
Odevzdání videa v Moodle pomocí videoserveru - YouTube 
 
 

V rámci smluvních licencí mezi Univerzitou Karlovou a společností Microsoft je k tomuto účelu striktně 

doporučeno využít podporovanou službu MS Stream (návod zde), neboť společnost Microsoft 

univerzitě garantuje bezpečné a důvěryhodné využití všech cloudových služeb Office 365 s důrazem na 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Pro distribuci videí je možné využít jiné internetové 

servery pro sdílení videosouborů, například bezplatnou komerční platformu YouTube, ale je nutné mít 

na paměti, že tyto servery nemají žádný smluvní vztah s Univerzitou Karlovou, a proto jejich použití 

může být nebezpečné, a v případě nevhodné distribuce se nalézat v přímém rozporu s GDPR.  

V LMS Moodle učitel může po studentovi vyžadovat odevzdání řešení úkolu ve formě videa. Modul Úkol 

sice umožňuje odevzdání videosouboru, ale v žádném případě Moodle neslouží jako videoserver, a to z 

důvodu následné nadměrné zátěže jak jednotlivého kurzu, tak celého systému. 

V případě, že se jste si vědomí všech omezení řečených výše, a rozhodnete využít YouTube, postupujte 

následovně. Po vložení videa na YouTube ho lze přes vygenerovaný odkaz dále vložit do vlastního řešení 

úkolu v Moodle. Učiteli se při hodnocení řešení úkolu zobrazí odkaz na video, po jehož rozkliknutí se 

videosoubor otevře přímo na serveru YouTube. Student u videa může nastavit, aby bylo viditelné pouze 

učiteli (uživateli je přístupné video pouze se znalostí odkazu). 

 
 
 

Jak postupovat? 

1. Učitel v Moodlu vytvoří modul Úkol 

2. Student se přihlásí na YouTube 

3. Student ve svém kanálu nahraje video 

4. Student formou odkazu vloží video z YouTube do svého řešení úkolu v Moodlu 

5. Učitel v Moodlu hodnotí řešení úkolu studenta 
 
 

 
1. Učitel v Moodlu vytvoří modul Úkol 

- Hlavní stránka kurzu → ikona „ozubeného kolečka“ → Zapnout režim úprav 

- Odkryjí se ikony pro editaci kurzu. Klikněte na Přidat činnost nebo studijní materiál a 

vyberte modul Úkol 

- Pro správné vložení a nastavení modulu Úkol můžete využít vytvořený návod: ZDE 
 
 

 
2. Student si vytvoří login na YouTube 

- Na stránkách YouTube v pravém horním rohu klikněte na Přihlásit se 

https://dl.cuni.cz/wp-content/uploads/Microsoft-Stream.pdf
https://dl.cuni.cz/wp-content/uploads/N%C3%A1vod-%C3%9Akol-2.pdf
https://www.youtube.com/


 
 

 

- Student si vytvoří účet. Pakliže je již registrován, přihlásí se 

- Více informací, jakým způsobem vytvořit účet YouTube (Google): ZDE 
 

 

 
 
 
 

3. Student ve svém kanálu nahraje video 

- Po úspěšném přihlášení na úvodní stránce klikněte na symbol „kamery“, dále na Nahrát 

video 

https://support.google.com/youtube/answer/161805?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs


 
 
 

- Nejprve je nutné vytvořit si vlastní kanál 

- Klikněte na Začínáme 
 

 

 

 
- Zvolíme kanál s použitím Vašeho jména. Klikněte na Vybrat 



 
 

 

- Objeví se Vám stránka s informací o úspěšném vytvoření účtu 

- Dále můžete nastavit profilový obrázek, popis ke svému kanálu a propojit kanál s dalšími 

informačními zdroji 

- Klikněte na Uložit a pokračovat 
 

 



- Podrobnější nastavení kanálu lze upravit v možnostech „Přizpůsobit kanál“, nebo rozklikněte 

možnosti Vašeho profilu v pravém horním rohu → v rozbalovacím okně zvolte Nastavení 

- Na hlavní stránce Vašeho kanálu klikněte na Nahrát video 
 

 

 

 
- Klikněte na Vybrat soubor 

- Z Vašeho zařízení následně zvolte video pro nahrání 
 

 



V prvním kroku nastavíte Podrobnosti 

- Doplňte název a popis (nepovinné) 

- Vyberete miniaturu náhledu videa 

- Zvolíte Publikum – v souladu s používáním YouTube každý uživatel musí dodržovat americký 

zákon COPPA o ochraně soukromí dětí na internetu 

 Ano, je určené pro děti 

 Ne, není určené pro děti 

- Popřípadě nastavíte Další možnosti (štítky, titulky apod.) 
 
 

 Na pravé straně je k dispozici odkaz na video 

 V levé dolní části se nalézá informace o zpracování videa (video musí být zpracováno, aby šly 

nastavit další parametry) 

 

- Klikněte na Další 
 

 

 

 
Ve druhém kroku nastavíte Prvky videa 

- není nezbytně nutné pro potřeby sdílení odkazu na video 

- Klikněte na Další 



 
 

 

Ve třetím kroku nastavíte Viditelnost 

- Pro potřeby studia na UK doporučujeme vybrat viditelnost videa jako Neveřejné – prohlížet 

ho bude moci pouze vyučující, který si odkaz rozklikne v Moodle 

 
Viditelnost 

 Uložit nebo publikovat 

 Veřejné – kdokoliv může prohlížet video 

 Neveřejné – video může prohlížet kdokoli, kdo disponuje odkazem 

 Soukromé – video můžou prohlížet osoby, které vyberete 

 Naplánovat – datum pro případné nastavení videa jako Veřejné 

- Klikněte na Uložit 



 
 

 

- Objeví se informace o zveřejnění 

- V dolní části se nalézá odkaz na video 

- Klikněte na Zavřít 
 

 

 

 
- V kanálu se zobrazí nahrané video 



- V případě, že najedete kurzorem na miniaturu, objeví se možnosti videa – Podrobnosti (zde 

naleznete odkaz na video), analýzy, Komentáře, Sledovat na YouTube, Možnosti 

 
 
 

4. Student formou odkazu vloží video z YouTube do svého řešení úkolu v Moodle 

- Student zkopíruje odkaz na video → odkaz vloží do vlastního řešení modulu Úkol v Moodle 
 
 
 

5. Učitel v Moodle hodnotí řešení úkolu studenta 

- Učitel rozklikne modul Úkol a hodnotí řešení studenta 

- Více o modulu Úkol: ZDE 

https://dl.cuni.cz/wp-content/uploads/N%C3%A1vod-%C3%9Akol-2.pdf

