
 

MOODLE – ÚKOL, ÚKOL TURNITIN 2 
E-learningový systém Moodle poskytuje několik možností, jak shromažďovat a následně opravovat a známkovat 
práce studentů. 
 
Typy úkolů v Moodle: Úkol, Úkol Turnitin 2 

• Úkol je pro individuální práci, odevzdávání textů, souborů 

• Úkol Turnitin 2 umožňuje odevzdávat stejné typy souborů, ale výsledky se pak kontrolují přes Turnitin, 
tzn. ke každému odevzdanému úkolu bude vytvořen protokol o podobnosti 

 

Úkol 
Úkoly umožňují učiteli vytvořit zadání k vypracování, hodnotit odevzdané řešení a komentovat je. Studenti 
mohou odevzdat libovolné soubory, jako dokumenty textových aplikací, tabulky, obrázky nebo audio a video. 
Úkol může být použit také pro připomenutí jiných povinností studentů, které neprobíhají přímo v Moodle 
(např. odevzdání výkresu). Učitel může zobrazit odevzdané úkoly, zpětnou vazbu, soubor, komentář nebo 
nahrát audio odpověď. Úkoly mohou být hodnoceny jednoduchým přímým hodnocením, případně pokročilou 
metodou. Výsledná známka je zapsána do klasifikace v Moodle. 
 
Jasnost a srozumitelnost zadání by se neměla podceňovat, obzvlášť pokud se jedná o čistě e-learningovou 
výuku. Zde je dobré zvážit například přidání vzorového řešení. 

Obr. 1: Úkol, pohled učitele 
 
Úkol přidáme stejně jako studijní materiály v režimu úprav přes volbu Přidat činnost nebo studijní materiál 

• obecná nastavení – název a popis úkolu, popis = zadání (výstižné, jasné, stručné, strukturované) 

• dostupnost – termín začátku a konce odevzdání, ukončení a připomenutí známkování 

• typy úkolů – online text/ přidání souborů, typ souboru, počet souborů, počet slov… 

• typy hodnocení – umožňuje zpětnou vazbu 

• nastavení odevzdání úkolů 

• nastavení skupinového řešení – pokud se pracuje ve skupinách (viz návod zaměřený na skupiny) 

• oznámení – o odevzdání apod. 

• známka – body, škála (výchozí 100b), metoda známkování (přímé, průvodce hodnocením, rubrika), 
potřebná známka (podm. splnění) 



 

o vytvoření rubriky – po uložení nastavení úkolu – velice intuitivní – kritéria a body dle splnění 
o učitel pak při hodnocení vybírá tak, aby to nejvíce korespondovalo se splněním otázky 

Obr. 2: Úkol, ukázka tabulky hodnocení, pohled učitele 
 
Zobrazit všechny odevzdané úkoly – tabulka, přehled studentů, souhrnné informace o stavu odevzdání a 
hodnocení úkolů. Po kliknutí na tlačítko Známka se zobrazí rozhraní, kde je možné hodnotit 

Obr. 3: Úkol, ukázka hodnocení úkolu 
 

  



 

Úkol Turnitin 2 
Úkol Turnitin 2 se od klasického Úkolu liší především v tom, že kontrola odevzdaných úkolů následně probíhá 
skrz systém Turnitin, což umožňuje vygenerování zprávy o původnosti. Zároveň feedback studio, ve kterém se 
tyto úkoly opravují, nabízí odlišné možnosti, jak úkol ohodnotit. 
Navíc je možné tento úkol rozdělit na několik částí, resp. dílčích úkolů. Tyto části mohou mít odlišná data 
zahájení a odevzdání.  

Obr. 4: úkol Turnitin 2, ukázka odevzdaných úkolů, vygenerované procento podobnosti 
 
Více o používání systému Turnitin naleznete na webu Knihovny FF. 

Obr. 5: úkol Turnitin 2, ukázka prostředí Turnitin, feedback studio 
 
 

https://www.ff.cuni.cz/knihovna/sluzby/podpora-e-learningu/turnitin/
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