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Celková časová dotace kurzu je stanovena na 6 hodin. Dílčí témata jsou rozdělena do 3 logických 

bloků následovně:  
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- vymezení pojmu elearning 

- aspekty zařazení elearningu do systému výuky 

- možnosti využití elearningu v rámci individuální domácí přípravy 

- seznámení s elearningovým systémem Moodle 

 

V úvodu kurzu budou účastníci seznámeni se systémem vzdělávání za podpory 

elearningu. Bude specifikován význam tohoto pojmu a vysvětleny budou dílčí 

aspekty zařazení elearningem podporované výuky do systému vzdělávání. Pozornost 

bude věnována i popisu nutného hardwarového vybavení pro realizaci a možnost 

provozování elearningového systému Moodle na specializovaných placených 

serverech v rámci sítě internet. Představeny a názorně předvedeny budou vybrané 

možnosti využití Moodle ve výuce a to distanční i prezenční.   
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- podrobný popis základního uživatelského rozhraní 

- představení možností práce pedagoga v systému Moodle 

- tvorba základního výukového kurzu, nastavení prostředí  

- rozdělení kapitol, částí kurzu 

- vkládání textových výukových opor, hypertextových odkazů a multimediálních 

souborů 

 

Následující část je zaměřena na získání konkrétních znalostí a potřebných dovedností 

při práci v prostředí Moodle. Nejprve budou vysvětleny uživatelské principy přístupu 

k jednotlivým kurzům a uloženým datovým souborům, práce s kalendářem a celková 

orientace v systému. Potom bude pozornost věnována podrobnému popisu tvorby 

základního kurzu pro určenou pracovní skupinu. Probráno bude nastavení potřebných 

atributů vyžadovaných při vkládání výukového kurzu. Účastníci se naučí vytvářet 

samostatné kapitoly v rámci jednoho vytvářeného kurzu, do nichž budou vkládat 

psaný text, připojovat textové dokumenty různých formátů (txt, pdf, odt) a 

samozřejmě také multimediální soubory.  
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- definice pracovní skupiny 

- hromadná korespondence v rámci skupiny 

- tvorba a vyhodnocení jednoduchého testu 

 

Závěrečná část objasní postupy při definování konkrétních studijních skupin, 

přiřazení přístupových práv skupin, nastavení vyžadování vstupních přihlašovacích 

hesel, možnost stahování i vkládání studijních materiálů, nebo výsledků dosažené 

práce. Vysvětlena bude tvorba jednoduchého testu dosažených znalostí včetně 

možnosti automatického vyhodnocování. Část bude věnována komunikačním 

možnostem systému Moodle, jako například hromadné zasílání zpráv vybraným 

studijním skupinám.  

 

  



 
 

Forma:  

prezenční kurz 

Vzdělávací cíl:  

Účastníci tohoto vzdělávacího kurzu se seznámí s možnostmi využití elerningového systému Moodle. 

Naučí se orientovat v základním uživatelském rozhraní. Dále budou seznámeni s prostředím pro 

vyučujícího, ve kterém budou schopni vytvořit prostředí pro základní výukový kurz, naučí se definovat 

pracovní skupinu a komunikovat prostřednictvím hromadného zasílání zpráv. Získají vědomosti 

z oblasti konstrukce výukového kurzu v rámci LMS Moodle a budou schopni vložit do takto 

vytvořeného kurzu textové i multimediální soubory. V současné době, kdy je připojení do sítě 

internet možné téměř všude, je možnost využití elearningového prostředí Moodle k výuce, či 

podpoře samostudia vítaným doplňkem. Samotný systém Moodle je celosvětově uznávaný a užívaný 

elearningový LMS.  

 


