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JAK SE NYNÍ STUDUJE NA UJEP? ONLINE 
 
Více než kdy dříve vstupují v době pandemie koronaviru, v souvislosti se studiem na 
vysokých školách, do hry tzv. otevřené zdroje a distanční formy výuky. Jejich 
existence je zárukou, že studenti i nadále zůstávají v kontaktu. 
 

Kromě klasické e-mailové komunikace vyučujících se svými studenty mají vysoké školy pro 
online formy vzdělávání k dispozici hned několik nástrojů a cest. 
 
„Univerzita v plné míře využívá informační a komunikační technologie pro přípravu kurzů, k 
distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia,“ říká 
rektor UJEP doc. Martin Balej.  
 
Vlajkovými loděmi v této oblasti jsou na UJEP IS STAG  a Vědecká knihovna UJEP.  
Informační systém STAG administruje studijní agendu na UJEP, ale i na dalších 

univerzitách v ČR. Pokrývá funkce od přijímacího řízení až po vydání diplomu.  
 
„IS STAG je v současné době základní platformou pro oblast e-learningu a případných 
dalších komunikačních kanálů. Všechny fakulty poskytují studentům e-learningové kurzy 
v systému LSM Moodle, tyto kurzy jsou studentům dostupné po přihlášení,“ vysvětluje 
prorektorka pro studium RNDr. Alena Chvátalová.  
 
Přihlášení do IS STAG (LSM Moodle): http://stag.ujep.cz/index.php/elearning   

 
UJEP v současné době zprostředkovala studentům také informaci o dočasném online 
přístupu k fondům Národní knihovny a veřejných vysokých škol: 
 
https://www.nkp.cz/aktuality/novinky-titulni-strana/vysokoskolakum-knihy-online 

 
Fakultu umění a designu UJEP vysílá stream/záznam přednášek probíhajících na kanále 
YouTube. Streamovány jsou aktuální přednášky pedagogů fakulty, ale i moderované 
diskuse s externími hosty – umělci, designéry, teoretiky umění a designu, kurátory, filozofy 
a novináři: https://fud.ujep.cz/fud-stream/ 
 
Vědecká knihovna UJEP nabízí studentům elektronické zdroje UJEP.  

 
„Jedná se o licencované online databáze určené primárně pro vědu a výzkum. Databáze 
obsahují převážně články z odborných periodik, statistická data, videa, e-knihy atd.,“ 
vyjmenovává prorektor pro rozvoj a kvalitu PhDr. Jaroslav Zukerstein. 
 
K vyhledávání je využíván nástroj EBSCO Discovery Service (EDS), který dokáže z jednoho 
místa efektivně prohledat většinu dostupných elektronických informačních zdrojů, které jsou 
na univerzitě, a to jak v rámci licencovaných, tak i řady volných databází na internetu. 
 
„Pro využití zdrojů mimo univerzitní síť je třeba se přihlásit a použít vzdálený přístup do EDS 
z domova. Na stránkách VK UJEP naleznou uživatelé podrobné informace a návody,“ 
doplňuje prorektor.  
 
Informační zdroje pro veřejnost 

 
Vědecká knihovna UJEP poskytuje také podobné služby pro veřejnost. Jsou to zejména 
odkazy na celou řadu elektronických zdrojů, které jsou dostupné zdarma, případně po 
registraci uživatele. Podrobný výčet těchto zdrojů a odkazy na ně jsou dostupné na: 
https://knihovna.ujep.cz/cs/volne-dostupne-zdroje 

 
Pro veřejnost jsou taktéž určeny již zmíněné streamy FUD.  
 
Ilustrační fotografie k volnému užití: zdroj Pixabay.com 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
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