Po distanční SZZ
S) Stažení audiovizuálního záznamu (Asistent SZZ)
1
Asistent SZZ – Práce s nahrávkou
Nahrávka, jakmile se zpracuje, se zobrazí v chatu videokonference. Zároveň by měla přijít na e-mail
Asistenta SZZ, který nahrávání spustil (jakožto vlastníkovi).
Vlastníci skupiny (asistent, komise), mají oprávnění video stáhnout. Asistent SZZ klikne 3 tečky u videa
a zvolí možnost Otevřít v Microsoft Stream.
Studenti (členové skupiny), mají možnost video zobrazit, tlačítko stáhnout se jim nezobrazí. Pokud
nasdílí video, příjemce musí mít oprávnění od vlastníka videa, jinak se mu zobrazí hláška: Něco se
nepovedlo.
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2
Stažení videa, případně změna oprávnění videa
Asistent (člen komise) klikne na 3 tečky pod videem a zvolí stáhnout nebo v případě změny oprávnění
Aktualizovat.

2a
Aktualizace podrobností o videu
V nabídce Aktualizovat podrobnosti o videu, je možné upravit Oprávnění k videu. Vhodné například
pokud došlo k nechtěnému poskytnutí videa, nebo změně oprávnění.
Oprávnění smažete kliknutím na křížek u dané skupiny/osoby a ujistíte se, že není zatrhla
možnost Umožnit všem uživatelům v organizaci zobrazit toto video. Jakmile máte oprávnění
nastaveno, kliknete Použít. Video je pak zabezpečeno proti stáhnutí a shlédnutí neoprávněnými
osobami.
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T) Uložení záznamu po dobu 5 let do IS MU
1
Přejděte do Termínů státní závěrečné zkoušky
Použijte vyhledávání v IS MU (např. na titulní straně) a začněte psát „Termíny státní…“, IS Vám
nabídne „Termíny státní závěrečné zkoušky“.

2
Odkaz vložení videa z průběhu SZZ
V zobrazených termínech najděte studenta, ke kterému chcete zavést video a zvolte odkaz „vložení
videa z průběhu SZZ“.
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3
Nahrání videa z disku
Najděte video na disku, chytněte jej myší a přetáhněte do políčka v prohlížeči (tzv. „drag&drop“).
Alternativně lze pomocí tlačítka „vybrat ze zařízení“ video vložit přes dohledání souboru v dialogovém
okně.

4
Uložení do IS MU
Poté, co přetáhnete video, příp. videa, pokud jich vkládáte více, tak zvolte „Nahrát soubory“.
Pozor! Prohlížeče obvykle neumožňují nahrávat větší soubory než 4 GB (starší verze pouze 2 GB).
Pokud je video větší, doporučujeme zkusit video nahrát v prohlížeči Chrome, který umožňuje nahrát
větší soubor. Pokud si nevíte rady, kontaktujte Servisní středisko pro e-learning na
MU, servistech@fi.muni.cz (součást uživatelské podpory IS MU).
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5
Potvrzení
Po úspěšném nahrání souborů do IS MU Vám systém nahrání potvrdí.

6
Kontrola
Po úspěšném nahrání můžete obnovit stránku a zkontrolovat, zda jste nahráli správné video/videa.
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