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E-portfolio MAHARA 
Mahara je nástroj, který slouží zejména k vytváření digitálního, elektronického portfolia (dále jen e-portfolia), 
které je vlastně sbírkou informací, prací a výtvorů (eseje, seminární práce, prezentace aj.), které vypovídají 
o úrovni vzdělání a kariérním postupu. Může obsahovat životopis, ukázky prací a výsledků apod. Zároveň v něm 
lze uvádět například i plány a cíle, kterých je plánováno dosáhnout v budoucnosti, díky čemuž lze sledovat 
postupný pokrok. Mahara dále umožňuje komunikovat s dalšími uživateli a vytvářet skupiny, kde si mohou 
uživatelé vzájemně hodnotit a komentovat svá portfolia. V podstatě je tedy Mahara nástroj, který kombinuje 
funkce pro tvorbu e-portfolií a sociálních sítí. 
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V případě jakýchkoli nejasností či zájmu o školení nebo konzultaci nás kontaktujte na e-mailové adrese 

elearning@ff.cuni.cz.  

Dále nezapomínejte sledovat náš web https://www.ff.cuni.cz/knihovna/sluzby/podpora-e-learningu/,  

kde naleznete aktuální informace. 
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1 PRINCIP E-PORTFOLIA 
Elektronické portfolio umožňuje shromažďovat množství jednotlivých „artefaktů“, tedy životopisných dat, 
plánů, dokončených prací, výtvorů, výsledků aj. Je ale na konkrétním uživateli, co se rozhodne ukázat ostatním, 
co bude prezentovat. Zároveň je zde možné vytvořit si několik různých stránek, z nichž každá může být tvořena 
za jiným účelem a může tedy obsahovat jiné vybrané „artefakty“ právě na základě toho, s kým bude sdílena.

 
Obr. 1: Princip e-portfolia1 

 

2 PŘIHLÁŠENÍ SE DO MAHARY 
Přístup do Mahary je možný buď z webu https://dl.cuni.cz/e-portfolio-mahara/, přímo přes tento odkaz nebo 
prostřednictvím e-learningového nástroje Moodle, kde je přímý odkaz na Maharu přímo na titulní stránce (viz 
obr. 2). Do Mahary se uživatelé UK následně přihlásí prostřednictvím CAS. 

 
Obr. 2: Přístup k e-portfoliu Mahara přes Moodle 

 

 
1 Portfolio work with Mahara. In: Mahara manual [online]. 2020 [cit. 2020-08-27]. Dostupné z: 
https://manual.mahara.org/en/20.04/intro/introduction.html 
 

https://dl.cuni.cz/e-portfolio-mahara/
https://dl1.cuni.cz/auth/mnet/jump.php?hostid=7
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3 ORIENTACE V PROSTŘEDÍ MAHARY 
Po přihlášení do Mahary se každému uživateli zobrazí stránka s názvem Ovládací panel. Tuto úvodní stránku si 
může každý uživatel libovolně upravovat – může si vybrat, jaké bloky zde chce mít, jak mají být velké a jak mají 
být uspořádané. K těmto možnostem je přístup prostřednictvím tlačítka Upravit (viz Obr. 3). 
 

Obr. 3: Úvodní stránka Mahary, Ovládací panel 
 

Obr. 4: Úprava stránky Ovládací panel 
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4 HLAVNÍ MENU A ZÁKLADNÍ NAVIGACE 
Vpravo nahoře je přístup do hlavního menu (tzv. hamburgerové menu), které odkazuje na možnosti: 

• Ovládací panel (viz výše), 

• Vytvořit, 

• Sdílet, 

• Skupiny, 

• Spravovat. 
 
Kromě přístupu k hlavnímu menu naleznete v horní liště ještě okno pro vyhledávání dalších uživatelů, ikonu 
změny jazyků, oznámení a nastavení profilu (viz Obr. 5). 

 
Obr. 5: Hlavní menu a základní navigace 

 

4.1 Vytvořit 
Volba Vytvořit se v menu dále dělí na: Stránky a sbírky, Soubory, Deníky, Poznámky, Plány, Životopis a Štítky. 
V následujících podkapitolách se podíváme na jednotlivé volby podrobněji. 
 

4.1.1 Stránky a sbírky 
Přes volbou Stránky a sbírky v hlavním menu se uživatel dostane na přehledovou stránku, kde vidí všechny své 
stránky a všechny své sbírky stránek. Pokud se přihlásil do Mahary poprvé, má zde k dispozici pouze stránku 
Ovládací panel, což je úvodní stránka Mahary (viz výše) a Uživatelský profil, který jako jediný je ve výchozím 
nastavení jako veřejný a mohou si ho tedy zobrazit i ostatní uživatelé. I tyto přednastavené stránky si mohou 
uživatelé libovolně upravovat. 
 
V pravé horní části je pak možnost přidat novou stránku nebo sbírku pomocí tlačítka + Přidat (viz Obr. 6). 
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Obr. 6: Stránky a sbírky 
 
Nová stránka 
Po přidání nové stránky je potřeba ji pojmenovat a zároveň mají uživatelé možnost vytvořit ke stránce popisek, 
případně připojit štítky.  
 
Jednoduchou ukázku vytvořené stránky můžete vidět na následujícím obrázku (obr. 7). 

 
Obr. 7: Ukázka stránky (portfolia) v Mahaře 

 
Samotné nastavení stránky je pak téměř stejné, jako nastavení stránky Ovládací panel (viz kapitola 3), liší se 
akorát nabídka dostupných bloků. Bloky můžete libovolně přidávat, lze je přesouvat a měnit jejich velikost. 
Například jsou zde k dispozici tyto bloky: 
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• informace z profilu (jméno, příjmení, kontakty apod.), 

• celý životopis nebo jeden údaj z životopisu (např. informace o vzdělání, o zkušenostech), 

• textové pole, 

• obrázek, 

• pdf soubor, 

• externí zdroj (odkaz na jinou webovou stránku), 

• soubory ke stažení, 

• složku, 

• příspěvek v deníku, 

• plány, 

• aj. 
 

4.1.2 Soubory 
V této části můžete jednoduše spravovat své nahrané soubory, ukládat je do složek a upravovat jejich detaily. 
 

4.1.3 Plány 
Plány slouží v podstatě jako úkolníčky nebo to do listy. Uživatel si vždy vytvoří plán, nějak ho nazve, přidá mu 
popis a v již vytvořeném plánu si potom může vytvářet související úkoly, které může postupně odškrtávat.

 
Obr. 8: Plány a s nimi spojené úkoly 

4.1.4 Deníky 
Deníky jsou v Mahaře nástroj, který umožňuje vytvářet v podstatě něco jako blogy, kam mohou uživatelé 
vkládat příspěvky, které mohou následně zveřejňovat třeba v jednotlivých stránkách portfolií. 
 

4.1.5 Poznámky 
V poznámkách si mohou uživatelé spravovat poznámky, které vytvořili v bloku Poznámka ve svých stránkách. 
 

4.1.6 Životopis 
V životopisu si mohou uživatelé vyplnit detailní informace o sobě, ať už se to týká nějakého základního 
představení své osoby, vyplnění dosaženého vzdělání a pracovních zkušeností nebo například specifikování 
svých cílů a zájmů. Všechny zde vyplněné údaje pak lze vkládat do jednotlivých stránek pomocí příslušného 
bloku. 
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Obr. 9: Ukázka životopisu 
 

4.2 Sdílet 
V hlavním menu pod volbou Sdílet mohou uživatelé sledovat a spravovat co sdílí a co ostatní sdílí s nimi. 
Zároveň zde mohou své stránky například nasdílet konkrétní osobě nebo si vygenerovat tajnou URL adresu. 
 
Pozn. Důležité je vědět, že dokud stránku s někým nenasdílíte, tak je automaticky viditelná pouze Vám a 
nikomu dalšímu. Jedinou výjimkou je stránka Uživatelský profil. 
 

4.2.1 Sdílení stránky 
Pokud chce uživatel sdílet jednu konkrétní stránku nebo sbírku s někým dalším, nejjednodušší je to 
z přehledové stránky Stránek a sbírek. V režimu úprav dané stránky klikne po pravé straně na ikonu zámečku. 
Na následující stránce pak si buď vygeneruje novou tajnou adresu nebo vybere, s kým chce stránku sdílet. 
Mohou to být jednotliví uživatelé, přátelé, ale také celé skupiny, veřejnost aj. 
 
 

4.3 Skupiny 
Pod volbou skupiny mají uživatelé tři možnosti – v části Lidé mohou vyhledávat mezi uživateli Mahary, následně 
se podívat na jejich profily a případně si je přidat do přátel. V části Skupiny mají přehled skupin, kterých jsou 
členy a zároveň mohou vyhledávat skupiny a vytvářet své. V části Diskuzní témata pak vidí přehled všech 
diskuzních témat ve skupinách, kterých je členem. 
 

4.3.1 Skupiny 
Skupiny slouží ke sdružování lidí, například na základě společného předmětu. Umožňují využívání diskuzních fór, 
vytváření společných (skupinových) stránek a sbírek, sdílení souborů, stránek a sbírek a také odevzdání/ 
předložení portfolií k posouzení a získání zpětné vazby. 
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Tyto skupiny může vytvářet každý – administrátoři, vyučující i studenti. Takže kromě toho, že budou studenti 
povinně členy skupin vytvořených pro jejich předměty, mohou si libovolně vytvářet i své skupiny, kde mohou 
například komunikovat a spolupracovat se spolužáky. 

Obr. 10: Přehled skupin a vytváření nové skupiny 
 
Skupina, jejímž je uživatel členem, se skládá ze dvou hlavních částí – vodorovného menu v horní části a pod ním 
skupinovou stránkou. Jak již názvy v horním menu napovídají, členové skupin mohou sledovat, kteří další 
uživatelé jsou členy stejné skupiny a přispívat do fóra a diskutovat v něm. Ve skupinách lze tvořit společná 
portfolia pod volbou Stránky a sbírky i psát společný deník (něco jako blog). V neposlední řadě se dostanou 
k přehledu, co se skupinou sdílí, ke sdíleným souborům a plánům. 
 
Prostřednictvím skupin mohou učitelé hodnotit portfolia svých studentů. Studenti mohou svá hotová portfolia 
úplně jednoduše Odevzdat k hodnocení. Stačí, když na úvodní stránce své skupiny, do které chtějí portfolio 
odevzdat, sjedou skoro úplně dolů a tam uvidí pole pro výběr portfolia, které chtějí odevzdat (viz obr. 11) 
 

Obr. 11: Odevzdání stránky nebo sbírky skupině 
 

Vytváření vlastní skupiny 
Při vytváření nové skupiny (viz obr. 10) je nutné vyplnit její název, ostatní nastavení jsou volitelná. Nastavení se 
dělí na čtyři části: členství, obsah, úpravy a povolání. V části týkající se členství lze nastavit detaily ohledně 
členů skupiny. Pokud je skupina nastavena jako otevřená, mohou se uživatelé stát členy bez souhlasu jejího 
správce. Naopak pokud skupina otevřená není, bude nové členy muset správce skupiny schválit. Lze zde také 
nastavit, zda budou moci členové skupiny rozesílat pozvánky svým přátelům či nikoli. Část zabývající se 
obsahem řeší, kdo ze členů skupiny může vytvářet a upravovat obsah a zařazovat ho do portfolií skupiny. Toto 
nastavení pak lze ohraničit daty v částí nastavení úprav (tj. Lze nastavit, že členové skupiny mohou upravovat 
obsah ve skupině pouze mezi 1. - 14. zářím apod.). Poslední část nastavení skupiny se nazývá Povolání a skupina 
zde lze (ale není to nutné) zařadit do kategorie a nastavit zasílání oznámení. 
 


