
Vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a 
doktorských programů, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0275

Manuál k moodlu pro studenty kurzů MMČ

Tento stručný (obrázkový) návod slouží k popsání:

1. registrace do systému,

2. zápisu do kurzu pro letní semestr 2013,

3. základního  využití  moodlu  při  studiu  (studium  materiálů,  odevzdání  práce  pro 

atestace).

Registrace do systému

Systém moodle MMČ je nastaven na automatickou registraci. Jak postupovat:

1. Zadejte  ve  svém  internetovém  prohlížeči  webovou  adresu 

http://mmc.upol.cz/moodle

2. Objeví se před vámi tato úvodní stránka 

3. Klikněte v pravém horním rohu na Přihlásit se. 

http://mmc.upol.cz/moodle


4. Objeví se před vámi stránka sloužící ke standardnímu přihlášení nebo k registraci. 



5. Přečtěte  si  pozorně  instrukce  Jste  tady  poprvé? týkající  se  registrace  a  poté 

klikněte na  Začněte nyní vytvořením nového účtu. 

6. Vyplňte všechny požadované údaje (a dobře si zapamatujte heslo!:)). 

• Dodržte požadavky na podobu hesla.

• Jako mail uveďte Váš oficiální fakultní mail (nikoliv soukromý!) – na ten dorazí 

potvrzení o registraci. (Pokud fakultní mail standardně nepoužíváte, nastavte si 

na něm přeposílání, ale při registraci a oficiální komunikaci používejte prosím 

pouze ten.)

• Do položky Město uveďte sídlo Vaší univerzity (Ostrava, Plzeň atp.).

Tím bude registrace z Vaší strany téměř ukončena. Během několika minut, maximálně 

však do 24 hodin byste měli obdržet automatické potvrzení o registraci mailem (s poněkud 

familiární hláškou, za kterou se omlouvám, ale je nastavena automaticky autory české 

lokalizace).  V  potvrzovacím mailu  budete  vyzváni  k  potvrzení  a  dokončení  registrace 

kliknutím na webový odkaz, který bude součástí zprávy. 

• Pokud zpráva ve výše uvedené době nedorazí. Pokuste se prosím ještě jednou o  

registraci a buďte obzvláště pečliví při zadávání jednotlivých údajů (zejména loginu,  

hesla a kontaktního mailu). Pokud se ani napodruhé registrace nezdaří (stát se to  

může,  i  servery  jsou  jenom  lidi),  kontaktujte  mě  prosím  mailem  

(marek.nagy@upol.cz),  do  kterého  uveďte  prosím  celé  Vaše  jméno,  univerzitu,  

vámi původně zadané údaje (login, heslo, mail) a dobu, která uplynula od Vašeho 

posledního/neúspěšného pokusu o registraci. Problém obratem odstraním a napíšu  

Vám, jak dále postupovat.

mailto:marek.nagy@upol.cz


Poté již budete mít otevřen přístup do celého moodlu MMČ, zatím však jen s právy hosta, 

tj. maximálně omezenými právy (jde o standardní bezpečnostní opatření). 

*****

Po vstupu do moodlu doporučuji podívat se do sekce  Hlavní menu  (na úvodní stránce 

vlevo nahoře), kde naleznete kromě základních dokumentů a odkazu na web MMČ také 

odkaz Moodle – česká wiki verze, který vás přesměruje k vysvětlení základních pojmů a 

funkcí  moodle  na  stránkách  české  komunity  okolo  moodlu  obecně  (viz  také  obecnou 

poznámku v závěru tohoto textu).

Zápis do kurzu na letní semestr 2013  (a práce ve virtuální třídě)

Základním prostorem, který budete v moodlu MMČ využívat, je Vaše virtuální třída. Ta je 

umístěna na hlavní  stránce v prostředním panelu v sekci  Putovní  cyklus LS 2013 a 

označena názvem podle místa Vaší školy. 

Při prvním vstupu do třídy je třeba se prokázat heslem, které budete mít k dispozici pouze 

vy a Vaši spolužáci. Heslo vám sdělí buď fakultní koordinátor nebo vyučující na prvním 

setkání. Heslo je pro každou virtuální třídu jiné, což má přispět k tomu, aby se studenti  

vždy registrovali pouze do svých tříd (vysvětlení pro notorické vtipálky;-)). Heslo je užito 

jednorázově,  tj.  při  dalším  přihlášení  už  nebude  třeba  heslo  zadávat  znovu.  Po 

zaregistrování všech přihlášených studentů bude heslo změněno a nikdo další již nebude 

moct do třídy vstupovat. Zápisem do třídy získáte automaticky pro danou třídu práva na 

úrovni Student, tj. optimální práva pro práci v daném prostředí.

• Po  skončení  zápisu  do  virtuálních  tříd  bude  provedena  revize  dle  fakultního  

seznamu a  prezenční  listiny  –  účty  těch,  kteří  na  seznamu a  prezenční  listině  

nebudou uvedeni, budou v moodlu zablokovány.

*****

Uvnitř vypadá virtuální třída takto: 



Ihned v záhlaví třídy jsou k dispozici základní kontakty na fakultního koordinátora a na 

správce moodlu, fórum Novinek a většinou i organizační údaje (čas / místo konání).

Celý semestr  je ve třídě rozdělen do několika oddílů označených názvem přednášky / 

semináře.  V  záhlaví  jednotlivých  oddílů  je  vždy  uvedeno  datum  setkání  a  jméno 

přednášejícího /  vedoucího semináře. Každý oddíl  dále obsahuje anotaci  setkání (tedy 

pokud  ji  vyučující  zadal:))  a  případné  další  volitelné  položky  dle  uvážení  jednotlivých 

vyučujících  (materiály  k  prostudování  ve  formě  souborů  –  lze  stáhnout  standardním 

způsobem jako soubory, tj. kliknutím, případně pravým tlačítkem a volbou možnosti Uložit 

jako...  apod.  –  nebo ve formě webových odkazů,  úkoly  k  vypracování,  testy,  diskuzní 

fórum atp).

Po úspěšném zapsání  se prostřednictvím hesla a následné aktivaci  „statusu“  Student 

můžete tedy prostor Vaší třídy využívat jako interaktivní studijní prostředí.

Základní  využití  moodlu  MMČ  při  studiu  (Jak  odevzdat  úkol  ve  formě  souboru 

prostřednictvím moodlu MMČ)

Moodle  umožňuje  poměrně  uživatelsky  příjemnou  a  (přesto)  propracovanou  studijní 

interakci mezi vyučujícím a studentem. Kromě obligátního přidávání materiálů ke studiu 

nabízí také diskuzní fóra, vkládání interaktivních přednášek, automatické testování atd. 

Základní  a  pravděpodobně  nejvyužívanější  formou  interakce  bude  však  odevzdávání 



souborů s vypracovaným úkolem k hodnocení vyučujícímu. 

Jak postupovat:

1. (Vypracujte  příslušný úkol:))  do souboru ve formátu,  na kterém se s vyučujícím 

předem dohodnete (dbejte prosím na informativnost názvu souboru...).

2. Vstupte  do  třídy  a  klikněte  na  zadání  úkolu  v  příslušném  oddílu.  Viz  vzorový 

obrázek 

3. Po kliknutí se před vámi objeví tato obrazovka (s údaji jako je popis úkolu, termín 

apod.)

4. Klikněte  na  Vybrat  soubor a  označte  ve  svém  počítači  soubor,  který  chcete 

odevzdat.

5. Nahrajte soubor na server prostřednictvím kliknutí na Vložit tento soubor. 

• V případě,  že  zjistíte,  že  jste  omylem nahráli  špatný  soubor  –  jak  časté!  -  



odstraníte  jej  po nahrání  prostým kliknutím na křížek,  který se u nahraného  

souboru objeví.

6. Odevzdávaný soubor můžete ještě doprovodit Poznámkou. Viz obrázek. 

• Pozor – to, jestli budete moc komentovat prostřednictvím Poznámky, závisí na 

nastavení úkolu vyučujícím, tj. je možné, že se Vám tam nabídka  Poznámka 

neobjeví!)  

Po nahrání si vyučující Váš soubor stáhne a má tyto základní možnosti (dle pravidel pro 

počet pokusů, které vám sdělí při stanovování podmínek absolvování):

1. Práci uzná a zanese její hodnocení do systému (můžete si je následně zkontrolovat 

po kliknutí  na ikonu  Úkoly v  bloku  Činnosti nebo  Známky v  bloku  Správa  na 

základní stránce třídy). 



2. Práci  vrátí  opoznámkovanou  k  dopracování  (opět  prostřednictvím  moodlu)  s 

doprovodným komentářem. 

• Toto zjistíte tak, že kliknete na základní stránce třídy na ikonu  Úkoly v bloku 

Činnosti nebo Známky v bloku Správa (stejně jako v předchozím případě),

• poté kliknete na ten z Vámi odevzdaných úkolů, který Vás zajímá, 



•  a  tam  uvidíte,  jestli  vyučující  nahrál  nějaký  soubor  nebo  nikoliv  (v  oddílu 

Soubory přiložené k hodnocení)

◦ Soubor si kliknutím na něj stáhnete a poté se celý postup případně opakuje – 

tj. znovu stejným způsobem odevzdáváte opravenou práci (nezapomeňte ji v 

názvu odlišit, případně smazat starou)  atd. atd. (dle instrukcí vyučujícího).

◦ Podle  počtu  stanovených  pokusů  je  proces  v  určitou  chvíli  uzavřen  (u 

definitivně  posledního  pokusu  klikněte  při  nahrávání  souboru  na  ikonu 

Odeslat k oznámkování) a vy naleznete u svého úkolu výsledné bodové 

hodnocení, které má dle dosaženého počtu bodů buď hodnotu Uspěl/a,nebo 

Neuspěl/a. (Pro úspěšné absolvování je nutné dosáhnout alespoň šestkrát 

hodnocení Uspěl/a.)



Na  závěr obecná  poznámka: snažte  se  prosím  do  fungování  moodlu  alespoň 

elementárně  proniknout,  tj.  sami  si  vyzkoušet,  co  vše  Vám  moodle  MMČ  umožňuje. 

(Dvojhmat  CTRL +  Z je většinou dobrý pomocník, navíc se moodle pravidelně zálohuje, 

takže opatrně, ale beze strachu). U prozkoumávání využijte jak odkaz  Moodle – česká 

wiki verze v Hlavním menu, tak velmi dobře propracovanou nápovědu přímo v systému 

(označena otazníkem ve žlutém kolečku) umístěnou u téměř všech položek. V případě, že 

nepomůže ani tento manuál ani wiki ani systémová nápověda, obraťte se prosím na mě 

mailem  (marek.nagy@upol.cz),  ve  kterém  přesně  specifikujte  daný  problém  (do 

Subjektu/Předmětu zprávy uveďte vždy prosím „Moodle MMČ“). V co nejkratším čase se 

pokusím problém vyřešit.

Přeju spokojenost s fungováním moodlu a nadšení z kurzů (případně nadšení z fungování 

moodlu a spokojenost s kurzy).

V Olomouci 15. 2. 2013

Marek Nagy

správce moodlu a IT garant projektu

mailto:marek.nagy@upol.cz

