
 

 

 

 
Termín: 
Místo: 
 
Adresa:  

16. září 2014 
Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 
posluchárna B2 - přízemí 
Studentská 95, 532 10 Pardubice 2  

 

 

 

 

 
8:30  Registrace hostů  

9:00 - 9:45 

Mediasite 7 – revoluce v řešení pro záznam a sdílení přednášek – Ray 
Hassel, vice president EMEA, Sonic Foundry 
Za uplynulý rok ušel vývoj nových produktů značnou cestu. Mediasite dnes 
nejsou jen rekordéry, ale hlavně řešení pro práci s novými médii ve 
vzdělávání. Jako první budete mít možnost poodkrýt, co se chystá nového a 
na co se můžete těšit. Překlad z AJ a naopak zajištěn.  

9:45 - 10:15 

Vícedruhové záznamy v e-learningu na VŠE v Praze - doc. Ing. Tomáš 
Kubálek, CSc., VŠE 
Na VŠE se staly vícedruhové záznamy součástí e-learningu. Orientaci 
studentů v záznamech usnadňují metadata záznamů a jejich zobrazení v 
kalendáři záznamů. Záznamy jsou také významným prvkem propagace 
předmětů či celých studijních specializací.  

10:15 - 10:30 Přestávka  

10:30 - 11:00 
Studentova cesta e-learningovým prostředím TUL - zejména práce 
studentů se záznamy přednášek a změny postojů pedagogů k pořizování 

mailto:Karolina.napravilova@avmedia.cz


záznamů RNDr. Klára Císařová, Ph.D., TUL 
Výsledky dotazníkového šetření mezi pedagogy na Fakultě mechatroniky a 
shrnutí studentského hodnocení v oficiálních IS a přehled osobních 
zkušeností při správě záznamů a e-learningu vůbec. Data EX-serveru a 
možnosti jejich využití.  

11:00 - 11:30 

Finanční zdroje z komunitárních programů – přímé peníze z Bruselu - 
PhDr.Vendula Raymová, Bohemia EU Planners Ltd. 
Nové programovací období 2014+, nadnárodní spolupráce a zapojení v 
nadnárodních konsorciích, hledání partnera a účast České republiky.  

11:30 - 12:00 Přestávka  

12:00 - 13:00 

Nová Mediasite infrastruktura na síti CESNET – aktuální možnosti pro 
vzdělávací instituce – Michal Krsek, CESNET 
Univerzity a další vzdělávací instituce nyní mají příležitost využít nové 
hostingové služby pro své Mediasite servery. Představíme vám novinky a jak 
bude možné se k hostingu připojit.  

12:30 - 13:00 

Mediasite v praktických předmětech aneb multimediální návody - Ing. 
Zdeněk Votruba, ČZU 
Zkušenosti s využitím Mediasite při přípravě a výuce předmětů vyžadujících 
fyzickou činnost studentů - v tomto případě zapojení a konfigurace aktivních 
prvků sítě. Ukázky multimediálních návodů vytvořených pomocí Mediasite a 
celková úspěšnost výuky vyhodnocená na základě ankety mezi studenty - 
aneb druhý rok ankety a analýza tendencí.  

13:00 - 13:30 

Exkurze jazykové učebny Jazykového centra Univerzity Pardubice – 
Mediasite 7 v praxi 
Jedinečná příležitost nahlédnout do jazykové učebny, kde využívají Mediasite 
k nahrávání krátkých instruktáží a absolventské obhajoby.  

14:00 Oběd  
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