
 

Co potřebuji k online výuce?

Jen videoschůzky a 
chat

MS Teams

MS Teams je AMU doporučený a 
podporovaný software pro online 
výuku.

Je vhodný jak pro chatování, tak 
pro videokonference a opakující 
se schůzky.

Více informací o MS Teams a jak 
je používat najdete na stránce 
navody.amu.cz/teams.

O bližší info prosím kontaktujte: 
Tomáše Holého.
Tel.: +420 234 244 541
tomas.holy@amu.cz

Volně dostupné 
aplikace pro online 
videohovory

Jako druhou variantu můžete 
samozřejmě použít další aplikace 
pro základní online komunikaci s 
videohovory jako například:

- Zoom
- Google meet
- Webex
- Jitsi meet
- Gobrunch
- Skype
- Whatsapp
- Team link

K těmto apliakcím však AMU 
neposkytuje plnou podporu jako 
v řípadě MS Teams.

Více o těchto apliakcích najdete 
zde.

Videoschůzky, chat 
+ sdílení souborů

MS Teams + Týmy

MS Teams je AMU doporučený a 
podporovaný software pro online výuku.

Je vhodný jak pro chatování, tak pro 
videokonference, opakující se schůzky a 
sdílení souborů se studenty.

Týmy

- Jsou určeny pro operativní spolupráci týmů

- Pro výuku konkrétního předmětu

- Pro skupiny předmětů

- Pro akce pedagoga se studenty

- Pro sdílení souborů v rámci týmu

- Administruje si je vlastník týmu, tedy učitel

- Po uplynutí doby (na kterou má tým smysl), 
např. ukončení semestru, může být tým 
smazán

- Týmy mohou mít kanály, ty se mohou využít 
pro "dílčí" týmy

Více informací o MS Teams a jak je používat 
najdete na stránce navody.amu.cz/teams.

Pro založení týmu, prosím, vyplňte 
připravený formulář na adrese 
helpdesk.amu.cz. 

O bližší info prosím kontaktujte:
Tomáše Holého.
Tel.: +420 234 244 541
tomas.holy@amu.cz

Plnohodnotný 
nástroj pro 
klasifikaci předmětů

Moodle

Moodle je plnoformátový e-
learningový systém, který ale 
vyžaduje zaškolení pro pedagoga. 
Výhodou je provázanost s účty AMU, 
takže každý se do něj může přihlásit 
svým standardním školním loginem 
(síť, KOS).

V minimální verzi může kurz v Moodle 
sloužit jako depozitář studijních 
materiálů s krátkými průvodními texty 
a odevzdávárnami pro úkoly.

Více o aplikaci Moodle najdete zde.

O bližší info prosím kontaktujte:
PaedDr. Radima Chválu, CSC.
Tel.: +420 234 244 595
radim.chvala@amu.cz

https://www.amu.cz/cs/studium/podpora-vyuky-na-dalku/?edit_off=true
https://www.amu.cz/cs/studium/podpora-vyuky-na-dalku/?edit_off=true

