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Úkoly 

 Úkoly umožňují učiteli zadat úkoly, hodnotit odevzdané práce a 

komentovat je. 

 Studenti mohou odevzdat libovolný soubor, jako dokumenty 

textových aplikací, tabulky, obrázky nebo audio a video. Alternativně 

nebo současně může úkol požadovat, aby studenti napsali text 

přímo do textového pole. Úkol může být použit také pro připomenutí 

jiných povinností studentů, které neprobíhají přímo v Moodle - např. 

odevzdání výkresu. 

 Učitel může zobrazit odevzdané úkoly, připojit zpětnou vazbu a 

soubor, komentáře nebo nahrát audio odpověď. 

 Úkoly mohou být hodnoceny jednoduchým přímým hodnocením, 

případně pokročilou metodou. Výsledná známka je zapsána do 

klasifikace. 

 



Přidání úkolu 



Přidání úkolu 

 Po kliknutí na tlačítko „přidat“ se zobrazí stránka, na 

které musíme minimálně vyplnit položky: 

  Název úkolu 

  Popis 

 Defaultně je úkol přednastaven pro odevzdávání 

souboru. 

 Dále je zde možné provést velké množství obecných 

nastavení. Nápovědu k jednotlivým nastavením 

získáme klepnutím na modrý otazník, který je umístěn 

u každé položky.  

 Tuto situaci ilustrují obrázky na dalších stránkách. 

 



Přidání úkolu – obecná nastavení 

Minimálně nutné 

vyplnit. 



Přidání úkolu - nastavení úkolu 

Při kliknutí na modrý 

otazník se zobrazí 

nápověda ke konkrétnímu 

nastavení. 



Přidání úkolu – nastavení odevzdání, komentáře, 

známka 
Standardně je úkol přednastaven 

pro odevzdávání souborů. 

Povolením volby „Online text“ 

zpřístupníme typ úkolu, ve kterém 

se od studentů očekává odevzdání 

libovolného textu s použitím 

editačních nástrojů Moodlu. Učitelé 

mohou odevzdaný text hodnotit 

online, a dokonce do něj přidávat 

komentáře či jej upravovat. 

Úkoly je možné známkovat. Je 

dobré rozmyslet si jakou 

bodovou škálu zvolíme  pro úkol. 



Přidání úkolu - běžná nastavení, přístup 

Povolením režimu skupin a 

vybráním konkrétního seskupení, 

uvidí úkol jen studenti v 

konkrétním seskupení. 

Lze omezit přístup k úkolu na 

přesně stanovený časový úsek. 

Všechna nastavení je nutné 

nakonec uložit. 



Hodnocení úkolu Úkol je možné oznámkovat a přidat 

hodnotící komentář. 

Pro pohodlnější a rychlejší 

známkování je dobré vybrat volbu 

rychlé známkování. 


