
 

MOODLE – KOMUNIKACE V KURZU 
Komunikace je nezbytný nástroj k řízení vzdělávání studentů a také pro získávání zpětné vazby. V Moodle ji lze 
provozovat v rámci celého kurzu nebo také v rámci uzavřených skupin. Může probíhat směrem: 

• učitel → student 

• student → student 
 
E-learningová komunikace se ovšem vyznačuje několika omezeními, například zjednodušením, co se týče 
stylistiky a slovní zásoby, absence nonverbální komunikace. Mohou nastat i různé technické problémy a 
následné časové prodlevy. Každopádně v některých případech i přes toto vše může být právě e-learningová 
komunikace tím nejlepším a nejjednodušším řešením. 
Moodle nabízí několik komunikačních nástrojů, zde si zmíníme tyto: zprávy, chat, diskuzní fórum, quickmail, 
message my teacher, anketa, dotazník, dotazování a průzkum. 
 

Zprávy 
Moodle nabízí i možnost posílání soukromých zpráv mezi uživateli. Tyto zprávy fungují v rámci celého kurz, tzn. 
nejsou omezené pouze na členy určitého kurzu. V základním nastavení (pokud si to daný uživatel nezměnil) 
dostane adresát, pokud není on-line v Moodle, oznámení o příchozí zprávě do e-mailu. Do rozhraní zpráv se 
dostanete v horní červené liště přes ikonu komiksové bubliny. 

Obr. 1: Přístup do zpráv 
 
Pokud chceme posílat skupinové zprávy, musíme mít v nastavení dané skupiny povoleno skupinové zasílání 
zpráv. Poté se nám daná skupina zobrazí přímo v rozhraní zpráv. 
 

Chat 
Chat v Moodle umožňuje synchronní komunikaci mezi účastníky kurzu. Může být nastaven pouze jako 
jednorázová aktivita, nebo také s pravidelným opakováním. Zároveň lze nastavit ukládání proběhlých chatů a 
jejich zpřístupnění těm uživatelům, kteří nemohli být on-line v čas konání. 
Chat se přidává v režimu úprav přes možnost Přidat činnost nebo studijní materiál. 
 

Fórum 
Diskuzní fórum naopak poskytuje prostředí pro asynchronní komunikaci. Lze zde založit několik diskuzních 
vláken, kde do jednotlivých příspěvků přidávají uživatelé i přílohy a pokud je to nastaveno, tak lze příspěvky ve 
fóru hodnotit známkou. Fórum se dá využít jako nástěnka (novinky a oznámení jsou defaultně v každém nově 
založeném kurzu), prostor pro vzájemnou komunikaci, diskuzi nad přednáškou, ale také jako uzavřený prostor 
pro učitele apod. 
Fórum opět přidáme přes možnost Přidat činnost nebo studijní materiál. V nastavení si pak můžeme zvolit mezi 
několika typy fór: 

• běžné fórum pro obecné použití – každý může začít nové vlákno 

• každý může zahájit jedno téma diskuze – jen jedno téma 

• otázky a odpovědi – student musí nejprve odpovědět na otázku učitele, teprve pak uvidí příspěvky 
ostatních 

• prostá diskuze – pouze jedno diskuzní téma 

• standardní fórum zobrazované jako blog – příspěvky se zobrazí vedle kurzu v panelu, kde obvykle 
bývá blog 



 

Dále lze nastavit, zda budou mít studenti povinné odebírat novinky z fóra (chodí buď do e-mailu, nebo se 
zobrazuje v upozorněních v Moodle). Lze nastavit časové omezení – kdy se fórum uzavře. Můžeme omezit 
počet účastníků fóra a také lze nastavit maximální počet příspěvků, které může jeden člověk za určité období 
přidat (ochrana proti spamu). 

Obr. 2: Fórum – běžné fórum pro obecné použití 
 

 
Obr. 3: Fórum – ukázka diskuze 

 

Quickmail 
Quickmail je funkce, která umožňuje poslat zapsaným studentům e-mail. Tato funkce je v Moodle ve formě tzv. 
bloku a přidáte jí v zapnutém režimu úprav, když scrolujete v levém menu úplně dolů k tlačítku Přidat blok. 

Obr. 4: Přidat blok 



 

To vám otevře nabídku bloků a v abecedním seznamu si najdete Quickmail (pokud už je daný blok v kurzu 
přidaný, v seznamu se znovu nezobrazuje). Vybraný blok se potom zobrazí v pravé straně kurzu, ale lze ho 
libovolně přesouvat. 

Obr. 5: Quickmail 
 
Kromě toho, že tento blok umožňuje zasílat e-maily studentům, můžete si zde nastavit i podpisy, případně 
alternativní e-mailovou adresu (pokud chcete, aby e-mail chodil z jiné adresy, než kterou používáte pro 
registraci do Moodle). 
 
Adresáty emailu můžete libovolně vybírat – e-mail můžete poslat všem, členům vybrané skupiny nebo i 
jednotlivcům. V další části pak lze napsat text e-mailu a přidat soubory jako přílohu. 

Obr. 6: výběr adresátů 
 

Message my teacher 
Funkce Message my teacher je naopak funkce, díky které mohou studenti kontaktovat učitele. Tyto zprávy ale 
nechodí do e-mailu, ale do zpráv v Moodle (viz výše). 
Pokud jsou studenti rozděleni do skupin, tak musí být učitel zařazen ve stejné skupině, aby mu mohli studenti 
zprávy posílat. 

Obr. 7: Message my teacher, pohled studenta 



 

Anketa 
Anketa umožňuje položit jednu otázku účastníkům kurzu, lze předdefinovat možné varianty odpovědí a 
výsledky mohou být anonymní a následně mohou být studentům zveřejněny nebo nemusí. 

Obr. 8: Anketa 
 

Dotazník 
Modul Dotazník slouží pro dotazníkové šetření, využít se dá například pro získávání zpětné vazby od účastníků 
kurzu. Vyplněné dotazníky mohou být anonymní. Výsledky pak můžete použít pouze pro své potřeby nebo je 
studentům zveřejnit. Využívat můžete různé typy otázek od výběru z několika možností pro tvořenou textovou 
odpověď. 

Obr. 9: Dotazník, ukázka otázek 
 

Dotazování 
Modul Dotazování je v podstatě úplně stejný jako Dotazník, rozdíl je ve vzhledu. 

Obr. 10: Dotazování, ukázka otázek 
 



 

Průzkum 
Modul Průzkum poskytuje řadu standardních dotazníkových nástrojů, které se osvědčily při hodnocení a 
stimulaci výuky v on-line prostředí. Učitel je může použít pro sběr údajů od svých studentů, které jim pomohou 
seznámit se se svou třídou a zamyslet se nad svým učením. Tyto dotazníkové nástroje jsou předem připraveny. 
Učitelé, kteří chtějí realizovat své vlastní šetření, mohou použít modul Dotazník. 

Obr. 11: Průzkum, ukázka 
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