
Možnosti ukončení kurzu
Většina  kurzů  je  určena  pro  jeden  semestr,  pololetí 
nebo akademický rok. Po ukončení kurzu máte několik 
možností, které můžete zvolit podle dané situace, viz 
dále.

Neudělat nic
Pokud  neuděláte  nic,  bude  kurz i  nadále přístupný 
ve stejném  režimu,  jako  v  průběhu  semestru.  Tato 
možnost má své opodstatnění např. v případě, že i po 
skončení  akademického  roku  chcete  nechat  kurz 
nadále přístupný zapsaným studentům.

Změnit dostupnost kurzu
Pokud chcete, aby byl kurz i nadále v systému (např. 
proto, že si přejete mít archivované odevzdané testy a 
další  aktivity  studentů),  ale  nebyl  již  dostupný 
pro studenty, můžete změnit dostupnost kurzu.

Tím  se  stane  kurz  nedostupný  (neviditelný)  pro 
studenty  a  vy  ho  přitom budete  moci  dál  procházet. 
Kurz  znepřístupníte  studentům  v  bloku  Nastavení 
nabídce  Správa  kurzu  >  Upravit  nastavení 
aktuálního  kurzu.  Tady  vyberte  v  části  Dostupnost 
možnost Tento kurz není studentům dostupný.

Provést reset kurzu
Tato možnost se provádí nejčastěji. Reset navrátí kurz 
do původního nastavení, smaže uživatelské aktivity a 
vyškrtne studenty z kurzu (možnosti resetu lze ovlivnit). 
Reset najdete ve Správa kurzu > Reset.

Pozor! Resetování kurzu je nevratné a přijdete jím 
o výsledky svých studentů. Pokud si chcete kurz ještě 
před resetem nějak uložit, doporučujeme provést jeho 
zálohu.  Jak  se  provádí  zálohování  kurzu  najdete  na 
kartě Zálohování a obnova kurzu.

Požádat o smazání kurzu
Pokud z nějakých důvodů chcete kurz zcela odstranit, 
musíte  o  to  požádat  správce  systému.  Protože  je 
smazání  kurzu  nevratné,  doporučujeme  předem 

provést jeho zálohování, podobně jako v předchozím 
případě.

Doporučený postup ukončení kurzu
Po  ukončení  kurzu  změňte (v  případě  potřeby) 
dostupnost  kurzu pro  hosty  a  studenty  (Správa 

kurzu > Upravit nastavení).  Pokud odepřete přístup 
studentům  a  hostům,  bude  kurz  přístupný  pouze 

učitelům kurzu a správci systému.
Dále  založte  nový  kurz  pro  příští  akademický  či 

školní  rok nebo semestr  (viz  karta  Založení nového 
kurzu).

Po  založení  nového  kurzu  do  něj  naimportujte 
potřebné materiály a aktivity z předchozího kurzu (viz 
karta Import materiálů z jiných kurzů). 

Tím zůstanou studijní výsledky uloženy a vy se k nim 
budete moci kdykoliv vracet. 

Rychlé ukončení a obnova kurzu
Proveďte  zálohování  kurzu včetně  obsažených 
studijních  výsledků  a  pak  kurz  Resetujte.  Oproti 
předchozí  možnosti  nebudete  moci  bezprostředně 
procházet  výsledky  studentů  z  předchozího  běhu 
předmětu, ale v případě potřeby budete mít k dispozici 
zálohu  kurzu,  kterou  je  možné  pohodlně  archivovat 
(např. na externí médium - optický nebo pevný disk) a 
v případě potřeby znovu obnovit.

Nekonečný cyklus
Ať  už  uděláte  při  ukončení  kurzu  cokoliv,  vždy 
pamatujte, že by se vám kurz mohl někdy později hodit 
ať už celý bez úprav, nebo jen několik materiálů v něm 
obsažených.

Kurz je obvykle potřeba v dalším běhu dál upravovat 
a  vylepšovat  co  se  týče  struktury  i  obsahu  a  také 
přizpůsobovat  aktuálním  požadavkům  studentů 
i předmětu  samotného.  Po  resetování  nebo  obnově 
kurzu  nejen,  že  budete  muset  aktualizovat  některé 
obsažené  údaje  a  odkazy,  ale  také  budete  muset 
aktualizovat  dostupnost  úkolů  a  testů  v  něm 
obsažených.

Práce na kurzu se tak stává  nekonečným cyklem 
opakujícím  se  pravidelně  podle  potřeb  vyučujícího. 
Předchozí  verze  kurzu  se  stává  vítaným podkladem 
pro  nový  běh  předmětu  a  přitom  dává  dostatečný 
prostor  pro  vylepšování  a  zdokonalování  svého 
obsahu. Jakmile kurz jednou vytvoříte, budete ho moci 
kdykoliv  znovu  použít  a  to  je  zřejmou  výhodou 
elearningu Moodle.
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