
Povolení žádostí o založení kurzu
Kurzy čekající na schválení naleznete v hlavní nabídce 
Správa  stránek  >  Kurzy  >  Čekající  žádosti. 
Standardně  jsou  informace  o  nových  žádostech 
(kurzech  čekajících  na  schválení)  automaticky 
odesílány správci stránek s Moodlem. 

Kurzy je asi nejlepší členit podle jmen jednotlivých 
učitelů,  z toho důvodu nezapomeňte nově vytvořené 
kurzy přemístit  do té správné kategorie  podle  jména 
učitele, který o založení kurzu zažádal. Kategorie kurzu 
se volí hned nahoře z rozbalovací nabídky Kategorie.

Skupiny kurzů
S  kurzy  a  skupinami  kurzů  se  pracuje  v  nabídce 
Správa stránek > Kurzy > Přidat/upravovat kurzy. 
Vedle každého kurzu/kategorie jsou funkční tlačítka pro 
práci s kurzem/kategorií.

Nachází-li  se v kategorii  více kurzů (učitel učí více 
než  1  předmět),  je  dole  pod  seznamem kurzů  vidět 
tlačítko Uspořádat kurzy podle názvu používané pro 
seřazení kurzů dle názvu.

Správa uživatelů
Seznam  uživatelů  se  nachází  v  nabídce  Správa 
stránek > Uživatelé > Účty > Seznam uživatelů. 

Skupiny uživatelů
• Správci  stránek –  nastavují  se  v  menu  Správa 

stránek  >  Uživatelé  >  Oprávnění  >  Správci 
stránek.

• Manažeři – nastavují se v menu Správa stránek > 
Uživatelé > Oprávnění > Přidělit globální role. Po 
správcích  stránek  mají  ty  nejvyšší  oprávnění, 
standardně ale neřeší serverové záležitosti.

• Tvůrci  kurzů –  nastavují  se  v  menu  Správa 
stránek  >  Uživatelé  >  Oprávnění  >  Přidělit 
globální role.  Oproti  standardním učitelům mohou 
vytvářet kurzy bez ověření správcem.

• Učitelé –  role  učitel  se  nastavuje  na  úrovni 

jednotlivých  kurzů  v  nabídce  Správa  kurzu  > 
Uživatelé -> Zapsaní uživatelé.

• Učitel bez práva upravovat – role učitel bez práva 
upravovat se nastavuje na úrovni jednotlivých kurzů 
v  nabídce  Správa  kurzu  >  Uživatelé  >  Zapsaní 
uživatelé.  Oproti  běžnému učiteli  nesmí upravovat 
texty/testy/další v kurzu, smí „jen učit“.

• Hosté - uživatelé bez přihlášení. Přihlášení do kurzu 
pro  hosty  se  zapíná  na  úrovni  kurzu  v  nabídce 
Správa kurzu > Uživatelé > Metody zápisu. Zde je 
třeba povolit možnost Přístup pro hosty.

Bloky a režim úprav
Na  hlavní  stránce  klikněte  na  Nastavení  titulní 
stránky > Zapnout  režim úprav.  Poté  bude možné 
upravovat stávající bloky a přidávat bloky nové.

Zálohování databáze
Databáze  se  zálohuje  obvyklým  způsobem  podle 
použitého systému. Pokud si nevíte rady, zkuste např. 
PHPMyAdmin.

Zálohování dat
Zálohovat  je  třeba  především  adresář  moodledata. 
Ten je umístěn podle nastavení v souboru config.php 
v  adresáři  s  instalací  Moodle,  hledejte  konfigurační 
nastavení  $CFG->dataroot.  V  tomto  adresáři  se 
nacházejí soubory nahrané do jednotlivých kurzů.

Moduly činností
Činnosti jsou v podstatě úkoly. Zapínají/nastavují se v 
nabídce  Správa  stránek  >  Moduly  >  Moduly 
činností. V podnabídce Správa činností se zapínají, v 
ostatních volbách konfigurují.

Filtry
Filtry  filtrují  obsah  stránek,  provádějí  automatické 
propojení  odkazů,  zapínají  podporu  matematických 
výrazů a další. Spravují se v nabídce Správa stránek 
> Moduly > Filtry > Správa filtrů.

Ověřování uživatelů
Nabídka  Správa  stránek  >  Moduly  >  Ověřování 
uživatelů > Správa modulů pro ověřování uživatelů. 
Registraci  na základě  e-mailu  je  lepší  vypnout  nebo 
alespoň aktivovat zabezpečení Captcha.

Zápisy
Správa stránek > Moduly > Zápisy obsahují možnosti 
zápisu studentů do kurzu (např. zápis sebe sama).

Repozitáře
Správa stránek > Moduly > Repozitáře určují, jakými 
způsoby se  bude pracovat  se  soubory  a  kde  všude 
mohou být uloženy.

Typy testových úloh
Správa  stránek  >  Moduly  >  Typy  testových  úloh 
obsahují seznam povolených typů testových úloh.

Správa vzhledu
Nabídka Správa stránek > Vzhled > Motivy > Volba 
motivu.  Výchozí  (Default)  motiv  se  používá  ve 
standardních  prohlížečích,  motiv  Mobile naopak  na 
mobilních telefonech atp.

Nastavení titulní strany
Nabídka  Nastavení  titulní  stránky  >  Upravit 
nastavení na titulní straně Moodle. Tady se nastavuje 
co  se  na  ní  má  zobrazovat  a  také  název  webu 
Moodle.

Další moduly a témata vzhledu, diskuze
http://moodle.org a nabídka Downloads > Moduly a 
rozšíření.  Diskuzní  fóra  naleznete  v  nabídce 
Community > Forums.

Rychlé vyhledání volby/konfigurace
Rychlé  hledání  se  provede  pomocí  políčka  Hledat, 
které prochází všechny kategorie včetně administrace.
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