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Anotace závěrečné práce: Cílem této diplomové práce je analýza současného stavu eLearningu,

dostupných výukových pomůcek a návrh vlastní výukové pomůcky

pro předmět Operační a systémová analýza.

Práce je rozčleněna do pěti částí. Po úvodu následuje přesná formulace

cíle práce, jeho konkretizace na cíle dílčí a popis metodiky provádění

práce. Náplní třetí kapitoly jsou teoretická východiska pro zadané

téma. Čtvrtá část se zabývá analýzou a srovnáním existujícího

softwarového vybavení. Výsledky této analýzy jsou interpretovány a

hodnoceny v poslední části spolu s návrhem prototypu vlastní výukové

pomůcky.

Anotace závěrečné práce ENG: This graduation project deals with the analysis of the actual state of the

eLearning, teaching aids available and the proposal of the proper

teaching aid for subject The Operations and System Analysis.

The whole project is divided into the five parts. The first one is the

introduction, the second part defines and concretises the main goal and

used methods of this thesis. Further chapter contains theoretical

explications of the given topic from the point of view of several

authors and other resources. The fourth part pursues the comparison

and analysis of the existing software. The results of this analysis, their

presentation and evaluation you can find, together with the proper

teaching aid prototype, in the last chapter.
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