
 

MOODLE – SKUPINY 
V e-learningovém nástroji Moodle je možné studenty rozdělit do skupin, díky čemuž můžete jeden kurz 
využívat například pro několik různých tříd, „paralelek“ apod. Díky skupinám pak můžete přiřazovat 
k jednotlivým skupinám různé aktivity a můžete si studenty a jejich výsledky filtrovat. V jednotlivých aktivitách 
pak můžete omezit přístup právě na základě členství ve skupině. Případně je tuto funkcionalitu možné využít 
v tom případě, že kurz sdílíte s dalšími vyučujícími a chcete mít své aktivity oddělené od ostatních. 
 

Vytvoření skupin 
Pokud chcete skupiny vytvářet, otevřete si v menu položku Účastníci, potom klikněte vpravo nahoře na 
ozubené kolečko a z nabídky si vyberte Skupiny (viz Obr. 1). 

Obr. 1: Skupiny 
 
Díky tomu se dostanete na stránku správy skupin. Zde si můžete vytvářet nové skupiny, upravovat ty dříve 
vytvořené a přidávat/odebírat členy (viz obr. 2). 

Obr. 2: Vytváření a upravování skupin 
 



 

Výběr skupiny 
Moodle nabízí i funkcionalitu, která umožňuje studentům, aby si svou skupinu zvolili sami. To se hodí například, 
pokud jim zadáváte nějaký úkol, který mají vypracovávat společně. Tato možnost se nazývá jednoduše Výběr 
skupiny a naleznete ji v režimu úprav po kliknutí na možnost Přidat činnost nebo studijní materiál. 
 

Obr. 3: Činnost Výběr skupiny, ikona 
 
Stejně jako cokoli jiného v Moodle si můžete i volbu skupiny libovolně pojmenovat, přidat k tomu popis 
(např. nějaké instrukce pro studenty). Lze nastavit termíny od–do kdy si mohou studenti vybírat skupinu. Lze 
nastavit minimální a maximální počet členů ve skupinách a také lze omezit maximální počet skupin, ve kterých 
může být jeden student členem (viz Obr. 4). 

Obr. 4: Činnost Výběr skupiny, nastavení 
 
V další části si můžete nastavit například to, zda si vůbec mohou sami studenti vybírat, do které skupiny 
se přidají, zda mohou skupiny libovolně opouštět, zda mohou vytvářet nové skupiny nebo mohou vybírat pouze 
z těch předpřipravených apod. (viz Obr. 5). 

Obr. 5: Činnost Výběr skupiny, nastavení 
 
Dále už následují pouze obecná nastavení činnosti, která jsou obdobná u všech ostatních typů činností i 
materiálů v Moodle.  



 

 

Obr. 6: Činnost Výběr skupiny, jak to potom vidí studenti 

Úrovně skupiny 
Skupiny mohou být v kurzu nastaveny na dvou úrovních: 
 
1. Na úrovni celého kurzu  

Pokud je zvoleno toto nastavení, jsou skupiny automaticky definovány pro veškeré činnosti v kurzu. 
Chcete-li tak svůj kurz nastavit, klikněte vpravo nahoře na ozubené kolečko a zvolte první možnost 
z nabídky Upravit nastavení. Zde je možnost pro nastavení skupin.  
 
Můžete si vybrat mezi třemi režimy skupin: 

• žádné skupiny, 

• oddělené skupiny – každý člen skupiny vidí pouze ostatní členy své skupiny, 

• viditelné skupiny – členové skupin pracují v rámci svých skupin, ale zároveň vidí i ostatní členy 
kurzu. 

 
Potom je zde možnost vnutit toto nastavení pro všechny činnosti – pokud nastavíte na ano, bude to určeno 
opravdu pro veškeré činnosti v kurzu. Pokud necháte ne, budete mít možnost u jednotlivých činností ještě 
skupinové nastavení změnit. 

Obr. 7: Nastavení skupin na úrovni celého kurzu 
 

2. Na úrovni jednotlivých činností 
Pokud to daná činnost nabízí, najdete v jejím nastavení obdobné nastavení, které jsme viděli výše.  

Obr. 8: Nastavení skupinového řešení u činnosti Úkol 
 



 

Skupinové nastavení pro úkol 
Pokud je nastaveno skupinové řešení úkolu, upravují studenti z jedné skupiny jedno společné řešení. Zároveň 
každý ze studentů (i učitel) vidí, který student ještě musí řešení potvrdit. 

Obr. 9: Skupinové řešení úkolu 

Obr. 10: Skupinové řešení úkolu, pohled studenta 
 
POZOR!! Je důležité, abyste své studenty upozornili, že v Moodle (u všeho, co se snaží odevzdat) musí nejenom 
upravit řešení úkolu, ale hlavně potom Odevzdat úkol. (viz spodní část. obr. 10). Není výjimkou, že studenti 
píšou dotazy, ohledně úkolu/testu, který určitě splnili, ale poté v Moodle zjistili, že není evidován jako 
odevzdaný. Ve většině případů se poté zjistí, že zapomněli své řešení definitivně odevzdat. 
 

 
  



 

Omezení činností/témat pro jednotlivé skupiny 
Pokud chcete jednotlivá témata oddělit tak, aby je mohli vidět jenom členové některých skupin, klikněte u 
příslušného tématu na možnost Upravit téma a scrolujte na možnosti nastavení Omezit přístup. 

Obr. 11: Upravit téma 
 
Zde si můžete nastavit omezení přístupu na několika různých podmínkách. Může to záviset například na splnění 
nějaké předchozí činnosti, na datu nebo právě na členství v určité skupině.  

Obr. 12: Možnosti omezení přístupu 
 

Jak vidíte na obrázku 13, veškeré tyto podmínky lze kombinovat. A to buď tak, že student musí splnit všechny 
požadované nebo jen některé. Lze nastavit i tu variantu, že student naopak nesmí dané podmínky splnit. 

Obr. 13: Omezení přístupu 
 
Obdobně lze omezení přístupu nastavit i u jednotlivých činností. 
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