
E-LEARNING: NABÍDKA ŠKOLENÍ (PODZIM 2020) 
 
Knihovna FF UK připravila sérii podzimních školení pro akademické pracovníky Filozofické fakulty, která jsou 

zaměřená na e-learningové nástroje Moodle, Turnitin a Adobe Connect. Školení na sebe nenavazují, pouze 

pokud se hlásíte na některý zabývající se pokročilejší prací s Moodle, je předpokládáno, že již máte alespoň 

základní znalosti tohoto systému.  

 

Na školení se přihlašujte prostřednictvím formuláře ZDE. 
 

Turnitin – základní práce se systémem & feedback studio 
Turnitin je nástroj, kterým je kontrolována originalita závěrečných prací odevzdaných prostřednictvím SIS. 

Zároveň je to nástroj, který lze využívat i při běžné výuce pro sběr menších úkolů (podobně jako Moodle). Toto 

školení vám pomůže jak s orientací v samotném systému, tak zejména s orientací v protokolu kontroly 

podobnosti, který je vygenerován po odevzdání závěrečné práce v SIS. 

 

Toto školení je plánováno v těchto termínech:  

úterý 13. 10. 2020 od 10:00 
pondělí 9. 11. 2020 od 10:00 

čtvrtek 10. 12. 2020 od 10:00 
 
 

Moodle – základní seznámení s nástrojem & organizace kurzu 
Tento seminář je určen především pro ty zájemce, kteří s e-learningovým nástrojem Moodle nemají žádné nebo 

jen minimální zkušenosti a rádi by ho v budoucnu pro výuku používali. Seznámíme se se základními funkcemi 

Moodlu, s tím jak tam vytvořit kurz a jak ho následně strukturovat. Ukážeme si, jaké studijní materiály můžete 

studentům přes Moodle nasdílet a jak přes Moodle zadávat a opravovat úkoly. 

 

Toto školení je plánováno v těchto termínech:  

pondělí 21. 9. 2020 od 10:00 

středa 21. 10. 2020 od 14:00 

 

Moodle – testování 
Tento seminář je určen pro ty z vás, kteří již nějaké základní zkušenosti s Moodlem máte a plánujete s jeho 

pomocí studenty testovat. Cílem je seznámení účastníků se základy tvorby testů, nastavení známkování, 

vkládání různých typů testových otázek a jejich hodnocením. 

 

Toto školení je plánováno v těchto termínech:  

úterý 27. 10. 2020 od 10:00 

úterý 24. 11. 2020 od 10:00 

 

Moodle – komunikace & spolupráce v kurzu 
Na tomto semináři se budeme zabývat nástroji Moodlu, které slouží pro vzájemnou komunikaci uživatelů, 
nástroji pro synchronní i asynchronní komunikaci učitele se studenty. Také se podíváme na nástroje 
pro získávání zpětné vazby. Zejména to budou tyto funkce: oznámení a zprávy, Quickmail (odesílání e-mailů 
studentům prostřednictvím Moodlu), E-mail my teacher, Chat, Fórum, Wiki, Anketa, Průzkum, Dotazník a 
dotazování. 
 

Toto školení je plánováno v těchto termínech:  

úterý 10. 11. 2020 od 10:00 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=m-XLcZ_12Em-2W3mtkaJF-IoC82C6PRKoaX_ZTYuI7RUMlY4V1JLTkozNU5UOTFUMEIyQ1NISTdLOC4u


Moodle – sledování plnění & statistiky kurzu 
Zajímá Vás, zda studenti využívají všechny studijní materiály, které pro ně v Moodlu připravujete? Chcete 
sledovat, zda skutečně plní své povinnosti? Moodle pro to nabízí několik nástrojů, které vám umožní nastavit 
například povinnost splnění některých zadání nebo si následně nechat generovat různé statistiky. 
 
Toto školení je plánováno v těchto termínech:  

úterý 1. 12. 2020 od 10:00 

 

Adobe Connect – Pořádání webinářů 
Na tomto semináři se seznámíme s nástrojem Adobe Connect, který můžete využívat k pořádání online 

přednášek, tzv. webinářů. Ukážeme si, jak vytvořit konferenční místnost a jak do ní pozvat posluchače. 

Samozřejmě se také dozvíte, jak samotný webinář zrealizujete a jak ho ovládat. 

 

Toto školení je plánováno v těchto termínech:  

úterý 6. 10. 2020 od 10:00 

 

 

 

Na školení se přihlašujte prostřednictvím formuláře ZDE. 

 
Všechna školení se konají v Týmové studovně Knihovny Jana Palacha. V případě, že nebude možné školení 
uspořádat prezenčně, nahradíme je webináři. 
 

Pokud budete mít zájem si práci s nástroji i prakticky vyzkoušet, je potřeba, abyste měli k dispozici notebook 

s připojením k internetu (v místnosti je výborný signál na wi-fi síť eduroam, ke které mají všichni zaměstnanci 

přihlašovací údaje, popř. lze využít síť ff-visitors, ke které se připojíte za pomoci svého mobilního telefonu). 

Zároveň je nezbytné, abyste znali své přihlašovací údaje do CAS, přes který se přihlašuje do Moodle, Turnitinu 

i Adobe Connect. Pokud budete chtít zapůjčit notebook od Knihovny FF, dejte nám to vědět předem 

v přihlašovacím formuláři (i v tomto případě je ale nezbytné, abyste se dokázali připojit k síti wi-fi).  

 

Kapacita jednotlivých seminářů je omezena, z toho důvodu vždy po registraci vyčkejte na e-mail potvrzující 

vaši přihlášku. 

 

Pokud se vám ani jeden z nabízených termínů nehodí, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu 

(elearning@ff.cuni.cz), můžeme se domluvit buď na vypsání dalšího termínu, nebo například na osobní 

konzultaci. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=m-XLcZ_12Em-2W3mtkaJF-IoC82C6PRKoaX_ZTYuI7RUMlY4V1JLTkozNU5UOTFUMEIyQ1NISTdLOC4u
https://www.ff.cuni.cz/knihovna/oborove-a-prirucni-knihovny/hlavni-budova-ff-uk-nam-jana-palacha-2/knihovna-jana-palacha/tymova-studovna-a-jeji-rezervace/
http://manualy.ff.cuni.cz/images/1/18/LVT_-_Informace_pro_nove_zamestnance.pdf
http://manualy.ff.cuni.cz/images/1/18/LVT_-_Informace_pro_nove_zamestnance.pdf
mailto:elearning@ff.cuni.cz

