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Projekt MAFIDIS+ a jeho cíle 
 

Projekt má současně několik cílů:  

 Poskytnout praktickou pomoc vzdělávacím organizacím v problematice konkrétního využívání 
IKT a eBusinessu v podnikání a při styku malých podniků s veřejnou správou, a to konkrétně 
v podmínkách kraje Vysočina. 

 Vytvořit nástroj, který pomůže posílit povědomí o možnostech IKT v podnikání - zejména 
u malých firem, mikrofirem a osob samostatně výdělečně činných, a naučit tyto malé 
a střední podnikatele efektivně využívat IKT ve prospěch rozvoje své firmy 

 Dát k dispozici školícím institucím v kraji inovovaný vzdělávací program a e-learningový kurz, 
který bude dále využitelný pro další nabídku vzdělávání  
 

Obsah projektu MAFIDIS+ je zaměřen především na živnostníky (do 2 zaměstnanců), mikrofirmy (do 9 

zaměstnanců) a malé firmy do 49 zaměstnanců). Projekt si klade za cíl podpořit začínající podnikatele, 

zejména malé firmy a osoby samostatně výdělečné činné, a to tak že je seznamuje s možnostmi 

Internetu a jeho výhodami, které Internet přináší pro podnikání, ať už se jedná o komunikaci 

s bankou, s obchodními partnery či s úřady. Spolu s „chytrým“ využitím informačních a 

komunikačních technologií (IKT) může Internet uspořit náklady a čas, jejichž „správná“ výše je při 

každém podnikání alfou a omegou budoucího úspěchu.  Druhou, avšak neméně důležitou věcí, 

kterou musí mimo jiné každý podnikatel řešit, je, aby se o jeho produktech dozvěděli potencionální 

zákazníci. I zde hraje Internet zásadní roli, vzhledem k tomu, že nezná hranice a tak umožnuje 

„snadno“ propagovat nabízené zboží a služby po celém světě. Pomineme-li potřebnou jazykovou 
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výbavu, stačí vlastně jen znát moderní způsoby a vhodné „elektronické“ nástroje pro tzv. internetový 

marketing.  

Shrneme-li všechny výše zmíněné oblasti, jedná se tedy o průřez znalostí o e-businessu, e-

governmentu, o reklamě a marketingu na Internetu a v neposlední řadě o moderních IKT. Protože 

správná orientace v dané problematice znamená relevantní a kvalitní znalosti, je celý projekt založen 

na vzdělávání právě v těchto oblastech. Konkrétně se jedná o vytvoření vzdělávacího programu a 

jeho následnou transformaci do moderního e-learningového nástroje, v němž si podnikatelé i jejich 

zaměstnanci významně zvýšují svou informační gramotnost ve vztahu ke svému podnikání. 

Realizátorem projektu je nezisková organizace EPMA - Agentura pro evropské projekty & 

management, partnerem projektu je pak Okresní hospodářská komora Jihlava.  

EPMA je neziskovou organizací, která byla založena krajem Vysočina a Sdružením BMI v polovině 

roku 2004. Posláním agentury EPMA je podporovat mezinárodní projektovou spolupráci mezi 

evropskými regiony a regionálními partnery. 

 

Okresní hospodářská komora Jihlava je samostatný subjekt (právnická osoba) organizovaný v rámci 

sítě Hospodářské komory ČR zřízené na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře 

České republiky a Agrární komoře České republiky. Jejím hlavním úkolem je podporovat 

podnikatelské aktivity, prosazovat a chránit zájmy svých členů v rámci kraje respektive regionu 

Vysočina.  

Projekt MAFIDIS+ (Malá firma v digitální ekonomice a informační společnosti na Vysočině, 

CZ.1.07/3.2.09/01.0009) je finančně podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (ESF) a realizuje se za podpory Okresní Hospodářské komory Jihlava, která 

poskytla technické zázemí pro provoz e-learningového serveru.  

 

  

http://www.epma.cz/poslani
http://www.hkjihlava.cz/
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Vzdělávací portál www.elearning.mafidis-plus.info 
Aby tento cíl projektu - podpořit začínajícího podnikatele orientovat se v digitální ekonomice a 

informační společnosti – mohl být dosažen, bylo nutné najít k tomu vhodnou formu vzdělávání. Proto 

projekt MAFIDIS+ vytvořil v prvé řadě vzdělávací portál, kde jsou potřebné znalosti poskytovány 

metodou e-learningu. Je zde zpřístupněn kurz, jehož studium je vedeno podobně, jako se odvíjí 

průběh každého podnikání – od jeho zahájení až po rozvoj firmy, kdy podnikatel optimalizuje činnost 

společnosti a podnikatelské aktivity. Jako u každého vzdělávacího procesu, i tento vzdělávací kurz 

obsahuje testy, které mají za úkol prověřit nabité znalosti.  Jejich úspěšné složení je završeno 

získáním certifikátu. 

 

Obrázek  - Studijní plán projektu MAFIDIS+ 

 

Nabídka obsahu vzdělávacího portálu k volnému využití vzdělávacím 

institucím 
Druhým, neméně důležitým cílem projektu MAFIDIS+ je nabídka obsahu kurzu různým vzdělávacím 

institucím, které mohou kurz využívat v rámci svých aktivit, například při organizaci rekvalifikačních 

kurzů apod. To muže přinést i vedlejší efekt následného snižování nezaměstnanosti v ČR, respektive 

v kraji Vysočina. Proto je kurz primárně koncipován jako kurz volně přístupný na Internetu.   

file:///C:/Users/Jirka/Dropbox/Články/www.elearning.mafidis-plus.info
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Obsah vzdělávacího portálu www.elearning.mafidis-plus.info 
 

Jak bylo výše uvedeno, studium kurzu probíhá e-learnigovou formou, kdy jeho jednotlivé oblasti 

studia odpovídají „životním“ situacím, tak jak je zná každý podnikatel – ať už se jedná o věci kolem 

zahájení podnikání, či o problematiku inzerce a marketingu, popřípadě o komunikaci s úřady.  

V e-learningové podobě se nabízí 2 způsoby studia, spojených s volbou uživatele procházet informace buď 

klasickým způsobem od modulu k modulu, nebo sledovat průvodce a procházet informace podle logiky rozvoje 

podnikání. 

 

 

Obrázek  - Vstup na vzdělávací portál 

Studijní materiály pokrývají ucelenou řadu témat seřazených do tzv. vzdělávacích modulů. Na konci 

každého modulu je k dispozici test určený k ověření nabytých znalostí. 

 

Modul Internetový marketing a elektronický obchod 
První téma tohoto modulu je věnováno marketingu obecně a metodám jak využít výhod Internetu při 

tvorbě a realizaci marketingové strategie a plánu.  Velká část je věnována tzv. přímému marketingu, 

zejména nabídkovým e-mailům. Dále se v něm popisuje jak optimalizovat firemní web z hlediska jeho 

snadného nalezení webovými vyhledávači (optimalizace SEO), a co je to copywriting  a jak snadno 

file:///C:/Users/Jirka/Dropbox/Články/www.elearning.mafidis-plus.info
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inzerovat na Internetu. Druhé téma se zabývá realizací firemních webových stránek. Stručně je zde 

popsán princip tvorby webových stránek, co je to kód html. Dozvíte se, jak lze webové stránky 

vytvořit „svépomocí“ nebo jak zadat vytvoření webových stránek profesionálům. Téma obsahuje část 

věnovanou umístění „webu“ na Internet a zřízení vlastní Internetové domény. Třetí téma popisuje 

principy a legislativní rámec elektronického obchodování. Jedna kapitola se věnuje realizaci vlastního 

e-shopu.  Naleznete zde popis způsobů placení při elektronickém obchodování a rovněž část věnující 

se distribuci zboží. Čtvrté téma pak zahrnuje problematiku elektronických aukcí a tržišť pro výběrová 

řízení státní správy a samosprávy. V tématu se dozvíte principy fungování elektronických aukcí a 

orientaci v českém prostředí e-aukcí a tržišť. 

Modul Efektivní vyhledávání a využívání informací 
První téma toho modulu popisuje principy vyhledávání na Internetu a seznamuje čtenáře s postupy 

jak vyhledávat na Internetu. Druhé téma se věnuje informačním zdrojům, jako jsou různé internetové 

oborové portály věnované konkrétnímu obsahu, například stavebnictví lesnictví apod. Naleznete zde 

přehled nejvýznamnějších českých a světových vyhledávacích služeb včetně informačních zdrojů 

státní správy jako jsou obchodní rejstřík či insolvenční rejstřík nebo registr ekonomických subjektů. 

Třetí téma se zabývá problematice vyhledávání potencionálních zákazníků, ale dotýká se i 

problematiky vyhledávání zaměstnanců či dodavatelů. 

Modul On-line komunikace s úřady 
Tento modul se obecně věnuje službám e-governmentu a je zaměřen na způsoby elektronické 

komunikace s úřady. První téma tohoto modulu vysvětluje principy on-line komunikace s úřady, 

popisuje problematiku systému datových schránek, elektronických podatelen a v neposlední řadě 

webových stránek úřadů a systému kontaktních míst CzechPoint. Vysvětluje, co by pro takovou on-

line komunikaci s úřady mělo mít k dispozici počítačové pracoviště a popisuje základní prostředek pro 

elektronickou komunikaci – elektronický formulář. Druhé téma je věnováno elektronickému podpisu 

a asymetrické kryptografii, což jsou nástroje a řešení nezbytné pro bezpečnou komunikaci. Ve třetím 

tématu se čtenář seznámí s konkrétními způsoby on-line komunikace s úřady. V posledním čtvrtém 

tématu jsou uvedeny konkrétní příklady, které ukazují typické situace, jako jsou například daňová 

přiznání či povinná hlášení zdravotním pojišťovnám nebo České správě sociálního zabezpečení.  

Modul D – průřezový modul 
Průřezový modul má za cíl shrnout nabité poznatky z obsahu předchozích modulů a doplňuje 

informace v nich neuvedené. V prvním tématu se zabývá problematice zahájení podnikání, v druhém 

tématu se pak zabývá možnostmi, jak si zjednodušit procesy a šetřit náklady na podnikání.  

Shrnutí 
Textové obsahy kurzů mohou být staženy v podobě „knih“. Kromě toho, kurz obsahuje vizuály - ty se 

skládají jak ze schémat, diagramů a obrázků, a taky z odkazů na ilustrační výuková videa. Internetové 

odkazy jsou nedílnou součásti  znalostní báze vzdělávacího kurzu, protože ilustrují informace 

z textové části jako příklady ze současné praxe, ale není možné zkopírovat  a dodat obsah informací 

z těchto odkazů.  

Součástí vzdělávacího programu jsou také zkušební testy, cvičení a příklady.  

Součásti vzdělávacího programu je systém na vytvoření evaluačních dotazníků on-line a další nástroje 

pro generování statistických přehledů výsledků práce studentů apod., pro podporu metodické práce 
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lektorů.  Dále je tady sada nástrojů pro komunikaci jak mezi lektorem a žákem, tak žáků mezi sebou 

(diskuzní forum  a systém on-line nebo emailové komunikace lektora s žákem).  

 

Co je LMS Moodle  
 

Moodle je softwarový balíček pro tvorbu a výuku elektronických kurzů na internetu. Jedná se o 

neustále  se vyvíjející projekt. Moodle je poskytován zdarma jako Open Source software spadající pod 

obecnou veřejnou licenci GNU. To v zásadě znamená, že je chráněn autorskými právy, ale poskytuje 

přitom uživatelům značnou svobodu. 

Platforma Moodle je modulární – skládá se z jednotlivých komponent, které jsou spravovány 

z administračního rozhraní. Umožňuje administrátorům aplikace přidávat, odebírat a spravovat 

jednotlivé komponenty, a to poměrně jednoduchým způsobem, který nevyžaduje velké technické 

znalosti systému. Použitím základních modulů platformy Moodle může administrátor obsahu 

editovat jednotlivé lekce, testy, hodnocení, uživatelské účty, nastavení práv a rolí, apod. Projekt 

MAFIDIS+ rozšiřuje tyto základní funkcionality a přidává další, například pokročilé statistiky, 

monitoring, atd. Vytvořený systém může pomoct rovněž identifikaci dalších vzdělávacích potřeb 

začínajících podnikatelů nebo malých a středních firem v kraji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více informaci na www.mafidis-plus.info 

 

Kontakt na realizátora projektu: 

Agentura pro evropské projekty a management, www.epma.cz 

Email: info@epma.cz 

 

http://www.mafidis-plus.info/
http://www.epma.cz/
mailto:info@epma.cz

