
Filozofická fakulta MU 
 a  

řešitelský tým transformačního a rozvojového projektu „Multimediální a IT podpora všech forem výuky na MU“  
si vás dovolují pozvat na pracovní seminář 

 

E-learning na Masarykově univerzitě 
pondělí 14. února 2005, FF MU 

 
Seminář je otevřen všem učitelům, studentům a zaměstnancům MU; jeho cílem je prezentace dosavadních aktivit v oblasti 
e-learningu na MU, představení koncepce jejich dalšího rozvoje a diskuse k této koncepci. 
 
Program (učebna č. 48, první patro vstupní budovy FF MU, A. Nováka 1) 
9.00–12.00 
E-learning na MU – dosavadní aktivity a zkušenosti 
Cíl: představení záměrů univerzity; kritická reflexe, přehled pro ty, kdo ještě e-výuku neprovozují; sdílení zkušeností. 
9.00–9.05 Zahájení: Jan Pavlík, děkan FF MU 
9.05–9.30 Petr Fiala, rektor MU 
  Zuzana Brázdová, prorektorka MU 
9.30–10.00 Luděk Matyska: E-learningové projekty a aktivity na MU, současný stav a vize rozvoje (ÚVT MU) 
10.00–11.30 Pavel Drábek: Výuka literatury a překladu s e-learningem (FF MU) 
  Tamara Váňová: E-learning na Pedagogické fakultě MU (z hlediska potřeb studentů a učitelů) 

  Jiří Rambousek: Elektronická podpora výuky – zkušenosti z Katedry anglistiky a amerikanistiky FF MU 
  Břetislav Regner, Ladislav Dušek: Multimediální podpora výuky na Lékařské fakultě MU – přehled aktivit 
  Tomáš Pitner: E-learning na Fakultě informatiky – celkový přehled se zaměřením na využití možností IS MU 
11.30–12.00 Diskuse 
 
14.00–15.15 
Systémy pro e-výuku na MU – kritická reflexe dosavadních aktivit a zkušeností, perspektivy 
Cíl: prezentace stávajících systémů používaných na MU, diskuse o dalším vývoji. 
14.00–14.20 Michal Brandejs: Nástroje pro podporu výuky v IS MU 
14.25–14.45 Daniel Mikšík: Systém pro správu kursů Moodle na FF, PdF, FSS 
14.50–15.10 Studium On-Line – výukový systém ESF MU 

 
15.30–17.00 
E-learning na MU – moderovaná diskuse a závěr 
Veřejná diskuse univerzitní veřejnosti za účasti vedení MU, přestavitelů jednotlivých fakult a fakultních řešitelů projektu 
„Multimediální a IT podpora všech forem výuky na MU“. 
Cíl: zhodnocení přednesených příspěvků i celodenní diskuse, rozprava o prioritách a alternativách e-výuky na MU. 




