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Audiovizuální archívy v oblasti vzdělávání - zkvalitnění výuky, zlepšení efektivity školy 

iFAMU
Údaje o účastníkovi: 

KATEDRA, příp. jméno a příjmení: …............................................................................................................................... 
Kontaktní email (v případě zájmu): …................................................................................................................................. 

1. Co vám říká archiv iFAMU?  (zaškrtněte klidně víc)

 Dobrá věc. Používám, dívám se na filmy ostatních
 Mám tam profil a dávám si tam info o svých filmech
 Zatím o tom moc nevím.
 Registroval/a jsem tam film na Famufest, jinak mě to nezajímá. 

2. Jakým způsobem by mělo být realizováno předávání filmů v plné kvalitě pro archiv iFAMU?

 Stejně jako nyní individuálně dodáním do StudiaFAMU
 Za celou katedru předat vše z klauzurních projekcí
 Měla by být možnost přímo ze střihových počítačů exportovat do archivu
 Individuálně uploadem přímo na web

3. Jak by mělo probíhat vkládání informací o filmech a autorech na portál iFAMU?

 Otevřený systém. Každý  by si měl vložit informace o sobě a svých filmech přímo na web
 Byrokratický systém. Pověřenou osobou (zaměstnancem), která dostane od studenta informace na vytištěném formuláři nebo emailem
 Kombinace obou. Možnost registrace filmů a vkládání informací přímo na webu s následnou profesionální správou údajů 
 V rámci katedry. Každá katedra si zvolí svůj specifický způsob jak dávat informace o vznikajících dílech do archivu 

4. Měly by podle vás být filmy na portálu iFAMU přístupné široké veřejnosti na internetu i mimo síť AMU?

 Ano
 Ne

5. K čemu by měl sloužit portál iFamu obecně?    (zaškrtněte klidně víc)

 K prezentaci filmů vznikajících na škole.
 K účelům digitální distribuce
 K výuce (měl by obsahovat on-line výukové materiály)
 Jiné (prosím jmenujte): ....................................................................................................................................................................................................

6. Jaká organizace informací v archivech vám nejvíce vyhovuje?

 Jednoduchá databázová organizace
 Hypertextově propojené informace
 Kontextuálně a klíčovými slovy propojené informace
 Možnost osobní organizace informací

7. Jakému uživatelskému rozhraní portálu iFAMU byste dali přednost?

 Vyhovuje mi jednoduchost, základní informace 
 Přivítal/a bych více funkcí, měl by to být multimediální portál (diskuse, blogování)

8. Jaké možností a informace byste uvítali na  iFAMU?   (zaškrtněte klidně víc)

 Novinky 
 Nejnavštěvovanější  filmy
 Vlastní playlisty
 Přidávaní vlastních tagů/klíčových slov
 Možnosti přidávaní komentářů k filmům a videím 
 Řazení podle kateder a profesí tvůrců
 Živé streamy z akcí (přednášky, semináře, workshopy, jednání akademické samosprávy)
 Odkazy nebo RSS kanály na jiné archivy nebo podobné weby
 Více výukových materiálů

9. Je něco, co byste na portálu iFAMU změnili, nebo co k němu chcete říci?

...............................................................................................................................................................................................................................................

D KUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI !Ě  


