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CourseWare 
 editace předmětu 

1, Ke svému předmětu 

1.1, Po přihlášení do portálu přejdete do sekce „Studium a výuka“ a její podsekce „Courseware“. 

 



1.2, V Courseware (CW) se přepnout do editačního režimu linkem „Předměty-vývoj“. 

 

 

1.3, Na svůj předmět se dostanete buď přes položku levého menu „Vývoj - Moje předměty“ nebo jak 

je na obrázku přes položku téhož menu „Vývoj - po fakutách“ – na další podstránce vyberete vaši 

fakultu o další krok vaši katedru – zde např.: „Katedra aplikované ekonomie“, a nakonec požadovaný 

předmět – zde jako příklad „Manažerská psychologie“. 

 

 

2, Editace portletu  

Nyní můžete editovat některé portlety pomocí ikonky tužky v pravém horním rohu portletu. 

 

! - Upozornění – needitovat portlety obsahující „IS/STAG“ v nadpisu 

Portlety u nichž je v nadpisu „IS/STAG“ již dostaly svůj obsah automaticky ze STAGu – tyto portlety 

buď nepůjdou editovat, nebo ručně editovaný obsah nahradí obsahem ze STAGu během své 24 

hodinové aktualizace.  



2.1 Editace portletu seminář 

2.1.1 Kliknete na ikonku tužky. 

 

 

2.1.2 Vyplníte buňky tabulky a uložte tlačítkem „Uložit“. 

 

2.2 Editace portletu Studijní materiály 

2.2.1a Pro editaci „Další doporučená literatura“ klikněte na ikonu tužky u tohoto portletu. 

Poznámka: 

- Portlet „Předmět – literatura KAE/MPS – IS/STAG“ generuje svůj obsah ze STAGu a tím by se ruční 

editace vždy za 24 hodin přepsaly, proto pro další literaturu použijte portlet pod ním - „Další 



doporučená literatura“. 

 

 

2.2.1b Vložíte obsah do textového pole jednoduchého textového editoru. A uložíte tlačítkem 

„Uložit“. 

 



2.2.2a Pro editaci „Studijní materiály“ klikněte na ikonu tužky u tohoto portletu. 

 

2.2.2b Zde je portlet „Studijní materiály“ v editačním módu.  

1 – zvolíte typ: soubor, odkaz (na web), oddělovač (pouze vizuální rozčlenění dokumentů) 

2 – Pomocí tlačítka „Procházet“ najdete na svém počítači soubor, který chcete uploadovat. 

3 – Vyplníte krátký popis souboru. 

4 – Název 

5 – Viditelnost, tj. kteří uživatelé můžou soubor vidět. 

6, Uložíte tlačítkem „Uložit“ jako u všech portletů. 

 

 

 



3. Nápověda 

 

Nápovědu k příslušnému portletu získáte kliknutím na otazník vedle ikonky tužky. 

 

 

4, V tomto případě se otevírá nápověda k Aktualitám. 

 Objeví se okno s přesměrováním na stránky nápovědy. 

a)  Horní link vede na celkovou nápovědu ke všem portletům,  

b) spodní link je k portletu, z jehož otazníku se spustila nápověda. 



 

5, Nápověda k příslušnému portletu. 

 


