
INTERNET A MULTIMÉDIA VE VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA 
 
OBSAH SEMINÁŘŮ 
 
 
Zde naleznete obsah seminářů. Je možné, že některá témata budou probrána hlouběji, jiná 
budou zadána jako samostudium. Sledujte proto prosím webové stránky KČJ, sekci aktuality 
a informace na tomto blogu.  

 

Prezenční studium: 

1. hodina: 
Seznámení s kurzem, s LMS Unifor, zadání úkolů. 

Témata: 
1. Úvod - seznámení se základními pojmy (výpočetní technika, internet, multimédia). 
2. Internet - Počítačové sítě. Protokoly TCP/IP. WWW, hypertext. Hypertextová literatura. 
3. Vyhledávání - vyhledávání na Internetu, prohlížeče, vyhledávače. Praktická část - 
vyhledání zadaného tématu z vícero zdrojů, zjišťování kvality jednotlivých stran. 
4. On-line výuka. E-learning. LMS UNIFOR - využití při on-line výuce. Praktická část - práce 
s LMS systémem UNIFOR. 

2. hodina: 

Témata: 
1. MS Word - využití ve výuce - možnosti práce, náměty, zpracování v textovém editoru. 
Praktická část - Školní časopis - tvorba školního časopisu pomocí šablony MS Word. 
2. Grafické editory - tvorba studijních materiálů pro výuku ČJ. Praktická část - vytvoření 
jednoduchého studijního materiálu v MS Word s využitím dostupných grafických editorů. 
3. Prezentační hardware a software - interaktivní tabule SmartBoard, dataprojektor, zásady 
pro prezentaci. Software pro SmartBoard, tipy pro výuku. Praktická část - práce se softwarem 
pro SmartBoard. 

3. hodina: 

Témata: 
1. MS PowerPoint - tvorba studijních materiálů pro výuku ČJ. Praktická část - vytvoření 
jednoduchého studijního materiálu v programu MS PowerPoint. 
2. Tvorba internetových stran I. - MS FrontPage - tvorba internetových stran. HTML, PHP, 
FLASH editory. Praktická část - vytvoření webové stránky. 
3. Obhajoba závěrečných projektů (1. část) 

4. hodina 

Témata: 
1. Multimedia věnovaná ČJ - multimedia věnovaná předmětu český jazyk. Využití hudebních 
multimédií ve výuce českého jazyka. Praktická část - práce s multimédii - vyzkoušení testu, 
poslech hudebních ukázek, prvky muzikoterapie. 
2. Výukové programy - výukové programy pro výuku ČJ. Praktická část - práce s výukovým 
programem. 
3. Praktická část - obhajoba závěrečných projektů (2. část) 


