
MOODLE NA AMU
MOODLE - systém pro tvorbu, provoz a správu online kurzů

• Moodle NENÍ nástroj pro online komunikaci (jako např. MS Teams, Zoom,…, apod. 
Vytvořené kurzy jsou vlastně multimediální učebnice, s možností zadávání a 
hodnocení úkolů, se kterými studenti pracují samostatně.

• Moodle podporuje výuku mnoha způsoby, od jednoduchého vkládání a 
zpřístupňování výukových materiálů (souborů, odkazů, textů) přes zadání a sběr 
úkolů od studentů a jednoduché znalostní testy, až po komplexní výukové kurzy. 



• Následující text není návod na použití Moodle, nýbrž ukazuje hlavní snadno 
použitelné možnosti tohoto systému a přípravu, kterou je nutné vykonat. 
Ucelený kurz pak vzniká buď další činností autora nebo ve spolupráci s 
administrátorem. 

• Dostupné informační zdroje:
• Základní návod: https://navody.amu.cz/navody/moodle.html
• Diskusní fórum s mnoha zkušenostmi z praxe: 

https://moodle.org/mod/forum/view.php?id=8129

• Bližší info s konkrétními dotazy: Radim Chvála, 234 244 595, radim.chvala@amu.cz

Moodle na AMU – aktuálně  je nainstalovaná verze 3.5.1
může to být důležité pro orientaci v návodech a dokumentaci

https://navody.amu.cz/navody/moodle.html
https://moodle.org/mod/forum/view.php?id=8129
mailto:radim.chvala@amu.cz


MOODLE NA AMU
Kde na AMU Moodle najdu?

1)Rozcestník aplikací AMU 
https://start.amu.cz/
A zde kliknout na 

2) Přímo: https://moodle.amu.cz/

Objeví se první okno Moodle 

https://start.amu.cz/
https://moodle.amu.cz/


ZDE nebo ZDE klikněte a 
vložte přihlašovací údaje 
stejné jako do KOSu nebo 
do sítě AMU či Outlooku



Nový kurz (nemůže založit učitel)

2) Po kliknutí využít formulář

Po vyplnění a odeslání formuláře dostanete emailem odkaz na nový kurz. 

1) Požádat administrátora





Dlouhý název kurzu

Kategorie kurzů

Krátký název kurzu

Jednotlivá témata
(počet témat libovolný



Dlouhý název kurzu

Kategorie kurzů

Krátký název kurzu

Jednotlivá témata
(počet témat libovolný

Titulní strana

Kategorie 1

Kurz 1

Kurz ..n

Téma 1
Kurz 1

Kurz ..n
Téma ..n

Kategorie ..n

Podkateg. n

ZÁKLADNÍ STRUKTURA



Dlouhý název kurzu

Kategorie kurzů

Krátký název kurzu

Jednotlivá témata
(počet témat libovolný

Titulní strana

Kategorie 1

Kurz 1

Kurz ..n

Téma 1

St. materiál 1

St. materiál 2

Činnost 1

Činnost..n

St. materiál ..n

Kurz 1

Kurz ..n
Téma ..n

Kategorie ..n

Podkateg. n

ZÁKLADNÍ STRUKTURA



MOODLE NA MOBILNÍM ZAŘÍZENÍ
Mobilní aplikace Moodle je prakticky vhodná 
pouze pro studium výukových materiálů nebo 
pro vykonávání jednoduchých testů.

Tvorba kurzu na 
mobilním 
telefonu je 
prakticky velmi 
obtížná.
K tomu je třeba 
počítač s 
klávesnicí a myší 
nebo 
touchpadem.







Ukládání/používání datově objemnějších materiálů (nejen) pro 
distanční výuku

I. Systémy AMU
• ELEMENTS – Studio FAMU https://www.famu.cz/cs/1588/
• MediaAmu – https://media.amu.cz , pouze videozáznamy (zvuk jako video). Přihlášení se shodnými 

údaji jako do KOSu, na požádání zprovozní tomas.sin@famu.cz , jakub.ivanov@amu.cz
• Filr AMU - do zprovoznění M365/ONEDRIVE funguje AMU FILR https://filr.amu.cz/ , práva přiděluji 

fakultní správci IT. Pro ukládání je předpřipravená organizační struktura fakult a kateder AMU
• MS ONEDRIVE - do budoucna připravuje PC AMU, v rámci zprovozňování M365 na AMU. 

Pro přístupy bude předpřipravená struktura typ studia, obor, ročník.

Ostatní
• OwnCloud - user data storage and synchro - (https://www.cesnet.cz/services/owncloud/ )

služba poskytovaná CESNETem , přihlášení se shodnými údaji jako do KOSu
• FileSender - large files transmission (max. 500gb) - (podobná  službě https://www.uschovna.cz/ , 

neomezuje rychlost stahování)  https://www.cesnet.cz/services/filesender/?lang=en
služba poskytovaná CESNETem , přihlášení se shodnými údaji jako do KOSu

• DataStorage - data storage, backup and archiving - https://www.cesnet.cz/sluzby/datova-uloziste/
služba poskytovaná CESNETem

https://www.famu.cz/cs/1588/
https://media.amu.cz/
mailto:tomas.sin@famu.cz
mailto:jakub.ivanov@amu.cz
https://filr.amu.cz/
https://www.cesnet.cz/services/owncloud/
https://www.uschovna.cz/
https://www.cesnet.cz/services/filesender/?lang=en
https://www.cesnet.cz/sluzby/datova-uloziste/


KONEC PREZENTACE K MOODLE NA AMU

Další informace či pomoc poskytne:
Radim Chvála

radim.chvala@amu.cz
534 244 595, 606 608 027

mailto:Radim.chvala@amu.cz
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