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Co je JoVE? 

JoVE je první a jediný  

recenzovaný vědecký video 

časopis na světě, zároveň  

indexovaný v PubMed. 
 

JoVE publikovalo více než  

5000 video článků významných  

vědeckých institucí jako je  

např. Harvard, Stanford,  

MIT a NIH.    
 

Tyto video články přinášejí nejnovější výsledky z více než tuctu 

vědeckých oborů a sledují je miliony uživatelů z více než 900 institucí 

na celém světě. 

JoVE.com 

http://www.jove.com/
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http://www.jove.com/


Produkty JoVE 

Science Education 

Inovativní video databáze, která 

se věnuje výuce laboratorních 

základů pomocí jednoduchých a 

dobře srozumitelných video 

ukázek. 

 

JoVE Journal 

První odborný video časopis, 

který vědcům pomáhá rozvíjet 

jejich výzkum – zvyšuje 

produktivitu, efektivitu a 

reprodukovatelnost. 

 

JoVE.com 



JoVE Journal 

 Recenzovaný naší prestižní 

redakční radou 

 Indexovaný v PubMed, 

Medline, SciFinder atd. 

 Více než 5000 článků – 

měsíčně 90 nových video článků 

 Model předplatného na míru – 

dle sekcí (výběr ze 13 sekcí) 

 Více než 16 000 publikovaných 

autorů z nejvýnamnějších 

světových institucí 
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Jednotlivé sekce JoVE Journal 

JoVE.com 



Úvodní stránka & navigace 
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Vyhledávání & výsledky 
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Stránka s článkem (první polovina) 

JoVE.com 



Stránka s článkem (druhá polovina) 
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Struktura článku 
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Publikační proces 
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Výhody JoVE Journal 

 Zvýšení produktivity a reprodukovatelnosti výzkumu 

 Rychlé zaškolení nových pracovníků v laboratoři 

 Úspora peněz (za laboratoře) a zdrojů  

 Naučíte se prověřené i nejnovější metody 
 
"Vědecké metody jsou komplexní a jen částečně je lze popsat slovy. Ale vidět na vlastní 

oči, jak je daná metoda realizována, je okamžitým a bohatým zdrojem informací. Snadno 

získáte přesnou představu o tom, jak je metoda prováděna a co je k tomu potřeba. Video 

pomáhá divákovi rozhodnout, jak postupovat." 

 

Dr. Michele Calos, 

Stanford University 
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Science Education (SE) 

 Základy práce v laboratoři 

 Jednoduché a snadno srozumitelné 

videoukázky 

 Poutavé animace 

 300 profesionálně vytvořených 

základních videí s více než 40 

hodinami výuky 

 Video obsah mapovaný přímo do 

tříd 

 Výuka metodou převrácené třídy 

 Testovací nástroj JoVE Quiz 
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Science Education - obsah  

Clinical Skills 
Essentials of Physical Examinations I 

Essentials of Physical Examinations II 

SE Basic Biology 
General Laboratory Techniques 

Basic Methods in Cellular and Molecular Biology 

Essentials of Biology 1: yeast, Drosophila and C. elegans 

Essentials of Biology 2: Mouse, Zebrafish, and Chick 

Advanced Biology 
Essentials of Neuroscience 

Essentials of Developmental Biology 

Essentials of Genetics 

Essentials of Cell Biology 

SE 

SE Psychology 
Essentials of Behavioral Science 

Essentials of Experimental Psychology 

Essentials of Cognitive Psychology 

Essentials of Developmental Psychology 

 

 

Environmental Sciences 
Essentials of Environmental Science 

Essentials of Environmental Microbiology 

Essentials of Earth Science 

 

 

Chemistry 
Essentials of General Chemistry 

Essentials of Organic Chemistry 

Essentials of Analytical Chemistry 

SE SE 

SE 
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Science Education - ukázka videa 
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SE - jak vytvořit kvíz (krok 1) 
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SE - jak vytvořit kvíz (krok 2) 
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Výhody Science Education 

 Rychlejší učení v prostředí laboratoře i třídy 

 Úspora času a práce pro pedagogické fakulty 

 Zlepšující se studijní výsledky a úspora prostoru a energie 

 Podpora pro vysokoškoláky i postgraduální studenty 
 

 
"Dříve bylo potřeba pokusů více, dnes když tuto techniku vyučujeme a využíváme při tom 

videa JoVE, máme úspěšnost 90 až 100 procent." 

 
Dr. Carrie Northcott 

Michigan State University 
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Přístup z mobilních zařízení 
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Jak vytvořit uživatelský účet (přístup mimo instituci) 
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 Kontaktujte nás 

JoVE.com 

Podpora:  
Michael Svoboda (ČR) 

michael.svoboda@aip.cz 

 

Ladislav Svršek (SR) 

ladislav.svrsek@aib.sk 

 

 

Prodej:  
Jakub Petřík (ČR) 

jakub.petrik@aip.cz 

 

Miriam Suchoňová (SR) 

miriam.suchonova@aib.sk 
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