
Moodle podporuje  celou řadu  činností  a studijních 
materiálů, které  je  možné  přidávat  do  jednotlivých 
témat  kurzu  (při  tematickém  nebo  týdenním 
uspořádání).

Studijní  materiály  přidáváme  kliknutím  na  odkaz 
Přidat činnost nebo studijní materiál. 

Studijní materiály
Studijní  materiály  přidávají  do  kurzu  studijní  texty, 
webové  stránky,  odkazy  na  soubory  a  internetové 
stránky, atd. Zde vytvoříte materiály:

Balíček IMS – jedná se o vzdělávací obsah, který je 
vytvořen  v  autorském  nástroji,  umožňujícím  export 
do formátu IMS.

Kniha – je studijní materiál, který lze podobně jako 
skutečnou  knihu  dělit  na  jednotlivé  kapitoly  a  tím 
vhodně  strukturovat  text  a  předkládat  ho  postupně 
posluchači. Mimo to, je možné knihu snadno a rychle 
vytisknout, ať už ve formátu jednotlivých kapitol nebo 
celé knihy.

Popisek – umožňuje začlenit  HTML text s obrázky 
přímo do hlavní stránky kurzu mezi jednotlivé činnosti 
a  studijní  materiály.  Mezi  jeho  další  využití  patří 
například vizuální oddělení jednotlivých skupin činností 
v rámci tématu, popř. vložení celé www stránky pomocí 
příkazu IFRAME.

Složka –  vytvoří  odkaz  na  složku  se  zvoleným 
názvem, do které je možné nahrát libovolné soubory. 
Ke složce je možné nastavit oprávnění, přidělit role aj. 
pomocí  Nastavení  >  Správa  složky (toto  menu  se 
objeví  po  kliknutí  na  vybranou  složku  v  menu 
Navigace > Moje kurzy > …

Soubor –  vytvoří  odkaz  na  soubor  nahraný  do 
systému.

Stránka –  umožňuje  vytvořit  www stránku  pomocí 
jednoduchého WYSIWYG editoru.

URL – vytvoří odkaz na externí internetovou stránku.

V  režimu  úprav  pak  vypadá  téma  s  jednotlivými 
činnostmi například takto:

Úprava studijních materiálů
 Posune studijní materiál vpravo či vlevo. 

Umožní jiné seřazení materiálu - posun materiálu 
nahoru  a  dolu.  Pokud  není  k  dispozici,  použijte 
ikonu       .

Upraví studijní materiál nebo jeho vlastnosti.

Odstraní výukový materiál.

  Skryje nebo zobrazí studijní materiál. 

Přidělí role pro přístup k výukovému materiálu.

Zduplikuje  materiál(vytvoří  jeho  kopii  pro  další 
použití)

Činnosti
Činnosti umožňují  do  kurzu  přidávat  interaktivní 
obsah. Jedná se především o Ankety, Databáze, Fóra, 
Testy aj. Najdete zde činnosti:

Anketa – umožňuje položit otázku a definovat výběr 
z více odpovědí.

SCORM/AICC –  umožňuje  integraci  SCORM/AICC 
obsahu do kurzu.

Databáze –  umožňuje  vytvářet,  prohlížet 
a prohledávat soubor záznamů s libovolným tématem 
(text, obrázky, odkazy, čísla aj.).

Fóra  – v rámci fór probíhá diskuze mezi účastníky 
kurzu.  Jednotlivé  příspěvky,  které  mohou  zadávat 
učitelé a studenti, mohou obsahovat přílohy. K odběru 
příspěvků se lze přihlásit, v tomto případě studentům 
kopie příspěvku přijde na e-mail uvedený při registraci.

Chat  –  modul  chat  umožňuje  účastníkům  kurzu 
diskutovat v reálném čase.

Průzkum –  umožňuje  získat  údaje  pro  hodnocení 
vlastní  výuky  v  on-line  prostředí  Tyto  průzkumy 
obsahují  5  typů standardních dotazníků pro evaluaci 
výuky, které lze okamžitě použít.

Přednáška –  skládá  se  z  libovolného  počtu 
samostatných  stránek,  každá  stránka  je  většinou 
zakončena  otázkou  s  několika  variantami  odpovědi. 
Dle  této  odpovědi  student  postupuje  k  další  stránce, 
nebo se vrací ke stránce předcházející.  

Slovník –  umožňuje  vytvářet  a  udržovat  seznam 
definic, jednotlivá hesla slovníku mohou být propojena 
s dalším obsahem kurzu.
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Test – umožňuje vložit test.
Úkoly –  umožňují  vložit  úkoly  k  jejichž  splnění  je 

třeba,  aby  student  vytvořil  soubor  s  požadovaným 
obsahem  a  formátem  a  uložil  ho  na  server.  Tento 
modul umožňuje také hodnocení jednotlivých úkolů.

Wiki – vytvoří wiki stránky.
Workshop – studenti vytvoří a odevzdají práce dle 

zadání,  zhodnotí  si  je  nanečisto  navzájem  nebo 
zhodnotí  vlastní  práci.  Celkové  hodnocení  je  potom 
složeno ze známky za odevzdanou práci a z vlastního 
hodnocení.

Úprava činností
Úprava činností je obdobná jako u studijních materiálů. 

V  rámci  činností  lze,  navíc  oproti  studijním 
materiálům, nastavit režim skupin. Jedná se o Žádné 
skupiny,  Viditelné  skupiny  a  Oddělené  skupiny.

 Žádné  skupiny, Viditelné  skupiny 
a Oddělené skupiny (viz obrázek).
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