
FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA  Přijímací zkouška v LMS Moodle – návod pro uchazeče 

Strana 1 z celkem 4 stran 

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA V LMS MOODLE – NÁVOD PRO UCHAZEČE 
 

Přihlášení do LMS Moodle 
Přijímací zkoušky na některé programy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy proběhnou 
prostřednictvím LMS (Learning management system) Moodle, ke kterému se dostanete 
prostřednictvím odkazu https://dl3.cuni.cz. Na této webové stránce se vpravo nahoře (viz Obr. 1 a 2) 
přihlásíte svými přihlašovacími údaji do Centrální autentizační služby (CAS) – tzn. přihlašovacím 
jménem je osmimístné centrální číslo osoby (UKČO) a heslo je shodné s heslem do SIS/CAS. O získání 
těchto přihlašovacích údajů jsou všichni uchazeči informováni e-mailem a pop-up oknem v modulu 
Přijímací řízení v SIS.  

 

📌 V případě, že jste zapomněli své heslo, můžete si ho změnit podle návodu ZDE. 
 

Orientace v prostředí LMS Moodle 
Po úspěšném přihlášení se otevře stránka, kde v horní části uvidíte Nedávno navštívené kurzy a pod tím 
Přehled kurzů pro přijímací zkoušky všech programů, na které se hlásíte a které plánují pořádat 
přijímací zkoušku prostřednictvím LMS Moodle (viz Obr. 3). Členství v kurzech vám bude přiděleno na 
základě přihlášky ke studiu (vždy nejpozději 7 dní před plánovaným termínem přijímací zkoušky). 
V momentě, kdy budete do kurzu přidáni, můžete si ho otevřít (kliknutím na název kurzu v Přehledu 

Obr. 1 Přihlášení se do Moodle (https://dl3.cuni.cz) 

Obr. 2: Vyplnění přihlašovacích údajů 

https://dl3.cuni.cz/
https://dl.cuni.cz/wp-content/uploads/Prihlaska-zapomenute-heslo-navod.pdf
https://dl3.cuni.cz/
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kurzů) a seznámit se s jeho obsahem a základními instrukcemi (samotnou přijímací zkoušku neuvidíte 
dříve než v termínu, kdy se má uskutečnit).  

Každý kurz pro přijímací zkoušku v LMS Moodle se skládá z pěti základních částí: 
 

• Úvodní instrukce a informace o přijímací zkoušce, 

• Část 1: Adaptační pre-test, 

• Část 2: Čestná prohlášení, 

• Část 3: PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA a 

• Kontakty. 
 
Všechny tyto části jsou v kurzu pod sebou, stačí scrollovat níže, případně využít navigaci v menu 
po levé straně (viz Obr. 4). 
 

📌 Pozorně čtěte veškeré instrukce, které jsou uvedeny přímo v kurzu. Přijímací zkoušky mohou 
vypadat u každého programu odlišně (na některých programech se vyplňuje test, na jiných se píše esej 
apod.), proto v tomto návodu nejsou popsány do detailu všechny varianty. Podrobné instrukce 
pro splnění vaší konkrétní přijímací zkoušky vždy naleznete přímo v obsahu daného kurzu v LMS 
Moodle. 
 
ADAPTAČNÍ PRE-TEST slouží k ověření funkčnosti všech potřebných technických požadavků 
a k seznámení se s prostředím LMS Moodle. Zpřístupněn bude 7 dní před plánovaným termínem 

Obr. 3: Prostředí LMS Moodle, kurzy pro přijímací zkoušky 

Obr. 4: Orientace v kurzu, navigace 
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přijímací zkoušky a jeho nastavení bude přesně odpovídat nastavení přijímací zkoušky. Je velmi 
důležité, abyste si adaptační pre-test před samotnou přijímací zkouškou vyzkoušeli a ověřili si, zda vše 
funguje správně a zda víte, jak zkoušku otevřít a odevzdat. Pokud si toto nevyzkoušíte předem, velmi 
se snižuje pravděpodobnost, že následně zvládnete samotnou přijímací zkoušku.  
 

📌 Pro přijímací řízení potřebujete funkční počítač (skládání přijímací zkoušky na telefonu 
nebo tabletu nedoporučujeme) a stabilní internetové připojení. Zároveň je důležité vyzkoušet si 
adaptační pre-test na tom samém zařízení, na kterém budete později plnit i přijímací zkoušku. 
 

📌 V případě, že vám při plnění a odevzdávání adaptačního pre-testu něco nebude fungovat, 
kontaktujte nás na e-mailové adrese moodle-help@ruk.cuni.cz.  
 
Dříve než přistoupíte k vykonání zkoušky, je nutné učinit ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ o etickém chování 
a zdravotní způsobilosti. Obě čestná prohlášení si otevřete kliknutím na jejich název a na následující 
stránce zaškrtněte volbu Souhlasím a klikněte na tlačítko Uložit mou volbu (viz Obr. 5). 

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 
Samotná přijímací zkouška bude v LMS Moodle pro uchazeče zpřístupněna až v předem avizovaný 
termín. Do té doby by měli mít všichni uchazeči splněný adaptační pre-test a odsouhlasená obě čestná 
prohlášení. 
 
Přijímací zkoušky na Filozofickou fakultu UK plánují jednotlivé programy třemi různými způsoby. 
Můžete se tedy setkat buď: 

• s testem, 

• s testem zabezpečeným funkcí Safe exam browser (dále jen SEB) nebo 

• s esejem. 
 
Obě varianty testů poběží v reálný čas, tzn. v termín přijímací zkoušky se uchazeč musí připojit do LMS 
Moodle a spustit si test, který budete muset splnit během předem určeného časového limitu. Pokud 
se bude jednat o variantu zabezpečeného testu SEB, bude navíc nezbytné, aby si uchazeč předem 
nainstaloval SEB do svého počítače (veškeré instrukce budou vždy přímo v Moodle). 
 

 📌 Pokud se bude instalace SEB týkat zrovna vaší přijímací zkoušky, veškeré instrukce naleznete přímo 
v kurzu LMS Moodle u adaptačního pre-testu – SEB si nainstalujete již při plnění adaptačního pre-testu 
a v den samotné přijímací zkoušky už nebudete muset instalaci tohoto software řešit (k adaptačnímu 

pre-testu i k přijímací zkoušce se připojujte na tom samém zařízení!!!). 
 

Obr.  5: Ukázka čestného prohlášení 

mailto:moodle-help@ruk.cuni.cz
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Pokud se bude jednat o přijímací zkoušku formou eseje, bude v předem avizovaný čas v LMS Moodle 
zveřejněno zadání, které následně zpracujete v požadovaném formátu (např. jako dokument v MS 
Word) a nejpozději do času uzavření přijímací zkoušky odevzdáte v LMS Moodle (veškeré instrukce 
budou opět přímo v Moodle). 
 

VÝSLEDKY 
Bodové výsledky přijímacích zkoušek zveřejňujeme v informačním systému průběžně. Bodové 
výsledky první části dvoukolové přijímací zkoušky zveřejníme v informačním systému nejpozději jeden 
den před konáním druhé části zkoušky. 

Konečné výsledky přijímacího řízení (přijat/nepřijat) zveřejníme v informačním systému nejpozději 
7 dní po posledním náhradním termínu poslední zkoušky posledního studijního programu. Předběžně 
očekáváme zveřejnění v polovině července.  

📌 O tom, že výsledky byly zveřejněny, uchazeče vždy informujeme hromadným e-mailem. 

Důležité kontakty 

Technická podpora: 

      email: moodle-help@ruk.cuni.cz  

     telefon: 771 139 215 (na tomto telefonu jsme k dispozici Po až Pá 8–16:30 a navíc v termínu vaší 
přijímací zkoušky) 
 
Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů FF UK: 

      email: prijimacky@ff.cuni.cz  

     telefon: 221 619 300, 330, 333 (na tomto telefonu jsme k dispozici pouze v úředních hodinách 
oddělení, tato linka není určena pro řešení technických problémů!) 
 

📌 V případě, že nás budete kontaktovat, uveďte prosím své celé jméno a příjmení, fakultu a datum 
konání příjímací zkoušky. Děkujeme! 

https://is.cuni.cz/studium/login.php?do=ucha
https://is.cuni.cz/studium/login.php?do=ucha
mailto:moodle-help@ruk.cuni.cz
mailto:prijimacky@ff.cuni.cz
https://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-dekanatu/oddeleni-prijimaciho-rizeni-a-vnejsich-vztahu/

