
Video v IS MU
Přehrávejte video v IS MU, je to…

Potřebujete natočit, sestříhat, případně jinak upravit video? Obraťte se na Servisní středisko

Servisní středisko pro e-learning na MU · servistech@fi.muni.cz · http://is.muni.cz/stech/

Více inspirace na Elportále MU · http://elportal.cz/

Omezte přístup dle potřeby
Využijte systém přístupových práv IS 
MU pro přesné nastavení přístupu 

osobám nebo skupinám osob.

BEzPEčné

Vkládejte videa do e-learningu
Vložení videa do interaktivní osnovy, 

odpovědníku a diskusního fóra je 
opravdu snadné, stačí zkopíro-

vat adresu přehrávače videa 
a IS MU se postará 

o zbytek.

SnADné

nepotřebujete technické znalosti
Systém se sám postará o Vaše video 
bez ohledu na to, v jakém je formá-

tu, a upraví jej tak, aby se dalo 
přehrávat online.

POhODlné

Stačí 3× kliknout
Soubor s videem vložte do IS MU jako 

každý jiný soubor a vytvořte si pře-
hrávač videa, stačí 3 kliknutí.
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Jaké formáty umí IS MU přehrávat?

Systém funguje pro všechny soubory, které jsou rozpoznány jako video soubor. 
Patří mezi ně všechny běžné formáty (MP4, AVI, MPEG, OGV, webM, WMV, 
MOV, VOB, FLV, …). 

IS MU » nápověda » E-learning: Přehrávání videí » V jakém formátu mají být vkládaná videa?

Jak zabezpečit video proti stažení?

Systém umožňuje nastavovat práva zvlášť pro stahování a zvlášť pro přehrávání 
videa. Je tedy čistě ve Vaší režii, komu a jak video zpřístupníte. 

IS MU » nápověda » E-learning: Přehrávání videí » nastavení přístupových práv

Jak nahrát do IS MU video z internetu? 

Většina serverů neumožňuje videa stahovat, téměř všechny však nabízejí vložení 
videa do Vašich materiálů pomocí tzv. embed kódu. Hledejte u videa odkaz „Em-
bed“, „Sdílet“, „Vložit“ apod., následně nabízený kód překopírujte do svých materiálů.

V případě dotazů se obraťte na svého e-technika: etech@fi.muni.cz

Kde lze video nahrané v IS MU využít?

Video můžete snadno vložit do odpovědníku, interaktivní osnovy, diskusního fóra, 
na web kruhu, na svůj blog či do vlastních materiálů (např. studijního webu). 

IS MU » nápověda » E-learning: Přehrávání videí » Jak vložím video do/na…


