
 

MOODLE – STUDIJNÍ MATERIÁLY 
Moodle umožňuje sdílet se studenty různé typy studijních materiálů. Přidáte je na hl. stránce kurzu => 
„ozubené kolečko“ vpravo nahoře => Zapnout režim úprav – po kliknutí se zobrazí možnosti přidat činnost nebo 
studijní materiál a přejmenovávat a přemisťovat už existující, zároveň lze přejmenovat jednotlivá témata a 
vytvářet nová. 

Obr. 1: Přidat činnost nebo studijní materiál / téma 
 
Přidat činnost nebo studijní materiál => dialogové okno s nabídkou činností a ve spodní části studijních 
materiálů (popisek, stránka, kniha, soubor, složka, URL) 

Obr. 2: Studijní materiály 
 

Popisek 
Popisek umožňuje do osnovy kurzu vložit text, obrázky a multimédia mezi odkazy na další činnosti. Popisky jsou 
velmi univerzální a mohou pomoci zlepšit vzhled kurzu, pokud je použijete chytře a promyšleně. 
Popisky je možno použít například k rozdělení dlouhého seznamu aktivit nadpisem nebo obrázkem nebo 
chcete-li zobrazit zvukový soubor nebo video přímo v kurzu, případně pro přidání krátkého popisu do sekce 
kurzu. 
 

Stránka 
Modul Stránka umožňuje vytvářet webové stránky pomocí textového editoru. Stránka může zobrazit text, 
obrázky, zvuk, video či webové odkazy. Výhodou použití modulu Stránka spíše než modul soubor je, že zdroj je 
dostupnější (pro uživatele mobilních zařízení) a je snadnější aktualizace. Navíc umožňuje další výhody při použití 
filtrů. 
 Stránka může být použita, chcete-li zveřejnit termíny a podmínky kurzu nebo osnovu kurzu nebo chcete-li 
vložit několik videí a zvukových souborů s vysvětlujícím textem.  
 



 

Obr. 3: Ukázka rozhraní pro úpravu textu stránky 
 

Kniha 
Modul Kniha umožňuje vytvořit vícestránkový studijní materiál s obsahem děleným na kapitoly a podkapitoly. 
Knihy mohou kromě textu obsahovat obrázky a další mediální soubory. Jsou vhodné zejména pro zobrazování 
delších pasáží textu členěného na jednotlivé sekce. 
Knihu lze např. použít jako studijní materiál pro jednotlivá témata, jako metodickou příručku či manuál pro 
učitele nebo jako sbírku ukázkových výstupů studenta. 

Obr. 4: Kniha 
 

Soubor 
Modul Soubor umožňuje učiteli poskytnout soubor jako studijní materiál. Pokud je to možné, bude soubor 
zobrazen jako součást kurzu, jinak budou studenti vyzváni k jeho stažení. 
 
Soubor můžete použít, když chcete v kurzu publikovat a sdílet se studenty prezentaci z přednášky či text ve 
formátu PDF. 
 



 

Složka 
Modul Složka umožňuje učiteli zobrazit několik souvisejících souborů v jedné složce a pomáhá tak snížit 
potřebu rolování na hlavní stránce kurzu. Větší množství najednou lze nahrát pomocí ZIP archívu. 
 
Složku lze využít pro uložení řady souborů k danému tématu, například sbírka studijních textů ve formátu PDF 
nebo obrázků pro použití ve studentských projektech. Lze využít také k zajištění sdíleného prostoru pro učitele 
daného kurzu (složku skryjte, takže ji mohou vidět pouze učitelé). 
 

URL 
Modul URL umožňuje jednoduše a přehledně sdílet odkazy. Vše co je volně k dispozici on-line, jako jsou 
dokumenty nebo obrázky, může být použito v odkazu. 

Obr. 5: Ukázka studijních materiálů v tématu 
 

Skrytí obsahu před studenty 
Pokud chcete v Moodle nějaký materiál připravovat dopředu, ale nechcete, aby k němu hned měli přístup i 
studenti, můžete ho úplně jednoduše skrýt. Skrýt můžete jak jednotlivé materiály, tak i celá témata. Máte dvě 
možnosti – buď použijete tlačítko upravit po pravé straně témat, nebo materiálů a zvolíte možnost skrýt. 

Obr. 6: Skrytí před studenty na hlavní stránce kurzu 
 
Druhou možností je skrýt materiál přímo v jeho nastavení v části Běžná nastavení modulu. Dostupnost můžete 
nastavit na Před studenty skryto. 

Obr. 7: Skrytí před studenty přímo v nastavení materiálu/činnosti 



 

Obr. 8: Ukázka skrytých materiálů v kurzu 
 
 
 


