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Obecné právní dějiny
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc., JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int.

Multimediální výukový web s historickými dokumenty a obrazo-
vým materiálem organizovaným do časových os, s dobovými mapami ve 
vysokém rozlišení a relevantními videi.

Paleogenetika člověka
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.

Multimediální výukový web s animacemi a interaktivními prezentacemi, 
interaktivní osnova, ankety a dotazníky na hodině.

Lékařská orální mikrobiologie II – cvičení
MUDr. Ondřej Zahradníček

Interaktivní osnova s výukovými prezentacemi, úkoly, podklady pro cvi-
čení a procvičovací odpovědníky určené k přípravě studentů na cvičení. 
Odpovědníky obsahují mj. obrázkové otázky s přetahováním odpovědí.

Lékařská fakulta

Přírodovědecká fakulta

Právnická fakulta

Jazyk I.3. – angličtina pro právníky
Mgr. Barbora Chovancová, Ph.D., Mgr. Štěpánka Bilová, Ph.D., Mgr. Radmila Doupovcová, 
Mgr. Alena Hradilová, Ph.D., PhDr. Hana Katrňáková, M.A., Ph.D., Mgr. Radek Šimek, Ph.D., 
PhDr. Radoslava Šopovová, Mgr. Kateřina Chudová, Mgr. Michal Smejkal

Interaktivní osnovy s organizačními pokyny, pracovními sešity a interak-
tivními procvičovacími odpovědníky. Otázky v odpovědnících obsahující 
mj. multimédia (audio, video), drag&drop otázky a doplňovačky. Domácí 
úkoly jsou vkládány do odevzdáváren a studenti vybraných seminárních 
skupin se účastní videokonferencí se studenty z Aberystwyth University.

Vývojová a srovnávací imunologie
doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D., Mgr. Libor Vojtek, Ph.D.

Interaktivní osnova s organizačními pokyny, studijními materiály, názor-
nými animacemi a procvičovacími odpovědníky. Testy obsahují klasic-
ké otázky mj. drag&drop doplňování vývojového stromu, označování 
orgánu na fotografiích či doplnění popisků schématu imunologického 
procesu.

Anatomie pohybového systému I – seminář
Mgr. Kateřina Vymazalová, Ph.D.

Multimediální studijní web s animacemi a videi. Reálná videa jsou pro-
lnuta názornými animacemi lidské kostry, a umožňují tak studentům si 
prohloubit znalosti o pohybech v kloubech na základě vizuálního vnímání.


