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Školení e-learning – jarní cyklus I

Není nutné absolvovat všechna setkání, přihlašování přes vzdělávací portál 
UK, vždy ve středu od 9:00 – 11:30 hod., v učebně EDIS, hotel Krystal

• 04. 3. Administrace a tvorba kurzu v Moodlu
• 11. 3. Možnosti komunikace v Moodlu
• 18. 3. Sběr a hodnocení studentských prací v Moodlu
• 25. 3. Rozvíjení spolupráce v Moodlu
• 01. 4. Testování v Moodlu
• 08. 4. Známky a sledování aktivity studentů
• 23. 4. Adobe Connect a Streamservery (čtvrtek 14:30 – 16:00 hod.)



Školení e-learning – jarní cyklus II

Zelená posluchárna, Celetná 20, středa14:00-16:30 hod., přihlašování přes 
vzdělávací portál UK

• 22. 4. Administrace a tvorba kurzu v Moodlu
• 29. 4. Sběr a hodnocení studentských prací v Moodlu
• 04. 5. Základní práce s e-portfoliem Mahara, pondělí 16:00–17:30 

hod.,učebna Edis
• 06. 5. Testování v Moodlu

Přednáška

• 15. 4. Využití wikisystémů ve výuce, Velká zasedací síň, RUK, 13:30-15:00



Skupinová školení Moodle na pracovištích 

Uskutečněná školení:

• 1.LF, Katedra adiktologie
• PedF, Katedra psychologie
• ÚJOP, Mariánské Lázně
• FSV, Katedra ruských a východoevropských studií

Plánovaná a probíhající školení:

• Právnická fakulta – různá pracoviště
• ÚJOP, Centrum Krystal a ostatní pražská střediska
• FF, Středisko vědeckých informací



Přednášky na téma autorské právo a e-learning

Tematicky navazují na přednášku Zaměstnanecká díla a autorské právo 
JUDr. Tomáše Dobřichovského.  Vždy v úterý 14:30 – 16:00 v Modré 
posluchárně, Celetná 20, přihlašování přes vzdělávací portál UK.  

• 04. 2. Autorské právo a e-learning, zásady a legislativa, 
JUDr. Zuzana Císařová

• 03. 3. Licence Creative Commons, JUDr. Irena Holcová
• 17. 3. Účinná obrana proti zneužití autorského práva v 

akademickém prostředí, JUDr.  Veronika Křesťanová, Dr.
• 07. 4. Školní práce studentů a autorské právo, JUDr. Petra 

Žikovská 



Plánovaná témata přednášek

• ABC Learning design workshop – metoda, kterou uplatňují některé 

evropské univerzity např. UCL. Tato metoda slouží k převedení 

prezenční formy výuky na blended learning nebo čistý e-learning. 

• Metodika převrácené třídy

• Metodika tvorby MOOC 



Metodika e-learningu

Zabývá se problematikou tvorby a provozu online kurzů určených pro 
výuku, a to buďto formou blended learning (jako podpora prezenční 
výuky) a nebo čistě e-learningovou formou (v distančním studiu)

• Dostupná zde:

https://dl.cuni.cz/metodika/

Metodika se nezabývá problematikou virtuálním mobilit a výměn.

https://dl.cuni.cz/metodika/


E-learning na UK v číslech

Oceníme statistické informace o stavu e-learningu 
z jednotlivých fakult a pracovišť.



Přehled 

rok 2019

Počet dotazů 

na helpdesku 
moodle-help@ruk.cuni.cz

Celkem dotazů: 612

Celkem nových 

kurzů: 1388

mailto:moodle-help@ruk.cuni.cz


Celkem 612 dotazů

• Uživatelský účet
✔ Přihlášení do systému

✔Dva účty

✔Hledání kurzů

• Administrace kurzu
✔ Změna názvu

✔ Založení, kopírování, 
odstranění kurzu

✔ Přidání uživatele do 
kurzu

✔ Známky

• Obsah kurzu
✔Úkoly

✔ Testy

• Různé 
✔ Vydání e-materiálů

✔Hostování kurzů

Analýza dotazů na helpdesku Moodlu
rok 2019



Moodle pro verzi systému 3.6

• Návody k verzi systému 3.6 jsou aktualizovány  na stránkách 
Centra pro podporu e-learningu (podpora uživatelů => 
návody)

https://dl.cuni.cz/podpora/

• Léto 2020 – přechod na verzi systému 3.8

• Výpadky v moodlu byly způsobeny nárůstem uživatelů a 
nedostatkem místa na serveru. Problém je vyřešen.

https://dl.cuni.cz/podpora/


Turnitin

Opatření rektora 15/2019 - Porovnávání textů závěrečných prací a 
habilitačních prací a jejich ukládání v meziuniverzitních a 
mezinárodních databázích prací (účinnost OR: 1. 10. 2019)

• Od října 2019 probíhá automatizovaná kontrola originality závěrečných 
prací v SISu s využitím sy. Theses a Turnitin. Turnitin je nově 
přímo integrován do SISU (není nutné se hlásit do Feedback Studia).

• Kontrola i habilitačních prací

• V návaznosti na toto opatření proběhla (s proběhnou) školení 
příslušných zaměstnanců.

• K dnešnímu datu bylo systémem Turnitin (v rámci jeho integrace do 
SISu) zkontrolováno více než 1500 závěrečných prací.



Adobe Connect

• Připravujeme aktualizaci systému na verzi 10.6.1.
• Uživatelské prostředí kompletně v HTML5.

• Konference a webináře pro účastníky ve webovém prohlížeči (HTML5) nebo 

aplikaci.

• Automatický převod PPT a PPTX do HTML5.

• Přechod na doménu https://connect.cuni.cz

• Druhé čtvrtletí 2020.

• Stručný návod: Jak uskutečnit webinář
• https://dl.cuni.cz/wp-content/uploads/Webinare-Adobe-Connect.pdf

https://connect.cuni.cz/
https://dl.cuni.cz/wp-content/uploads/Webinare-Adobe-Connect.pdf


Streamserver
https://stream.cuni.cz

• Videoserver určený k ukládání a přehrávání videí v chráněném          
režimu (po přihlášení CAS) nebo volném režimu (veřejný přístup)

• Výuková videa se vkládají do kurzů Moodle, a sdílí na webových 
stránkách fakult, kateder, v SIS, na serveru Wikiskripta.eu apod. 

• V provozu jsou streamservery lékařských fakult, FTVS, PedF a 
celouniverzitní server (https://stream.cuni.cz)

• Jednotlivé fakulty a součásti UK mohou požádat o zřízení vlastního 
streamserveru. Služba je bezplatná. 

• V případě zájmu o vlastní streamserver nebo publikování videí napište 
správci: tomas.nikl@ruk.cuni.cz

https://stream.cuni.cz/
https://www.wikiskripta.eu/w/Home
https://stream.cuni.cz/
mailto:tomas.nikl@ruk.cuni.cz


Povolení přehrávání videí na jiných serverech 
a serverech třetích stran

• Opatření se týká zveřejňování videí umístěných na Streamserverech.

• Přehrávání na jiných serverech a serverech třetích stran je nutné 

povolit v administraci záznamů.

• Bez povolení přehrávání na externích serverech se video vložené do 

kurzu Moodle nepřehraje!

• V současnosti to platí i pro volně přehratelná videa!





Wikisystémy

Eduard Petiška vypracoval v rámci projektu Zvýšení kvality vzdělávání 
na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce dvě prezentace
umístěné zde: https://dl.cuni.cz/wikipedia/

Základní práce s wiki systémy

• Charakteristika wikisystémů, dále se zaměřuje na wikipedii, která je 
nejrozšířenějším wikisystémem a často inspiruje pobodné projekty

Vzdělávací okruh Základní práce s wiki systémy

• v této prezentaci jsou sumarizovány poznatky z publikace

https://dl.cuni.cz/wikipedia/


Platforma MOOC

https://mooc.cuni.cz/

• Momentálně obsahuje 23 otevřených online kurzů

Italian front 1915 – 1917 along the Isonzo river

European prevention curriculum

Kurzy v projektu ReSTI

• Další kurzy se připravují 

eJUK (asi 10 kurzů) 

Prevence rizikového chování
Kvalita otevřených vzdělávacích zdrojů pro VŠ vzdělávání

https://mooc.cuni.cz/


Děkuji za pozornost


