Oddělení informačních technologií

KDYŽ RYCHLE POTŘEBUJETE POMOC:
•
•

Volejte 224 271 453
Když nepomůže ani to, tak pište na OIT@fhs.cuni.cz .

Kontakt

Oddělení informačních technologií FHS UK
Pátkova 2137/5
182 00 Praha 8 - Libeň
telefon: 224 271 453
e-mail: OIT@fhs.cuni.cz

DISTANČNÍ VÝUKA
NÁVOD PRO VYUČUJÍCÍ NÁVOD PRO VYUČUJÍCÍ -

začátečník
pokročilý

Návod jak pracovat s MS Teams pro studenty zde

Úřední hodiny

V návaznosti na usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu jsou do odvolání omezeny úřední hodiny. V
případě potřeby nás kontaktujte mailem na níže uvedených mailových adresách.
Během školního roku:
Libeň Po-Pá 09:00 - 11:00 a 12:00 - 16:00
Po předchozí domluvě i v jiných časech
O prázdninách jsou úřední hodiny 09:00-11:00 a 12:00-14:00

Lidé
Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.

Jan ČERNOTA

proděkan pro informační systémy

vedoucí oddělení

kancelář: 2.27

kancelář: 1.07

mobil: +420 773 076 562

telefon: 224 271 453
mobil: +420 608 812 931

e-mail

e-mail OIT@fhs.cuni.cz
e-mail: jan.cernota@fhs.cuni.cz

tomas.holecek@fhs.cuni.cz

Ing. Jan VANĚK

Tomáš POSPÍCHAL

podpora IT, SIS

podpora IT

kancelář: 1.07

kancelář: 1.07

telefon: 224 271 453
mobil: +420 602 129 300

telefon: 224 271 453
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e-mail OIT@fhs.cuni.cz
e-mail: jan.vanek@fhs.cuni.cz

e-mail OIT@fhs.cuni.cz
e-mail: tomas.pospichal@fhs.cuni.cz

Dina NOVOTNÁ OBEIDOVÁ
podpora SIS
kancelář: 1.07
telefon: 224 271 453
e-mail OIT@fhs.cuni.cz
e-mail: dina.obeidova@fhs.cuni.cz

Půjčovny

Půjčovny jsou zřízeny zejména pro řešení krátkodobých potřeb výuky. K dispozici jsou zejména diktafony, fotoaparáty,
kamery, dataprojektory, různé čtečky a tablety, disky, notebooky a všelijaké příslušenství. Během let se nashromáždilo
též několik ležáků, které mohou využít všichni včetně studentů a různých aktivit - zajímavé mohou být například
poloprofesionální rekordery ZOOM H4 pro hudební či divadelní akce.

Základní pravidla:
•
•
•

Půjčovna se nachází na Oddělení informačních technologií v místnost 1.07. Věci se předávají a přebírají osobně.
Věci se půjčují na jeden den až šest měsíců. Výpůjčky lze prodloužit, pokud není jiný zájemce o věc.
Půjčovna slouží všem zaměstnancům, externistům a studentům FHS UK. Přednost mají výuka, studenti se
speciálními potřebami, studenti v tíživé situaci a zaměstnanci.

Podrobný výpůjční řád naleznete v Opatření děkana č. 12/2016 .
Techniku půjčíme proti podpisu a obvykle požadujeme předložení univerzitní karty.
Další informace pro vyučující:
Problémy s našeptávačem - jeden z častějších problémů s maily.
Kam si ukládat data - Jak nejlépe využívat prostor v počítačích.
Jak objednávat techniku
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