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Co je  Moodle? 

Open Source Learning Management System 
(LMS),vznikl v roce 2002  

Vychází z univerzitního prostředí  
Umožňuje řízení výuky 
Celosvětově více než polovina instalací všech LMS 
Základem je e-learningový kurz 
 



Co je e-learningový kurz? 
Umožňuje vést výuku buď kompletně distančně nebo je 

doplňkem klasické výuky (blended learning) 
Má nástroje pro: 
- správu přístupových práv, evidenci studentů 
- sledování činnosti studentů 
- hodnocení studentů 
Může obsahovat prakticky cokoliv, co: 
- již máte vytvořeno – připojíte do kurzu jako soubor či 

odkaz 
- vytvoříte v nástrojích Moodle - přenáška, kniha, úkoly, 

testy, dotazník, fórum atd. 



Jak mohou vypadat kurzy 
Kurz Informace v medicíně – materiály, webová stránka s odkazy, úkoly, dotazníky   



Jak mohou vypadat kurzy 
Kurz Vysokoškolské poradenství - materiály, úkoly, test, dotazník, fóra 



Moodle UK 
http://dl.cuni.cz 



Systém podpory Moodle na UK – 
centrální instalace 

 
Od 2004 – systematická podpora 
Rozcestník http://dl.cuni.cz/ 
 
Moodle UK pro výuku 1 a 2 http://dl1.cuni.cz a http://dl2.cuni.cz  
 
 
Moodle pro další vzdělávání na UK  http://dlczv.cuni.cz           
 
 
Moodle UK hostování kurzů http://dlk.cuni.cz 
 
 
Moodle Mefanet http://moodle.mefanet.cz - přístupný pro všechny     
LF v ČR a SR 

http://dl.cuni.cz/
http://dl1.cuni.cz/
http://dl2.cuni.cz/
http://dlczv.cuni.cz/
http://dlk.cuni.cz/
http://moodle.mefanet.cz/


Minimální struktura vytvářeného 
kurzu 

Powerpointová prezentace 
 k tisku v pdf 
 ozvučená pomocí Adobe Prezenteru 
 Text 
 přiložený dokument 
 vytvořený pomocí nástrojů Moodle 
Video 
 vyexportované na streamserver – odkaz 
Úkol 
 zadání úkolu/ů, které budou hodnoceny 
Test 
 autotest či postupový test 



Nástroj pro metodologii tvorby kurzů a 
hodnocení kvality e-learningu 
CERTIK http://certik.cuni.cz  

 
 

 
 

http://certik.cuni.cz/


Jak tvořit kurz 
 
 

 
 



Hodnocení kurzu 
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