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CAS – ověření e-mailu 
 

 

Před přihlášením se do Moodlu je nutné 

mít vytvořený účet v CASu (ldap1.cuni.cz) 

 

Klikněte na „ověřit platnost e-mailových 

adres“, poté zadejte své přihlašovací údaje 

a nakonec klikněte na tlačítko „odeslat 

kontrolní maily“. Posléze přijde ověřující 

kód, který je třeba zkopírovat do CASu a 

kliknout na „ověřit“. 

 

S ověřenou e-mailovou adresou se lze 

přihlásit do Moodlu.  

 

 

 

 

https://ldap1.cuni.cz/
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Založení kurzu 
 

 

Kurz zakládá Moodle administrátor. 

Pro založení kurzu je třeba se nejdříve 

přihlásit na této adrese: 

moodleoffice.cuni.cz a poté vyplnit 

„Dotazník pro založení a provoz nového 

kurzu“. 

V kolonce Moodle vždy ponechte 

„moodle pro výuku 1“, dále zadejte 

jméno, e-mail, fakultu a katedru, na které 

působíte. 

Krátký název kurzu může být shodný 

s Názvem kurzu, je však omezen 26 znaky 

a musí být uváděn bez diakritiky.  

Po odeslání je kurz založen do 48 hodin. 

 

 

https://moodleoffice.cuni.cz/login
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Moodle – 1. přihlášení 
Jakmile Vám administrátor kurz založí, přijde Vám na mail upozornění a odkaz na Váš kurz na adrese dl1.cuni.cz. Po 

přihlášení se Vám zobrazí následující úvodní stránka. Levý sloupec slouží k navigaci v kurzu. 

 

https://dl1.cuni.cz/
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Moodle – přehled ikon v horní liště 
 

Moje stránka – dostanete se na vlastní stránku 

 

Titulní stránka – vrátí Vás na titulní stránku  

 

Vyhledávání kurzů – nabídne názvy kateder, pod kterými můžete vyhledat požadovaný 

kurz 

 

Oznámení – např. o termínech v kurzu 

 

Zprávy – zprávy, které jsou odeslány prostřednictvím Moodlu  
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Nastavení kurzu 
Klikněte si na název svého kurzu (v levém sloupci) a zobrazí se Vám tato stránka: 
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Nastavení kurzu 
 

Klikněte na ozubené kolečko v pravém horním rohu a zobrazí se nabídka. Vyberte možnost „Upravit nastavení“ a dostanete 

se do obecného nastavení kurzu. 

 

Stačí nastavit datum počátku kurzu, případně konec kurzu a poté 

dát dole na stránce uložit. 
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Zápis studentů do kurzu 
Moodle není propojen se SISem tak, aby se do něj zkopíroval seznam studentů, kteří se zapsali na Váš předmět. Proto je 

třeba nastavit, kdo do kurzu bude mít přístup. Vhodné je nastavit heslo (klíč k zápisu), které sdělíte studentům na začátku 

semestru a oni se tak budou moci do kurzu zapsat. Nastavení zápisu studentů do kurzu provedete v sekci „Účastníci“ 

v levém sloupci stránky. Následně rozklikněte ozubené kolečko v pravém horním rohu a zvolte možnost „Metody zápisu“. 
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Nastavení „Ručního zápisu do kurzu“ neměňte, pokud byste u této metody zápisu dali skrýt (ikona oka) či odstranit (ikona 

popelnice), odstranili byste z kurzu sami sebe. 

Přejděte rovnou k nastavení „Zápisu sebe sama do kurzu (Student)“ (ozubené kolečko vpravo – ukazuje na něj šipka). Zde 

zadejte „Klíč k zápisu“ = heslo, jehož zadáním bude umožněn studentům přístup do kurzu. Ikonou oka si můžete zobrazit, 

zda máte heslo správně napsané. Nic dalšího není třeba nastavovat, stačí jen uložit změny tlačítkem dole na stránce. 

Stejným způsobem nastavte „Přístup pro hosty“ (např. pro účastníky CŽV), případně jim přístup úplně zamítněte. 
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Minimální povinná podoba studijní podpory 
 

1) Úvod (převzít ze SISu) 
Anotace předmětu, tj. stručný popis cílů a obsahu kurzu 
 
2) Literatura (převzít ze SISu) 
Členit na povinnou a doporučenou; první musí být uvedena, druhá může. Povinnou literaturu (to, co student 
skutečně musí přečíst) se doporučuje strukturovat na Prameny (např. Písmo, texty magisteria) a Studijní 
texty (monografie, kapitoly, články apod.), případně též Pomůcky (slovníky, mapy apod.). 
 
3) Požadavky ke zkoušce resp. Podmínky zakončení předmětu (převzít ze SISu) 
Definice toho, co musí student splnit, aby dosáhl atestaci, popis průběhu zkoušky, zápočtu apod. 
 
4) Sylabus (převzít ze SISu a rozpracovat) 
Strukturovaný sylabus předmětu: rozdělení látky do jednotlivých kapitol. Ve studijní opoře bude každá 
kapitola obsahovat: stručné shrnutí obsahu kapitoly, klíčová slova a/nebo kontrolní otázky, odkaz na 
související četbu (příslušná literatura, případně rozsah odpovídajících stran). 
 
5) Studijní materiály 
Nepovinné, dle uvážení vyučujícího: lze vkládat texty, prezentace, audio a video. Materiály mohou být 
zařazeny také na příslušné místo do sylabu. 
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Vytvoření obsahu kurzu 
 

Vraťte se zpět do kurzu (např. kliknutím na „Úvod“ v levém sloupci stránky). V základním nastavení kurzu se zobrazuje 

oznámení a téma 1 - 4 

Ozubeným kolečkem si zobrazte nabídku a zvolte možnost „Zapnout režim úprav“. 
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Nyní je možné editovat jednotlivé sekce. Ikona tužky vedle každého tématu slouží k jeho přejmenování. Pokud potřebujete 

přidat další téma (např. pro studijní materiály), slouží k tomu tlačítko „Přidat téma“ v pravém dolním rohu.  

 

Vložit obsah do tématu lze přes možnost „Upravit“ v pravé části stránky.  
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Příklad nastavení sekce Požadavky ke zkoušce, která se zobrazí po kliknutí na tlačítko „Upravit“ -> „Upravit téma“: 
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Pokud potřebujete k některému z témat vložit více textu (např. sylabus rozčlenit dle výukových bloků), je vhodnější to 

provést přes funkci „Přidat činnost nebo studijní materiál“ -> „Stránka“.  
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Po vložení stránky se dostanete do níže zobrazeného nastavení. Zde vyplňte název, popis klidně vynechte a příslušný text 

vložte do obsahu stránky a dejte uložit. 
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Stejný postup zopakujte dle potřeby. Výsledek bude vypadat nějak takto: 

 

Až si budete chtít prohlédnout, jak kurz vypadá, vypněte režim úprav (vypíná se, stejně jako zapíná, pomocí ozubeného 

kolečka v pravém horním rohu stránky). 
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Vkládání studijních materiálů 
Vkládání studijních materiálů (dokumenty ve wordu, v pdf, powerpointové prezentace, obrázky apod.) se provádí, stejně 

jako u sylabu, přes funkci „Přidat činnost nebo studijní materiál“, jen místo „Stránka“ zvolíte možnost „Soubor“. 

 

Soubor můžete nahrát buď přetažením z plochy do zvýrazněného obdélníku, nebo pomocí ikony, na kterou ukazuje 

červená šipka. 
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Před začátkem dalšího akademického roku je nutné odstranit zapsané studenty, aby se Vám v kurzu s každým dalším 

rokem nehromadili. Smazání studentů se dělá přes reset kurzu, a jelikož je akce nevratná, je lepší si předem vytvořit 

zálohu. Funkce „Reset“ a „Záloha“ je dostupná z hlavní nabídky na úvodní stránce kurzu vpravo nahoře pod ozubeným 

kolečkem. Při vytváření zálohy můžete zvolit možnost buď „Přejít na poslední krok“ anebo si skrze volbu „Další“ sami ručně 

vybrat, co vše se bude zálohovat. 
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Při resetování kurzu stačí nastavit jen začátek (případně konec) kurzu, jaký bude mít v následujícím akademickém roce. 

Poté v sekci Role klikněte na položku Student a dejte dole na stránce Resetovat kurz. 

 


