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E-LEARNING NA UNIVERZITĚ KARLOVĚ
Univerzita Karlova systematicky rozvíjí e-learningové nástroje
pro vzdělávání (dl.cuni.cz). Centrální instalace LMS Moodle UK,
systému pro tvorbu e-learningových kurzů, patří mezi největší
instalace Moodle celosvětově (cca. pět tisíc kurzů a padesát tisíc
uživatelů).
Elektronická podpora vzdělávání má na Univerzitě Karlově
významné místo od roku 1991. Pro podporu elektronických forem
vzdělávání je provozován systém Moodle, jehož provoz zajišťuje
Ústřední knihovna UK ve spolupráci s Ústavem výpočetní techniky
UK.
Učitelům je dále k dispozici centrální instalace systému Adobe
Connect (webináře, webové konference) a streamserver UK (distribuce výukových videí). Na řadě fakult jsou provozovány obo-
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rové Wiki. UK se zabývá i problematikou standardizace tvorby
testů. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy se významně podílely
na vzniku sítě MEFANET (Medical Faculties Network – www.mefanet.cz), zaměřené na sdílení elektronických výukových materiálů
lékařských fakult České a Slovenské republiky. V rámci této sítě
jsou provozovány tři hlavní nástroje – portálová platforma, LMS
Moodle a Wikiskripta, kde LMS Moodle a Wikiskripta jsou provozovány pro celou síť MEFANET na Univerzitě Karlově. WikiSkripta
(www.wikiskripta.eu) jsou nejnavštěvovanějším úložištěm materiálů pro pregraduální výuku medicíny v ČR. Obsahují více než
osm tisíc článků a informace zde hledá denně dvacet až třicet tisíc
čtenářů.
Na Univerzitě Karlově se v současné době provozuje pět systémů Moodle. V případě zájmu o založení nebo pro využivání systému Moodle je nutné se seznámit s podmínkami a možnostmi.

