
Co je to Moodle?
Moodle je CMS (Course Management System), tedy 
systém  určený  pro  správu  a  vytváření  vzdělávacích 
kurzů.  Někdy  bývá  označován  také  jako  LMS 
(Learning Management System), případně VLE (Virtual 
Learning  Environment).  Díky  použité  technologii,  tzv. 
kombinaci LAMP (Linux, Apache, MySQL a PHP) je k 
němu možno přistupovat pomocí běžného prohlížeče a 
tak  nevyžaduje  žádné  další  instalace  na  klientském 
počítači.

Je opravdu zadarmo?
Ano, Moodle je zadarmo. Tento e-learningový systém 
totiž spadá do kategorie OpenSource, tedy programů s 
otevřeným zdrojovým kódem. Na vývoji  programu se 
podílí spousta lidí po celém světě a jeho uživatelé ho 
mohou použít na cokoliv (např. systém i kurzy v něm 
obsažené  lze  zcela  legálně  prodávat).  Vše  je 
transparentní a zdarma.

A co chyby, není to chybové?
Jen málo programů (zpravidla ty úplně nejjednodušší 
nástroje a utility)  bychom mohli  označit  za programy 
bez  chyb.  Moodle  je  natolik  rozsáhlý  systém,  že 
nějakou tu chybu jistě obsahuje. Na druhou stranu 
díky  otevřenosti  kódu  a  podpoře  ze  strany  vývojářů 
systému i komunity kolem Moodle není problém chyby 
nahlásit, případně se aktivně pokusit o jejich opravu.

Co to vlastně umí?
Jak již bylo výše uvedeno, Moodle spadá do kategorie 
e-learningových systémů, tzn. systémů určených pro 
podporu výuky a vzdělávání (v  prezenční i  distanční 
formě). Umožní vám v první řadě vytvářet kurzy, plnit 
jejich  obsah  (přidávat  studijní  materiály),  zadávat 
úkoly  a  testy.  Můžete  také sledovat  výsledky i 
nejčastější  chyby  svých  studentů.  Díky  online 
dostupnosti mohou s vaším kurzem pracovat kdykoliv 
se jim to hodí. Zároveň ale  můžete Moodle využívat 
přímo ve výuce, např. k testování studentů.

Jak složité je vytváření kurzu?
Jeho vytvoření  je  snadné, další  práce s  tím spojená 
však  chce  svůj  čas.  Pokud  jste  se  někdy  pokoušeli 
vytvořit  kvalitní  studijní  materiál,  pak  jistě  víte  kolik 
času tato činnost zabrala. Práce s Moodlem má svá 
specifika,  ale  po  pochopení  některých  základních 
principů se stává práce se systémem rutinou a vy se 
tak  můžete  plně  věnovat  přemýšlením  nad 
obsahem svého kurzu.

Tak jak dlouho mi to bude trvat?
Dlouho, kvalitní obsah nelze udělat přes víkend.

Nebylo by jednodušší Moodle nepoužívat?
Nebylo.  Jakmile  jednou  kurz  vytvoříte  a  naplníte  ho 
nějakým obsahem, můžete ho samozřejmě používat 
nejen v tomto roce, ale i v letech příštích. Příští rok 
jednoduše  resetujete  kurz  do  počátečního  stavu  a 
mohou se ho zúčastnit další studenti. Vy přitom budete 
mít po celou dobu přehled o tom co kdo dělá a jakých 
výsledků dosahuje.

Mohu tvořit kurz bez připojení k internetu?
Výukové materiály můžete vytvořit offline a později je 
do  Moodlu  nahrát.  Takto  lze  vytvářet  např.  texty, 
prezentace, animace, a testové úlohy.

Je možné využít část kurzu v jiných 
kurzech?
Ano,  Modle  nabízí  pokročilé  možnosti  pro  export  a 
import  částí  kurzu.  Můžete  si  např.  vytvořit  výukový 
modul, který naimportujete do jiného kurzu. 

Nadšený z toho ale nejsem…
To je normální, buď si vychutnáte nadšení na začátku 
(a to zpravidla brzo odpadne) anebo na konci. Někdy 
se nedostaví  ani  později,  ale  to  už je  na vás jakým 
způsobem budete Moodle používat. Moodle používají 
lidé po celém světě s různými výsledky. Důležité je, že 
se v Moodlu  nemusíte soustředit  na to jak předat 

učivo (materiály,  testy…)  studentům,  ale  pouze 
na vlastní obsah kurzu.

Používá to ještě někdo?
Moodle  používají  lidé  po celém  světě.  V  současné 
době  je  registrováno  přes  50 000  webů 
s implementovaným  prostředím  Moodle  ve  více  jak 
200 zemích  světa.  V  České  republice  pak  toto  číslo 
čítá  přes  500  stránek  s  Moodlem.  Další  informace 
najdete na stránce http://moodle.org/sites/.

Moodle  tu  je,  byl  a  bude.  O tom mj.  svědčí  první 
verze  Moodle,  která  se  objevila  v  roce  2002.  Další 
uživatele  Moodle  pak  najdete  v diskuzních  fórech 
na stránkách  http://moodle.org/forums/.

Pojďme to zkusit!
Za zkoušku nic nedáte, než dát na řeči ostatních, je 
určitě  lepší  udělat  si  vlastní  názor.  V  další  části  se 
dozvíte, jak s Moodlem pracovat.  Naplnění vlastního 
obsahu už bude jen na vás.
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