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Prostředí

Podpora v rámci projektu MŠMT
Technická

 

podpora
Údržba operačních systémů

 

a jejich profylaxe
Údržba a provoz prostředí

 

Moodle
Zakládání

 

kurzů
Provoz kurzů
Zálohování

 

kurzů
Přechod na nové

 

verze Moodle
Počešťování

 

nových verzí
Programátorská

 

podpora

Podpora pro autory kurzů

 

z

 

oblasti technické

 

i pedagogické
Manuály pro práci s Moodle
Pravidelné

 

konzultační

 

hodiny pro pedagogické

 

aspekty e-learningu
Prezenční

 

kurzy
Práce s Moodle
Zpracování

 

videa
Tvorba prezentace v PowerPointu
Didaktická

 

specifika e-L
Metodika tvorby e-L projektů
Tvorba webové

 

stránky (základy HTML)
Právní

 

podmínky v oboru DiV a další…
Distanční

 

kurz
Pedagogické

 

aspekty e-learningu

Webové

 

stránky

 

http://epv.cuni.cz

http://epv.cuni.cz/


Počet kurzů
 

na centrálních serverech UK 
podle jednotlivých fakult

2006 -
 

238 kurzů

Kurzy na dl.cuni.cz
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Národní knihovna ČR

Inovační podnikání Univerzity Karlovy

Lékařská fakulta v Plzni

Fakulta humanitních studií

3. lékařská fakulta

Ústav výpočetní techniky

1. lékařská fakulta

ÚJOP

Pedagogická fakulta

Matematicko-fyzikální fakulta

Teologické fakulty

Fakulta sociálních věd

2. lékařská fakulta

Filozofická fakulta

Přírodovědecká fakulta

2007 -
 

325 kurzů8526 zaregistrovaných uživatelů



Kurzy v předmětu Lékařská
 

informatika

Studijní
 

obor ročník

Magisterské
 

studium lékařství
 

cz 2

Magisterské
 

studium lékařství
 

en 2

Magisterské
 

studium fyzioterapie 1

Bakalářské
 

studium fyzioterapie 1

Bakalářské
 

studium radiologický asistent 2

Biostatistika pgs



Struktura on-line lekce

1. Prezentace teoretických základů

2. Ověření
 

teoretických znalostí

3. Řešení
 

praktického příkladu

4. Ověření
 

praktických dovedností



Možnosti tvorby e-learningových prostředků
Studenti vytvářejí

 
v

 
rámci zápočtové

 
práce materiály, které

 
lze dále využít ve výuce 

Metoda
Řízené

 
vyhledávání

 
informace,

 
vyplňování

 
standardizovaného formuláře, plnění

 databáze



Formulář
 

pro jednotné
 

zpracování



Formulář
 

pro jednotné
 

zpracování



Ukázka závěrečné
 

práce



Příspěvek do Casemed

casemed.cuni.cz



Hodnocení

Hodnoceno dotazníkem podle: 
MCGORRY, Susan Y. 2003. Measuring Quality in Online Programs. In: The 
Internet and Higher Education, Vol. 6, is. 2, s. 159-177. Dostupné

 
na:<  

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10967516>(10.1.2006) 

ŠIMONOVÁ, Ivana. Příspěvek k
 

měření
 

kvality výukových online programů. 
In Sborník konference Belcom 2006, Praha. ČVUT Praha 2006. s. 14. 

7 oblastí:
Flexibilita
Podpora studenta
Cíle a výstupní

 
znalosti

Interakce
Zvládnutí

 
technologie

Technická
 

podpora studenta a programu
Spokojenost studenta

Návratnost 64%

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10967516


Ukázky výsledků
Flexibilita 

Výhody studia prostřednictvím Internetu převažují nad nevýhodami

spíše souhlasím; 
25%

zcela nesouhlasím; 
2%

zcela souhlasím; 
72%

spíše nesouhlasím; 
2%

nemám vyhraněný 
názor; 0%

Přístup ke zdrojům a informacím
Studenti mají dostatečný přístup ke studijním zdrojům, včetně 

virtuální knihovny

nemám vyhraněný 
názor
9%

spíše nesouhlasím
5%

nemohu hodnotit
7%

zcela souhlasím
47%

zcela nesouhlasím
2%

spíše souhlasím
30%

Cíle a výstupní znalosti studenta
Student se učí hodnotit jednotlivé informace a rozvíjet 

zevšeobecňování

spíše nesouhlasím
4%

zcela nesouhlasím
0%

nemám vyhraněný 
názor
16%

spíše souhlasím
42%

zcela souhlasím
29%

nemohu hodnotit
9%

Užitečnost a zvládnutelnost technologie
Bylo pro mě snadné ovládnout technologii v tomto kurzu

zcela nesouhlasím
2%

spíše nesouhlasím
27%

zcela souhlasím
29%

spíše souhlasím
29%

nemám vyhraněný 
názor
13%



Děkuji Vám za pozornost
jitka.feberova@lfmotol.cuni.cz
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