
Pokyny pro kurzy iTunes U

Co je v iTunes U nového
iTunes U 3.0 umožňují tu nejjednodušší správu učiva v iPadu všech dob. S novými funkcemi, 
jako je integrovaná klasifikační kniha, odevzdávání domácích úkolů a osobní diskuze, 
můžete na iPadu vytvářet poutavé a personalizované vzdělávací pro středí pro studenty.

Odevzdávání domácích úkolů
S odevzdáváním domácích úkolů vám studenti můžou odevzdávat své práce prostřednictvím 
iTunes U. K vyhotovování svých zadání můžou používat různé aplikace společnosti Apple 
a jiného výrobce, spolu se zabudovanými nástroji pro anotování PDF souborů. Po odevzdání 
projektů jsou všechny uspořádané na jednom místě, takže můžete sledovat a známkovat 
studentské práce. 

Anotační nástroje
Zabudované anotační nástroje umožňují studentům anotování PDF souborů pomocí 
stylusu nebo prstů – aniž by museli opouštět iTunes U.*

Osobní diskuze
Podporujte jedinečné vzdělávací potřeby studentů prostřednictvím osobních diskuzí 
přímo ze zadání. 

Integrovaná klasifikační kniha
Evidujte známky a zadání všech studentů zapsaných ve vašich soukromých kurzech. 
Můžete povolit známkování pro konkrétní zadání, aby bylo patrné, že bude klasifikováno. 
Při známkování zadání můžete vidět celkový a individuální výkon studentů a sledovat 
jejich pokroky. 

Víc příloh pro zadání
K zadání můžete připojit víc pomocných materiálů a nechat studenty, aby si zvolili způsob, 
jakým vyjádří svoji kreativitu.

DŮLEŽITÉ: Některé z nových funkcí pro kurzy vyžadují iTunes U 3.0. Abyste svým studentům 
mohli poskytnout ten nejvyšší komfort, zajistěte, aby měli před začleněním nových funkcí 
kurzu nejaktuálnější verzi iTunes U.
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Přehled
Kurzy iTunes U umožňují snadné vedení lekcí, známkování zadání a komunikaci se studenty 
na iPadu. S kurzy iTunes U budete mít všechny potřebné materiály kurzu uspořádané na 
jednom místě. Přímo v aplikaci si studenti můžou pouštět video nebo zvukové přednášky, 
číst knihy, účastnit se samostatných diskuzí nebo diskuzí v rámci celé třídy a odevzdávat 
domácí úkoly. Integrovaná klasifikační kniha umožňuje evidenci známek a zadání vašich 
studentů na jednom místě. 

Do kurzů můžete vložit sylabus, studijní materiály, úlohy a další položky. Můžete přidávat 
obsah z iBooks Storu a App Storu a odkazy na webové stránky. Můžete taky přidávat odkazy 
na materiály z víc než 1 000 000 studijních zdrojů, které jsou v iTunes U k dispozici, a využívat  
nahrávky nebo videa od předních světových vzdělávacích institucí. Jakmile budete mít  
kurz připravený, můžete ho sdílet místně se svými studenty nebo ho můžete publikovat  
na stránku·iTunes U vaší instituce a sdílet ho s učiteli a studenty z celého světa. 
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Začínáme
Pro začátek si stáhněte bezplatnou aplikaci iTunes U. Pokud chcete vytvořit nový kurz, 
klepněte na tlačítko plus (+) a zvolte Vytvořit kurz. 
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Potom vytvořte profil lektora, včetně svého životopisu a hlavní instituce, ve které pracujete. 
Pomocí fotoaparátu v iPadu přidejte do svého profilu fotku nebo zvolte nějaký obrázek 
z knihovny Fotek. Údaje z profilu lektora se použijí pro stránku Lektor ve vašich kurzech. 
Všechny vámi vytvořené kurzy se budou odkazovat na váš profil, který můžete kdykoli upravit.

Po uložení profilu můžete zadat nastavení kurzu. Ve výchozím nastavení jsou všechny 
nově vytvořené kurzy iTunes U soukromé.

Nastavení kurzu

1

2

3

Zadejte název kurzu, krátký název  
a vaši katedru. 

Přidejte poutavý obrázek kurzu, který se 
zobrazí v knihovně kurzů iTunes U. Můžete 
něco vyfotit s fotoaparátem iPadu nebo vybrat 
obrázek ze své knihovny Fotek. Obrázek je 
možné přidat během nastavování kurzu nebo 
i později. Použijte obrázek o velikosti alespoň 
600 x 600 pixelů a zároveň menší než 10 MB. 

Přidání popisku. Tady můžete studentům 
přiblížit, čím se kurz zabývá, a stanovit jasná 
očekávání. Můžete sem například vložit 
přehled struktury kurzu anebo třeba jeho 
požadavky a cíle. Klepněte na Další. 

1
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Po přidání informací o svém kurzu klepněte na Další. Budete přeneseni na řídicí panel 
lektora, kde se zobrazují všechny vámi vytvořené kurzy nebo kurzy, jejichž jste přispěvatelem. 
U každého z nich je uvedený stručný souhrn. 

To je všechno, co je potřeba udělat pro vytvoření nového kurzu. Teď když jste vytvořili 
strukturu svého kurzu, můžete přidat víc obsahu. 

4
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Přidejte svou instituci. Vyberte úroveň a jazyk 
kurzu, jeho kategorii a podkategorii.

Vyberte, jestli bude kurz vyučován vlastním 
tempem, nebo půjde o živé relace. Pokud 
chcete, aby se studenti učili vlastním tempem, 
zvolte možnost Vlastním tempem. Můžete 
doplnit i předpokládanou délku kurzu a kdykoli 
v průběhu ho upravovat. Živé relace vyberte, 
pokud mají studenti sledovat kurz souběžně 
s vaší výukou. Živé relace se plánují podle 
kalendáře a mají přesná data začátku i konce. 
Používají také úlohy s jasnými termíny odevzdání. 

Určete, jak se budou používat diskuze. Diskuze 
studentům umožňují zahajovat osobní 
rozhovory s vámi nebo celou třídou. Můžete 
soukromě chatovat se studenty a odpovídat na 
individuální dotazy, poskytovat jim další pomoc 
nebo jim dávat zpětnou vazbu v souvislosti 
s jejich zadáním. Vy i studenti navíc můžete 
zahájit diskuzi v rámci celé třídy. Do diskuzí 
se můžou zapojit všichni studenti kurzu a vy 
jako lektor je můžete sledovat a taky do nich 
vstupovat. Diskuze můžete u daného kurzu taky 
vypnout – pokud svůj kurz zveřejníte, diskuze se 
odstraní automaticky. 

Vyberte, jakou licencí se bude váš obsah řídit. 
Máte na výběr z mnoha možností včetně 
standardní licence Creative Commons. Licence 
určuje, jak můžou ostatní uživatelé použít váš 
obsah ve svých kurzech.
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Úpravy a organizování obsahu
Na stránkách Přehled, Lektor a Osnova sestavte kurz. Stránka Přehled obsahuje informace, 
které jste už zadali v nastavení kurzu, například popis kurzu, jeho úroveň, název vaší instituce 
atd. Informace o kurzu můžete kdykoli změnit. 

Stránka Lektor uvádí vaše profilové informace. Kdykoli je můžete upravit. 

Na stránce Osnova vytvoříte sylabus kurzu. Všechny vaše příspěvky a úlohy se v osnově 
přiřadí k jednotlivým tématům. Osnovu můžete vytvořit přímo v iTunes U (může mít až 
dvě podúrovně), anebo sem jednoduše zkopírujte a vložte text odjinud. 
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Přidávání příspěvků, zadání a materiálů
Obsah a doplňující informace se do kurzu vkládají pomocí příspěvků, úloh a materiálů.

Příspěvek může představovat pokyny, vysvětlení nebo shrnutí přednášky. Při vytváření 
příspěvku zvolte téma z osnovy, zadejte jeho název a potom napište samotný text zprávy. 

Pro libovolný příspěvek můžete vytvořit jedno nebo víc zadání, a pro kurzy v reálném 
čase můžete vybrat termín pro jednotlivá zadání. Zadání nazvěte a přidejte k nim popis, 
aby studenti přesně věděli, co se od nich čeká. 

Můžete zapnout Známkování a přidělit jednotlivým úkolům bodovou hodnotu. Když 
zapnete Odevzdání, studenti můžou své práce posílat přes iTunes U, včetně prezentací, 
sešitů, videí nebo libovolných prací vytvořených v jiné aplikaci, které jde otevřít v iTunes U. 
Tato zadání jsou uspořádána v klasifikační knize, kde můžete snadno sledovat a známkovat 
studentské práce. 

7
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Zadání můžou obsahovat spoustu různých typů materiálů, které jsou součástí kurzu. 
Jsou to například videa, zvukové soubory, webové odkazy, sešity, aplikace, knihy a další. 

Můžete dokonce přidávat své vlastní obrázky, videa nebo dokumenty a potom je spravovat 
v části Moje materiály. 

Funkce Hledat v obchodě vám umožní objevovat a přidávat zajímavé aplikace, knihy, 
zdroje z iTunes U, podcasty a další obsah.
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Správa zapsaných studentů
Až budete chtít pozvat studenty k zápisu do svého kurzu, klepněte na kartě Správce na 
stránku Zápis a odešlete studentům kód zápisu nebo krátký odkaz. Kdykoli nový student 
zadá do aplikace iTunes U kód zápisu nebo na svém iPadu, iPhonu či iPodu touch klepne 
na zaslaný odkaz, přijde vám žádost o zápis, kterou můžete potvrdit nebo zablokovat. 
Můžete zapnout automatické schvalování, aby byl zápis automaticky potvrzen každému, 
kdo o něj požádá. 

Jakmile schválíte žádost o zápis, zobrazí se jméno studenta ve vašem rozpisu. Jediným 
pohledem tak uvidíte všechny zapsané studenty a kdy se naposledy dívali na váš  
kurz. Pokud nějakého studenta chcete odebrat z kurzu a blokovat, klepněte na ikonu „i“ 
napravo od jeho jména. Když z rozpisu odeberete nějakého studenta, jeho údaje se 
smažou ze systémů Apple a nebudou nadále dostupné. Studenti budou mít pořád 
přístup k libovolným místním informacím ve svých zařízeních.
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Sbírání a známkování studentských prací
Odevzdávání úkolů studentům umožňuje snadné posílání prací přímo prostřednictvím 
iTunes U. A zabudované známkování umožňuje sledovat pokroky studentů a prohlížet 
celkový výkon a výkon jednotlivců. 

Jakmile studenti odevzdají svoje zadání, můžete si jejich práci stáhnout a oznámkovat. 
Klepněte jednoduše na Známka a zadejte skóre. Studentovi můžete poslat soukromou 
zprávu se zpětnou vazbou. Známku můžete poslat okamžitě nebo ji uložit jako koncept 
pro pozdější odeslání. 
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Integrovaná klasifikační kniha zobrazuje celkový pokrok studentů ve vašem soukromém 
kurzu. Můžete se podívat, jaký dělají studenti se zadáními v kurzu pokroky, včetně toho, 
jestli si student zadání prohlédl, jestli odevzdal domácí úkol nebo jestli vám poslal 
soukromou zprávu. Můžete se podávat na pokroky všech studentů ve vašem kurzu, 
nebo klepnutím zvýraznit pokrok jednotlivých studentů.

Správa a spolupráce
Duplikování kurzu. Pokud nějaký kurz chcete zkopírovat, přejeďte prstem doleva na 
řídicím panelu a klepněte na Duplikovat. Kopii kurzu pak můžete libovolně upravit, 
například ji můžete změnit z kurzu v reálném čase na kurz vlastním tempem. 

Poslání kopie. Kopii svého kurzu (včetně osnovy, všech příspěvků, zadání a materiálů) 
můžete poslat jinému lektorovi. Příjemce pak může okamžitě začít používat váš kurz  
se svými studenty anebo si ho podle libosti upravit.

Přenesení kurzu jinému lektorovi. Jako majitel kurzu můžete kompletní vlastnictví 
kurzu přenést na jiného lektora, aniž byste přerušili práci studentů, kteří kurz právě 
absolvují. Poznámka: Pokud jste součástí konkrétní instituce, můžete převádět 
vlastnictví kurzů jen na lektory, kteří patří do stejné instituce jako vy.
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Přidání do veřejného katalogu. Patříte-li k instituci, která má veřejnou stránku iTunes U, 
můžete požádat o zveřejnění vašeho kurzu v katalogu iTunes U – celosvětově největším 
digitálním katalogu bezplatných studijních materiálů. Klepněte jednoduše na možnost Přidat 
do veřejného katalogu a správci vaší veřejné stránky bude zaslán e-mailový požadavek.

Pozvání dalších přispěvatelů. Do svého kurzu můžete pozvat až pět dalších přispěvatelů. 
Ti budou moct nejenom přispívat do kurzu, ale budou mít taky přístup k informacím 
o studentech v kurzu (jako jsou známky a e-mailové adresy). Pokud chcete přidat 
přispěvatele, klepněte na tlačítko Správce, potom na Lektoři a nakonec na tlačítko plus (+).
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Osvědčené postupy
Při vytváření a distribuci svých kurzů iTunes U tyto osvědčené postupy dodržujte. 

• Popis. Součástí popisu kurzu by měl být i seznam studijních cílů. Díky tomu studenti 
snadno poznají, jestli kurz vyhovuje jejich studijním potřebám. To platí dvojnásob 
u veřejných kurzů.

• Názvy. U příspěvků a úloh používejte stručné názvy, aby studenti viděli důležité informace 
na první pohled.

• Příspěvky. Pomocí zpráv v příspěvcích přidávejte ke vzdělávacím materiálům smysl 
a kontext. Navažte nové aktivity na poznatky z dřívějška a vysvětlete studentům, jak 
budou nové informace podstatné pro další lekce.

• Zadání. Zadání začněte příkazovým slovesem. Zadání dávají studentům jasnou představu 
o tom, co mají udělat.

• Diskuze. Vytvářejte výzvy k diskuzi v rámci celé třídy, které budou studenty motivovat 
k větší aktivitě a interakci. Diskuze můžete přidávat ke konkrétním příspěvkům i obecně 
ke kurzu jako takovému. Můžete taky vést soukromé diskuze s jednotlivými studenty. 

• Rozmanité studijní materiály. Materiály můžete do kurzu přidávat na panelech 
Příspěvky a Materiály. Každému vyhovuje jiná forma studia, a proto používejte rozmanité 
materiály. Snažte se o rozumný mix textu, videa, aplikací, knih atd. App Store nabízí tisíce 
vzdělávacích aplikací zabývajících se různými tématy a uzpůsobených pro všechny úrovně 
i formy studia. Díky iBooks můžete svůj kurz obohatit o pestrý výběr knih od životopisů 
přes různé příručky až po iBooks učebnice od velkých nakladatelství. A katalog iTunes U 
je plný nejrůznějších studijních materiálů, například přednášek nebo videí, které můžete 
použít ve svých kurzech.

• Knihovna Moje materiály. Materiály můžete přidávat taky pomocí funkce Moje materiály. 
Seznam Moje materiály usnadňuje přidávání materiálů v případech, kdy stejný materiál 
používáte v různých kurzech. Pomocí seznamu si také můžete udržovat přehled 
o materiálech, které se chystáte využít v budoucích kurzech.

• Vnořené odkazy. Snažte se odkazovat na konkrétní počáteční a koncové body ve 
videích a stejně tak na konkrétní kapitoly v knihách, aby studenti mohli přejít rovnou  
na přidělený obsah.

• Nahrávání autorských materiálů. Můžete přidávat i své autorské materiály, například 
prezentace, pracovní listy, videa nebo knihy. Díky tomu budou studenti mít vše potřebné 
na dosah ruky. Můžete třeba vestavěnou kamerou nahrát úvodní video seznamující 
s kurzem. Všechno, co se dá uložit do knihovny Fotek nebo iCloud Drivu, můžete přidat 
i do materiálů kurzu. Obsah můžete vytvářet v Pages, Numbers, Keynote nebo dalších 
aplikacích a přidávat materiály přímo do iTunes U klepnutím na ikonu Sdílet a potom na 
možnost Otevřít v iTunes U. A teď, se zabudovanými anotačními nástroji, můžou studenti 
anotovat vámi nahran.

• Psaní poznámek. Dokumenty ve formátu Word nebo Pages doporučujeme převést 
na formáty ePub nebo iBooks Author. Používání textů v těchto formátech studentům 
umožňuje pořizovat poznámky v knize a shrnout je na kartě Poznámky v kurzu.
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• Mobilní a zabudované nástroje. Vytvářejte aktivity, které budou těžit z mobilní platformy: 
shromažďujte data nebo vytvářejte obsah mimo učebnu, v areálu školy, na výletech nebo 
přímo doma. Využívejte zabudovanýfotoaparát, mikrofon a kameru iPadu a vymýšlejte 
nové typy aktivit.  Pamatujte, že studenti můžou odevzdávat domácí úkol vytvořený 
v libovolné aplikaci, která jim umožňuje otevírat dokumenty v iTunes U. 

• Známky. Pomocí hlavičky zadání v integrované klasifikační knize si můžete zobrazit 
souhrnné informace o jednotlivých zadáních. Podívejte se, kolik studentů odevzdalo 
svou práci a kolik zadání jste oznámkovali. Známky taky můžete ukládat jako koncepty 
a posílat je najednou. Zadání taky můžete zamknout, když uplynulo datum odevzdání 
a vy už nepřijímáte žádné nové odevzdávky.

• Oznámení. Pokud učíte v živých relacích, můžete studentům kdykoli poslat oznámení. 
Tato oznámení se nepřiřadí k žádnému tématu v osnově. Pomocí oznámení můžete 
studenty informovat o technických záležitostech, například zrušení výuky nebo změně 
data testu.

• Vložení RSS kanálů. Do svých kurzů můžete vkládat audio nebo video materiály 
z RSS kanálů nebo systémů pro záznam přednášek. Když jako materiál přidáte RSS 
kanál, iTunes U do vašeho kurzu naimportují podporované materiály. iTunes U budou 
průběžně kontrolovat, jestli do RSS kanálu nepřibyly nové materiály a případně je 
budou přidávat do kurzu.

• Přiřaďte svůj účet k instituci. Má-li vaše vzdělávací instituce veřejnou stránku iTunes U, 
přiřaďte svůj účet iTunes U ke své instituci. Tím se zbavíte omezení úložného prostoru, 
omezení počtu kurzů, které můžete vytvořit, a limitu počtu studentů, kteří se do vašich 
kurzů můžou zapsat. Své kurzy budete moct předložit správci vaší veřejné stránky 
iTunes U, který je na ní může publikovat. Díky tomu oslovíte studenty z celého světa. 
Pokud by si vaše instituce ráda zažádala o veřejnou stránku iTunes U, přečtěte si bližší 
pokyny na webu eduapp.apple.com.

Další informace
Podpora pro iTunes U: www.apple.com/support/itunes-u

Zabezpečení a ochrana osobních údajů v iTunes U: support.apple.com/kb/
HT204918?viewlocale=cs_CZ

*Zabudované nástroje pro anotování PDF dokumentů vyžadují iPad (3. generace a novější) a iPad mini 2 a novější.

© 2015 Apple Inc. Všechna práva vyhrazena. Apple, logo Apple, iBooks, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, iTunes U, Keynote, Numbers 
a Pages jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. iCloud je servisní známka společnosti 
Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích. App Store a iBooks Store jsou označení služby společnosti Apple Inc. Ostatní zde 
uvedené produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami příslušných společností. Červen 2015
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