
 

MOODLE – ÚVOD, ZALOŽENÍ KURZU A ZÁPIS STUDENTŮ 
Softwarový balíček Moodle je určen pro tvorbu výukových kurzů dostupných přes internet. 
Na Univerzitě Karlově je momentálně Moodle provozován na čtyřech centrálních instalacích: 
 

1. Moodle pro výuku 1 – určený pouze pro bezplatnou výuku na Univerzitě Karlově, uživatelé musí být 
zaměstnanci či studenti (přístup přes CAS) 

2. Moodle pro výuku 2 – funguje stejně jako Moodle pro výuku 1, je určen pro odlehčení zátěže systému 
3. Moodle pro další vzdělávání – určený pro jiné typy kurzů na Univerzitě Karlově (např. CŽV), tyto kurzy 

mohou být i zpoplatněny 
4. Moodle pro hostování kurzů – určený pro provoz komerčních kurzů Univerzity Karlovy a kurzy 

hostujících subjektů, provoz je zpoplatněn 

Obr. 1: Instalace Moode 
 
Používání nástroje Moodle jako doplňku ke klasickým přednáškám a seminářům přináší spoustu benefitů, 
které mohou učiteli ulehčit sdílení obsahu se studenty a studentům přístup ke studijním materiálům. Zároveň 
je Moodle nástroj, ve kterém lze jednoduše strukturovat přednášky, sdílené materiály a související úkoly, 
což může studentům pomoci v orientaci ve vyučovaných tématech, v termínech odevzdávání jednotlivých úkolů 
a zároveň pak mohou přes Moodle sledovat třeba to, jak byla jejich odevzdaná práce ohodnocena a jaké je 
jejich průběžné celkové hodnocení. 
 
Ve vytvořeném kurzu si můžete vytvořit jednotlivá podtémata (například podle témat jednotlivých přednášek 
nebo podle týdnů). Do každého z nich pak můžete vkládat různé související soubory (např. prezentaci z hodiny, 
doplňující materiály k výkladu, seznam další literatury) nebo třeba úkol pro studenty. Ten může být odevzdán 
v různé formě a může tam být nastaven třeba termín odevzdání. 
 
Mimo to lze v Moodlu tvořit testy, které pak mohou studenti vyplňovat přímo přes rozhraní Moodlu. Výhodou 
takovýchto testů je jejich variabilita a to jak v různých typech jednotlivých úloh, tak například v tom, že lze 
otázky či odpovědi libovolně míchat, což zamezuje opisování. Většina testových úloh může být dokonce 
vyhodnocována automaticky a výsledky jsou pak zaznamenávány velice přehledně. 
 

 
CAS – ověření e-mailu 
Před přihlášením se do Moodlu je nutné mít vytvořený účet v CASu a ověřenou platnost e-mailových adres. 
To se Vám podaří přes položku „ověřit platnost e-mailových adres“, a následně vyplněním ověřovacího kódu, 
který Vám přišel do schránky příslušného e-mailu. 
 
 
 

Přístup do Moodle: https://dl.cuni.cz/ 
 
  



 

Po přihlášení do https://dl1.cuni.cz/ 
Navigace v Moodle je buď v levém menu, nebo v horní červené liště: 
• Moje stránka/nástěnka (kolečko) – vlastní stránka, přehled „mých“ kurzů, naposledy navštívených kurzů… 

o některé bloky lze přesouvat, skrýt, odstranit (tlačítko Upravit tuto stránku vpravo nahoře) 
• Titulní stránka (domeček) – aktuality, odkazy, vyhledávání 
• Vyhledávání kurzů (tři kostičky) – nabídne názvy fakult, pracovišť a kateder, které udávají umístění kurzů, 

nebo lze vyhledávat podle názvu kurzu 
• Upozornění (zvoneček) 
• Zprávy (komiksová bublina) – osobní i skupinová komunikace 
• ikona trojúhelníku vedle ikony (fotky) => odkazy na osobní profil, známky, zprávy a předvolby 
 

 
Obr. 2: Prostředí Moodle 

 

Obr. 3: Navigační menu v Moodle 
 



 

Založení nového kurzu 
Pro založení kurzu v Moodle je nezbytné vyplnit žádost na https://moodleoffice.cuni.cz/login , kde vyplníte 
své identifikační číslo osoby (číslo pod fotkou na osobním průkazu) a heslo, které se shoduje s heslem do IS UK. 
Poté je nutné vyplnit údaje v dotazníku (pro přehlednost je nutné vyplnit vše, údaje by se měly shodovat 
s reálným uspořádáním na fakultě). 
 
Kurz v Moodle 

 
Obr. 4: Struktura prázdného kurzu 

 
Základní stránka kurzu je rozdělena na jednotlivá témata, která si můžete libovolně přejmenovat (např. podle 
tématu přednášky, podle data apod.) a poté do nich vkládat studijní materiály (např. textovou stránku, soubor, 
složku, url odkaz apod.) a moduly činností (např. úkol, test apod.). 

Obr. 5: ozubené kolečko, zapnutí režimu úprav 
 
Ikona „ozubeného kolečka“ v Moodle vždy vede k možnostem nastavení: 

• Upravit nastavení – vede k obecnému nastavení kurzu  
(začátek a konec kurzu, popis kurzu, obrázek (= ikona kurzu) 

o Možnosti nastavení: 
§ Typ uspořádání – tematické, týdenní, diskuzní 
§ Vzhled – doporučeno nepřepínat 
§ Soubory a nahrávání – max. velikost omezena administrátorem 
§ Sledování plnění (progresu studenta) – doporučeno nechat Ano 
§ Skupiny – zde se nastavuje globálně pro celý kurz, ale lze nastavit i pro jednotlivé 

činnosti 
§ Přejmenování rolí – standardní jsou Student, učitel, ale lze to změnit 
§ Štítky – tagy 



 

• Zapnout režim úprav – umožňuje vkládání obsahu do kurzu 
• studenti zde mají pouze možnost Zapsat se do kurzu nebo Vyškrtnout se z kurzu 
• Více (poslední možnost) – dostane Vás do správy kurzu => Uživatelé – zde lze nastavit přístup do kurzu 

(mohou se studenti zapisovat sami? bude k tomu vyžadováno heslo?...) 
 
Zápis studentů 
Přehled studentů a nastavení možností jejich zápisu naleznete v levém menu pod volbou Účastníci. Pro zápis 
studentů můžete využít tři metody: 

Obr. 6: Metody zápisu 
 

• Ruční zápis do kurzu – v panelu Účastníci => vpravo nahoře (pod ozubeným kolečkem) Zapsat 
uživatele – přidáme podle e-mailové adresy, zvolíme požadovanou roli 

• Přístup pro hosty – host může pouze sledovat činnosti, nemůže odevzdávat úkoly, vyplňovat testy, 
není za kurz hodnocen, také lze omezit heslem 

• Zápis sebe sama do kurzu (student) – tento zápis lze omezit časově, přiřadit výchozí roli (student), 
nastavit Klíč k zápisu (heslo pro vstup do kurzu) 

Obr. 7: Zápis sebe sama do kurzu 
 



 

Tip na závěr 
Pokud si v Moodle nejste jisti, co která funkce dělá, všimněte si červených otazníčků, které naleznete téměř u 
každé volby, která v Moodle je. Když na tento otazníček kliknete, zobrazí se vám popis a vysvětlení dané 
možnosti. Často jsou to opravdu užitečné informace :-)  

 
Obr. 8: červené otazníčky nápovědy 

 
A potom si ještě všimněte, že u čehokoliv, co v Moodle vytváříte, naleznete úplně dole, ve spodní liště odkaz na 
Oficiální návody Moodle (v angličtině). To nejdůležitější ale je, že vás tento odkaz přesměruje vždy na návod 
k tomu danému, co zrovna potřebujete. Tzn. vytváříte úkol, dole bude odkaz na návody k úkolům, vytváříte 
test, dole bude odkaz na návod k testům apod. 
 

Obr. 9: Oficiální návody (anglicky) 


