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Co? 

JoVE je předním světovým producentem vědeckých video 

zdrojů s posláním zvýšit produktivitu výzkumu 
 

• JoVE Research  – zaměřeno na výzkum 

• JoVE Education   – zaměřeno na vzdělávání 

o JoVE Core:  učebnice 

o JoVE Lab Manual: laboratorní základy 

 

 



Reprodukovatelnost:  schopnost opakovat (reprodukovat) publikovaný experiment 

“ES cells were maintained in 

serum-free culture without feeder 

cells. ES cells were plated onto 

gelatin-coated plates in N2B 

medium and were passaged 

every 2–4 days. Dissociated cells 

were harvested in N2B medium, 

pelleted, resuspended in N2B and 
replated directly” 

2006 – Princeton University: Moshe Pritsker byl typickým vědcem, který se 
snažil reprodukovat zásadní experimenty z tradiční textové literatury 

Proč? 

www.jove.com 



Náklady na zopakování experimentu? 

 - 2 měsíce cestování, vybavení, činidla… $10,000 za 1 experiment 

 

Proč? 

www.jove.com 



Pouze10-40% publikovaných 
vědeckých 

článků/experimentů je 
reprodukovatelných 

(Nature, 2013) 

Reprodukovatelnost 

www.jove.com 



Pokus reprodukovat 67 

„projektů z oblasti výzkumu 

rakoviny, ženského zdraví 

a kardiovaskulární 
medicíny 

 
 
 

14/67 replikováno (21%) 

Pokus reprodukovat 53 

„významných“ článků z 

oblasti výzkumu rakoviny, 

publikovaných 
renomovanými 

laboratořemi v nejlepších 
časopisech 

 
6/53 replikováno (11%) 

Projekt věnovanovaný 

replikaci publikovaných 

odborných článku z oblasti 

experimentální 
pdychologie 

 
 

 
33% replikováno  

Studie reprodukovatelnosti 

www.jove.com 



(Allison et al., 2016 - Nature) 

Překážky reprodukovatelnosti 

 
- Tlak na publikační činnost 
 
- Žádná nebo minimální motivace 

 k opakování studií 
 
- Ne-sdílení dat 
 
- Nedostatečná velikost/rozsah vzorků 

 

- Nejasné protokoly (písemné) 

 

www.jove.com 



Jak? 

Přední světový vědecký peer-review 

videočasopis zaměřený na pomoc 

vědcům v jejich výzkumu zvýšením 
produktivity, efektivity a 

reprodukovatelnosti 
. 

Inovativní videodatabáze věnovaná 

výuce základů a laboratorních technik 

prostřednictvím jednoduché a snadno 
srozumitelné vizuální formy 

www.jove.com 

JoVE Research JoVE Education 



JoVE Research 

Video Journal 

 

• Peer-reviewed   

• Prestižní redakční rada 

• Indexován v PubMed a Medline 

• Více než 12,000 článků ve 13 sekcích 

• Impact Factor: 1.184 

 

www.jove.com 



JoVE Research 

Video Journal 

 

• Peer-reviewed   

• Prestižní redakční rada 

• Indexován v PubMed a Medline 

• Více než 12,000 článků ve 13 sekcích 

• Impact Factor: 1.184 

 

www.jove.com 



JoVE Research 

Video Journal 

 

• Klasický plnotextový článek   

• Grafika  

• Přesné postupy 

• Seznamy potřebného materiálu 

• Odkazy, reference 

 

www.jove.com 



• Behaviour 

 

• Biochemistry 

 

• Bioengineering 

 

• Biology 

 

• Cancer Research 

• Chemistry 

 

• Developmental Biology 

 

• Engineering 

 

• Environment 

 

• Genetics 

 

• Immunology & 

Infection 

 

• Medicine 

 

• Neuroscience 

JoVE Research 



JoVE Research 

www.jove.com 



JoVE Research 

www.jove.com 



JoVE Research 

www.jove.com 



• Jednoduché, snadno pochopitelné video 

ukázky výuky laboratorních základů 

 

• 1,000 profesionálně vyrobených záznamů 

s více než 75 hodinami obsahu 

 

• 15 článků / kolekce 

• Záznamy mohou být vkládány přímo do 

materiálů (embedded video)  

• JoVE Quiz Testing Tool – příprava testů / 

kvízů 

• Titulky v 10 jazycích 

 

JoVE Education 

www.jove.com 



JoVE Education 

www.jove.com 



• 6 kolekcí 

• 15 článků / kolekce 

• Videa mohou být 

vkládána přímo do 

materiálů nebo kdykoliv 

streamována 

• příprava testů / kvízů, 

sledování výsledků 

Chemistry 



Chemistry Video 

www.jove.com 



CORE Bio 



CORE Bio 



Lab Manual 

www.jove.com 



Publikování v JoVE 

www.jove.com 



Publikování v JoVE 

www.jove.com 



Vytvořte si svůj JoVE účet 

www.jove.com 



Výhody? 

www.jove.com 

• Sledování obsahu i mimo kampus (IP adresy) 

 

• Možnot vytvářet „embed codes“ pro sdílení obsahu 

pro studenty mimo kampus 

 

• Vytváření testů a kvízů 

 

• Seznamy oblíbených/doporučených záznamů 

 

• Možnost komunikovat přímo s autory 



Výhody! 

www.jove.com 

• Studenti mohou sledovat videa i když jsou mimo 

kampus a nemají vlastní JoVE účet 

 

• Můžete je snadno nasměrovat na konkrétní článek 

 

• Je pro ně snadné se k článku vrátit, když je součástí 

materiálů 

 

• Zajímavá forma obsahu 



JoVE Test 

www.jove.com 

• Předpřipravené otázky ke každému videu 

 

• Rozhodněte se, zda použít nebo nepoužít 

jakoukoli otázku 

 

• Vytvářejte své vlastní 

 

• Otázky je možné doplnit vizuálním obsahem 

 

• Rozesílání testů 



JoVE Test 

www.jove.com 



JoVE Test 

www.jove.com 



DeSales University, Pennsylvania 

• 94 studentů molekulární biologie 

• Group 1: 2x sledovali záznam a přečetli 
si sylabus 

• Group 2: pouze si přečetli sylabus 

Clemson University, South Carolina 

• 252 studentů biologie 

• Group 1: 2x sledovali záznam a přečetli 
si sylabus 

• Group 2: pouze si přečetli sylabus 

Studie provedená TERC, Cambridge MA; STEM Education Evaluation 
Centre 

TERC Study 

www.jove.com 



JoVE Videos improve STEM student performance: 

• 89% studentů se cítilo jistěji 
• 92% studentů lépe pochopilo experiment 

• 96% studentů shledalo JoVE užitečným při 
vysvětlování základní vědecké koncepce 

• Studenti před experimentem dosáhli o 100% vyššího 
skóre ve srovnání s kontrolní skupinou 

• Studenti po experimentu dosáhli o 76% vyššího skóre 

TERC Study 

www.jove.com 



Novinky a „brzy na Vašich obrazovkách“: 
 
Novinky 
 

• Core Chemistry ( video textbook)  

• Lab Manual Chemistry  
 

„brzy (částečně již) na Vašich obrazovkách“ 
 

• Core Psychology (Social) – 9 kapitol v březnu / komplet prosinec 
2020 

 

• Core Molecular and Cellular Biology – první polovina od září / 
komplet prosinec 2020 
 

 

 

 



Shrnutí: 
 

JoVE není jen video!!! 
 

jakub.petrik@aip.cz 



Děkuji za pozornost 
 

jakub.petrik@aip.cz 
 
lucia.polednikova@aib.sk 
 


