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Informace o nástrojích VVŠ
Aktuální info z ostatních VVŠ
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Organizac

e Kontakt

Řešíme...

práci z 

domova

vzdálen

ou 

výuku technologie odkaz na doporuceni ci navody

MUNI Miloš Liška ano ano MS teams, synchronní výuka, lokalni nahravani https://docs.it.muni.cz/pages/viewpage.action?pageId=2359300

MUNI

Andrea 

Pavliňáková 

(pavlinakova@

fi.muni.cz) ano ano IS MU a na něm postavný e-learning, lokální nahráváni https://is.muni.cz/samostudium

CZU Petr Herold ano ano MS teams (primarne), gsuite
https://cavp.czu.cz/cs/r-12585-nase-cinnost/r-15604-distancni-vzdelavani/ms-teams-nastroj-pro-podporu-

online-vyuky-ziva-komunikace-se.html

ZCU ano ano Kombinace MS Team, Gsuite https://czv.zcu.cz/pro-zajisteni-online-vyuky-vyuzijte-podporu-oddeleni-czv/

FIT ČVUT ano ano MS Teams (primarne), youtube private kanál https://avc.fit.cvut.cz/

VŠB-TUO

Denisa 

Wernerová ano Google Meets, MS Teams, Moodle

https://idoc.vsb.cz/xwiki/bin/view/uzivatel/prace-v-it-v-prostredi-mimo-

univerzitu/

FEL ČVUT Ivo Hulínský ano ano

MS Teams (ČVUT), Google Meets, Youtube Live stream z poslucháren, 

Zoom.us, Jitsi, BigBlueButton https://ist.cvut.cz/nase-sluzby/microsoft-teams/

UHK

Michal 

Zámečník ano ano MS Teams, Moodle, Blackboard, Skype , webex enterprise zdarma http://www.uhk.cz/vyuka-online 

UPa Jiří Šafra ano ano MS Teams, LMS Moodle v intranetu - návody můžeme poskytnout

AMU

Václav 

Obadálek ano ano MS Teams. Moodle

VFU Ladislav Žůrek ano ano MS Teams. Moodle, Cesnet meetings

UPOL David Skoupil ano ano MS Teams. Moodle, Cesnet meetings, Zoom.us, Google Meets

OU

Pavel 

Pomezný ano ano Moodle, MS Teams, Cesnet meetings

v rámci intranetu - doporučení na jednotlivé služby, žádná sifistikovaná 

podpora ve formě manuálů

UO

milan.danek@

unob.cz ano ano MS Teams/Skype, LMS Moodle, Webex v rámci intranetu - jen doporučení a popis jednotlivých služeb

JU Josef Milota ano ano MS Teams, LMS Moodle v rámci intranetu - jen doporučení a popis vybraných služeb

TUL Jitsi a moodle https://elearning.tul.cz/course/view.php?id=6262

UK Moodle, teams, LF adobe connect LF Plzen zoom https://dl.cuni.cz/ https://cczv.cuni.cz/CCZV-215.html

Favorité: VVŠ – MS Teams, Moodle UK – Moodle, MS teams, GSuite, Zoom, viz  https://cczv.cuni.cz/CCZV-215.html https://dl.cuni.cz/, 

https://docs.it.muni.cz/pages/viewpage.action?pageId=2359300
https://is.muni.cz/samostudium
https://cavp.czu.cz/cs/r-12585-nase-cinnost/r-15604-distancni-vzdelavani/ms-teams-nastroj-pro-podporu-online-vyuky-ziva-komunikace-se.html
https://czv.zcu.cz/pro-zajisteni-online-vyuky-vyuzijte-podporu-oddeleni-czv/
https://avc.fit.cvut.cz/
https://idoc.vsb.cz/xwiki/bin/view/uzivatel/prace-v-it-v-prostredi-mimo-univerzitu/
https://ist.cvut.cz/nase-sluzby/microsoft-teams/
http://www.uhk.cz/vyuka-online
https://elearning.tul.cz/course/view.php?id=6262
https://dl.cuni.cz/
https://cczv.cuni.cz/CCZV-215.html
https://cczv.cuni.cz/CCZV-215.html
https://dl.cuni.cz/
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Skupina účelu – Účel – Název
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Skupina Účel Název

1 videokonference, záznam Google Meet

PEXIP

Webex

Zoom

2 videokonference, e-learning Adobe Connect

Microsoft Teams

Skype

3 e-learning, správa obsahu Adobe Presenter

Google Classroom

Moodle

4 rozesílání hromadných e-mailů SIS

5 ukládání a přehrávání videa SlidesLive

Streamservery

Youtube

Google Drive

Skupiny účelu byly vytvořeny pro jednoduchý přehled, hranice nejsou dogmaticky stanoveny 
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Skupina účelu – videokonference, záznam
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Účel Název S W O T Garant Odkaz

videokonference, 

záznam
Google Meet nízké technické nároky na vybavení i síť; 

možnost záznamu; jednoduché intuitivní 

ovládání; sdílení obsahu plochy, nebo okna 

programu, možno povolit dotazy uživatelů 

skrze videohovor nebo chat; integrace s 

dalšími službami Google; řízení přístupu pro 

stream i záznam nad účty PřF, max send

resolution= High Definition (720p)

250 účastníků 

pouze do 1.7., 

standardně 100

max limit rozlišení 

HD (720p)

spontánní přijetí 

vyučujícími; 

monitor provozu

zdarma (zatím) 

jen do July 1, 

2020; licence pro 

toho, kdo má 

právo založit meet

CIT http://ga.natur.cuni.cz/google

-meet

videokonference, 

záznam
PEXIP možnost propojení webového klienta, 

H.323/SIP klienty a jednotky a Lync/SfB

klienty. Všichni mohou sdílet video, zvuk a 

obsah ve vysoké kvalitě.

Možnost 

videokonference i 

s HW 

videokonferenční

m zařízením

živý streaming

přes Youtube Live 

Events

spíše pro menší 

skupiny

CESNET https://meetings.cesnet.cz/

overeni funkcnosti 

https://conf.vc.cesnet.cz/web

app/conference/testcall 

testovací místnost 

https://conf.vc.cesnet.cz/web

app/conference/pokus 

videokonference, 

záznam
Webex Licence je pořeba pouze na straně učitele 

(organizátora konference), ostatní mají 

přístup zdarma bez registrace.

Technické 

videokonferenční 

vybavení

Návštěva 

specialisty, který 

technologii 

předvede a 

zaškolí učitele, 

zapůjčí i 

videozařízení na 

stranu učitele

tzv. trial licence 

zdarma pouze na 

90 dni,

adresa: 

sales@networ

ksys.cz

https://cart.webex.com/sign-

up-webex

videokonference, 

záznam
Zoom nástroj je možné použít i prostřednictvím 

webového prohlížeče,spojení hlasem -

účastníci s mikrofonem mohou vysílat svůj 

hlas ostatním, účastníci s reproduktory 

mohou ostatní slyšet spojení obrazem -

účastníci s kamerou mohou vysílat svůj obraz 

ostatním textový chat - účastníci mohou psát 

ostatním krátké textové zprávy do 

chatovacího okénka sdílení pracovní plochy 

počítače - účastníci s operačním systémem 

MS-Windows mohou ostatním nasdílet buď 

okno konkrétního programu, nebo celou 

pracovní plochu svého počítače

Nutnost žádat o 

licenci, max. 100 

účastníků v Basic 

verzi

omezený počet 

licencí

CESNET,

Centrum 

elearningu LF 

v Plzni

https://cesnet.zoom.us

Základní účet Vám umožní 

schůzky na 40 minut. Pro 

delší schůzky (výuku) si 

můžete požádat o licenci na 

vidcon@cesnet.cz.

https://dl.cuni.cz/zoom/

Tip CIT - Google Meet Tip UK - Zoom

http://ga.natur.cuni.cz/google-meet
https://cart.webex.com/sign-up-webex
https://cesnet.zoom.us/
https://dl.cuni.cz/zoom/
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Skupina účelu – videokonference, e-learning
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Tip CIT – MS Teams

Účel Název S W O T Garant Odkaz

videokonference, 

e-learning
Adobe 

Connect

Server je dostupný zdarma pro zaměstnance 

i studenty UK na: https://el.lf1.cuni.cz/

CESNET přes https://meetings.cesnet.cz/

webkonferenční systém vhodný pro schůzky 

pracovních skupin, kde je nutné interaktivně 

pracovat se sdílenými materiály, pořádání 

seminářů pro desítky až stovky uživatelů, 

distribuovanou výuku

Ověřit rozlišení, 

používá 

technologii Flash

UVT+CESNE

T

https://dl.cuni.cz/wp-

content/uploads/Webinare-

Adobe-Connect.pdf

https://meetings.cesnet.cz/

testovaci mistnost

https://connect.cesnet.cz/pok

us

videokonference, 

e-learning

Microsoft 

Teams

Licenci má každý student i zaměstnanec v 

rámci M365, omezená webová nebo plná 

desktopová aplikace, přímé propojení s O365 

aplikacemi, 

Stačí notebook s kamerou, jednoduché 

ovládání, sdílení plochy, chat, možnost 

odevzdávání dom. prací přímo do Teamsů, 

aplikace pro Win, Linux, MacOS, Android

Většinově se používá na ostatních VVŠ.

oddělený účet 

ukčo@cuni.cz vs. 

login@natur.cuni.

cz

intuitivní ovládání, 

vedení fakulty již 

používá v 

komunikaci s RUK

Automatizovanéh

o vytváření a 

plnění týmů v 

Microsoft Teams

můžete dosáhnout 

následujícími 

technologiemi: 

School Data Sync

Microsoft Graph

API

Teams Powershell

UVT https://cczv.cuni.cz/CCZV-

220.html

http://www.skolanadalku.cz

videokonference, 

e-learning
Skype Licence zdarma, stačí notebook s kamerou, 

jednoduché ovládání, včeobecně známý

Skype for 

Business přešel 

pod TEAMS, free 

verze Skype má 

omezené 

možnosti pro 

výuku

na ostatních VVŠ 

v ČR se většinove 

používá MS 

Teams

CIT

Tip UK – MS Teams

https://dl.cuni.cz/wp-content/uploads/Webinare-Adobe-Connect.pdf
https://meetings.cesnet.cz/
https://connect.cesnet.cz/pokus
https://cczv.cuni.cz/CCZV-220.html
http://www.skolanadalku.cz/
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Skupina účelu – e-learning, správa obsahu
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Tip CIT- Google Classroom/Moodle

Účel Název S W O T Garant Odkaz

e-learning, 

správa 

obsahu

Adobe 

Presenter

jen do 

počtu, není 

k dispozici 

licence 

zatím

-

e-learning, 

správa 

obsahu

Google 

Classroo

m

můžete se studenty sdílet 

studijní materiály, zadávat 

práce, testy, kvízy, provádět 

jejich hodnocení a diskutovat 

k tematickým okruhům.

pokud jsou 

kurzy již v 

Moodle je 

zbytečné 

hledat 

konkurenčn

í řešení

skupina 

nástrojů v 

GSuite

CIT http://ga.natur.cuni.

cz/google-

classroom

e-learning, 

správa 

obsahu

Moodle již zavedený LMS nástroj pro 

výuku a správu obsahu

schizma 

Moodle1, 

Moodle2 a 

další

používaný 

na UK, již 

obsahuje 

množství 

kurzů PřF

udržení 

kompatibility 

obsahu při 

dalším 

rozvoji 

systému

SO https://dl2.cuni.cz/

Tip UK Moodle

http://ga.natur.cuni.cz/google-classroom
https://dl2.cuni.cz/
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Skupina účelu – rozesílání hromadných
e-mailů
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Tip CIT/UK- skupinové adresy studentů nejsou v jiných uživatelsky dostupných systémech

Účel Název S W O T Garant Odkaz

rozesílání 

hromadných 

e-mailů

SIS jediný validní zdroj aktuálních 

kontaktů a vazeb student-

vyučující

spravuje obsah všech 

studijních agend

obsolentní

UX

kontaktní free 

e-maily 

nejsou 

bezpečné a 

ve své 

podstatě 

neztotožniteln

é s 

předpokládan

ým 

adresátem

zavést 

fakultní e-

maily jako 

povinně 

primární 

kontaktní 

adresy

případný 

výpadek 

systému

SO https://cunicz-
my.sharepoint.com/:
w:/g/personal/95076
744_cuni_cz/EUliDo4
4-
TxInabwFMCnoSoBY
2o3pQzftOQ6bimgbK
iO2A?e=WaB6Ma

https://cunicz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/95076744_cuni_cz/EUliDo44-TxInabwFMCnoSoBY2o3pQzftOQ6bimgbKiO2A?e=WaB6Ma
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Skupina účelu – ukládání a přehrávání videa
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Tip CIT – SlidesLive/Streamservery UK/Google Drive

Účel Název S W O T Garant Odkaz

ukládání a 

přehrávání videa

SlidesLive Synchronizace slidů 

prezentace s audiem 

popř. videem

aplikace pro Mac a 

Windows, i bez 

instalace

Pro nejlepší výsledek je nutná úprava 

začátku a konce slideslive prezentace + 

úprava nahraných slidů ve slide editoru

Není dořešena správa účtů - musela by 

se navýšit licence o cca 20 tisic Kč/rok

Stačí okomentovat 

přednášku s 

mikrofonem a 

poslat studentům 

odkaz

Při zrušení licence 

Slideslive, bude problém 

s exportem přednášek

CIT https://slideslive.natur.c

uni.cz

ukládání a 

přehrávání videa

Streamservery videa jsou uložena v 

univerzitním 

prostředí

nutné zřízení přístupu přes 

tomas.nikl@ruk.cuni.cz
propojení na 

Moodle

pouze video bez dalšího 

multimediálního obsahu
CCVZ UK https://cczv.cuni.cz/CC

ZV-223.html

ukládání a 

přehrávání videa

Youtube Silný marketingový

nástroj pro budování

značky / identity.

Neumožňuje řízení přístupu k obsahu; 

není to platforma pro korporátní / edu 

využití; služba je určena pro ne-

profesionální sektor. 

Jen velmi omezené možnosti připojení 

popisu, dalších materiálů, dokumentů. 

Nepatří mezi tzv. core 

aplikace, které máme k 

dispozici pod GSuite 

licencí, smlouvou s 

Googlem a která nám 

dává záruky dostupnosti 

služby a vlastnictví 

obsahu.

ukládání a 

přehrávání videa

Google Drive Neomezené 

úložiště pro 

všechny typy 

obsahu, úrovně 

oprávnění

vázané na účet v GSuite zavést univerzitní 

(fakultní) e-maily s 

ověřenou 

identitou v CAS

http://ga.natur.cuni.cz/n

avody-pro-

uzivatele/navody-pro-

google-drive

Tip UK – Streamservery UK

https://slideslive.natur.cuni.cz/
https://cczv.cuni.cz/CCZV-223.html
http://ga.natur.cuni.cz/navody-pro-uzivatele/navody-pro-google-drive
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Skupiny účelu – Přehled
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1

videokonference, záznam

Google Meet
PEXIP

Webex

Zoom

2

videokonference, e-learning

Adobe Connect

Microsoft Teams
Skype

4

rozesílání 

hromadných e-mailů

SIS
3

e-learning, správa obsahu

Adobe Presenter

Google Classroom

Moodle

5

ukládání a přehrávání videa

SlidesLive

Streamservery
Youtube

Google Drive

Favorité UK – Moodle, MS teams, Gsuite, Zoom, viz  https://cczv.cuni.cz/CCZV-215.html https://dl.cuni.cz/

http://ga.natur.cuni.cz/google-meet
https://dl.cuni.cz/zoom/
https://cczv.cuni.cz/CCZV-220.html
https://cunicz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/95076744_cuni_cz/EUliDo44-TxInabwFMCnoSoBY2o3pQzftOQ6bimgbKiO2A?e=WaB6Ma
http://ga.natur.cuni.cz/google-classroom
https://dl2.cuni.cz/
https://slideslive.natur.cuni.cz/
https://cczv.cuni.cz/CCZV-223.html
http://ga.natur.cuni.cz/navody-pro-uzivatele/navody-pro-google-drive
https://cczv.cuni.cz/CCZV-215.html
https://dl.cuni.cz/
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Dotazy a připomínky

?
Děkuji za pozornost

V Praze, březen 2020
RNDr. Milan Richter & CIT
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