Elektronická výuka

Možnosti náhradní výuky v době platnosti zvláštních omezení dle nařízení vlády a rektora UK (viz. 1 , 2 ).
• Všechny učebny v budově děkanátu 3. LF UK jsou vybaveny potřebným hardware, rezervace učeben (v budově A
) pro vytvoření záznamu přednášky se provádní přes aplikace elektronického rozvrhu
• Informování studentů a zveřejňování odkazů na živé přenosy či záznamy výuky probíhá přes aplikaci elektronického
rozvrhu ( http://rozvrh.lf3.cuni.cz )
• Aktualizované studijní materiály se vkládají do aplikace Výuka ( http://vyuka.lf3.cuni.cz )

Meet 3. LF UK
•
•
•
•

Nová přímá komunikační platforma pro vedení seminářů s přimou (hlasovou) komunikací se studenty, sdílení
obrazovky a diskuze.
Jednoduché založení/spuštění jedním kliknutím z aplikace elektronického rozvrhu.
Studenti se k probíhající výuce připojí pomocí odkazu v aplikaci elektronického rozvrhu (jeden klik na odkaz).
více informací:
•
http://napoveda.lf3.cuni.cz/slug/meet-lf3-cuni-cz
• živé konzultace každý pracovní den mezi 9.00 a 9.30 zde - https://meet.lf3.cuni.cz/it

Streaming YouTube Live
•
•

Online živé vysílání frontální výuky s využitím fakultního YouTube Live kanálu a aplikace OBS Studio.
více informací:
•
http://napoveda.lf3.cuni.cz/slug/youtube-live-obs
•
https://youtu.be/Lf5AhU3HsR8

Webináře Adobe Connect
•
•

Nástroj určený pro webináře a semináře s vysokou mírou interakce se studenty (doporučený počet účastníků max.
25). Nevhodný pro frontální výuku - přednášky a semináře s nízkou, resp. střední mírou interakce se studenty.
více informací:
•
https://dl.cuni.cz/adobe-connect/
•
http://napoveda.lf3.cuni.cz/slug/adobe-connect

Záznam přednášky pomocí OBS Studio
•

Přednášku lze zaznamenat do video souboru pomocí aplikace OBS Studio (viz. bod Streaming YouTube Live ),
vytvořený video soubor bude umístěn na streaming servery UK ( http://stream.cuni.cz ).

Komentované PowerPoint prezentace
•

https://support.office.com/cs-cz/article/vytvo%C5%99en%C3%AD-videa-z-prezentace-c140551f-cb37-4818b5d4-3e30815c3e83

Moodle
•
•
•
•
•

Moodle je portál pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů na internetu.
více informací:
•
https://dl.cuni.cz/
•
https://dl.cuni.cz/mame-nove-navody/
Centrum pro podporu e-learningu RUK nabízí možnost účasti v online webináři v prostředí Adobe Connect
seznamujícího se základními funkcemi Moodle - "Moodle pro začátečníky” - středa 18. 3. od 10:00 do 12:00 hod.
Webinář se uskuteční v konferenční místnosti v Adobe Connect na adrese: https://el.lf1.cuni.cz/moodle-zakladniskoleni
více informací - https://dl.cuni.cz/webinar-moodle-pro-zacatecniky/

Odesílání videozáznamů výuky ke zpracování
•
•

Videozáznamy výuky vytvořené pomocí apikace OBS Studio lze odeslat ke zpracování a publikaci na streaming
serverech UK.
Každému zájemci/pracovišti bude na požádání ( vypocetni@lf3.cuni.cz ) vytvořena separátní stránka pro upload
velkých souborů chráněná heslem.
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•

Po zpracování a uložení videa na streaming servery UK bude autor informován a bude mu předán odkaz na
zveřejněné video, tento odkaz pak může autor podle vlastního uvážení použít v sekci "záznam výuky" elektronikého
rozvrhu či jako odkaz na studijní materiál v aplikaci Výuka.
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