
Europäische Integration
Jitka Ptatscheková

Univerzita Hradec Králové
jitka.ptatschekova@uhk.cz

Popis: Představovaný seminář je zpracován a vyučován v německém jazyce. Kurz je určen pro 
zahraniční studenty všech oborů Fakulty informatiky a managementu, kteří si ho mohou zapsat 
fakultativně. Kurz je ukončen neklasifikovaným zápočtem, který je udělován na základě zpracování 
všech úkolů.
1.1 Základní struktura kurzu
Jádrem jsou studijní materiály, které jsou obsaženy v části "Lernmaterialien". Studijní materiály 
zahrnují „Welcompage“, jenž shrnuje informace o tvůrcích kurzu. Dále obsahují přehled použitých 
ikonek, vlastní moduly a jednotlivé kapitoly. U každého modulu je vymezen studijní cíl, kterého má 
být dosaženo. 
Studijní texty jednotlivých kapitol mají stejnou strukturu. Začínají názvem modulu a kapitoly. Poté 
je vymezen cíl kapitoly a čas na zpracování materiálu. Následuje vlastní studijní text, hypertextové 
odkazy na webové stránky Evropské unie a zadání úkolů. Na pravé straně studijních textů jsou 
umístěny zvukové nahrávky a otázky aktivizující studenta při studiu textu. Všechny části studijních 
materiálů jsou označeny vlastní ikonkou. Dalšími, neméně podstatnými částmi kurzu jsou: prvky 
aktivizace studentů, zpětná vazba, plánování a organizování studijních aktivit.
1.2. Multimediální zpracování kurzu
Ze široké nabídky možných multimediálních podpor bylo v předkládaném kurzu pracováno 
s barvami, obrázky, hypertextovými odkazy, videosekvencemi a zvukovým doprovodem. 
Barevnost v rámci kurzu byla zvolena s přihlédnutím na barvy, které se objevují na symbolech 
Evropské unie. Proto byly využívány různé odstíny modré a žluté.
Obrázky vytváří sjednocující prvek e-learningového kurzu. Snahou tvůrce kurzu bylo, aby obrázky 
nepůsobily dominantně. Obrázky by měly sloužit k jednodušší orientaci, navozovat příjemnou 
atmosféru v kurzu a dotvářet rozhodující prvek kurzu, za který je považován jeho obsah. Vytvoření 
obrázků bylo svěřeno do rukou profesionální výtvarnice.
Zvukové nahrávky převážně českého folkloru byly speciálně nahrány amatérským hudebním 
tělesem pro potřeby kurzu. Snahou garanta kurzu bylo docílit prostřednictvím využití hudebních 
nahrávek příjemnou atmosféru v on-line kurzu a s přihlédnutím na cílovou skupinu studujících 
představit český folklor. Nahrávky jsou zařazeny v použitých videosekvencích a v jednotlivých 
studijních materiálech. 
1.3. Zkušenosti s nasazením kurzu
Kurz Europäische Integration byl již několikrát nasazen na Univerzitě Hradec Králové do výuky. 
Kurz byl úspěšně prezentován také v zahraničí.

Originální prvky: Ucelená koncepce e-learningového kurzu vytvořeném v německém jazyce, která 
využívá většinu z nástrojů platformy WebCT CE.06.

Možnosti použití díla: Výuka v německém jazyce domácích i zahraničních studentů. 
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