení komunikace a administrativy Institut oceňování majetku (dále „IOM“) využívá 

Integrovaný studijní a informační systém (dále „ISIS“), který je zaveden na Vysoké škole ekonomické 

v Praze (dále „VŠE“). 

ISIS funguje jako webová aplikace, která je dostupná na: http://isis.vse.cz. 

Pro přihlášení do ISIS je nutné uživatelské jméno (tzn. username) a heslo. Tyto údaje posluchači 

obdrží od organizačních garantů příslušného kurzu. 

1 Funkcionality ISIS využívané IOM 

Na IOM jsou využity pouze vybrané funkcionality ISIS, patří mezi ně: 

- poštovní schránka 

- dokumentový server 

- portál studenta 

� mimosemestrální kurzy 

� odevzdávárny a rozpisy témat 

� přihlašování na zkoušky 

� list záznamníku učitele 

- testy a zkoušení 

Jednotlivým funkcionalitám ISIS budou věnovány následující kapitoly. 

                                                           

1
 Tento návod je zjednodušený pro potřeby IOM, na úvodní stránce ISIS lze nalézt kompletní dokumentaci 

k systému. 
Zde uváděné příklady se týkají kurzu Oceňování nemovitostí a slouží pro názornost. Posluchači ostatních kurzů 
mají odlišné předměty, a tudíž i odlišné položky ve většině zde uváděných seznamů. Principy fungování systému 
jsou ale identické. 
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2 Poštovní schránka 

Poštovní schránka se nachází v sekci: Osobní management -> Poštovní schránka. 

Mezi obecné funkcionality ISIS patří poštovní schránka, kterou má každý uživatel. 

IOM komunikuje s posluchači kurzů prostřednictvím emailové schránky v ISIS, a proto je třeba 

věnovat vybírání poštovní schránky odpovídající pozornost. 

Emailová schránka v ISIS umožňuje především: 

- vytvářet složky, 

- přeposílat poštu (viz sekce Nastavení), 

- vzdálené čtení pošty (viz sekce Nastavení), 

- zasílání upozornění na mobil (viz sekce Nastavení). 

ISIS také umožňuje nastavit vlastnosti poštovního účtu a chování poštovního systému (viz sekce 

Nastavení -> Základní nastavení). 

Funkce a logika poštovní schránky v ISIS jsou obdobné, jako u veřejně poskytovaných emailových 

účtů (gmail.com, seznam.cz, centrum.cz apod.) či emailových klientů. 

Detailní informace o fungování poštovní schránky v ISIS lze nalézt v 11. svazku (Osobní management) 

dokumentace k systému. Ta je umístěna na hlavní stránce ISIS (http://isis.vse.cz) v sekci: 

Dokumentace ISIS -> Poštovní schránka. Do složky „Oficiální dokumentace“ se vstupuje pomocí šipky 

(  ). 

Posluchači mohou pro přístup k poště využívat také Office 365. Přenastavení si posluchač musí 

provést sám
2
 a používání Office 365 nebude ze strany IOM podporováno. 

3 Dokumentový server 

Dokumentový server se nachází v sekci: Osobní management -> Dokumentový server. 

Dokumentový server slouží v ISIS pro distribuci dokumentů. IOM prostřednictvím dokumentového 

serveru šíří některé materiály. Alternativně jsou materiály zasílány emailem. 

- Někteří lektoři dávají k dispozici podklady k přednáškám, či jiné materiály. Ty jsou umisťovány 
do Dokumentového serveru do příslušné předmětové složky. V případě, že není v ISIS 
příslušná předmětová složka3, jsou materiály umisťovány do obecné složky daného studijního 
oboru (například Oceňování nemovitostí). 

- Do Dokumentového serveru jsou umisťována zadání dílčích povinností (například cvičných 
posudků, seminárních prací apod.). 

- Do Dokumentového serveru jsou též umisťována zadání závěrečných posudků a informace o 
průběhu závěrečné zkoušky. 

                                                           

2
 Více viz http://vc.vse.cz/office365/. 

3
 Týká se především předmětů, které nejsou ukončeny zkouškou. 
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- Nakonec, v obecné složce daného studijního oboru (například Oceňování nemovitostí) jsou 
umístěny všeobecné dokumenty související se studiem (Zkušební řád, Termíny náhradních 
testů apod.) 

Uživatel si může v sekci Osobní management -> Dokumentový server -> Nastavení DS upravovat 

způsob zasílání informací o vložení nových dokumentů. Zejména: 

- zasílání informací o vložení nových dokumentů do složek, ke kterým má uživatel oprávnění; 

- nastavení složky, od které se má strom Dokumentového serveru zobrazovat. 

Doporučujeme ponechat zasílání informací o změnách v Dokumentovém serveru zapnuté, protože 

v případě jakékoliv změny ve složkách, které jsou pro posluchače relevantní, dochází k zaslání 

emailu. 

Příklad stromu Dokumentového serveru posluchače Oceňování nemovitostí
4
: 

 

4 Portál studenta 

Portál studenta se nachází v sekci: Moje studium -> Portál studenta. 

Portál studenta shromažďuje studijní agendu. Zde lze provádět operace týkající se studia, jako: 

- zapisovat si předměty studia (viz bod 4.1), 

- přihlašovat se na zkoušky (viz bod 4.2), 

                                                           

4
 Poznámka: Seznam předmětů nemusí být kompletní. 
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- odevzdávat zadané úkoly (cvičné posudky, seminární práce, závěrečné posudky) – viz bod 
4.3. 

- volit či zadávat téma seminárních prací (viz bod 4.4), 

Dále zde lze nalézt informace o průběhu studia, jako je: 

- hodnocení testů (viz bod 4.5), 

- hodnocení dílčích povinností (viz bod 4.5), 

- známky z jednotlivých předmětů (viz bod 4.6), 

- kontrola plánu studia (viz bod 4.7). 

4.1 Mimosemestrální kurzy 

Mimosemestrální kurzy se nachází v sekci: Moje studium -> Portál studenta -> Mimosemestrální 

kurzy (ikona  ). 

Mimosemestrální kurzy slouží pro zapisování předmětů, které jsou studovány během kurzu na IOM. 

Předmět v ISIS má vždy svůj název (například „Oceňování nemovitostí podle cenových předpisů“) a 

ident (např. „ON_ONCP“). Instrukce pro zapsání předmětů v rámci výukové části kurzu vydává vždy 

garant studia na začátku období. 

Mimosemestrální kurzy také slouží pro zapisování předmětů závěrečných zkoušek, prostřednictvím 

kterých jsou elektronicky odevzdávány závěrečné posudky, nebo se studenti přihlašují na závěrečnou 

zkoušku. 

V aplikaci Mimosemestrální kurzy lze zapsat vybrané předměty tak, že se u nich v sekci 

„Mimosemestrální kurzy, které si právě můžete zapsat“ zaškrtne označující pole a stiskne se tlačítko 

. 

Příklad: 

 

Po potvrzení tlačítka „Přidat označené kurzy“ dojde k zapsání předmětu Znalecká činnost v českém 

právním řádu, ale předmět Závěrečný posudek 2 z tržního oceňování nemovitostí zapsán nebude. 

Některé předměty si posluchači zapsat nemohou, a to zpravidla z následujících důvodů: 

- předmět není v daném období (např. 2014/2015) určen pro zapsání posluchači daného běhu, 

- před zapsáním předmětu musí být splněny předchozí požadavky – například musí být 
odstudovány určité předcházející předměty. To platí zejména pro (platí pro předměty 
závěrečných posudků a předmět závěrečné zkoušky (ON_SZK)). 
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4.2 Přihlašování na zkoušky 

Přihlašování na zkoušky se nachází v sekci: Moje studium -> Portál studenta -> Přihlašování na 

zkoušky (ikona  ). 

Přihlašování na zkoušky je na IOM využíváno především pro přihlašování na vybraný termín 

závěrečných zkoušek. 

Po zapsání předmětu Závěrečná zkouška (ident ON_SZK) si posluchač může vybrat z vypsaných 

termínů závěrečných zkoušek a je-li na vybraném termínu ještě místo, může se na zkoušku přihlásit. 

Pro přihlášení na termín zkoušky slouží ikona  u příslušného termínu. Přihlášení je třeba potvrdit 

tlačítkem  na obrazovce, která se po výběru termínu zobrazí. 

Příklad: 

 

Po stisknutí tlačítka  se zobrazí detailní informace k termínu, který je nutno potvrdit stisknutím 

tlačítka . 

Obdobným způsobem je možné se z termínu odhlásit. Je nutné dodržet lhůty pro přihlášení na termín 

(od – do) a odhlášení z termínu, jinak nebude požadovaná operace provedena. 

Příklad: 

 

4.3 Odevzdávárny 

Odevzdávárny se nachází v sekci: Moje studium -> Portál studenta -> Odevzdávárny. 

Odevzdávárny slouží k elektronickému odevzdání cvičných posudků, seminárních prací, závěrečných 

posudků apod. Aplikace je rozdělena do tří sekcí: 
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- Kam mohu odevzdávat 

- Odevzdávárny s odevzdanými soubory 

- Zavřené odevzdávárny bez odevzdaných souborů 

V sekci „Kam mohu odevzdávat“ jsou zobrazeny všechny odevzdávárny, do kterých může posluchač 

aktuálně odevzdávat soubory. Odevzdání souboru probíhá prostřednictvím ikony  u příslušné 

odevzdávárny. V okně, které se otevře, je třeba vybrat soubor, který posluchač hodlá odevzdat a 

následně potvrdit výběr souboru tlačítkem . 

Pozor, lze odevzdávat pouze soubory do velikosti 5 MB, proto je nutné třeba při přípravě cvičných a 

závěrečných posudků, zejména jejich grafických příloh, upravit velikost souborů! 

Do odevzdáváren lze vložit soubory jakéhokoliv formátu, doporučujeme ale používat soubory typu 

*.pdf, *.doc, *.docx pro zajištění maximální kompatibility. 

Příklad: 
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Pro dokončení je třeba na další obrazovce potvrdit tlačítko , jinak nebude soubor 

regulérně odevzdán a lektor jej neobdrží. 

Příklad: 

 

4.4 Rozpisy témat 

Rozpisy témat se nachází v sekci: Moje studium -> Portál studenta -> Rozpisy témat. 

Rozpisy témat slouží k navržení témat seminárních prací, anebo k přihlášení na jíž vyhlášená témata. 

(využívá se například pro předměty Tržní oceňování nemovitostí II – seminární práce (ON_TON2_SP) 

a Oceňování nemovitostí podle cenových předpisů – seminární práce (ON_ONCP_SP)). 

Návrh vlastního tématu (anebo přihlášení na vyhlášené téma seminární práce) je možné provést po 

kliknutí na ikonu  u předmětového tématu, kam se lze přihlásit (viz obr. níže). 

Obrázek: 
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V případě, že je nastaveno navrhování vlastního tématu, se po stisknutí tlačítka  zobrazí detailní 

informace k balíku témat (zejména termín uzavření) a po stisknutí tlačítka  se 

zobrazí obrazovka, na které lze vlastní téma zadat a potvrdit (viz obr. níže). 

POZOR – po potvrzení tématu ve formuláři (viz následující obr.) nelze již vložené téma měnit. 

Obrázek: 

 

V případě, že jsou vyhlášena témata seminárních prací, se jejich nabídka zobrazí po stisknutí tlačítka 

. Po kliknutí na tlačítko  u vybraného tématu (viz obrázek níže) je možné se na něj přihlásit. 

Obrázek: 

 

Přihlášení je nutné potvrdit stisknutím tlačítka . 

Schválení / zamítnutí tématu bude uvedeno na hlavní stránce rozpisů témat (viz násl. obr. – zde 

příklad zamítnutého tématu). 
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Obrázek: 

 

4.5 List záznamníku učitele 

List záznamníku učitele se nachází v sekci: Moje studium -> Portál studenta -> List záznamníku učitele. 

V Listu záznamníku učitele je možné nalézt: 

- vyhodnocení některých testů (například dosažené body), 

- hodnocení některých dílčích povinností. Například jsou zde vyznačeny chyby, kterých se 
posluchač dopustil ve cvičném posudku z předmětu Tržní oceňování nemovitostí II – cvičný 
posudek (ON_TON2_CP), který vyučuje Ing. Malý). 
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Příklad vyhodnocení testu: 

 

Po kliknutí na ikonu  se zobrazí detaily Listu záznamníku učitele pro daný předmět. 
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Příklad zobrazení hodnocení dílčí povinnosti: 

 

Po kliknutí na ikonu  se zobrazí detaily Listu záznamníku učitele pro daný předmět. 

 

Zde je pro názornost uvedeno, jakých chyb se posluchač dopustil (1-14) ve cvičném posudku z 

předmětu Tržní oceňování nemovitostí 2 (ident ON_TON2_CP). Slučka „N“ značí, že cvičný posudek 

nevyhověl. 

 

4.6 E-index 
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E-index se nachází v sekci: Moje studium -> Portál studenta -> E-index. 

V E-indexu posluchač nalezne informace o předmětech, které měl zapsané v jednotlivých obdobích a 

jejich hodnocení.  

Příklad základního přehledu za celé studium v E-indexu: 

 

Poznámka: Jsou zobrazeny pouze předměty, které posluchač v minulosti absolvoval, anebo je má 

aktuálně zapsány. Přehled nezobrazuje dosud nestudované předměty, které jsou ve studijním 

plnánu. 

4.7 Kontrola plánu 

Kontrola plánu se nachází v sekci: Moje studium -> Portál studenta -> Kontrola plánu. 

V Kontrole plánu si může posluchač ověřit, jaké předměty svého studia již má splněny a jaké 

předměty jsou pro dokončení studia ještě vyžadovány. 
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Příklad Kontroly plánu: 

 

5 eLearning 

5.1 Testy a zkoušení 

Testy se nachází v sekci: eLearning -> Testy a zkoušení. 
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Některé testy jsou na IOM koncipovány jako elektronické testy, které se píši na počítači 

prostřednictvím ISIS. Testy se píší na počítačových stanicích připojených k síti VŠE, a proto posluchači 

nemohou testy psán na svých počítačích. Proto je třeba znát své přístupové údaje (uživatelské 

jméno a heslo), aby se posluchač mohl přihlásit k počítači v učebně
5
 a následně do ISIS. 

Posluchači k  testům v ISIS přistupují přes sekci eLearning -> Testy a zkoušení. 

Testy k vypracování se posluchači zobrazí pouze ve stanovený čas a ve stanovené místnosti v areálu 

VŠE. Posluchač začne test psát klepnutím na tlačítko . 

Po spuštění testu se v levém horním rohu obrazovky zobrazí odpočítávání času testu. V hlavičce testu 

jsou uvedeny poznámky, které zpravidla obsahují instrukce k testu, podmínky jeho vyhodnocení 

(například zodpovězení alespoň 16 otázek) a procentuální hranice pro hodnocení konkrétního testu. 

Příklad testu, který je připraven k vypracování: 

 

 

V uvedené sekci též posluchač může nahlédnout na své výsledky a termíny konání minulých testů, 

které již absolvoval. 

Příklad: 

 

6 Nastavení informačního systému 

6.1 Změna hesla 

Změnu hesla lze provést v sekci: Nastavení informačního systému -> Změna hesla. 

6.2 Odhlášení 

Pro bezpečné odhlášení od ISIS je nutné ukončit prohlížeč. 

                                                           

5
 Přístupové údaje jsou stejné, jako do ISIS. 


