
   

[ T y p e  t h e  c o m p a n y  a d d r e s s ]  

08 Fall 

www.moodlerooms.com | 410.779.3400 
© 2015 Moodlerooms 

 

Základy Moodlerooms pro instruktory 

http://www.moodlerooms.com/�


www.moodlerooms.com | 410.779.3400 
© 2015 Moodlerooms 

 

 

 

  
2 
 

Obsah 
CENTRUM KLASIFIKACE JOULE: PŘEHLED ...................................................................................................................................... 4 

Výhody Centra klasifikace Joule .................................................................................................................................................... 4 
Centrum klasifikace Joule: Dokumentace učitele .................................................................................................................. 5 
Přístup do centra klasifikace Joule ............................................................................................................................................... 5 
Akce sloupce ............................................................................................................................................................................................ 6 

KLASIFIKÁTOR JOULE: PŘEHLED .................................................................................................................................................... 11 
KLASIFIKÁTOR JOULE: DOKUMENTACE UČITELE ......................................................................................................................... 12 

Klasifikace aktivit pomocí Klasifikátoru Joule ..................................................................................................................... 12 
KLASIFIKÁTOR JOULE: DOKUMENTACE STUDENTA ..................................................................................................................... 14 

Zobrazení klasifikované práce .................................................................................................................................................... 14 
SESTAVY JOULE: PŘEHLED .............................................................................................................................................................. 15 
SESTAVY JOULE: SOUVISEJÍCÍ FUNKCE ........................................................................................................................................... 15 
ZMĚNY V SESTAVÁCH JOULE PŘI PŘECHODU NA JOULE 2 ........................................................................................................... 15 
VÝHODY SESTAV JOULE .................................................................................................................................................................... 16 
SESTAVY JOULE: DOKUMENTACE STUDENTA ............................................................................................................................... 16 

Přístup k sestavám ............................................................................................................................................................................ 16 
Export sestav ....................................................................................................................................................................................... 16 
Sestavy posluchačů ........................................................................................................................................................................... 16 

SESTAVY JOULE: DOKUMENTACE UČITELE ................................................................................................................................... 20 
Přístup k sestavám ............................................................................................................................................................................ 21 
Export sestav ....................................................................................................................................................................................... 21 
Akce sestav ........................................................................................................................................................................................... 21 
Odeslat zprávu studentovi ............................................................................................................................................................ 22 
Sestavy kurzů ...................................................................................................................................................................................... 22 
Zobrazení aktivity ............................................................................................................................................................................. 23 
Panel ........................................................................................................................................................................................................ 24 
Příspěvky ve fóru ............................................................................................................................................................................... 24 
Příspěvky v glosáři ............................................................................................................................................................................ 24 
Vyžaduje klasifikaci .......................................................................................................................................................................... 24 
Výsledky ................................................................................................................................................................................................. 25 
Příspěvky kvízu ................................................................................................................................................................................... 25 
Nedávná aktivita ............................................................................................................................................................................... 25 
Seznam účastníků ............................................................................................................................................................................. 26 
SCORM .................................................................................................................................................................................................... 26 
Příspěvky wiki ..................................................................................................................................................................................... 26 

SESTAVY KORELACÍ ........................................................................................................................................................................... 27 
Klasifikace aktivity pomocí podrobných informací o zapojení .................................................................................... 27 
Distribuce zapojení posluchače .................................................................................................................................................. 27 
Trendy zapojení posluchače ......................................................................................................................................................... 28 
Klasifikace posluchače pomocí podrobných informací o zapojení ............................................................................. 28 

SESTAVY VÝJIMEK ............................................................................................................................................................................. 29 
Klasifikace aktivity ........................................................................................................................................................................... 29 
Zobrazení aktivity ............................................................................................................................................................................. 30 
Příspěvky úkolu .................................................................................................................................................................................. 30 
Příspěvky ve fóru ............................................................................................................................................................................... 30 
Příspěvky v glosáři ............................................................................................................................................................................ 31 
Výsledky ................................................................................................................................................................................................. 31 

http://www.moodlerooms.com/�


www.moodlerooms.com | 410.779.3400 
© 2015 Moodlerooms 

 

 

 

  
3 
 

Příspěvky kvízu ................................................................................................................................................................................... 32 
SCORM .................................................................................................................................................................................................... 32 
Příspěvky wiki ..................................................................................................................................................................................... 32 

SESTAVY ZOBRAZENÍ POSLUCHAČŮ ................................................................................................................................................ 33 
Základní filtry ..................................................................................................................................................................................... 33 
Klasifikace aktivity ........................................................................................................................................................................... 33 
Zobrazení aktivity ............................................................................................................................................................................. 34 
Příspěvky úkolu .................................................................................................................................................................................. 34 
Příspěvky ve fóru ............................................................................................................................................................................... 34 
Příspěvky v glosáři ............................................................................................................................................................................ 35 
Výsledky ................................................................................................................................................................................................. 35 
Příspěvky kvízu ................................................................................................................................................................................... 36 
Nedávná aktivita ............................................................................................................................................................................... 36 
SCORM .................................................................................................................................................................................................... 36 
Příspěvky wiki ..................................................................................................................................................................................... 37 

SESTAVY POROVNÁNÍ ....................................................................................................................................................................... 37 
Souhrny kurzu..................................................................................................................................................................................... 37 
Porovnání účastníků ........................................................................................................................................................................ 38 
Porovnání aktivit ............................................................................................................................................................................... 38 

PERSONALIZED LEARNING DESIGNER: PŘEHLED ........................................................................................................................ 39 
SCÉNÁŘE POUŽITÍ NÁSTROJE PERSONALIZED LEARNING DESIGNER ....................................................................................... 39 
PERSONALIZED LEARNING DESIGNER: DOKUMENTACE STUDENTA ........................................................................................ 39 
PERSONALIZED LEARNING DESIGNER: DOKUMENTACE UČITELE............................................................................................. 40 

Souhrnná stránka Pravidla .......................................................................................................................................................... 41 
Vytvořit/upravit pravidlo ............................................................................................................................................................. 41 
Karta Události ..................................................................................................................................................................................... 41 
Karta Podmínky (volitelná) .......................................................................................................................................................... 42 
Karta Akce ............................................................................................................................................................................................ 43 

PŘÍKLADY PRAVIDEL NÁSTROJE PERSONALIZED LEARNING DESIGNER .................................................................................. 43 
Zaslat e-mail, když je dokončena určitá aktivita................................................................................................................ 43 
Zaslat e-mail poté, co je aktivita klasifikována ................................................................................................................... 44 
Osobní přivítání po zobrazení aktivity .................................................................................................................................... 44 
Zaslat e-mail o přidání studenta do skupiny ........................................................................................................................ 44 
Zaslat e-mail o odebrání studenta ze skupiny ..................................................................................................................... 44 
Přivítání studenta zpět do kurzu ............................................................................................................................................... 45 
Zaslat e-mail po změně klasifikace aktivity .......................................................................................................................... 45 
Použití „Kontroly role uživatele“ jako podmínky ............................................................................................................... 45 
Použití „Kontroly členství ve skupině“ jako podmínky ..................................................................................................... 45 
Použití „Kontroly data“ jako podmínky .................................................................................................................................. 45 

   

http://www.moodlerooms.com/�


www.moodlerooms.com | 410.779.3400 
© 2015 Moodlerooms 

 

 

 

  
4 
 

Centrum klasifikace Joule: Přehled 

Centrum klasifikace Joule je alternativní možností klasifikace k výchozí sestavě Klasifikátoru Moodle 

s označením Celkový přehled. Mezi centry klasifikace můžete snadno přepínat tam a zpět pomocí nabídky 

odkazů umístěné v horní části obrazovky. Zjednodušené zobrazení prezentuje kategorie a celkové výsledky za 

kurz pro každého studenta. Nastavit kategorie klasifikace, přesouvat úkoly a klasifikovat aktivity nyní můžete 

snáze než kdy dříve. Nové akce sloupců a řádků usnadňují klasifikaci a dovolují učitelům provádět akce, jako 

například zasílání zpráv studentům, přímo z centra klasifikace a měnit všechny klasifikace ve sloupci najednou. 

Výhody Centra klasifikace Joule 
Nové možnosti: 

• Centrum klasifikace si zobrazíte na jednoduché vstupní stránce obsahující celkové výsledky kategorií 

centra klasifikace a kurzů. 

• Na první pohled uvidíte, zda jsou kategorie centra klasifikace v celkových výsledcích za kurz vážené. 

• K dalším kategoriím centra klasifikace přejdete pomocí šipek a nabídky odkazů. 

• Akce nad sloupci a řádky centra klasifikace můžete provádět pomocí jednoduchého menu. 

 

Další volby: 

• Můžete zaslat zprávu všem studentům, jejichž klasifikace v rámci určitého sloupce spadá do zadaného 

rozsahu. 

• Můžete zaslat zprávu všem studentům v rámci určitého sloupce, kteří dosud nedokončili úkol. 

• Všechny klasifikace v daném sloupci je možné nastavit na jednu hodnotu (a v případě potřeby vyloučit 

řádky s existujícími hodnotami). 

• Můžete rychle editovat všechny klasifikace v existujícím sloupci (nebo v případě potřeby nastavit prázdné 

klasifikace na hodnotu „0“). 

• Můžete přepnout viditelnost sloupce centra klasifikace (studenti si nemohou zobrazit skryté sloupce a ty se 

nebudou promítat do celkového výsledku kurzu). 

• Aktivitu lze přesunout do jiné kategorie centra klasifikace. 

• Můžete rychle editovat všechny klasifikace jednoho studenta (a v případě potřeby také nastavit prázdné 

klasifikace na hodnotu „0“). 

• Můžete zaslat zprávu jednotlivým studentům. 

• Centrum klasifikace Joule je alternativní možností klasifikace kurzu k sestavě Klasifikátoru Moodle 

(Celkový přehled). 
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Centrum klasifikace Joule: Dokumentace učitele 
Centrum klasifikace Joule bylo navrženo tak, aby uživatelům usnadnilo práci prostřednictvím lepších výchozích 

zobrazení. Navíc umožňuje pracovat produktivněji, protože akce v kurzu lze provádět přímo z centra klasifikace. 

Přístup do centra klasifikace Joule 
Přejděte do bloku Nastavení a vyberte položku Správa kurzu > Klasifikace. 
Pokud se centrum klasifikace Joule nezobrazí, můžete jej vybrat v rozevírací nabídce navigace v horní části 
stránky nebo výběrem odkazu Centrum klasifikace Joule na kartě Zobrazit. 

 

 

 
Administrátor webu může centrum klasifikace Joule nastavit jako výchozí volbu, takže se automaticky zobrazí, 

když si otevřete položku Klasifikace. 
  

Nekategorizované položky 
Kliknutím na možnost Zobrazit nekategorizované položky nebo Skrýt nekategorizované položky zobrazíte nebo 
skryjete nekategorizované položky v centru klasifikace Joule. Tímto způsobem můžete centrum klasifikace 
Joule zpřehlednit tak, aby nebylo příliš přeplněné. Můžete si upravit, které položky se budou zobrazovat. Je 
možné zobrazit pouze celková hodnocení pro kategorii, nebo zobrazit všechny položky. 

Navigace 
Procházet kategorie lze jednoduše použitím rozevírací nabídky a šipek „Další“ a „Předchozí“. 

Zadávání klasifikací 
Klasifikace je možné zadávat do prázdných buněk v podobě bodových hodnot, procentních hodnot nebo 
klasifikace pomocí písmen. Klasifikaci uložíte stisknutím klávesy ENTER nebo kliknutím do další buňky. 

 

 
Klasifikace zadané v centru klasifikace přepíší klasifikace zadané v sestavě Klasifikátoru modulu pro každou 
aktivitu a klasifikace, které jsou přiřazovány automaticky. Pokud student znovu vyplní kvíz poté, co byla zadána 
klasifikace v centru klasifikace, nová klasifikace kvízu nenahradí klasifikaci zadanou v centru klasifikace, 
dokonce ani pokud je lepší. 
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K rychlému přepínání mezi poli můžete použít tabulátor.  
 

 
Hodnoty klasifikace pomocí písmen lze nastavit v bloku Nastavení pod položkou Správa kurzu > Klasifikace > 

Správa klasifikací > Písmena nebo Správa webu > Klasifikace > Písmena. Klasifikace pomocí písmen zadané 

v centru klasifikace Joule budou používat střední hodnotu rozsahu přiřazeného k písmenu. Například pokud 

student obdrží za danou aktivitu hodnocení A a rozsah klasifikace pro A je nastaven na 90-93%, vložená 

hodnota klasifikace bude 91,5. Pokud má daný úkol hodnotu pouze 50 bodů, použila by se procentní hodnota 

93 % a vynásobila se celkovým dosažitelným počtem bodů, tedy v tomto případě 50 (0,93 x 50=46,5). Pokud je 

tedy v centru klasifikací zadáno A, student za úkol obdrží 46,5 bodů z 50. 

  

Akce sloupce 
Centrum klasifikace Joule umožňuje dosáhnout vyšší produktivity při akcích, kdy se provádí hromadné 

a individuální úlohy klasifikace a zasílání zpráv. Akce je možné zobrazit kliknutím na ikony akcí v řádcích 

a sloupcích. Níže uvedené akce jsou k dispozici pro akce sloupců. Některé akce jsou k dispozici při zobrazení 

kategorií, zatímco jiné jsou k dispozici pouze pro položky v rámci kategorií. 

• Klasifikátor Joule: Umožňuje přejít na Klasifikátor Joule. 

• Klasifikátor modulu: Umožňuje přejít na klasifikace aktivit a zobrazit detailní výsledky. 

• Klasifikátor sloupce: Umožňuje zadat klasifikace aktivit pro všechny účastníky kurzu najednou. 

• Zpráva o nedokončených klasifikacích: Umožňuje zaslat zprávu všem účastníkům, kteří ještě 

nedokončili určitou aktivitu. 

• Zpráva o rozsahu klasifikace: Umožňuje nastavit rozsah klasifikace, který bude aktivovat vlastní zprávu, 

která bude zaslána studentům, jejichž klasifikace spadá do tohoto rozsahu. 

• Změnit všechny klasifikace v tomto sloupci na: Tato funkce umožňuje změnit všechny klasifikace pro 

danou aktivitu. Pokud všichni studenti kromě několika málo z nich obdrželi stejnou klasifikaci, můžete 

použít tuto funkci a poté zadat klasifikace pouze pro výjimky a tím ušetřit čas. 

• Přepínání Zobrazit či skrýt (aktuálně zobrazený/skrytý): Umožňuje klasifikaci pro danou aktivitu 

zobrazit/skrýt vůči studentům. 

• Přesunout aktivitu do jiné kategorie centra klasifikace: Umožňuje přesunout položku do jiné kategorie 

centra klasifikace. 

Akce Klasifikátor Joule 
Tuto akci zvolte, chcete-li rychle přejít na Klasifikátor Joule. 
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Akce Klasifikátor modulu 
Tuto akci zvolte, chcete-li rychle přejít na klasifikátor aktivity. 

Akce Klasifikátor sloupce  
Klasifikátor sloupce otevřete tehdy, když chcete snadno klasifikovat všechny studenty v daném sloupci. Zadejte 

klasifikace a použijte možnost Zkontrolovat, zda jsou prázdné buňky = 0, která vloží hodnotu nula do všech 

buněk, do kterých ještě nebyla zadána klasifikace. Po dokončení klasifikace klikněte v Klasifikátoru sloupce na 

tlačítko Uložit. 

 

 
K rychlému přepínání mezi poli můžete použít tabulátor. 
  

Akce Zpráva o nedokončených klasifikacích 
Umožňuje zaslat zprávu všem účastníkům, kteří ještě nedokončili danou aktivitu. Do seznamu příjemců zprávy 
budou automaticky přidáni všichni studenti, kteří ještě nemají vloženou klasifikaci dané aktivity. Můžete přidat či 
odebrat příjemce a zadat předmět a text zprávy. Kliknutím na tlačítko Odeslat odešlete zprávu všem studentům, 
kteří dosud neobdrželi klasifikaci v dané aktivitě. 

Akce Zpráva o rozsahu klasifikace 
Umožňuje zaslat zprávu všem studentům v určeném rozsahu klasifikace, ať už dobrém, nebo špatném. Zadejte 
rozsah klasifikace, pro který chcete rozeslat zprávu, a klikněte na tlačítko Uložit. 
Přidat nebo odebrat příjemce můžete s použitím odkazu Přidat příjemce nebo pomocí červených X vedle jména. 
Vložte předmět a text zprávy a poté kliknutím na tlačítko Odeslat zprávu odešlete. 

Akce Změnit všechny klasifikace v tomto sloupci na. 
Touto akcí můžete změnit všechny klasifikace ve sloupci na určenou klasifikaci. Chcete-li ponechat již zadané 
klasifikace ve sloupci tak, jak jsou, zaškrtněte políčko Ignorovat buňky s existujícími hodnotami. Pokud chcete 
všechny klasifikace nahradit zadanou hodnotou, zaškrtnutí tohoto políčka zrušte. Tuto možnost můžete použít 
pro klasifikaci výjimky. Zadejte hodnotu klasifikace, na kterou si přejete změnit všechny klasifikace v daném 
sloupci, a po dokončení klikněte na tlačítko Uložit. 

Akce přepnutí Zobrazit či skrýt (aktuálně zobrazený/skrytý) 
Zvolte, zda chcete, aby byla daná aktivita viditelná/skrytá vůči studentům. Když kliknete na tuto volbu v nabídce, 

viditelnost se změní bez potřeby uložení změny. 
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Akce Přesunout aktivitu do jiné kategorie centra klasifikace 
Tuto akci můžete použít k přesunutí položky do jiné kategorie bez potřeby použít sestavu Klasifikátoru Moodle. 
Vyberte kategorii, kam byste ji chtěli umístit. 
Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit. 

Akce řádku 
Centrum klasifikace Joule umožňuje dosáhnout vyšší produktivity při akcích, kdy se provádí hromadné a individuální 
úlohy klasifikace a zasílání zpráv. Chcete-li klasifikovat všechny aktivity studenta nebo mu zaslat přímou zprávu, 
klikněte na ikonu akce vedle jména studenta a vyberte možnost Klasifikátor řádku nebo Zpráva studentovi. 

Akce Klasifikátor řádku 
Umožňuje zobrazit a změnit klasifikace vždy pro jednoho studenta. Klasifikátor řádku dovoluje rychle zadat 
klasifikace všech úkolů studenta s možností vyplnit do všech prázdných buněk hodnotu 0 zaškrtnutím políčka. 
Zadejte klasifikace studenta pro každou aktivitu. Po dokončení zadávání klasifikací a určení, jak zpracovat 
prázdné buňky, klikněte na tlačítko Uložit. 

 

 
K rychlému přepínání mezi poli můžete použít tabulátor. 
  

Akce Zpráva studentovi 
Můžete zaslat zprávu studentovi. 

Řazení  
Studenty můžete uspořádat podle jmen, klasifikací a skupin.  

Podle jména 
Kliknutím na příslušné odkazy nad seznamem jmen můžete studenty seřadit podle Příjmení a Křestního jména. 
Kliknutím na jméno studenta můžete navštívit jeho studentský profil. 

Podle klasifikace 
Kliknutím na odkaz kategorie kurzu nebo položky v horní části sloupce můžete seřadit klasifikace ve sloupci ve 
vzestupném či sestupném pořadí. 
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Podle skupiny 
Prostřednictvím nabídky účastníků můžete řadit studenty podle skupin, do kterých patří, za účelem klasifikace 
skupiny. Pokud byly v daném kurzu vytvořeny skupiny, bude k dispozici rozevírací nabídka Všichni účastníci. 
Chcete-li přecházet mezi skupinami, klikněte na rozevírací nabídku nebo použijte šipky „Další“ a „Předchozí“. 
Vyberte ze seznamu skupinu a v centru klasifikací Joule se zobrazí pouze studenti náležející do této skupiny. 

 
Aby se zobrazila rozevírací nabídka Všichni účastníci, musí být v kurzu vytvořeny skupiny. 

Moje předvolby 
Učitelé si mohou svá nastavení upravit na kartě Moje předvolby v centru klasifikace Joule. 

Přejděte na kartu Moje předvolby a z rozevírací nabídky vyberte položku Centrum klasifikace Joule. Pokud 

kartu Moje předvolby nevidíte, vyberte z rozevírací nabídky Moje předvolby: Centrum klasifikace Joule.  

Ukázat/skrýt 

 

Lze nakonfigurovat následující nastavení: 

• Ukázat výpočty: Je-li tato možnost povolena, pak se při zapnutém režimu úprav u každé položky 
klasifikace a kategorie zobrazí ikona kalkulátoru, nápověda při najetí myší nad kalkulované položky 
a vizuální indikátor označující, že daný sloupec je vypočítaný. 

• Ukázat ikony „ukázat/skrýt“: Je-li tato možnost povolena, pak se při zapnutém režimu úprav u každé 
klasifikace zobrazí ikona ukázat/skrýt. Ta určuje viditelnost dané klasifikace pro studenta. 

• Ukázat průměry sloupců: Je-li tato možnost povolena, bude Centrum klasifikace Joule obsahovat další 
řádek zobrazující průměr (střední hodnotu) pro každou kategorii a položku klasifikace. 

• Ukázat zámky: Je-li tato možnost povolena, při zapnutém režimu úprav se zobrazí u každé klasifikace ikona 
zamknout/odemknout. Ta určuje, zda může být klasifikace automaticky aktualizována související aktivitou. 

• Zobrazovat fotografie uživatelů: Určuje, zda se budou zobrazovat profilové fotografie uživatelů. 
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• Ukázat rozsahy: Je-li tato možnost povolena, bude Centrum klasifikace Joule obsahovat další řádek 
zobrazující rozsah pro každou kategorii a položku klasifikace. 

Zvláštní řádky 
Lze nakonfigurovat následující nastavení: 

• Typ zobrazení rozsahu: Toto nastavení určuje, zda je rozsah zobrazován jako skutečná klasifikace, 

procentní hodnota nebo klasifikace pomocí písmen. Lze použít výchozí typ zobrazení, který je nastaven 

pro danou kategorii či položku klasifikace (možnost Dědit). 

• Počet desetinných míst v rozsahu: Toto nastavení určuje zobrazovaný počet desetinných míst 

v rozsahu hodnot každého sloupce. Lze použít i výchozí celkové nastavení pro danou kategorii či položku 

klasifikace (možnost Dědit). 

• Typ zobrazení průměrů: Toto nastavení určuje, zda bude průměr (střední hodnota) u každého sloupce 

zobrazován jako skutečná klasifikace, procentní hodnota nebo klasifikace pomocí písmen. Lze použít 

výchozí typ zobrazení, který je nastaven pro danou kategorii nebo položku klasifikace (možnost Dědit). 

• Počet desetinných míst v průměrech : Toto nastavení určuje zobrazovaný počet desetinných míst pro každý 

průměr. Lze použít i výchozí celkové nastavení pro každou kategorii či položku klasifikace (možnost Dědit). 

• Klasifikace vybrané pro průměry ve sloupci: Toto nastavení určuje, zda mají být buňky, které 

neobsahují žádnou klasifikaci, zahrnuty do výpočtu průměru (střední hodnoty) pro každou kategorii či 

položku klasifikace. 

• Zobrazit počet klasifikací v průměrech: Pokud je tato možnost povolena, počet klasifikací, z nichž byl 

vypočítán průměr (střední hodnota), bude zobrazen v závorkách za každým průměrem. 

Obecné 
Lze nakonfigurovat následující nastavení: 

• Studentů na stránku: Toto nastavení určuje, kolik studentů se má zobrazit na každé stránce Centra 

klasifikace Joule. 

• Umístění souhrnné klasifikace: Toto nastavení definuje, zda budou sloupce s celkovou klasifikací za 

kategorii a za kurz zobrazeny v sestavách centra klasifikace na první či poslední pozici. 

• Povolit AJAX: Přidá do rozhraní centra klasifikace Joule vrstvu funkcionality AJAX. Tím dojde ke 

zjednodušení a zrychlení běžných operací. Tato možnost závisí na tom, zda je na úrovni prohlížeče 

uživatele povolen JavaScript. Tato možnost je nastavena na „Ano“, protože AJAX je pro centrum 

klasifikace Joule nezbytný. 

 

Chcete-li použít provedené změny, klikněte po dokončení na tlačítko Uložit změny. Chcete-li veškeré změny 

zrušit a pokračovat, klikněte na tlačítko Zrušit. 
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Klasifikátor Joule: Přehled 

Klasifikátor Joule nabízí alternativní možnost klasifikace, která učitelům dovoluje zobrazit, klasifikovat 

a stáhnout studentem odeslaný úkol pomocí zjednodušeného, přizpůsobitelného prostředí dvou podoken. 

Student si může zobrazit pouze svůj vlastní příspěvek spolu s klasifikací příslušné aktivity. Klasifikátor Joule 

dovoluje učitelům i studentům zahájit diskuzi o konkrétní klasifikaci či příspěvku. Klasifikátor Joule rovněž nabízí 

učitelům a studentům možnost zobrazit/použít ke klasifikaci (pouze učitelé) pokročilé metody klasifikace (např. 

předpis kritérií) pro aktivitu v podokně klasifikátoru. 
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Klasifikátor Joule: Dokumentace učitele 

Klasifikace aktivit pomocí Klasifikátoru Joule 
S využitím nástroje Klasifikátor Joule můžete zobrazovat a klasifikovat aktivity, které byly odeslány uživateli. 

Přihlaste se k vašemu webu, přejděte do bloku Nastavení a vyberte položku Správa kurzu > Klasifikátor Joule. 

Povšimněte si, že aktuálně jsou v Klasifikátoru Joule podporovány pouze možnosti Úkol a Pokročilé fórum. 

 

 

Otevřete-li si stránku Klasifikátor Joule, můžete si zde zobrazit, klasifikovat a procházet úkoly, které byly 

odeslány uživateli. Můžete je klasifikovat s použitím jednoduchých i pokročilých metod klasifikace, vkládat 

komentáře pro uživatele a zobrazovat si komentáře, kterými na ně reagovali. Kliknutím na tlačítko Zobrazit 

aktivity vyžadující klasifikaci můžete filtrovat aktivity, které teprve mají být klasifikovány. Chcete-li si přizpůsobit 

velikost panelů, klikněte a přetáhněte posuvnou lištu tak, abyste maximálně využili zobrazení ve dvou 

podoknech. 
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Při prvním otevření se Klasifikátor Joule zobrazí v režimu celé obrazovky. Chcete-li režim celé obrazovky 
ukončit, můžete kliknout buďto na tlačítko Ukončit režim celé obrazovky a vrátit se tak k normálnímu zobrazení 
klasifikátoru v rámci kurzu, nebo na tlačítko Návrat do kurzu, kterým klasifikátor zcela opustíte a vrátíte se na 
domovskou stránku kurzu. 

Mezi aktivitami, které mají být klasifikovány, můžete přecházet použitím šipek doleva a doprava nebo pomocí 
rozevíracího menu. 

Přecházením mezi studenty v kurzu se můžete podívat, které z jimi odeslaných položek vyžadují klasifikaci. 

Zadejte klasifikaci pro úkol odeslaný vybraným studentem. Zde zadanými a uloženými klasifikacemi bude 
vyplněno centrum klasifikací. Různé metody klasifikace poskytnou různé možnosti. Zadejte klasifikaci, a pokud 
si přejete, vložte komentář do oblasti Celková zpětná vazba. Kliknutím na tlačítko Uložit klasifikaci  
a další uložíte klasifikaci pro aktuálně vybraného studenta a přejdete k dalšímu studentovi, který odeslal výše 
zvolený úkol. 

 
K dispozici jsou dvě pole pro zadání textu: Celková zpětná vazba a Komentáře k aktivitě. 

Chcete-li v Klasifikátoru Joule zobrazovat Celkovou zpětnou vazbu a umožnit její použití studentům a učitelům, 
je nutné v nastavení aktivity nastavit komentáře (zpětnou vazbu) učitele na ano. Učitel si bude moci zobrazit 
celkovou zpětnou vazbu, pokud je zapnuta, bez ohledu na to, zda studenti odeslali své příspěvky. Zpětná vazba 
se zobrazí v nástroji Klasifikátor Joule, v Centru klasifikací Joule a na stránce úkolů. Celková zpětná vazba pro 
úkoly se zobrazí v sestavě klasifikátoru (Celkový přehled) a v sestavě modulu. Zpětná vazba pro pokročilá fóra 
se však zobrazí pouze v Klasifikátoru Joule a v Centru klasifikace. 
Chcete-li zobrazovat komentáře k aktivitě a umožnit jejich využití v klasifikátoru studentům a učiteli, je nutné 
nastavit komentáře k příspěvkům na ano. Učitel si může komentáře k aktivitě zobrazit v Klasifikátoru Joule až 
poté, co student odešle svůj příspěvek, a to i v případě, že jsou v nastavení aktivit komentáře k příspěvku 
nastaveny na ano. Tato konverzace se zobrazí v Klasifikátoru Joule pod Komentáři k aktivitě a ve 
sloupci Komentáře k příspěvku v Klasifikátoru aktivit. Nezobrazí se v centru klasifikace. Při přidání komentáře 
nejsou vydávána žádná upozornění. 
 
Komentáře k aktivitě jsou k dispozici pro Pokročilá fóra i Úkoly; pro Úkoly se však komentáře budou pouze 
synchronizovat a v nastavení Úkolů mohou být vypnuty. Pro Pokročilá fóra jsou Komentáře k aktivitě vždy 
zapnuty. 
 

Soubory se zpětnou vazbou jsou umístěny v oblasti klasifikace pod oblastí pro zadávání textu Celkové zpětné 
vazby. Pokud se má tato možnost objevit v Klasifikátoru Joule, musí být v nastavení aktivity Úkoly nastaveno 
na ano. Soubory zpětné vazby nejsou k dispozici pro Pokročilá fóra. Pokud je tato možnost povolena, soubory 
lze nahrávat a přistupovat k nim z Klasifikátoru Joule nebo z Klasifikátoru aktivity. Soubory zpětné vazby se 
také zobrazí v sestavě uživatele. 
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Klasifikátor Joule: Dokumentace studenta 

Zobrazení klasifikované práce 
Práci klasifikovanou učiteli si lze zobrazit prostřednictvím Klasifikátoru Joule.  

Přihlaste se k vašemu webu, přejděte do bloku Nastavení a vyberte položku Klasifikátor Joule. 

 

 
V Klasifikátoru Joule si můžete zobrazit a procházet úkoly, které již byly klasifikovány. Dále si můžete prohlížet 

komentáře učitele a přidávat komentáře jako reakce na ně. Chcete-li maximálně využít zobrazení ve dvou 

podoknech, můžete kliknout na posuvnou lištu, která podokna odděluje a přetáhnout ji. Toto není povinné 

nastavení. 

Klasifikátor umožňuje přehlednější zobrazení kliknutím na Režim celé obrazovky, kdy jsou odebrány ostatní 

bloky a nabídky narušující zobrazení. Při prvním otevření se Klasifikátor otevře v režimu celé obrazovky, do 

kurzu se však můžete vrátit kliknutím na tlačítko Návrat do kurzu. Chcete-li zůstat na stránce Klasifikátoru, ale 

opustit režim celé obrazovky, klikněte na tlačítko Ukončit režim celé obrazovky. Tato nastavení si systém 

zapamatuje, takže když příště otevřete Klasifikátor Joule, otevře se v naposledy použitém režimu. 

Klasifikované úkoly můžete procházet použitím šipek doleva a doprava nebo pomocí rozevírací nabídky vpravo 

nahoře. 

Klasifikaci aktivity lze najít v oblasti Klasifikace, kde je umístěna pod ovládacími prvky navigace. Komentáře 

celkové zpětné vazby od učitele jsou umístěny v oblasti klasifikace a na stránce aktivity. 

Uživatel i učitel mohou přidávat komentáře v oblasti Komentářů k aktivitě. Tyto komentáře jsou používány 

k vedení dialogu mezi uživatelem a učitelem a nejde o totéž jako v případě celkové zpětné vazby. Při přidání 

komentáře nejsou vydávána žádná upozornění. 
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Přidávat a odesílat komentáře můžete vložením textu do pole komentáře a kliknutím na tlačítko Uložit komentář. 

Komentář bude zveřejněn v seznamu výše. Tuto konverzaci můžete najít také v oblasti Komentářů 

k příspěvkům v rámci dané aktivity. 

Sestavy Joule: Přehled 

Sestavy umožňují uživateli (studentovi, učiteli a administrátorovi) zobrazit data o aktivitě v kurzu nebo ve 
skupině kurzů, která je pro něj relevantní. V systému Joule 2 je k dispozici šest kategorií sestav a každá nabízí 
několik sestav: 

• Sestavy kurzů: Tyto sestavy poskytují jednoduché pohledy na zapojení studentů do aktivit kurzu. 
• Sestavy korelací: Tyto sestavy porovnávají klasifikace v kurzu s úrovní zapojení v aktivitách. 
• Sestavy výjimek: Tyto sestavy používají učitelé ke sledování, kteří studenti se nezapojují do aktivit 

v kurzu a mohou potřebovat pomoc. 
• Sestavy zobrazení posluchačů: Tyto sestavy používají učitelé k zobrazení informací o tom, co určití 

studenti dělají v rámci kurzu, a ke sledování pokroku jednotlivců. 
• Sestavy administrace: Tyto sestavy poskytují administrátorům webu a vedoucím oddělení souhrnné 

údaje o kurzech a programech jako celku. 
• Sestavy posluchačů: Tyto sestavy jsou určeny studentům a zaměřují se na jejich aktivitu v kurzu a na 

shrnutí všech údajů ohledně určitých aktivit v kurzu. 
• Sestavy porovnání: Tyto sestavy porovnávají korelace mezi zapojením studentů, klasifikací a úrovní 

dokončení a učiteli. Sestavy porovnání Joule přinášejí také interakci na úrovni webu a dovolují 
administrátorům programu zobrazit si komparativní data týkající se kurzů a učitelů. 

 

Sestavy Joule: Související funkce 

 
Sestavy Joule zobrazují data shromážděná blokem Shromažďování. Další informace o konfiguraci a nastavení 
shromažďování dat najdete v Příručce bloku Shromažďování. 

Změny v Sestavách Joule při přechodu na Joule 2 

Sestavy v systému Joule 2 prošly výrazným vylepšením. K nejvýraznějším změnám sestav v systému Joule 
2 patří následující: 

1. Vylepšený vzhled a použitelnost díky použití rozhraní panelu využívajícího AJAX. 
2. Sestavy byly přeneseny do navigačního odkazu v rámci bloků Nastavení a Navigace stejně jako blok 

Sestavy Joule ve verzi 1.x. 
3. Došlo k odebrání agregované skupiny sestav. 
4. Došlo k přejmenování Sestav zapojení na Sestavy spolupráce. 
5. Byly přidány 4 nové kategorie sestav: 

1. Zobrazení posluchačů 
2. Administrátor 
3. Výjimka 
4. Posluchač 

6. V každé kategorii byly přidány nové sestavy. 
7. Administrátoři mají nyní přístup k ad hoc generátoru sestav založenému na dotazování SQL. 
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Výhody sestav Joule 

K výhodám sestav Joule patří následující: 

• Umožňují filtrování výsledků na základě údajů klasifikace a údajů o zobrazení/příspěvcích. 
• Umožňují zobrazení klasifikací studentů ve vztahu k jejich zapojení do aktivit (kolikrát si student zobrazil 

aktivitu, zveřejnil příspěvek atd.). 
• Pokročilé filtrování dovoluje zkoumat, nakolik byli studenti aktivní: 

• na celém webu, 
• v rámci kategorie kurzů nebo oddělení/hlavního oboru, 
• v rámci kurzů, 
• v rámci sekcí kurzů, 
• v rámci sekcí centra klasifikace. 

Sestavy Joule: Dokumentace studenta 

Přístup k sestavám 
V aplikaci Joule 2 je možné k sestavám Joule přistupovat prostřednictvím odkazu Sestavy Joule v bloku 
Nastavení. Po kliknutí na odkaz Sestavy Joule se otevře Panel sestav Joule. 
 

 

Export sestav 
Data tabulek pro všechny sestavy mohou být exportována do souboru CSV, a to prostřednictvím rozevírací 
nabídky Exportovat v dolní části stránky. V závislosti na nastavení prohlížeče je uživatel dotázán, zda si přeje 
soubor uložit nebo otevřít. 

Sestavy posluchačů 
Sestavy posluchačů se zaměřují na aktivitu jednotlivých studentů v kurzu a obsahují souhrn všech dat týkajících 
se určitých aktivit v kurzu. Mějte na paměti, že učitel nemusí využít všechny aktivity v kurzu, ke kterým jsou 
v rozevírací nabídce k dispozici sestavy. V důsledku toho bude sestava pro konkrétní nevyužitou aktivitu prázdná. 
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Základní filtry 
Ve všech sestavách kurzů jsou k dispozici následující základní filtry: 

• Kategorie klasifikace: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze 
údaje o aktivitách v rámci určité kategorie klasifikace v centru klasifikací kurzu. Možnost „Kategorie 
kurzu“ v rozevírací nabídce odkazuje na kategorii celkové klasifikace pro kurz. 

• Sekce: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro aktivity, 
které spadají do specifické sekce kurzu. Sekce se vztahuje buďto k tématu, týdnu nebo složce, v závislosti 
na formátu kurzu. 

Klasifikace aktivity 
Sestava Klasifikace aktivity poskytuje jednoduché zobrazení klasifikací aktivit v kurzu. 

FILTRY SPECIFICKÉ PRO SESTAVU 
Sestava nabízí k použití následující specifické filtry: 

• Aktivity: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro určitou 
aktivitu v rámci kurzu. 

• Typ aktivity: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro 
aktivity vybraného typu v kurzu. 

 

Zobrazení aktivity 
Sestava Zobrazení aktivity poskytuje rychlý pohled na to, kolikrát jste si zobrazili každou aktivitu v kurzu. 

FILTRY SPECIFICKÉ PRO SESTAVU 
Sestava nabízí k použití následující specifické filtry: 

• Aktivity: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro určitou 
aktivitu v rámci kurzu. 

• Naposledy zobrazeno: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze 
údaje pro aktivity v kurzu, které byly naposledy zobrazeny po určitém datu a čase, před určitým datem 
a časem nebo mezi dvěma určenými daty. 

Příspěvky úkolu 
Sestava Příspěvky úkolu poskytuje zobrazení všech příspěvků úkolu v kurzu. 

FILTRY SPECIFICKÉ PRO SESTAVU 
Sestava nabízí k použití následující specifické filtry: 

• Úkol: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro určitý úkol 
v rámci kurzu. 

• Termín splnění: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro 
úkoly v kurzu s termínem splnění po určitém datu a čase, před určitým datem a časem nebo mezi těmito 
dvěma daty. 

• Termín splnění: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro 
úkoly v kurzu s termínem splnění po určitém datu a čase, před určitým datem a časem nebo mezi dvěma 
určenými daty a časy. 
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Panel 
Panel představuje rychlé zobrazení grafu nedávné aktivity, jehož účelem je studentům vizuálně zobrazit úroveň 
jejich aktivity v kurzu. 

Příspěvky ve fóru 
Sestava Příspěvky ve fóru zobrazuje všechna fóra a celkový počet příspěvků a diskuzí, kterými jste do těchto 
fór přispěli. 

FILTRY SPECIFICKÉ PRO SESTAVU 
Sestava nabízí k použití následující specifické filtry: 

• Fórum: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro určité 
fórum v rámci kurzu. 

• Naposledy zveřejněno: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze 
údaje pro fóra, kde byl poslední příspěvek přidán po určitém datu a čase, před určitým datem a časem 
nebo mezi dvěma určenými daty. 

Příspěvky v glosáři 
Sestava Příspěvky v glosáři zobrazuje všechny glosáře a celkový počet příspěvků, kterými jste do každého 
z těchto glosářů přispěli. 

FILTRY SPECIFICKÉ PRO SESTAVU 
Sestava nabízí k použití následující specifické filtry: 

• Glosář: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro určitý 
glosář v rámci kurzu. 

• Naposledy zveřejněno: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze 
údaje pro fóra, kde byl poslední příspěvek přidán po určitém datu a čase, před určitým datem a časem 
nebo mezi dvěma určenými daty. 

Výsledky 
Sestava Výsledky nabízí rychlý pohled na všechny aktivity v kurzu, které jsou přiřazeny k výsledku, a na to, jaké 
je vaše hodnocení pro každý výsledek a aktivitu. 

FILTRY SPECIFICKÉ PRO SESTAVU 
Sestava nabízí k použití následující specifické filtry: 

• Aktivity: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro určitou 
aktivitu v rámci kurzu. 

• Klasifikováno: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro 
aktivity, které byly klasifikovány po určitém datu a čase, před určitým datem a časem nebo mezi dvěma 
určenými daty. 
 

Příspěvky kvízu 
Sestava Příspěvky kvízu zobrazuje všechny vaše pokusy pro každý kvíz v kurzu a klasifikaci tohoto pokusu, 
stejně jako konečnou klasifikaci. Nabízí tak přehledný pohled na stav vašich kvízů v kurzu. 
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FILTRY SPECIFICKÉ PRO SESTAVU 
Sestava nabízí k použití následující specifické filtry: 

• Kvíz: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro určitý kvíz 
v rámci kurzu. 

• Časové razítko pokusu: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze 
údaje pro kvízy s pokusy uskutečněnými po určitém datu a čase, před určitým datem a časem nebo mezi 
dvěma určenými daty a časy. 

 

Nedávná aktivita 
Sestava Nedávná aktivita poskytuje zobrazení veškeré aktivity, kterou jste uskutečnili v rámci kurzu a kterou 
systém Joule nahlašuje učitelům. To vám dá dobrý přehled o tom, čemu jste se věnovali a co se o vaší aktivitě 
zobrazí učiteli. 

FILTRY SPECIFICKÉ PRO SESTAVU 
Sestava nabízí k použití následující specifické filtry: 

• Aktivity: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro určitou 
aktivitu v rámci kurzu. 

• Časové razítko: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro 
aktivitu, která proběhla po určitém datu a čase, před určitým datem a časem nebo mezi dvěma určenými 
daty a časy. 

Seznam účastníků 
Sestava Seznam účastníků studentovi umožňuje zobrazit, kdy naposled přistupovali k aktivitě v sekci kurzu 
nebo k jakékoliv konkrétní aktivitě v kurzu. 

FILTRY SPECIFICKÉ PRO SESTAVU 
Seznam účastníků je odlišný od ostatních sestav kurzu a podporuje pouze následující filtr: 

• Poslední přístup: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze uživatelé, 
jejichž poslední zaznamenaná aktivita v rámci kurzu proběhla po určitém datu a čase, před určitým datem 
a časem nebo mezi dvěma určenými daty a časy. 

 

SCORM 
Sestava SCORM poskytuje pohled na všechny balíčky SCORM v kurzu spolu s každým pokusem, který jste 
učinili pro každou sekci SCORM (označovanou SCO). Každý záznam zobrazí vaši klasifikaci, čas strávený na 
úloze a poslední přístup. 

FILTRY SPECIFICKÉ PRO SESTAVU 
Sestava nabízí k použití následující specifické filtry: 

• SCORM balíček: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro 
určitý balíček SCORM v rámci kurzu. 

• Poslední přístup: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro 
balíčky SCORM, které mají datum posledního přístupu po určitém datu a čase, před určitým datem 
a časem nebo mezi dvěma určenými daty a časy. 
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Příspěvky wiki 
Sestava Příspěvky wiki představuje rychlé zobrazení všech wiki v kurzu a počtu stránek a příspěvků, které jste 
v každé vytvořili. 

FILTRY SPECIFICKÉ PRO SESTAVU 
Sestava Příspěvky wiki nepoužívá filtr Kategorie klasifikace, ale nabízí k použití následující specifické filtry: 
• Wiki: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro určitou wiki 

v rámci kurzu. 
• Naposledy zveřejněno: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze 

údaje pro wiki, do nichž byl přidán příspěvek po určitém datu a čase, před určitým datem a časem nebo 
mezi dvěma určenými daty a časy. 

 

Sestavy Joule: Dokumentace učitele 

 
Sestavy závisí na Nástrojích pro shromažďování dat 
Sestavy jsou závislé na bloku Nástroj pro shromažďování dat, jehož konfiguraci provádí administrátor systému 
Joule. Nástroje pro shromažďování dat jsou spouštěny v pravidelných intervalech v závislosti na nastavení 
administrátorem, obvykle však každé 2 hodiny. Nástroje pro shromažďování dat neshromažďují údaje  
o skrytých úkolech. To znamená, že pokud zrušíte skrývání úkolu, nebudete si moci zobrazit údaje o tomto 
úkolu v sestavě systému Joule, dokud nástroj pro shromažďování dat není znovu spuštěn a údaje o daném 
úkolu nesesbírá. Než budou v sestavě k dispozici údaje o úkolech, které jste nedávno nastavili jako viditelné, 
bude možná nutné vyčkat několik hodin. Dále počítejte s tím, že data sestavy budou zpožděna o přibližně  
2 hodiny oproti aktuálnímu času, v závislosti na nastaveném intervalu. 
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Přístup k sestavám 
V aplikaci Joule 2 je možné k sestavám Joule přistupovat prostřednictvím odkazu Sestavy Joule v bloku 
Nastavení. Po kliknutí na odkaz Sestavy Joule se otevře Panel sestav Joule. 

 

Export sestav 
Data tabulek pro všechny sestavy mohou být exportována do souboru CSV, a to prostřednictvím rozevírací 

nabídky Exportovat v dolní části stránky. 

V závislosti na nastavení prohlížeče je uživatel dotázán, zda si přeje soubor uložit nebo otevřít. 

Akce sestav 
Sestavy kurzů, výjimek a zobrazení posluchačů nabízejí pod sloupcem sestavy Vybrat rozevírací nabídku Akce. 

Rozevírací nabídku Akce lze použít k provádění akce pro vybraný záznam vůči studentovi uvedenému ve 

sloupci uživatelů.  
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Aktuálně je k dispozici akce: 

• Odeslat zprávu studentovi: Tuto akci lze použít k odeslání e-mailové zprávy studentovi. Tato zpráva 

bude zaslána na externí e-mailovou adresu zadanou v jeho profilu. 

Chcete-li provést se studentem akci, klikněte na zaškrtávací políčko ve sloupci Výběr a poté vyberte akci 

z rozevírací nabídky Akce. 

Odeslat zprávu studentovi 
Chcete-li odeslat zprávu studentovi nebo studentům, klikněte na zaškrtávací políčko ve sloupci Výběr pro každého 

studenta, kterému chcete zprávu zaslat. Následně zvolte akci Odeslat zprávu studentovi z rozevírací nabídky Akce. 

Následně se zobrazí automaticky otevírané okno. 

Vložte svoji zprávu do textové oblasti Text zprávy a klikněte na tlačítko Odeslat zprávu a tím ji rozešlete 

vybraným studentům. Zpráva bude uživatelům zaslána podle toho, jak mají nastaveno zasílání zpráv v systému 

Moodle v rámci nastavení Osobní vzkazy mezi uživateli_. 

Ze seznamu uživatelů, kterým má být zaslána zpráva, můžete studenty odebrat kliknutím na tlačítko Odebrat vpravo 

od jména a e-mailové adresy uživatele. 

Sestavy kurzů 
Tyto sestavy poskytují jednoduché pohledy na zapojení studentů v rámci aktivit kurzu. 

Základní filtry 
Ve všech sestavách kurzů jsou k dispozici následující základní filtry: 

• Kategorie klasifikace: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze 

údaje týkající se sady aktivit v rámci určité kategorie klasifikace v centru klasifikací kurzu. Možnost 

„Kategorie kurzu“ v rozevírací nabídce odkazuje na kategorii celkové klasifikace pro kurz. Pokud je  

• k filtru Kurz přistupováno na úrovni webu, musí být nastaven pro použití tohoto filtru. 

• Sekce: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro aktivity, které 

spadají do specifické sekce kurzu. Sekce se vztahuje buďto k tématu, týdnu nebo složce, v závislosti na 

formátu kurzu. Pokud je k filtru Kurz přistupováno na úrovni webu, musí být nastaven pro použití tohoto filtru. 

• Skupina: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro určitou 

množinu uživatelů v rámci skupiny v kurzu. Pokud je k filtru Kurz přistupováno na úrovni webu, musí být 

nastaven pro použití tohoto filtru. 

• Uživatel: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro určitého 

uživatele v rámci kurzu. 
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Klasifikace aktivity 
Sestava Klasifikace aktivity poskytuje jednoduché zobrazení klasifikací aktivit v kurzu pro uživatele. 

FILTRY SPECIFICKÉ PRO SESTAVU 
Sestava nabízí k použití následující specifické filtry: 

• Aktivity: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro určitou 
aktivitu v rámci kurzu. 

• Typ aktivity: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro 
vybraný typ aktivity. 

Zobrazení aktivity 
Sestava Zobrazení aktivity poskytuje rychlý pohled na to, kolikrát si uživatelé zobrazili každou aktivitu v kurzu. 

To učitelům poskytuje představu o tom, které zdroje nebo aktivity v kurzu jsou oblíbené nebo nejpoužívanější. 

FILTRY SPECIFICKÉ PRO SESTAVU 
Sestava nabízí k použití následující specifické filtry: 

• Aktivity: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro určitou 
aktivitu v rámci kurzu. 

• Naposledy zobrazeno: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze 
údaje pro aktivity, které byly naposledy zobrazeny po určitém datu a čase, před určitým datem a časem 
nebo mezi dvěma určenými daty. Výchozí nastavení: „bylo nejdříve“ v dnešní datum minus sedm dní 
a „bylo nejpozději“ v dnešní datum. 

Příspěvky úkolu 
Sestava Příspěvky úkolu poskytuje učiteli zobrazení všech příspěvků úkolu pro všechny studenty v kurzu. 

FILTRY SPECIFICKÉ PRO SESTAVU 
Sestava nabízí k použití následující specifické filtry: 

• Úkol: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro určitý úkol 
v rámci kurzu. 

• Termín splnění: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro 
úkoly v kurzu s termínem splnění po určitém datu a čase, před určitým datem a časem nebo mezi dvěma 
určenými daty a časy. 

• Datum odeslání: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro 
úkol, který byl odeslán po určitém datu a čase, před určitým datem a časem nebo mezi dvěma určenými 
daty a časy. Výchozí nastavení: „bylo nejdříve“ v dnešní datum minus sedm dní a „bylo 
nejpozději“ v dnešní datum. 
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Panel 
Panel umožňuje rychlé zobrazení grafů pro nejběžnější sestavy: Nedávná aktivita, Příspěvky ve fóru, Příspěvky 

kvízu a Příspěvky úkolu. Tyto grafy mají učiteli poskytnout rychlý přehled o úrovni aktivity v daném kurzu. 

Příspěvky ve fóru 
Sestava Příspěvky ve fóru nabízí rychlý pohled na využití každého fóra v kurzu, a to tak, že poskytuje seznam 

studentů a počet příspěvků, které každý z nich zveřejnil v každém fóru. 

FILTRY SPECIFICKÉ PRO SESTAVU 
Sestava nabízí k použití následující specifické filtry: 

• Fórum: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro určité 

fórum v rámci kurzu. 

• Naposledy zveřejněno: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze 

údaje pro fóra, ve kterých byl poslední příspěvek přidán po určitém datu a čase, před určitým datem 

a časem nebo mezi dvěma určenými daty. Výchozí nastavení: „bylo nejdříve“ v dnešní datum minus sedm 

dní a „bylo nejpozději“ v dnešní datum. 

 

Příspěvky v glosáři 
Sestava Příspěvky v glosáři nabízí rychlý pohled na využití každého glosáře v kurzu, a to tak, že poskytuje 

seznam studentů a počet příspěvků, které každý student přidal do každého glosáře. 

FILTRY SPECIFICKÉ PRO SESTAVU 
Sestava nabízí k použití následující specifické filtry: 

• Glosář: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro určitý 

glosář v rámci kurzu. 

• Naposledy zveřejněno: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze 

údaje pro glosáře, do kterých byla poslední položka přidána po určitém datu a čase, před určitým datem 

a časem nebo mezi dvěma určenými daty. Výchozí nastavení: „bylo nejdříve“ v dnešní datum minus sedm 

dní a „bylo nejpozději“ v dnešní datum. 

Vyžaduje klasifikaci 
Sestava Vyžaduje klasifikaci poskytuje rychlý přehled všech aktivit v kurzu, v rámci nichž byly učiněny pokusy, 

které vyžadují klasifikaci učitelem. 
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FILTRY SPECIFICKÉ PRO SESTAVU 
Sestava nabízí k použití následující specifické filtry: 

• Aktivity: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro určitou 
aktivitu v rámci kurzu. 

• Typ aktivity: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro 
vybraný typ aktivity v kurzu. 

Výsledky 
Sestava Výsledky poskytuje rychlý přehled všech hodnocení výsledků studentů pro každou aktivitu, ke které byl 

přiřazen výsledek. 

FILTRY SPECIFICKÉ PRO SESTAVU 
Sestava nabízí k použití následující specifické filtry: 

• Aktivity: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro určitou 
aktivitu v rámci kurzu. 

• Klasifikováno: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro 
aktivity, které byly klasifikovány po určitém datu a čase, před určitým datem a časem nebo mezi dvěma 
určenými daty. Výchozí nastavení: „bylo nejdříve“ v dnešní datum minus sedm dní a „bylo 
nejpozději“ v dnešní datum. 

Příspěvky kvízu 
Sestava Příspěvky kvízu poskytuje rychlý pohled na všechny pokusy studentů pro každý kvíz v kurzu, a to 
spolu s klasifikací pro každý pokus a konečnou klasifikací. 

FILTRY SPECIFICKÉ PRO SESTAVU 
Sestava nabízí k použití následující specifické filtry: 

• Kvíz: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro určitý kvíz 
v rámci kurzu. 

• Časové razítko pokusu: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze 
údaje pro kvízy, u nichž byl pokus o absolvování uskutečněn po určitém datu a čase, před určitým datem  
a časem nebo mezi dvěma určenými daty. Výchozí nastavení: „bylo nejdříve“ v dnešní datum minus sedm 
dní a „bylo nejpozději“ v dnešní datum. 

Nedávná aktivita 
Sestava Nedávná aktivita poskytuje zobrazení veškeré aktivity pro všechny studenty v kurzu. Ve formě grafu 

tato sestava poskytuje základní znázornění využití aktivit pro kurz a všechny studenty v kurzu. 
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FILTRY SPECIFICKÉ PRO SESTAVU 
Sestava nabízí k použití následující specifické filtry: 

• Aktivity: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro určitou 
aktivitu v rámci kurzu. 

• Časové razítko: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje 
o aktivitě, která byla zaznamenána po určitém datu a čase, před určitým datem a časem nebo mezi dvěma 
určenými daty a časy. Výchozí nastavení: „bylo nejdříve“ v dnešní datum minus sedm dní a „bylo 
nejpozději“ v dnešní datum. 

Seznam účastníků 
Sestava Seznam účastníků poskytuje rychlý pohled na všechny uživatele, kteří jsou registrováni v kurzu, 
a datum jejich posledního přístupu do kurzu. 

FILTRY SPECIFICKÉ PRO SESTAVU 
Seznam účastníků je odlišný od ostatních sestav kurzu a podporuje pouze následující filtr: 

• Poslední přístup: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze uživatelé, 
jejichž poslední zaznamenaná aktivita v rámci kurzu proběhla po určitém datu a čase, před určitým datem 
a časem nebo mezi dvěma určenými daty a časy. Výchozí nastavení: „bylo nejdříve“ v dnešní datum minus 
sedm dní a „bylo nejpozději“ v dnešní datum. 

SCORM 
Sestava SCORM poskytuje přehled všech balíčků SCORM a sekcí SCO v rámci těchto balíčků, k nimž studenti 

přistupovali v daném kurzu. Tato sestava také zahrnuje pokus, čas na pokus a klasifikaci pro sekci SCO. 

FILTRY SPECIFICKÉ PRO SESTAVU 
Sestava nabízí k použití následující specifické filtry: 

• SCORM balíček: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro 

určitý balíček SCORM v rámci kurzu. 

• Poslední přístup: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro 

balíčky SCORM s posledními přístupy po určitém datu a čase, před určitým datem a časem nebo mezi 

dvěma určenými daty a časy. Výchozí nastavení: „bylo nejdříve“ v dnešní datum minus sedm dní a „bylo 

nejpozději“ v dnešní datum. 

Příspěvky wiki 
Sestava Příspěvky wiki nabízí rychlý pohled na využití každé wiki v kurzu, a to tak, že poskytuje seznam 

studentů a počet příspěvků, které každý student přidal do každé wiki. 
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FILTRY SPECIFICKÉ PRO SESTAVU 
Sestava Příspěvky wiki nepoužívá filtr Kategorie klasifikace a nabízí k použití následující specifické filtry: 

• Wiki: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro určitou wiki 

v rámci kurzu. 

• Naposledy zveřejněno: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze 

údaje pro wiki, do nichž byl přidán příspěvek po určitém datu a čase, před určitým datem a časem nebo 

mezi dvěma určenými daty a časy. Výchozí nastavení: „bylo nejdříve“ v dnešní datum minus sedm dní 

a „bylo nejpozději“ v dnešní datum. 

Sestavy korelací 

Sestavy korelací porovnávají klasifikace v kurzu s úrovní zapojení do aktivit v kurzu. 

Klasifikace aktivity pomocí podrobných informací o zapojení 
Tato sestava ukazuje různá skóre posluchače v rámci aktivit kurzu. Průměrná klasifikace pro aktivitu je 

reprezentována pruhovým grafem. Pokud podržíte kurzor nad grafem, zobrazí se celkový počet zobrazení 

a příspěvků (zapojení) v kontextu klasifikace. 

Sestavu si lze prohlédnout v několika různých kontextech s různými výsledky. 

FILTRY SESTAVY 
Sestava umožňuje použít následující filtry: 

• Skupina: Umožňuje omezit výsledky na základě uživatelů, kteří náleží do určité skupiny. 

• Kategorie klasifikace: Umožňuje omezit zobrazované aktivity na ty, které patří do určité kategorie 

klasifikace. 

• Sekce: Umožňuje omezit zobrazované aktivity na ty, které patří do určité sekce (týden, téma nebo složka). 

• Uživatel: Umožňuje omezit sestavu na údaje o vybraném uživateli. 

• Distribuce klasifikace: Umožňuje omezit zobrazované klasifikace na větší než zadané číslo a menší než 

zadané číslo. 

• Aktivity, které mají být zobrazeny: Umožňuje omezit zobrazované aktivity na pouze klasifikované aktivity 

nebo všechny aktivity v kurzu. 

Distribuce zapojení posluchače 
Tato sestava odhaluje, jak velká část zapojení posluchače je zachycena v rámci každé distribuce klasifikace.(např. 

Kolik zobrazení/příspěvků, jejichž klasifikace jsou v rozmezí 50-60 %, studenti vygenerují? Kolik zobrazení/příspěvků, 

jejichž klasifikace jsou v rozmezí 90-100%, studenti vygenerují?) 
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FILTRY SESTAVY 
Sestava umožňuje použít následující filtry: 

• Skupina: Umožňuje omezit výsledky na základě uživatelů, kteří náleží do určité skupiny. 

• Uživatel: Umožňuje omezit sestavu na údaje o vybraném uživateli. 

• Rozsah dat: Umožňuje zobrazit data pro zobrazení/příspěvky, které se vyskytly mezi určitým datem 

zahájení a ukončení. 

• Prezentované zobrazení: Která data se zobrazují? 

• Zobrazení – zobrazení aktivit 

• Příspěvky – příspěvky aktivit 

Trendy zapojení posluchače 
Tato sestava odhaluje celkový počet zobrazení nebo příspěvků uživatelů během časového rozmezí. Lze 

sledovat, kdy studenti jsou (nebo nejsou) zapojeni do kurzu. 

FILTRY SESTAVY 
Sestava umožňuje použít následující filtry: 

• Skupina: Umožňuje omezit sestavu na základě uživatelů, kteří náleží do určité skupiny. 

• Uživatel: Umožňuje omezit sestavu na údaje o vybraném uživateli. 

• Rozsah dat: Ukazuje zobrazení nebo příspěvky pro kurz mezi určitým datem zahájení a datem ukončení. 

• Prezentované zobrazení: Která data se zobrazují? 

• Zobrazení – zobrazení aktivit 

• Příspěvky – příspěvky aktivit 

Klasifikace posluchače pomocí podrobných informací o zapojení 
Tato sestava odhaluje klasifikaci posluchače v rámci aktivity, kurzu nebo série kurzů. Akumulovaná klasifikace 

posluchače je reprezentována pruhovým grafem. Pokud podržíte kurzor nad grafem, zobrazí se celkový počet 

zobrazení a příspěvků (zapojení) v kontextu klasifikace. 

Sestavu si lze prohlédnout v několika různých kontextech s různými výsledky. 

FILTRY SESTAVY 
Sestava umožňuje použít následující filtry: 

• Skupina: Umožňuje omezit výsledky na základě uživatelů, kteří náleží do určité skupiny. 

• Kategorie klasifikace: Umožňuje omezit výsledky na aktivity v určité kategorii klasifikace. 
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• Sekce: Umožňuje omezit zobrazované aktivity na ty, které patří do určité sekce (týden, téma nebo složka). 

• Aktivity: Umožňuje omezit sestavu na údaje o určité aktivitě. 

• Distribuce klasifikace: Umožňuje omezit zobrazované klasifikace na větší než zadané číslo a menší než 

zadané číslo. 

Sestavy výjimek 

Sestavy výjimek používají učitelé ke sledování toho, kteří studenti se nezapojují do aktivit v kurzu a možná tedy 

potřebují pomoc. Tyto sestavy se zaměřují na studenty, u kterých chybí informace. Například na ty, kteří 

nepřidali příspěvek na fórum nebo wiki. 

Základní filtry 
Ve všech sestavách kurzů jsou k dispozici následující základní filtry: 

• Kategorie klasifikace: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze 
údaje pro sadu aktivit v rámci určité kategorie klasifikace v centru klasifikací kurzu. Možnost „Kategorie 
kurzu“ v rozevírací nabídce odkazuje na kategorii celkové klasifikace pro kurz. Pokud je 
k filtru Kurz přistupováno na úrovni webu, musí být nastaven pro použití tohoto filtru. 

• Sekce: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro aktivity, které 
spadají do specifické sekce kurzu. Sekce se vztahuje buďto k tématu, týdnu nebo složce, v závislosti na 
formátu kurzu. Pokud je k filtru Kurz přistupováno na úrovni webu, musí být nastaven pro použití tohoto filtru. 

• Skupina: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro množinu 
uživatelů v rámci určité skupiny v kurzu. Pokud je k filtru Kurz přistupováno na úrovni webu, musí být 
nastaven pro použití tohoto filtru. 

• Uživatel: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro určitého 
uživatele v rámci kurzu. 

Klasifikace aktivity 
Sestava Klasifikace aktivity poskytuje učiteli přehled všech uživatelů a těch aktivit, pro které ještě neobdrželi 

klasifikaci. Tato sestava zobrazí pouze aktivity, které mohou být skutečně hodnoceny. 

FILTRY SPECIFICKÉ PRO SESTAVU 
Sestava nabízí k použití následující specifické filtry: 

• Aktivity: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro určitou 
aktivitu v rámci kurzu. 

• Typ aktivity: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro 
vybraný typ aktivity. 
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Zobrazení aktivity 
Sestava Zobrazení aktivity poskytuje učiteli pohled na všechny aktivity v kurzu, které si student alespoň jednou 

nezobrazil. 

FILTRY SPECIFICKÉ PRO SESTAVU 
Sestava nabízí k použití následující specifické filtry: 

• Aktivity: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro určitou 

aktivitu v rámci kurzu. 

• Naposledy zobrazeno: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze 

údaje pro aktivity v kurzu, které si uživatel naposled zobrazil po určitém datu a čase, před určitým datem 

a časem nebo mezi dvěma určenými daty a časy. Výchozí nastavení: „bylo nejdříve“ v dnešní datum minus 

sedm dní a „bylo nejpozději“ v dnešní datum. 

Příspěvky úkolu 
Sestava Příspěvky úkolu poskytuje učiteli zobrazení všech úkolů v kurzu, ke kterým ještě student neodeslal 

příspěvek. 

FILTRY SPECIFICKÉ PRO SESTAVU 
Sestava nabízí k použití následující specifické filtry: 

• Úkol: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro určitý úkol 

v rámci kurzu. 

• Termín splnění: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro 

úkoly v kurzu s termínem splnění po určitém datu a čase, před určitým datem a časem nebo mezi dvěma 

určenými daty a časy. 

• Datum odeslání: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro 

úkoly, ke kterým uživatel neodeslal příspěvek po určitém datu a čase, před určitým datem a časem nebo 

mezi dvěma určenými daty a časy. Výchozí nastavení: „bylo nejdříve“ v dnešní datum minus sedm dní 

a „bylo nejpozději“ v dnešní datum. 

Příspěvky ve fóru 
Sestava Příspěvky ve fóru poskytuje učiteli přehled o uživatelích a o fórech, ve kterých nezveřejnili žádný 

příspěvek. 
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FILTRY SPECIFICKÉ PRO SESTAVU 
Sestava nabízí k použití následující specifické filtry: 

• Fórum: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro určité 

fórum v rámci kurzu. 

• Naposledy zveřejněno: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze 

údaje pro fóra, do kterých uživatel nepřidal příspěvek po určitém datu a čase, před určitým datem a časem 

nebo mezi dvěma určenými daty. Výchozí nastavení: „bylo nejdříve“ v dnešní datum minus sedm dní 

a „bylo nejpozději“ v dnešní datum. 

Příspěvky v glosáři 
Sestava Příspěvky v glosáři poskytuje učiteli rychlé zobrazení všech uživatelů, kteří nepřidali příspěvek do 

glosáře v rámci kurzu. 

FILTRY SPECIFICKÉ PRO SESTAVU 
Sestava nabízí k použití následující specifické filtry: 

• Glosář: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro určitý 

glosář v rámci kurzu. 

• Naposledy zveřejněno: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze 

údaje pro glosáře, ve kterých uživatel nepřidal příspěvek po určitém datu a čase, před určitým datem 

a časem nebo mezi dvěma určenými daty. Výchozí nastavení: „bylo nejdříve“ v dnešní datum minus sedm 

dní a „bylo nejpozději“ v dnešní datum. 

Výsledky 
Sestava Výsledky poskytuje učiteli přehled studentů, kteří nedosáhli předpokládaného výsledku v rámci kurzu. 

FILTRY SPECIFICKÉ PRO SESTAVU 
Sestava nabízí k použití následující specifické filtry: 

• Aktivity: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro určitou 

aktivitu v rámci kurzu. 

• Klasifikováno: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro 

aktivity, které byly klasifikovány po určitém datu a čase, před určitým datem a časem nebo mezi dvěma 

určenými daty. 
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Příspěvky kvízu 
Sestava Příspěvky kvízu poskytuje učiteli přehled studentů, kteří neuskutečnili žádný pokus o absolvování kvízů 
v rámci kurzu. 

FILTRY SPECIFICKÉ PRO SESTAVU 
Sestava nabízí k použití následující specifické filtry: 

• Kvíz: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro určitý kvíz 
v rámci kurzu. 

• Časové razítko pokusu: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze 
údaje pro kvízy, u nichž se uživatel nepokusil o absolvování po určitém datu a čase, před určitým datem 
a časem nebo mezi dvěma určenými daty. Výchozí nastavení: „bylo nejdříve“ v dnešní datum minus sedm 
dní a „bylo nejpozději“ v dnešní datum. 

SCORM 
Sestava SCORM poskytuje učiteli přehled studentů, kteří neuskutečnili žádný pokus o absolvování balíčků 
SCORM v rámci kurzu. 

FILTRY SPECIFICKÉ PRO SESTAVU 
Sestava nabízí k použití následující specifické filtry: 

• SCORM balíček: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro 
určitý balíček SCORM v rámci kurzu. 

• Poslední přístup: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro 
balíčky SCORM, ke kterým uživatel nepřistupoval po určitém datu a čase, před určitým datem a časem 
nebo mezi dvěma určenými daty a časy. Výchozí nastavení: „bylo nejdříve“ v dnešní datum minus sedm 
dní a „bylo nejpozději“ v dnešní datum. 

Příspěvky wiki 
Sestava Příspěvky wiki poskytuje učiteli přehled studentů, kteří nepřidali žádné příspěvky do wiki v rámci kurzu. 

FILTRY SPECIFICKÉ PRO SESTAVU 
Sestava Příspěvky wiki nepoužívá filtr Kategorie klasifikace, ale nabízí k použití následující specifické filtry: 
• Wiki: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro určitou wiki 

v rámci kurzu. 
• Naposledy zveřejněno: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze 

údaje pro wiki, do kterých uživatel nepřidal příspěvek po určitém datu a čase, před určitým datem a časem 
nebo mezi dvěma určenými daty. Výchozí nastavení: „bylo nejdříve“ v dnešní datum minus sedm dní 
a „bylo nejpozději“ v dnešní datum. 
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Sestavy zobrazení posluchačů 

Sestavy zobrazení posluchačů jsou využívány učiteli k zobrazení informací o tom, co určití studenti dělají 

v rámci kurzu, a ke sledování pokroku jednotlivců. Tyto sestavy mají jedinečné rozhraní, díky kterému se 

sestavy zaměřují na studenty a poskytují učiteli možnost rychlého přechodu mezi studenty. 

Základní filtry 
Ve všech sestavách kurzů jsou k dispozici následující základní filtry: 

• Kategorie klasifikace: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje 

pro sadu aktivit v rámci určité kategorie klasifikace v centru klasifikací kurzu. Možnost „Kategorie 

kurzu“ v rozevírací nabídce odkazuje na kategorii celkové klasifikace pro kurz. Pokud je k 

filtru Kurz přistupováno na úrovni webu, musí být nastaven pro použití tohoto filtru. 

• Sekce: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro aktivity, které 

spadají do specifické sekce kurzu. Sekce se vztahuje buďto k tématu, týdnu nebo složce, v závislosti na 

formátu kurzu. Pokud je k filtru Kurz přistupováno na úrovni webu, musí být nastaven pro použití tohoto filtru. 

 

Sestavy zobrazení posluchačů nabízejí také navigační prvek v pravém horním rohu sestavy. Uživatelská 

navigace poskytuje rychlý způsob, jak přecházet mezi uživateli v kurzu, abyste si zobrazili sestavu 

s informacemi o nich. Kliknutím na odkaz Předchozí uživatel se vrátíte do sestavy předchozího uživatele 

v seznamu. Kliknutím na odkaz Další uživatel přejdete do sestavy následujícího uživatele v seznamu. Použít lze 

také rozevírací nabídku, která umožňuje přeskočit na určitého uživatele v kurzu. Během přecházení mezi 

uživateli zůstává nastavení filtrů sestavy pro každého uživatele stejné, což poskytuje rychlé zobrazení stejných 

dat pro každého uživatele pro adekvátní srovnání. 

Klasifikace aktivity 
Sestava Klasifikace aktivity poskytuje jednoduché zobrazení klasifikací aktivit v kurzu pro vybraného uživatele. 

FILTRY SPECIFICKÉ PRO SESTAVU 
Sestava nabízí k použití následující specifické filtry: 

• Aktivity: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro určitou 

aktivitu v rámci kurzu. 

• Typ aktivity: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro 

vybraný typ aktivity v kurzu. 
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Zobrazení aktivity 
Sestava Zobrazení aktivity poskytuje rychlý pohled na počet zobrazení každé aktivity v kurzu, kterou uživatel 

vykonával. To učitelům poskytuje představu o tom, které zdroje nebo aktivity v kurzu jsou oblíbené nebo 

nejpoužívanější pro jednotlivé studenty. 

FILTRY SPECIFICKÉ PRO SESTAVU 
Sestava nabízí k použití následující specifické filtry: 

• Aktivity: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro určitou 

aktivitu v rámci kurzu. 

• Naposledy zobrazeno: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze 

údaje pro aktivity v kurzu, které si uživatel naposled zobrazil po určitém datu a čase, před určitým datem 

a časem nebo mezi dvěma určenými daty a časy. Výchozí nastavení: „bylo nejdříve“ v dnešní datum minus 

sedm dní a „bylo nejpozději“ v dnešní datum. 

Příspěvky úkolu 
Sestava Příspěvky úkolu poskytuje učiteli zobrazení všech příspěvků úkolu pro studenta v kurzu. 

FILTRY SPECIFICKÉ PRO SESTAVU 
Sestava nabízí k použití následující specifické filtry: 

• Úkol: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro určitý úkol 

v rámci kurzu. 

• Termín splnění: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro 

úkoly v kurzu s termínem splnění po určitém datu a čase, před určitým datem a časem nebo mezi dvěma 

určenými daty a časy. 

• Datum odeslání: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro 

úkoly, které byly odeslány po určitém datu a čase, před určitým datem a časem nebo mezi dvěma 

určenými daty a časy. Výchozí nastavení: „bylo nejdříve“ v dnešní datum minus sedm dní a „bylo 

nejpozději“ v dnešní datum. 

Příspěvky ve fóru 
Sestava Příspěvky ve fóru poskytuje učiteli přehled o počtu příspěvků, které student přidal v každém fóru kurzu. 
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FILTRY SPECIFICKÉ PRO SESTAVU 
Sestava nabízí k použití následující specifické filtry: 

• Fórum: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro určité 

fórum v rámci kurzu. 

• Naposledy zveřejněno: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze 

údaje pro fóra, ve kterých uživatel přidal příspěvek po určitém datu a čase, před určitým datem a časem 

nebo mezi dvěma určenými daty. Výchozí nastavení: „bylo nejdříve“ v dnešní datum minus sedm dní 

a „bylo nejpozději“ v dnešní datum. 

Příspěvky v glosáři 
Sestava Příspěvky v glosáři poskytuje učiteli přehled o počtu příspěvků, které student přidal do každého glosáře 

kurzu. 

FILTRY SPECIFICKÉ PRO SESTAVU 
Sestava nabízí k použití následující specifické filtry: 

• Glosář: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro určitý 

glosář v rámci kurzu. 

• Naposledy zveřejněno: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze 

údaje pro glosáře, ve kterých uživatel přidal příspěvek po určitém datu a čase, před určitým datem 

a časem nebo mezi dvěma určenými daty. Výchozí nastavení: „bylo nejdříve“ v dnešní datum minus sedm 

dní a „bylo nejpozději“ v dnešní datum. 

Výsledky 
Sestava Výsledky poskytuje učiteli klasifikaci výsledku studenta podle aktivity pro kurz. 

FILTRY SPECIFICKÉ PRO SESTAVU 
Sestava nabízí k použití následující specifické filtry: 

• Aktivity: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro určitou 

aktivitu v rámci kurzu. 

• Klasifikováno: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro 

aktivity, které byly klasifikovány po určitém datu a čase, před určitým datem a časem nebo mezi dvěma 

určenými daty. Výchozí nastavení: „bylo nejdříve“ v dnešní datum minus sedm dní a „bylo 

nejpozději“ v dnešní datum. 
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Příspěvky kvízu 
Sestava Příspěvky kvízu poskytuje učiteli údaje o všech pokusech o absolvování kvízu včetně klasifikací, které 
student dosáhl v kurzu. 

FILTRY SPECIFICKÉ PRO SESTAVU 
Sestava nabízí k použití následující specifické filtry: 

• Kvíz: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro určitý kvíz 
v rámci kurzu. 

• Časové razítko pokusu: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze 
údaje pro pokusy o absolvování kvízu, které byly uskutečněny po určitém datu a čase, před určitým datem 
a časem nebo mezi dvěma určenými daty. Výchozí nastavení: „bylo nejdříve“ v dnešní datum minus sedm 
dní a „bylo nejpozději“ v dnešní datum. 

Nedávná aktivita 
Sestava Nedávná aktivita poskytuje učiteli údaje o nedávné aktivitě pro studenta v kurzu. 

FILTRY SPECIFICKÉ PRO SESTAVU 
Sestava nabízí k použití následující specifické filtry: 

• Aktivity: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro určitou 
aktivitu v rámci kurzu. 

• Časové razítko: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro 
aktivitu, která proběhla po určitém datu a čase, před určitým datem a časem nebo mezi dvěma určenými daty 
a časy. Výchozí nastavení: „bylo nejdříve“ v dnešní datum minus sedm dní a „bylo nejpozději“ v dnešní datum. 

SCORM 
Sestava SCORM poskytuje učiteli zobrazení všech pokusů o absolvování modulů SCORM a sekcí SCO, které 

student v kurzu učinil. 

FILTRY SPECIFICKÉ PRO SESTAVU 
Sestava nabízí k použití následující specifické filtry: 

• SCORM balíček: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro 
určitý balíček SCORM v rámci kurzu. 

• Poslední přístup: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro 
balíčky SCORM s posledními přístupy po určitém datu a čase, před určitým datem a časem nebo mezi 
dvěma určenými daty a časy. Výchozí nastavení: „bylo nejdříve“ v dnešní datum minus sedm dní a „bylo 
nejpozději“ v dnešní datum. 
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Příspěvky wiki 
Sestava Příspěvky wiki poskytuje učiteli přehled o počtu příspěvků, které student přidal do každé wiki v kurzu. 

FILTRY SPECIFICKÉ PRO SESTAVU 
Sestava Příspěvky wiki nepoužívá filtr Kategorie klasifikace, ale nabízí k použití následující specifické filtry: 

• Wiki: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro určitou wiki 

v rámci kurzu. 

• Naposledy zveřejněno: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze 

údaje pro wiki, ve kterých uživatel přidal příspěvek po určitém datu a čase, před určitým datem a časem 

nebo mezi dvěma určenými daty. Výchozí nastavení: „bylo nejdříve“ v dnešní datum minus sedm dní 

a „bylo nejpozději“ v dnešní datum. 

Sestavy porovnání 

Sestavy porovnání pomáhají učiteli a dalším manažerům kurzů soustředit se na srovnání mezi kurzy, aktivitami 

kurzů a výkonnost studentů v rámci jejich kurzů.  

Souhrny kurzu 
Sestava Souhrny kurzu umožňuje administrátorům, instruktorům nebo studentům vzájemně porovnávat 

souhrnná data různých kurzů. Souhrnná data v těchto sestavách zahrnují sloupce tabulky pro kategorii kurzu, 

kurz, klasifikaci, dokončení, četnost zapojení a vzor aktivit. 

FILTRY SPECIFICKÉ PRO SESTAVU 
Sestava nabízí k použití následující specifické filtry: 

• Kurz: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro určitý kurz. 

• Kategorie: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro určitou 

kategorii. 

Souhrny účastníka 
Sestava Souhrny účastníka umožňuje administrátorům a instruktorům porovnávat určité uživatele napříč 

webem nebo kurzem. Souhrnná data v těchto sestavách zahrnují sloupce tabulky pro účastníka kurzu, kategorii 

kurzu, kurz, klasifikaci, dokončení, četnost zapojení a vzor aktivit. 
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FILTRY SPECIFICKÉ PRO SESTAVU 
Sestava nabízí k použití následující specifické filtry: 

• Účastníci: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro 

určitého účastníka. 

• Globální skupiny: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro 

určitou globální skupinu. 

Porovnání účastníků  
Sestava porovnání účastníků umožňuje administrátorům a instruktorům porovnávat souhrnná data různých 

uživatelů v rámci jednoho kurzu. K této sestavě lze přistupovat pouze na úrovni kurzu. Souhrnná data v těchto 

sestavách zahrnují sloupce tabulky pro účastníka kurzu, aktivitu, klasifikaci, dokončení, zapojení a vzor aktivit. 

FILTRY SPECIFICKÉ PRO SESTAVU 
Sestava nabízí k použití následující specifické filtry: 

• Účastníci: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro 

určitého účastníka v rámci kurzu. 

• Globální skupiny: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro 

určitou globální skupinu. 

Porovnání aktivit 
Sestava Porovnání aktivit umožňuje administrátorům a instruktorům porovnávat souhrnná data různých aktivit 

kurzu v rámci jednoho kurzu. Podobně jako Porovnání účastníků i tato sestava je přístupná pouze na úrovni 

kurzu. Souhrnná data v těchto sestavách zahrnují sloupce tabulky pro aktivitu kurzu, účastníka, klasifikaci, 

dokončení a zapojení. 

FILTRY SPECIFICKÉ PRO SESTAVU 
Sestava nabízí k použití následující specifické filtry: 

• Kurz: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro určitý kurz. 

• Kategorie: Nastavením tohoto filtru lze omezit výsledky sestavy tak, že se zobrazí pouze údaje pro určitou 

kategorii. 
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Personalized Learning Designer: Přehled 

Nástroj Personalized Learning Designer (PLD) nabízí instruktorům schopnost vytvářet a upravovat jedno nebo 
více „pravidel“ v rámci kurzu. Pravidla označují aktivační události v kurzu, na jejichž základě Joule automaticky 
provádí určité akce. 

Instruktoři tak mohou vytvářet četná pravidla, která budou fungovat jako agenti jejich jménem. Pravidlo může 
například sledovat „rizikové“ klasifikace a zasílat zprávy klíčovým osobám v životě studenta. Pravidlo může také 
povzbudit studenty ke zlepšení sledováním dokončení aktivit. Kombinování různých událostí, podmínek a akcí 
v rámci kurzu do pravidel dává instruktorům širokou škálu možností. 

Scénáře použití nástroje Personalized Learning Designer 

• Poté, co student Abraham získá 55 % v kvízu, obdrží automatický e-mail a několika specifickými návrhy od 
instruktora. 

• Student Barry odešle kvíz, který je automaticky klasifikován. Jeho klasifikace je „D“ a je automaticky 
přesměrován na lekci s doplňujícím obsahem na dané téma. 

• Profesorka Saturnová hodně četla o pozitivní motivaci. Během prázdnin vytvořila řadu pravidel, která 
rozesílají pozitivní zprávy studentům, pokud jejich akce a klasifikace splní určitá kritéria. 

• Děkan Strict vytvořil odstrašující soubor PDF, který popisuje, jaká disciplinární opatření budou uvalena na 
ty, kdo se dopustí plagiátorství. Nyní kdykoliv studenti odesílají své práce, jsou přesměrováni na zdroj 
kurzu, který si vynutí automatické stažení tohoto souboru. 

• Student Jean je v kurzu, který začíná a končí během různých období roku. Každý prvek tohoto kurzu je 
navržen tak, aby byl otevřen na základě úspěšného dokončení toho předchozího. Když si student vede 
špatně, je mu uloženo více aktivit na stejné téma, a když uspěje, přechází na další tématickou oblast. 

• Barry, Abraham a Jean jsou v téže třídě Econ, ale když se přihlásí do kurzu, zobrazí se jim odlišné aktivity. 
Je tomu tak proto, že jim byl automaticky dán k dispozici různý obsah na základě jejich předchozích 
a aktuálních hodnocení. 

 

Personalized Learning Designer: Dokumentace studenta 

Studentům v kurzu se nikdy nezobrazují žádná pravidla, jsou pouze příjemci akcí prováděných těmito pravidly. 

Níže si můžete prohlédnout seznam akcí, které můžete obdržet prostřednictvím nástroje Personalized Learning 
Designer: 

• Výstraha: V rámci prohlížeče kurzu se zobrazí zpráva, která vyžaduje vaši pozornost před tím, než budete 
moci pokračovat. 

• E-mail: Do vaší e-mailové schránky je zaslán e-mail s personalizovanou zprávou kurzu. 
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• Přejít na aktivitu: Budete automaticky přesměrováni na jiný zdroj nebo aktivitu v rámci kurzu. 
• Přejít na adresu URL: Budete odesláni na určitou adresu URL. 
• Kódy uvolnění: Můžete si zobrazit (nebo ztratit práva k zobrazení) určitý obsah kurzu, který je označen 

určitým kódem uvolnění. 
• Přidat/odebrat uživatele ze skupiny: Na základě vaší interakce v kurzu můžete být přidáni nebo odebráni 

z určitých skupin kurzu. 

Personalized Learning Designer: Dokumentace učitele 

Personalized Learning Designer (PLD) je k dispozici prostřednictvím bloku Nastavení. 
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Alternativně v režimu úprav mohou učitelé přejít do PLD kliknutím na ikonu PLD. 

Obě akce vedou na souhrnnou stránku Pravidla. 

 

Souhrnná stránka Pravidla 
Na stránce Pravidla je uveden seznam všech existujících pravidel. Ta mohou být filtrována s použitím rozevíracích 
nabídek. První nabídka filtruje pravidla, která patří k jedné nebo ke všem aktivitám. Druhá nabídka filtruje typ 
události, která se ověřuje pravidlem (např. Aktivita dokončena, Aktivita klasifikována, Aktivita zobrazena atd.). 
Existující pravidla mohou být upravena nebo odstraněna kliknutím na ikonu, která se podobá ozubenému kolu. 

Chcete-li vytvořit nové pravidlo, klikněte na tlačítko Přidat pravidlo. 

Příklady pravidel 
• Pokud je zobrazen kvíz, ale posluchač si nepřečetl určitou lekci, zobrazí se výstraha s pokynem k jejímu 

přečtení, než vypracuje daný kvíz. 
• Pokud posluchač odešle kvíz a klasifikace je nižší než 70 %, bude uvolněn pomocný obsah a posluchač 

bude informován, že k němu má přístup. 
• Pokud posluchač odešle kvíz a jeho hodnocení je vyšší nebo rovno 90 %, bude uvolněna další lekce. 
• Pokud posluchač odešle kvíz a klasifikace je nižší než 50 %, bude vyučujícím v kurzu odeslán e-mail 

s upozorněním, že může být potřebný jejich zásah. 

• Když je zobrazeno fórum, zobrazí výstraha s instrukcemi, kterou by posluchač neměl přehlédnout. 

Vytvořit/upravit pravidlo 
Na příslušných kartách určete události, podmínky a akce pravidla. 

Karta Události 
Události určují, kdy bude pravidla spuštěno. Pokud uživatelé aktivují kteroukoli z určených událostí, pak pokud 
jsou splněny příslušné podmínky, spustí se akce. 

Chcete-li přidat událost, vyberte alespoň typ události a aktivity a poté klikněte na tlačítko Přidat. 
K dispozici jsou následující typy událostí. Mějte na paměti, že ne všechny typy událostí jsou použitelné pro 
všechny typy aktivit a zdrojů. 

• Aktivita dokončena: Je aktivována, když je aktivita označena jako dokončená na základě 
předkonfigurovaného kritéria dokončení. Vyžaduje, aby bylo pro web Joule a v kurzu povoleno sledování 
dokončení. 

• Aktivita klasifikována: Je aktivována, když je aktivitě přidělena klasifikace. K tomu může dojít 
automaticky (například při odeslání kvízu), nebo ručně (když je klasifikace zadána vyučujícím). Mějte na 
paměti, že uživatel aktivující událost (např. instruktor) nemusí být tentýž, jako příjemce klasifikace. 
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• Aktivita zobrazena: Je aktivována, když jsou aktivita nebo zdroj zobrazeny. Například když posluchač 
klikne na kvíz, je aktivována událost zobrazení. 

• Kvíz nebo úkol odeslán: Je aktivována, když je odeslán kvíz nebo úkol (např. když uživatel dokončí úkol 
nebo když klikne na tlačítko odeslání kvízu). Může být využita k uvolnění nového obsahu bez čekání, než 
budou ručně klasifikované položky klasifikovány. 

• Odpověď fóra: Je aktivována, když uživatel odpoví na téma fóra nebo na odpověď jiného uživatele na 
téma fóra. 

• Příspěvek k tématu fóra: Je aktivována, když uživatel přidá nové téma do fóra. 
• Uživatel přidán do skupiny: Je aktivována poté, co je uživatel přidán do skupiny, ať ručně, nebo 

automaticky jiným pravidlem nástroje Personalized Learning Designer či automaticky přes Conduit. 
• Uživatel odebrán ze skupiny: Je aktivována, jestliže je uživatel odebrán ze skupiny, ať už ručně, nebo 

automaticky jiným pravidlem nástroje Personalized Learning Designer či automaticky přes Conduit. 
• Kurz navštíven: Je aktivována, když uživatel vstoupí do kurzu poprvé během daného dne. Opuštění kurzu 

a návštěva jiných kurzů a stránek systému Joule aktivační událost resetuje. 
• Změna klasifikace kurzu: Je aktivována, když se v centru klasifikací změní celková klasifikace kurzu 

(typicky proto, že určitá aktivita obdrží klasifikaci). 
• Určité datum a čas: Je aktivována v naplánované datum a čas. Toto datum může být nastaveno 

v budoucnu pro kontrolu podmínek v daném budoucím bodě v čase. Tato událost nemá aktivační aktivitu. 
• Opakovaná událost: Je aktivována v plánovaná data a časy. Tato událost může být naplánována tak, aby 

k ní docházelo denně nebo týdně v určitou denní dobu. 

 

 

Událost Změna klasifikace kurzu a události týkající se aktivit by měly být používány spolu s akcemi kurzu, 

respektive aktivity. 

Karta Podmínky (volitelná) 
Podmínky určují, zda se při výskytu události budou aktivovat akce. Nejsou-li zadány žádné podmínky, budou se 

akce spouštět vždy, když k události dojde. 

Podmínku můžete přidat volbou typu podmínky a poté kliknutím na tlačítko Přidat. Zobrazí se dialogové okno, 

v němž lze provést dodatečnou konfiguraci. 

K dispozici jsou následující typy podmínek: 

• Aktivita zobrazena: Kontroluje, zda byly aktivita či zdroj zobrazeny uživatelem, který aktivoval dané pravidlo. 

• Aktivita dokončena: Kontroluje, zda byla aktivita označena jako dokončená pro uživatele, který aktivoval 

dané pravidlo. Vyžaduje, aby bylo pro web Joule a v kurzu povoleno sledování dokončení. 
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• Rozsah klasifikace aktivity: Kontroluje, zda klasifikace pro aktivitu spadá do nakonfigurovaného rozmezí. 

Pro aktivity, které umožňují vícenásobné příspěvky, je používána celková klasifikace aktivity a ne nutně 

klasifikace nejnovějšího příspěvku. 

• Kontrola role uživatele: Kontroluje, zda je uživatel, který aktivoval událost, členem určité role. To může 

být užitečné, chcete-li zabránit, aby se některá pravidla aktivovala pro vyučující. 

• Kontrola členství ve skupině: Kontroluje, zda je uživatel členem určité skupiny. 

• Rozsah klasifikace kurzu: Kontroluje, zda klasifikace kurzu spadá do určitého rozmezí. 

• Přihlášení do kurzu: Kontroluje, zda se uživatel přihlásil do kurzu, nebo nikoliv, v rámci určeného počtu dní. 

• Kontrola data: Kontroluje, zda k události došlo před, nebo po určeném datu. 

Karta Akce 
Akce jsou prováděny, Pokud dojde k určité události a jsou splněny určené podmínky. 

Chcete-li přidat akci, vyberte typ akce a poté klikněte na tlačítko Přidat. Zobrazí se dialogové okno, v němž lze 

provést dodatečnou konfiguraci. 

K dispozici jsou následující typy akcí: 

• Zobrazit výstrahu: Aktivujícímu uživateli bude zobrazen určený text v javascriptovém okně výstrahy ve 
standardním prohlížeči. Uživatel musí výstrahu potvrdit, aby mohl pokračovat. 

• Odeslat e-mail: Z webového serveru bude odeslána e-mailová zpráva se zadanými parametry konfigurace. 
• Přejít na aktivitu: Odešle uživatele přímo k určité aktivitě nebo zdroji v kurzu. 
• Přejít na adresu URL: Odešle uživatele na jiný web (nebo dokonce stránku kurzu nebo webu) na zadanou 

adresu URL. 
• Odemknout kód uvolnění: Zpřístupní obsah, který je chráněn zadaným kódem uvolnění, uživateli, který 

toto pravidlo aktivoval. 
• Zamknout kód uvolnění: Znepřístupní obsah, který je chráněn zadaným kódem uvolnění, pro uživatele, 

který toto pravidlo aktivoval. 
• Přidat uživatele do skupiny: Zahrne uživatele do určité skupiny kurzu. 
• Odebrat uživatele ze skupiny: Odebere uživatele z určité skupiny kurzu. 

Příklady pravidel nástroje Personalized Learning Designer 

Zaslat e-mail, když je dokončena určitá aktivita 
1. Vyberte položku „Aktivita dokončena“ jako aktivační událost. 

2. Vyberte typ aktivity, kterou sledujete (např. Úkol). 

3. Vyberte určitou aktivitu, kterou sledujete (např. „Závěrečný kvíz“). 

4. Vyberte možnost „Odeslat e-mail“ jako událost akce. 

5. Přidejte „Tvůrce akce“ jako příjemce. 
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6. Vytvořte e-mailovou zprávu, jejímž příjemce je „Tvůrce akce“. Do textu e-mailu přidejte upozornění jako např. 

„Důležitá zpráva: ((student_firstname)) ((student_lastname)) právě dokončil aktivitu ((activity_name))." 

Zaslat e-mail poté, co je aktivita klasifikována 
1. Vyberte položku „Aktivita klasifikována“ jako aktivační událost. 

2. Vyberte typ aktivity, kterou chcete klasifikovat (např. Úkol). 

3. Zvolte položku „Jakákoliv typu“ namísto konkrétního úkolu. 

4. Vyberte další typ aktivity, kterou chcete klasifikovat (např. Kvíz). 

5. Zvolte položku „Jakákoliv typu“ namísto konkrétního kvízu. 

6. Vytvořte e-mail jako událost akce. 

7. Přidejte „Tvůrce akce“ a „Posluchače“ jako příjemce. 

8. Do textu e-mailu vložte upozornění jako např.: „Dobrý den ((student_firstname)). Aktivita: ((activity_name)) 

byla klasifikována a vaše skóre je ((grade_percent_raw)).” 

Osobní přivítání po zobrazení aktivity 
1. Vyberte položku „Aktivita zobrazena“ jako aktivační událost. 

2. Vyberte položku „Stránka“ jako typ aktivity, která aktivuje událost. 

3. Vyberte položku „Cílové hodnoty kurzu“ jako konkrétní aktivační událost. 

4. Vyberte možnost „Zobrazit výstrahu“ jako typ akce. 

5. Vytvořte zprávu jako událost akce. 

6. Do textu výstrahy vložte vhodnou zprávu jako např.: „Dobrý den ((student_firstname)). Děkujeme za 

zobrazení aktivity ((activity_name)), která bude rozhodující součástí zkoušky dne 15. ledna.” 

Zaslat e-mail o přidání studenta do skupiny 
1. Vyberte možnost „Uživatel přidán do skupiny“ jako aktivační událost. 

2. Vyberte konkrétní skupinu (např. Laboratoř sekce C). 

3. Vytvořte e-mail jako událost akce. 

4. Přidejte „Tvůrce akce“ jako příjemce. 

5. Do textu e-mailu vložte vhodnou zprávu jako např.: Dobrý den, ((student_firstname)) ((student_lastname)) 

byl právě přidán do skupiny Laboratoř Sekce C.” 

Zaslat e-mail o odebrání studenta ze skupiny 
1. Vyberte možnost „Uživatel odebrán ze skupiny“ jako aktivační událost. 

2. Vyberte konkrétní skupinu (např. Laboratoř sekce H). 

3. Vytvořte e-mail jako událost akce. 

4. Přidejte „Tvůrce akce“ jako příjemce. 

5. Do textu e-mailu vložte vhodnou zprávu jako např.: Dobrý den, ((student_firstname)) ((student_lastname)) 

byl právě odebrán ze skupiny Laboratoř Sekce H.” 
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Přivítání studenta zpět do kurzu 
1. Vyberte položku „Kurz navštíven“ coby aktivační událost. 

2. Vyberte možnost „Zobrazit výstrahu“ jako událost akce. 

3. Do textu výstrahy vložte upozornění jako např.: „Vítejte zpět v kurzu, ((student_firstname))!” 

Zaslat e-mail po změně klasifikace aktivity 
1. Vyberte možnost „Změna klasifikace kurzu“ jako typ akce. 

2. Vyberte možnost „Rozsah klasifikace kurzu“ jako typ podmínky. 

3. Zvolte rozsah klasifikace pro aktivaci akce (např. Klasifikace je větší než nebo rovna 0 %, Klasifikace je 

menší než 70 %). 

4. Vyberte možnost „Odeslat e-mail“ jako typ akce. 

5. Jako příjemce e-mailu přidejte „Posluchače“ a „Tvůrce akce“. 

6. Do textu e-mailu vložte vhodnou zprávu jako např.: Dobrý den. ((student_firstname)) ((student_lastname)) 

se aktuálně nachází v rizikovém intervalu klasifikace v kurzu s klasifikací ((course_grade_percent)). 

Použití „Kontroly role uživatele“ jako podmínky 
(Scénář: Chcete zabránit tomu, aby se pravidlo uplatnilo na učitele.) 

1. Vyberte možnost „Kontrola role uživatele“ jako událost podmínky. 

2. Nakonfigurujte Aktivující uživatel „je“ v roli: „Student“. 

Použití „Kontroly členství ve skupině“ jako podmínky 
(Scénář: Chcete pravidlo použít výhradně pro určitou skupinu studentů.) 

1. Vyberte možnost „Kontrola členství ve skupině“ jako událost podmínky. 

2. Nakonfigurujte Aktivující uživatel „je“ členem skupiny: „Dobré časy“. 

Použití „Kontroly data“ jako podmínky 
(Scénář: Chcete uvolnit obsah kurzu 7 dní po registraci uživatele.) 

1. Vyberte možnost „Kontrola data“ jako událost podmínky. 

2. Nakonfigurujte Aktuální datum je na možnost „po“. 

3. Zvolte možnost „Datum registrace aktivujícího uživatele“. 

4. Zaškrtněte políčko „Plus počet dní“ a do textového pole napište číslo „7“ dní. 

5. Vyberte možnost „Odemknout kód uvolnění“ jako událost akce. 

6. Do pole Kód uvolnění napište „Obsah týdne 2“ (nezapomeňte stejným kódem označit obsah kurzu). 
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