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Přichází HistoryLab jako nástroj distanční výuky, na němž se 

podílí Fakulta elektrotechnická ČVUT 

 

Fakulta elektrotechnická ČVUT vnímá komplikovanou situaci, ve které se ocitli učitelé 

a učitelky dějepisu po uzavření škol. Proto podporuje a podílí se na webové aplikaci 

HistoryLab.    

 

HistoryLab.cz: webová aplikace pro práci s historickými prameny nabízí účinné a uživatelsky 

vstřícné digitální prostředí, které lze v současné situaci využít pro výuku soudobých dějin. 

Tuto aplikaci vyvíjí Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů ve spolupráci 

s Fakultou elektrotechnickou ČVUT v Praze, Pedagogickou fakultou UK, Ústavem pro 

soudobé dějiny AV ČR a Masarykovým ústavem AV ČR.   

 

Autoři aplikace postupně zveřejňují cvičení, která jsou již prověřená v “terénu” a upravená na 

základě reakcí žáků i učitelů. K 18. březnu zveřejnili šest nových cvičení, například “To byla 

sláva” zkoumající význam zahájení provozu pražského metra.  

 

Administrativní systém, který je součástí této aplikace, umožňuje jednoduše sdílet výsledky 

žákovské práce a učiteli dává možnost poskytovat žákům zpětnou vazbu na jejich práci. 

Tento systém je k dispozici všem učitelům po registraci. V případě technických dotazů 

ohledně aplikace HistoryLab kontaktujte autory na e-mailové adrese: 

helpdesk@historylab.cz. 

 

Na vývoji aplikace se podíleli doc. Miroslav Bureš a Dr. Karel Frajták z katedry počítačů 

Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. 

 

K projektu doc. Miroslav Bureš uvedl: „Způsob, jakým probíhá komunikace v aplikaci 

HistoryLab, je velmi vhodný pro využití v současné situaci. Aplikace využívá standardní 

internetové technologie a nepotřebuje přenos vysokých objemů dat pro průběh výuky. 

Pomocí cvičení, která jsou v systému k dispozici, je možné distančně vyučovat vybraná 

témata z moderních dějin a HistoryLab tak může usnadnit současnou situaci, kdy je potřeba 
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vhodným způsobem zajistit vzdálenou výuku.“    

 
Samostatná Fakulta elektrotechnická ČVUT vznikla v roce 1950. V dnešní době se skládá ze 17 
kateder umístěných ve dvou budovách: v rámci hlavního kampusu ČVUT v Dejvicích a v naší historické 
budově na Karlově náměstí. Fakulta elektrotechnická poskytuje prvotřídní vzdělání v oblasti 
elektrotechniky a informatiky, elektroniky, telekomunikací, automatického řízení, kybernetiky a 
počítačového inženýrství. Fakulta se dlouhodobě řadí mezi prvních pět výzkumných institucí v České 
republice. Produkuje přibližně 30% výzkumných výsledků celého ČVUT a má navázanou rozsáhlou 
vědeckou spolupráci se špičkovými světovými univerzitami i výzkumnými ústavy. Od roku 1950 Fakulta 
elektrotechnická vydala cca 30 000 diplomů, které byly vždy vysoce hodnoceny jako doklad 
prvotřídního vzdělání. Více informací najdete na www.fel.cvut.cz 
 
 
 
České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v 
Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně 
inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na 
něm přes 18 000 studentů. Pro akademický rok 2019/20 nabízí ČVUT svým studentům 170 
akreditovaných studijních programů a z toho 53 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti 
techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle 
přizpůsobovat požadavkům trhu. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle 
žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 1620 univerzit po celém světě. V celosvětovém 
žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 498. místě a na 9. pozici v regionálním hodnocení 
„Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro „Engineering – Civil and Structural" je 
ČVUT mezi 151.–200. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201.–250. místě, u 
„Engineering – Electrical“ na 201.–250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, 
„Natural Sciences“ jsou na 283. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems" je na 
251.–300. místě, v oblasti „Mathematics“ a „Material Sciences“ na 301.–350 místě a v oblasti 
„Engineering and Technology“ je ČVUT na 256. místě. Více informací najdete na www.cvut.cz 
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