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Research data management 
and Data security 14. 6. 2022 DISTANČNĚ

The webinar will focus on working with research data during the whole research process and after its completion. The webinar will introduce basic princi-
ples of research data management and the main areas that should be addressed when working with research data. You will learn what it means that data 
are FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable), what a Data Management Plan is and how to prepare one. We will also cover personal data 
protection and data security in more detail. Finally, we will discuss research data sharing and funders’ expectations and requirements. 

Jak dále zlepšit své 
pedagogické dovednosti 15. 6. 2022 PREZENČNĚ

Učitelé jsou sice neustále mezi lidmi, ale před třídou zpravidla stojí sami. Sami také své hodiny chystají a zpravidla i reflektují. O to důležitější je pak čas 
od času se potkat s jinými učiteli a v bezpečném, otevřeném a inspirativním prostředí sdílet vlastní zkušenosti, formulovat otázky a načerpávat inspiraci 
od ostatních. V rámci tohoto půldenního kurzu najdeme odpovědi mimo jiné na tyto otázky: Jak motivovat své studenty? Jak zadat domácí práci, aby 
ji studenti udělali? Jaké moderní technologie má smysl do svých hodin pouštět? Jak studenty motivovat k aktivitě během hodin? Program je určen pro 
zkušené pedagogy, kteří mají minimálně pět a více let pedagogické praxe.

Didaktické minimum pro 
začínající učitele

16. 6. 2022,
17. 6. 2022 PREZENČNĚ

Čeká vás výuka a chtěli byste si předem promyslet, jak se na ni co nejlépe po didaktické stránce připravit? Jak využít již existující zkušenosti a příklady 
dobré praxe? Nebo jste již začali vyučovat a chtěli byste svou výuku vylepšit a rozšířit si obzory? Chcete se dozvědět, jak své odborné znalosti a dovednosti 
v co nejefektivnější podobě předat svým studentům? Jak posílit své učitelské sebevědomí? Jak motivovat své studenty? Pokud si alespoň na jednu z těch-
to otázek odpovídáte ano, pak vás moc rád uvítám v tomto kurzu. Program je určen pro studenty doktorského studia a začínající učitele.

PRACOVNÍ PRÁVO PRO NEPRÁVNÍKY - MODULOVÝ KURZ AKADEMIE PRÁVNÍ SEBEOBRANY

Specifické otázky pracovního 
práva 20. 5. 2022 PREZENČNĚ

Pracovněprávní spory aneb jak postupovat při neplatném skončení pracovního poměru a dalších sporech. Kolektivní pracovní právo a postavení zástup-
ců zaměstnanců. Jak má zaměstnanec „číst“ kolektivní smlouvu a uplatňovat svá práva z ní. Práva a povinnosti odborové organizace (ve vztahu k zaměst-
navateli i jednotlivým zaměstnancům). Kolektivní vyjednávání. Agenturní zaměstnávání.

SÉRIE SEMINÁŘŮ S JANEM MÜHLFEITEM

Budování vašeho osobního 
brandu 17. 5. 2022 DISTANČNĚ

Strategie budování osobního brandu, jak budovat svoji osobní značku, definovat svůj vlastní autentický příběh a jak ho komunikovat. V jakém světě 
žijeme – svět je překomunikován, ale má problémy se soustředěním. Jaké brandy existují z pohledu minulost/současnost. Co je charisma a jak na něm 
zapracovat.

Mindfulness 19. 5. 2022 DISTANČNĚ Základní techniky Mindfulness – bytí v přítomném okmažiku, meditace. Práce s naším dechem, myslí a tělem.
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S3: Didaktické aspekty 
testování v Moodle

18. 5. 2022
14.00—15.30 DISTANČNĚ

Kurz nabízí úvod do specifik testování v Modle vzhledem k teorii a praxi využívání didaktických testů v pedagogice. Cílem kurzu je klást si a reflektovat 
otázky typu: Jak v závislosti na typu testu (testování absolutního, relativního výkonu) vzhledem ke kognitivní náročnosti testu (revidovaná Bloomova 
taxonomie), efektivně (ekonomicky) testovat v Moodle. Poukazuje na limity a výhody využívání testování (vstupního/průběžného/výstupního) v Moodle 
vzhledem ke stanoveným didaktickým cílům. Ve zkratce jak testovat to, co chceme testovat.

Podpůrné školení zaměstnanců 
poskytující přednášky pro 
ukrajinské studenty

24. 5. 2022
15.00—16.30 DISTANČNĚ

Obsahem školení bude seznámení s platformou Moodle MOOC pro umístění kurzů, dále práce s videoobsahem v prostředí stream.cuni.cz a vzájemné 
provázání obou systémů. Seminář bude nahráván a jeho záznam bude dostupný v kalendáři na adrese https://dl.cuni.cz/kalendar-skoleni/.

Didaktické aspekty testování 
v Moodle

25. 5. 2022
14.00—15.30 DISTANČNĚ

Kurz nabízí úvod do specifik testování v Modle vzhledem k teorii a praxi využívání didaktických testů v pedagogice. Cílem kurzu je klást si a reflektovat 
otázky typu: Jak v závislosti na typu testu (testování absolutního, relativního výkonu) vzhledem ke kognitivní náročnosti testu (revidovaná Bloomova 
taxonomie), efektivně (ekonomicky) testovat v Moodle. Poukazuje na limity a výhody využívání testování (vstupního/průběžného/výstupního) v Moodle 
vzhledem ke stanoveným didaktickým cílům. Ve zkratce jak testovat to, co chceme testovat.

Pedagogy Wheel Allana 
Carringtona: Kolo iPedagogiky

1. 6. 2022
14.00—15.30 DISTANČNĚ

Díky kolu iPadagogiky Allana Carringtona získávají učitelé pomůcku, která váže aplikace na specifické výstupy učení přímo propojené s moderními stra-
tegiemi a teoriemi učení. S kolem iPedagogiky mohou učitelé při plánování výuky najít aplikaci, která jejich studentům nejvíce pomůže, nebo mohou 
toto kolo použít během výuky k rozšíření nebo prohloubení učení, k získání specifických dovedností pro 21. století nebo k práci s konkrétním obsahem.


