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Univerzitní pokyny   „hybridní podzim“ .

Podpora distančního zkoušení na UK:   Karlovkaonline.cz  (tyto webové stránky jsou určeny pro zájemce o metodiku
online výuky a zkoušení).

Vstup do   Národní digitální knihovny pro VŠ .

Nabídka   školení .

Zvažte, prosím, zda přidáte do svých on-line zveřejňovaných materiálů (prezentací, videonahrávek, apod.) následující
právníkem doporučený text:

Prezentované studijní materiály nejsou veřejné a jsou určeny pouze pro potřeby výuky studentů Fakulty humanitních
studií Univerzity Karlovy. Jakékoliv sdílení těchto studijních materiálů a jejich další šíření bez souhlasu autora může
porušovat zákon a vnitřní předpisy Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Autor tohoto studijního materiálu si
vyhrazuje právo rozhodovat o dalším zveřejnění a šíření.

Centrum pro podporu e-learningu - Ústřední knihovna UK
  Centrum pro podporu e-learningu  nabízí telefonické konzultace týkající se využití e-learningu ve výuce se svými
zaměstnanci na těchto telefonních číslech (8-16 po-pá):

Karolína Savincová, 771 139 215 (Moodle, MS Teams);   karolina.savincova@ruk.cuni.cz
Tomáš Blümel, 771 139 216 (Moodle, MS Teams);   tomas.blumel@ruk.cuni.cz
Hana Ovesleová, 771 139 214 (Moodle, MS Teams);   hana.ovesleova@ruk.cuni.cz
Pavel Obdržálek, 951 554 296 (Turnitin)
Tomáš Nikl, 777 101 166 (Adobe Connect)
Aleš Houdek, 224 491 239 (MS Teams)

nebo na e-mailu:    moodle-help@ruk.cuni.cz
Facebook:   https://www.facebook.com/elearningCUNI

Návody na   https://dl.cuni.cz/navody-pro-realizaci-online-vyuky/
?Sledujte aktuality na   https://dl.cuni.cz/category/aktuality/ ?

  Ústřední knihovna UK
José Martího 407/2, 162 00 Praha 6 Veleslavín
tel.: 224 491 958, 771 139 215

Odkazy na jednotlivé podporované služby a nástroje

 Vše k Microsoft Teams:   https://dl.cuni.cz/ms-teams/
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 Vše k ZOOM:   https://dl.cuni.cz/zoom/

Vše k Moodle:   https://dl.cuni.cz/moodle/
Vše k Adobe Connect:   https://dl.cuni.cz/adobe-connect/
Streamserver CUNI:   https://dl.cuni.cz/streamserver/
Turnitin:   https://knihovna.cuni.cz/rozcestnik/turnitin/

Další odkazy

 (malé skupiny, neoficiální)

Fakultní kontakt
V rámci FHS se s otázkami a návrhy obracejte na   tomas.holecek@fhs.cuni.cz .
S technickými dotazy se obracejte na   Oddělení informačních technologií .

Fakultní koordinátor e-learningu k zastižení na   jan.vavrinik@fhs.cuni.cz  nebo osobně v místnosti 2.27 ve čtvrtek od
9:30 do 11:00.
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