
 

Návod: Záloha | Obnovení | Reset | Import 

Chcete provést zálohu svého kurzu? Chcete kurs resetovat? Obnovit zálohu do jiného kurzu? 

Nebo pouze naimportovat část či celý obsah do jiného kurzu? Pak postupujte následovně. 

1| Opětovné použití kursu 

V horním menu zvolíte položku DALŠÍ, následně zvolíte v submenu položku OPĚTOVNÉ 

POUŽITÍ KURZU. 

 

Následně v levém submenu zvolíte činnost, kterou chcete udělat. 

 

2| Import obsahu kurzu z jednoho do druhého 

Údaje, které budete potřebovat, jsou, odkud budete importovat data, kam budete importovat 

data a jaká data budete importovat. Najděte tedy nejdříve v seznamu kurs, z něhož chcete 

importovat data. Pokud se vám kurs nenabízí v přehledu, využijte vyhledávací pole, do kterého 

zadejte nejlépe KRÁTKÝ NÁZEV KURZU. Je to jednoznačný identifikátor.  

 



 

 

Následně zvolte, které kategorie chcete zahrnout do importu (defaultně jsou vybrány všechny. 

V následujících dvou krocích podrobně nastavíte a pak potvrdíte, které položky z kategorií mají 

být importovány. Poté spustíte import tlačítkem PROVÉST IMPORT. 

 

Pokud jste si již v počátku jisti, že chcete importovat všechen obsah, můžete tyto dva kroky 

přeskočit kliknutím na tlačítko PŘEJÍT NA POSLEDNÍ KROK.  

 



3| Záloha kurzu a stažení zálohy do počítače 

V levém submenu zvolíte položku ZÁLOHA. 

 

Následně vyberete, které části kurzu mají být obsaženy v záloze (zda mají být zahrnuti zapsaní 

studenti či nikoli, zda chcete zálohovat jen testy a výsledky apod.). Poté (jste-li si jisti) můžete 

pokračovat rovnou na POSLEDNÍ KROK a nebo volbu upřesníte a potvrdíte v následujících dvou 

krocích stisknutím tlačítka DALŠÍ a poté PROVÉST ZÁLOHU. 

 

Jakmile je záloha kurzu vytvořena, tlačítkem POKRAČOVAT se dostanete do oblasti se zálohami 

kurzů. Soubor zálohy (Soubor MBZ ve formátu zaloha-moodle-kurs-idkurzu-nazevkurzu-

datumstažení s koncovkou .mbz) pak můžete stáhnout do počítače a obnovit později do 

jiného/prázdného kurzu. 

 

 



4| Reset kurzu  

Pokud Váš kurs neobsahuje hodnocené aktivity, které jste povinni dle studijního a zkušebního 

řádu archivovat po dobu jednoho roku, nebo jste si již zálohu kurzu s aktivitami vytvořili a 

uložili do počítače, můžete kurs resetovat. Reset kurzu JE NEVRATNÝ, proto si buďte skutečně 

jisti, že máte vytvořenou zálohu. Resetem kurzu můžete odstranit část nebo celý obsah kurzu 

a také můžete vyškrtnout stávající účastníky v roli student. 

Postupujte shodně, jako v předchozích případech. V levém submenu zvolte položku RESET. 

 

Následně zvolte v jednotlivých záložkách, co má být zahrnuto do resetu, a stiskněte tlačítko 

RESETOVAT KURS. 

 

 


