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Slovník
� Modul Slovník umožňuje vytvářet a udržovat seznam termínů a jejich definic.

� K položkám slovníku je možné přikládat soubory. Položky je možné prohledávat a 
řadit abecedně i podle kategorie, data vložení či autora. 

� Vložená hesla je možno automaticky propojovat s dalším obsahem v kurzu tak, že 
kdekoliv se použije termín uvedený ve slovníku, bude automaticky vytvořen odkaz na 
jeho vysvětlení.

� Položky ve slovníku je možno komentovat a hodnotit, a to i ostatními studenty 
(vzájemné hodnocení). Hodnocení se přepočítává na výslednou známku, která může 
být součástí klasifikace v kurzu.

� Slovník je možné použít např.
� jako společně vytvářenou banku klíčových termínů a konceptů k danému tématu

� pro prezentaci svých "vizitek" v rámci kurzu, kde studenti pod svým jménem 
uvedou požadované údaje

� jako sbírku často kladených dotazů či praktických doporučení k danému tématu

� pro sdílení užitečných videí, obrázků či zvukových souborů

� referenční výčet pojmů k zapamatování a opakování



Přidání slovníku

� Slovník může být:
� Hlavní (pro celý kurz, je pouze jeden)
� Vedlejší(lokální, v každé sekci či týdnu)

� Vedlejší či hlavní slovník přidáme v libovolné sekci kurzu 
pomocí tlačítka „přidat činnost nebo studijní materiál “

� Hlavní slovník doporučujeme umístit do sekce „novinky“

� V nabídce, která se nám zobrazí po stisku tlačítka 
vybereme činnost „slovník“ a zmáčkneme tlačítko 
„přidat “, tak jak ukazuje obrázek na další stránce



Přidání slovníku



Přidání slovníku

� Po kliknutí na tlačítko „přidat “ se zobrazí stránka, na 
které musíme minimálně vyplnit položky:

� Název slovníku
� Popis

� 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 ilustruje obrázek na další stránce.



Přidání slovníku

Kontextovou nápov ědu 
získáme klepnutím na modrý 
otazníček u každé položky 
nastavení

Nutné vyplnit

Přepínač typu slovníku- ur čuje zda 
chceme vytvo řit hlavní či vedlejší
slovník. V kurzu m ůže být jen jeden 
hlavní slovník a n ěkolik vedlejších.



Přidání slovníku

Vložení lokálního slovníku je nutné potvrdit 
klepnutím na jedno z tla čítek „uložit“.

Slovník lze skrýt, či omezit  časově přístup



Vložení pojmu do slovníku- první část
Nový pojem do slovníku 
přidáme klepnutím na 
slovník v dané sekci kurzu.

Po klepnutí na slovník se zobrazí
nová stránka, kde lze p řidávat do 
slovníku nové pojmy, či jej 
prohlížet.



Vložení pojmu do slovníku- druhá část

Nutné vyplnit pojem a definice.

Je možné přiložit soubor a provést 
další nastavení.

Na konci stránky vše potvrdit 
tlačítkem uložit.



Export pojmu do hlavního slovníku

Každý pojem z 
lokálního slovníku v 
dané sekci je možné
exportovat do 
hlavního slovníku 
celého kurzu tímto 
tlačítkem.

Poté co je pojem exportován do 
hlavního slovníku, je další jeho 
úprava možná pouze z hlavního 
slovníku.


