
Návod pro studenty pro přihlášení do Moodle UK 
Centrum pro podporu elearningu Ústřední knihovny UK 

Nutný předpoklad: Než se poprvé budete chtít přihlásit do Moodle, je nutné být registrován v 

Centrální autentizační službě (CAS). Musíte mít svoje identifikační číslo (UKČO) a heslo. Heslo i 

email můžete nastavit na adrese: https://ldapuser.cuni.cz/. Výjimku tvoří externí a ručně založené 

účty na některých instalacích.  

 KROK 1: Volba instalace: Na Univerzitě Karlově máte k dispozici několik instalací Moodle. Je tedy nejdříve

potřeba vědět, na které instalaci/instalacích se nachází Váš/e kurz/y. Nejčastější jsou tyto: 

Moodle 1 https://dl1.cuni.cz Moodle pro standardní výuku 1 (dále M1) 

Moodle 2 https://dl2.cuni.cz Moodle pro standardní výuku 2 (dále M2) 

Moodle 3 https://dl3.cuni.cz Moodle pro testování (dále M3) 

Moodle CV https://dlcv.cuni.cz Moodle pro celoživotní vzdělávání (umožňuje přístup externistům) 

Přehled všech instalací najdete na domovské stránce Moodle (https://dl.cuni.cz), kde rozkliknete v horním menu 

záložku Moodle UK. 

 KROK 2: Přihlášení do Moodle: Do všech instalací Moodle (M1, M2, M3) se hlásíte Vašimi údaji CAS. Váš

login se skládá z uživatelského jména, což je vaše osobní číslo (UKČO) a z hesla.  

Osobní číslo (UKČO) naleznete na svém průkazu pod fotografií. 

Poznámka: Neměňte v uživatelském profilu v Moodle svoje údaje, systém si přebírá informace z CAS. Pokud 

heslo zapomenete, je možné ho resetovat v CAS na adrese https://ldapuser.cuni.cz.  
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 KROK 3: Volba kurzu: Zvolit kurz lze několika způsoby. Do kurzů, v nichž dosud nejste zapsáni, můžete 

vstoupit poté, co kurz vyhledáte (kliknutím na ikonku tří kostiček na hlavním panelu vpravo nahoře se dostanete 

na stránku přehledu kurzů, kde můžete najít kurz zadáním jeho názvu do vyhledávacího pole nebo procházet 

strukturu dle fakulty/ústavu). Můžete také obdržet na kurz přímý odkaz od Vašeho vyučujícího.  

 

 

Příklad: Kurz Cvičný kurz jaro 2020 najdete ve struktuře systému:  
Knihovna UK > Školení technické podpory pro tvůrce e-learningových materiálů > Cvičný kurz jaro 2020 a nebo 
pod přímým odkazem: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9275  

 KROK 4: Přihlášení do kurzu: Poté, co najdete příslušný kurz, můžete se do něj přihlásit dle jeho nastavení 

(definuje vlastník kurzu, což je nejčastěji vyučující). Je zde několik možností: 

1. Do kurzu vás může ručně zapsat pouze vyučující > je nutno se obrátit na vyučujícího, který kurz vede 

2. Do kurzu je umožněn přístup pro hosty > můžete vstoupit sami jako host, nicméně v této roli můžete pouze 

prohlížet obsah kurzu, ale nemůžete se podílet na jakýchkoli aktivitách (např. skládat test) 

3. Do kurzu je povolen samozápis studentů > lze se zapsat kliknutím na tlačítko Zapsat se do kurzu. 

 

HESLO: V případě, že je přístup pro hosty nebo samozápis zabezpečen heslem či klíčem k zápisu, obraťte se na 

vlastníka kurzu, ten Vám sdělí přístupové údaje. 

 

V momentě, kdy se do kurzu přihlásíte, objeví se Vám kurz na vaší nástěnce v levém navigačním menu pod záložkou 

MOJE KURZY. 

https://dl1.cuni.cz/course/index.php?categoryid=452
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Záložka MOJE KURZY: Zde se zobrazují všechny kurzy, do kterých jste zapsáni, a které jsou aktivní. To znamená, 

že jejich platnost dosud nevypršela. Pokud potřebujete vstoupit do některého ze starších kurzů, které již nejsou 

aktivní, najdete je na své nástěnce (ikona paletky na hlavním panelu vpravo nahoře) v přehledu kurzů. Zde pak 

můžete filtrovat, jaké kurzy chcete zobrazit (všechny/probíhající/budoucí/minulé). 

 

 V případě nefunkčního přístupu do kurzu, případně neznalosti hesla či klíče se obracejte na vyučujícího, 

který daný kurz vede. 

 V případě jiných problémů při práci s Moodle se obraťte na podporu Moodle UK moodle-help@ruk.cuni.cz. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpořeno projektem: Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362) 

 

Bezproblémovu práci s Moodle přeje Centrum pro podporu elearningu UK. 
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