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Úvod

Milí účastníci e-kurzu,
dostal se Vám do rukou manuál popisu práce v e-learningovém prostředí Metropolitní
univerzity Praha. Nebudu Vás zatěžovat prací s elektronickými kurzy, ale protože Vás zajímá
možnost elektronického procvičování gramatických cvičení zaměřených na český jazyk,
manuál jsem vytvořila hlavně pro toto zaměření.
Věřím, že tato publikace Vám pomůže získat kladné představy o moderních formách
vzdělávání a samovzdělávání.

Autorka
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1. Přihlášení sa do e-learningového portálu
Do univerzitního e-learningového portálu se dostanete z naší oficiální stránky univerzity:
www.mup.cz. Klikněte na odkaz „E-learning“ (obrázek 1).

Obrázek 1: Odkaz na e-portál z univerzitní stránky

Po kliknutí na odkaz „E-learning“ se Vám zobrazí úvodní stránka univerzitního
e-learningového vzdělávacího portálu (obrázek 2).
Aby bylo možné v daném prostředí pracovat, musíte mít vytvořené své uživatelské konto.
Pro vytvoření uživatelského konta, prosím, kontaktujte správce e-portálu na e-mailové adrese:
horvathova@mup.cz. Po vytvoření Vašeho účtu, sa přihlásíte do e-portálu pod vlastním
uživatelským jménem a heslem.

Obrázek 2: Možnost přihlášení do e-portálu
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2. Přihlášení do e-kurzu
Po přihlášení se Vám zobrazí úvodní stránka i kategorie kurzů (obrázek 3), Vy si klikněte
na kategorii s názvem „Katedra cizích jazyků/ Czech for foreigners“.

Obrázek 3: Náhled úvodní strany po přihlášení s kategorii kurzů

Pokud si kliknete na již uvedenou kategorii, uvidíte počet možných kurzů (počet kurzů se
zobrazuje i v numerických hodnotách pro každou kategorii). Do každého kurzu se dostanete
tak, že si kliknete na jméno kurzu. Pro názornost si klikneme na kurz s názvem „Blended
learning A1/1“ (obrázek 4).

Obrázek 4: Seznam kurzů v dané kategorii

3. Gramatické cvičení
V e-kurze se nachází velké množství elektronických testů. Klikněte na daný název kurzu
(obrázek 5) a následně na „Attempt quiz now“ (obrázek 6).

Obrázek 5: Názvy gramatických cvičení
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Obrázek 6: Vstup do gramatického cvičení

4. Správa (Administration)
Nástroj „Správa (Administration)“ obsahuje dvě položky „Známky (Grades)“ a „Profil
(Profile)“ (obrázek 7).

Obrázek 7: Možnost nahlédnutí do výsledků gramatických cvičení

Položka „Známka (Grades)“ zobrazuje dosažené bodové ohodnocení ve zvoleném
gramatickém testu. Položka „Profil (Profile)“ umožňuje změnu Vašeho osobního profilu,
který se zobrazuje ostatním uživatelům. Po kliknutí na ikonu „Upravit profil (Edit profile)“
(obrázek 8), si můžete změnit přihlašovací heslo, zobrazované jméno, příjmení, e-mailovou
adresu, bydliště, fotografii, můžete si tam přidat své číslo ICQ, Skype a mnoho dalších
informací. Také si můžete vytvořit své blogy a přidávat do nich jednotlivé příspěvky.
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Obrázek 8: Změna osobního profilu

5. Fórum (Forum)
Pro možnost komunikace slouží nástroj „Fórum (Forum)“ (obrázek 9). Tento nástroj je
vhodný pro asynchronní komunikaci, když jednotliví komunikující nemusí být on-line
ve stejné době, protože jednotlivé příspěvky ve fóru se ukládají a jsou viditelné pro každého
přihlášeného do daného kurzu po celou dobu trvání kurzu.

Obrázek 9: Možnost komunikace nebo vyjádření svého názoru

Když se potřebujete vyjádřit nebo chcete informovat ostatní o svých pocitech a názorech
nebo vyjádřit svou zpětnou vazbu, klikněte si na „Přidat nové téma diskuse (Add a new
discussion topic)“ (obrázek 10) a potom už jen vpisujete svůj text, případně můžete přidat i
přílohu a taky se můžete rozhodnout, zda máte zájem všechny příspěvky daného fóra odebírat
na Vaši e-mailovou adresu.

Obrázek 10: Možnost přidání nového diskusního tématu
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Závěr

Milí účastníci e-kurzu,
věřím, že tento mini návod na práci s vybranými aktivitami v e-learningovém portálu je
pro Vás vytvořen dostatečně srozumitelně, jelikož jsem se snažila o co nejnázornější řešení.
Přeji Vám příjemné chvíle při práci v e-portálu a mnoho úspěchů při testování, zvláště pak
zvládnutí možných problémů při začátcích práce s ním. Věřím, že metodu testování, resp.
gramatického procvičování, formou e-portálu si oblíbíte a bude pro Vás nejen obohacením
vzdělávacího procesu, ale i jeho zefektivněním a motivací do dalšího vzdělávání.

Autorka

8

Manuál pro účastníky e-kurzu

Seznam použitých informačních zdrojů:
1.
2.

Dokumenty Moodle. [online]. [cit. 22. 4. 2009]. Dostupné na WWW:
<http://moodle.org>.
E-learningový vzdělávací portál Metropolitní univerzity Praha, o. p. s. [online]. last
update 26. 11. 2009. [cit. 22. 4. 2009]. Dostupné na WWW:
<http://www.moodle.mup.cz>.

9

