Pro studenty disciplín 7AKUL a 77KUL (+ 22KUL) k výuce online
Koronavirová doba přináší rychlé změny.
V době zákazu kontaktní výuky v budovách OU spustíme výuku online. Na mých stránkách janasvo.cz
přibude co nejdříve u kódu disciplíny nová rubrika ONLINE VÝUKA. Ostatní předchozí pokyny platí.
Oznamuji, že úvodní setkání online bude přesně podle rozvrhu v pátek 23. 10. 2020 v 14.10 hod.

Poprvé se spojíme přes odkaz https://join.skype.com/pzs7bF85uWiN
Do té doby se podívejte na vyvěšené studijní zdroje na janasvo.cz (viz minulý hromadný e-mail). Kdyby
byly nějaké dotazy, ráda vše objasním v online výuce.
Věřím, že spojení online bude fungovat, už jsem je s jinými studenty vyzkoušela. Toto spojení je sice
přes Skype, ale jde o telekonferenci, při níž není nutné, abyste měli Skype nainstalovaný – je možnost
se k telekonferenci (schůzce) připojit jako host přes webový prohlížeč (Chrome, Edge) nebo v krajním
případě i na mobilu. Když uvedený odkaz https zadáte do prohlížeče, zobrazí se vám buď dotaz, zda se
chcete připojit přes program Skype (pokud ho máte nainstalovaný), nebo se vám přímo v prohlížeči
otevře stránka s výběrem možností:
 Připojit se jako host
 Přihlásit se / Vytvořit účet Skype

Pro připojení jako host stačí pouze uvést jméno a budete automaticky přesměrovaní na stránku
telekonference (schůzky), možná se Vás prohlížeč ještě zeptá, zda chcete povolit mikrofon či video. Pak
už stačí se jen ke schůzce připojit pomocí tlačítka Zahájit schůzku/Připojit se ke schůzce.
V případě, že se přihlásíte ke svému účtu Skype nebo otevřete schůzku přímo v programu/aplikaci
Skype, pak se Vám schůzka objeví podobně jako kontakty a opět stačí se k ní připojit stejným
způsobem, jako když začínáte hovor nebo chat.
Snažte se prosím být 23. 10. v 14.10 hod. na příjmu. Kamera ke spojení není třeba (spíše překáží,
vypněte ji), bude nám úplně stačit zvuk a slovní konverzace.
Zabývat se budeme seminárním úkolem. Jak víte, navrhla jsem, abyste si letos splnili část z možných
100 bodů k zpt., a to 10 bodů, za samostatně zpracovaný úkol. Ve výuce online můžeme probrat
detaily. Pokud už máte nějaké nápady, čím se chcete zabývat, připravte si je do 23. 10. do uvedené
online výuky. Blíže viz janasvo.cz u kódu disciplíny v odrážce Seminární úkol.
Okomentuji přichystané zpt. testy Moodle a dohodneme se na spuštění cvičné verze.
Na všem ostatním se domluvíme. Docházku nedělám, ale pokládám za užitečné, abychom se alespoň
jednou setkali online, a to právě v bloku 23. 10. od 14.10 hod. Kdyby někdo nemohl být virtuálně
s námi, může se ozvat samostatně e-mailem, lze podle možností dohodnout i individuální konzultaci
v nějakém jiném vhodném termínu opět přes ten odkaz https (výše uvedený). Ostatní kontakty také
platí (i vypsané konzultační hodiny prostřednictvím telefonu).
Ještě pro pořádek připomínám: pište prosím do předmětu zprávy kód disciplíny a své příjmení, děkuji.
S pozdravem
prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
1. 10. 2020
P. S. Výhledově chystám kontakt přes MS Teams, ten je složitější, protože je NUTNÉ, abyste byli všichni
řádně registrovaní. K tomu mi pan Tomáš Kamrád z CIT OU napsal: „V podstatě MS Teams je součástí
licence O365, kterou si studenti MUSÍ zřídit. (Portal/Moje stranka/Licence O365)“. Takže si ji prosím
zřiďte. Zatím u některých jedinců nevidím, že by byli v seznamu studentů této disciplíny ve skupině
MS Teams a nemůžu je tam ani přidat (jsme spojení 7AKUL s 77KUL a 22KUL).

