
Shromažďuje informace o otevřených mate-

riálech pro učitele, přístupných na různých 

portálech a webech, a umožňuje v nich snadno 

vyhledávat z jednoho místa.

Inovace Metodického portálu RVP.CZ probíhají v rámci projektu
Podpora práce učitelů, který realizuje Národní pedagogický institut ČR.

Sledujte www.gramotnosti.pro

Sbírá od uživatelů názory, komentáře a hodno-

cení materiálů. Pomáhá kvalitním materiálům 

získat dobrou reputaci a učitelům usnadňuje 

výběr.

emaema.rvp.cz

KaTaLOG OTevŘeNÝcH 

maTerIÁLŮ prO UČITeLe 
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ema Je KaTaLOG  
OTevŘeNÝcH DIGITÁLNÍcH  
vzDĚLÁvacÍcH zDrOJŮ (Dvz)

 Z jednoho místa najdete všechno potřebné pro 
výuku, pro práci ve škole i pro sebevzdělávání:  
materiály do výuky, odborné články, zkušenosti 
učitelů, online vzdělávání…

 Vše volně dostupné!

 Vyberete si podle popisu materiálů a štítků,  
ale i podle toho, jak velkou mají reputaci,  
a podle komentářů od ostatních.

 Materiály, které vás zaujaly, si označíte jako  
oblíbené. Snadno je pak znovu najdete.

 Ohodnotíte materiály hvězdičkami, okomentujete, 
můžete doplnit i další štítky.

 Vaše hodnocení ovlivní reputaci materiálu.  
Ale hlavně: pomůžete ostatním, aby při výběru 
šikovného materiálu šli najisto!

 Až budete materiál potřebovat, EMA vás nasměruje 
na web partnera, kde je materiál umístěný.

 Digitální vzdělávací zdroj (DVZ) může být DUM  
(digitální učební materiál), ale také e-learningový kurz, 
záznam webináře, videozáznam přednášky, metodická 
příručka, odborný článek, e-kniha, diplomka nebo inter-
aktivní online cvičení.

 To vše pro vás EMA sbírá.

 EMA se zaměřuje na zdroje, které jsou dostupné pod 
veřejnou licencí a tak je možné je zdarma užívat a šířit 
a v případě otevřených zdrojů i upravovat, bez nutnosti 
žádat kohokoli o svolení. Nejčastěji je využívána někte-
rá z licencí Creative Commons. Ideální pro učitele!

S ČÍm vÁm ema pOmŮŽe  
pŘI prÁcI ve ŠKOLe?



 EMA odráží kvalitu digitálních vzdělávacích 
zdrojů pomocí tzv. reputace, vyjádřené číslem 
a slovní škálou. Reputace kombinuje hodnotu 
přímého hodnocení od uživatelů s automatizova-
nými hodnotami (návštěvnost, počet hodnocení, 
komentářů...).

Na cO Se mŮŽeTe TĚŠIT

 EMA je jedním z modulů Metodického portálu  
RVP.CZ, který projde v letech 2019—2021  
velkou rekonstrukcí.

 V rámci celého portálu (včetně EMY) budete moci 
využít nové lahůdkové funkce.

 Nejužitečnější materiály si „uklidíte“ do tematických 
kolekcí, abyste je příště rychle našli. Kolekce může-
te sdílet s ostatními.

 Necháte se inspirovat materiály, které ocenili ostat-
ní nebo které vám portál nabídne na základě vašich 
preferencí.

 Budete moci sledovat zajímavé kolegy, navázat 
přátelství, spolupracovat.

 Co ještě potřebujete?
 Poraďte nám a pomozte ladit nový Metodický 

portál.

 Staňte se naším Pilotem!
 inovujeme.rvp.cz

ema Je repUTaČNÍ SYSTÉm



 Materiály budou lépe vyhledatelné a přitom zůstávají na va-
šem webu, protože EMA sbírá pouze informace. Uživatelé 
vaše materiály v EMĚ najdou, ale pak si pro ně půjdou na 
váš web.

 U vašich materiálů bude vaše logo. Budete mít k dispozi-
ci stránku partnera, kde můžete zveřejnit reklamu na svůj 
projekt, organizaci či instituci a kde bude vidět seznam 
vašich materiálů v EMĚ.

 EMA vede uživatele, aby materiály ocenili, ohodnotili. 
Získáte zpětnou vazbu v „konkurenci“ ostatních partnerů.

 Vaše materiály budou zastoupeny na Metodickém 
portálu RVP.CZ, oficiálním serveru pro učitele.

 Otevřené vzdělávací zdroje jsou celosvětový trend. 
Budete IN.

EMA je jedním z modulů Metodického portálu  
RVP.CZ, který projde v letech 2019—2021 velkou 
rekonstrukcí.

Aby vám, učitelům, nový Metodický portál RVP.CZ dobře sloužil, 
neobejdeme se bez vaší podpory.

Chcete být u toho a ovlivnit, jak bude portál (včetně EMY) vypa-
dat a co bude umět?

mÁTe Na SvÉm WeBU OTevŘeNÉ maTerIÁLY prO UČITeLe?
pŘIDeJTe INFOrmace O NIcH DO KaTaLOGU ema!

STaŇTe Se 
parTNerem

Aktualizace informací mezi webem partnera a EMOU 
probíhá předáním JSON souboru, případně seznamu  
v tabulkovém editoru. Připravujeme možnost jednotlivé-
ho přidávání. Každý partner má k dispozici administrač-
ní prostředí, kde může ladit synchronizaci dat i informa-
ce o sobě.

Partnerům rádi se vším pomůžeme, respektujeme vaše 
možnosti a potřeby. Pokud máte zájem o partnerství 
nebo o více informací, pište na ema@rvp.cz.

STaŇTe Se  
NaŠÍm pILOTem

Občas se vás na něco zeptáme, abychom věděli, co vám z pohledu uživatele a učitele vyhovuje více 
a co méně. Na oplátku vám jako prvním nabídneme horké novinky k vyzkoušení. Investujete mini-
mum času, ale užitek bude veliký.

Prosíme, přihlaste se na inovujeme.rvp.cz. Ozveme se vám! Děkujeme!


