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Studentský účet

Vytvoření studentského účtu

Pro registraci nového studenta do Edjet LMS:

1. Navštivte přihlašovací stránku aplikace Edjet LMS.

2. Klikněte na Registrace.
Poznámka: Veřejná registrace studentů může být v závislosti na nastavení systému 
nedostupná. V případě, že odkaz Registrace není k dispozici, kontaktujte Vašeho Edjet LMS 
Administrátora.

3. Vyplňte registrační formulář.

4. Klikněte na tlačítko Odeslat.

5. Po úspěšném odeslání formuláře klikněte v horním levém rohu na logo.

Nyní jste přihlášeni do aplikace s nově vytvořeným účtem a můžete se začít vzdělávat.

Tip: Adresu Vaší aplikace Edjet LMS Vám sdělí Váš Edjet LMS Administrátor.

Přihlášení do Edjet LMS

Pro přihlášení do studentského účtu Edjet LMS:

1. Navštivte přihlašovací stránku Vašeho Edjet LMS.
Poznámka: Pokud neznáte adresu Vašeho Edjet LMS kontaktujte Vašeho Edjet LMS 
Administrátora.

2. Vyplňte Vaše Uživatelské jméno.

3. Zadejte Vaše Heslo.

4. Klikněte na tlačítko Přihlásit se.

Odstraňování problémů

Nejčastější příčiny problémů s přihlášením:

• Přihlašovací údaje jsou citlivé na velikost písmen.

• Pokud jsou údaje odněkud kopírovány, je třeba zkontrolovat, zda se nepřidává nějaký znak, 
nejčastěji mezera na začátek nebo na konec vkládaného textu.

• Musíte mít v prohlížeči povoleno přijímání cookies a zapnutý JavaScript.
Poznámka: Používejte aktuální Chrome nebo Firefox prohlížeč s výchozím nastavením. Pro 
změnu nastavení, použijte návod k vašemu prohlížeči.

• Ujistěte se, že používáte správné heslo.
Poznámka: Pokud problémy přetrvávají, můžete heslo resetovat.

• Přihlášení je možné pouze pokud účet existuje a je aktivní.
Poznámka: Přejete-li si ověřit, jestli Váš účet nebyl pozastaven nebo smazán, kontaktujte 
vašeho Edjet LMS Administrátora.
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Změna jazyka aplikace

Pro změnu jazyka aplikace:

1. Vpravo dole rozbalte menu s nabídkou.

2. Klikněte na Vámi preferovaný jazyk.

Studentský portál Edjet LMS lze zobrazit v následujících světových jazycích: Čeština, Angličtina, 
Slovenština, Ruština, Němčina, Polština.

Poznámka: Změna jazyka aplikace neovlivní jazyk obsahu kurzu nebo testu.

Zapomenuté heslo – reset hesla

V případě ztráty hesla k Vašemu účtu jej můžete resetovat a nové heslo si nechat zaslat na Váš e-
mail.

1. Navštivte přihlašovací stránku aplikace Edjet LMS.

2. Klikněte na odkaz Zapomenuté heslo?

3. Zadejte Vaše Uživatelské jméno nebo e-mail.
Poznámka: Pokud nemáte u Vašeho účtu zadaný e-mail, kontaktujte Vašeho Edjet LMS 
Administrátora.

4. Klikněte na tlačítko Odeslat.

5. Přihlaste se do Vaší e-mailové schránky a stáhněte aktuální e-maily.

6. Otevřete email z adresy s  upport@netventic.com  , s předmětem Zapomenuté heslo - 
potvrzení

7. Postupujte dle instrukcí v e-mailu a klikněte na odkaz.

8. Zadejte Nové heslo.

9. Klikněte na Odeslat.

10. Přihlaste se do Vámi zadané e-mailové schránky.

11. Otevřete email z adresy s  upport@netventic.com   s předmětem Nové heslo.

12. Navštivte přihlašovací stránku aplikace Edjet LMS.

13. Přihlaste se pomocí nového hesla.

Pokud máte problémy se změnou hesla nebo se nemůžete přihlásit, kontaktujte Vašeho Edjet LMS 
Administrátora.

Změna jména a e-mailu – Můj profil

Pro změnu Vašeho jména, příjmení a e-mailu:

1. Vpravo nahoře klikněte na ikonu uživatele.

2. Klikněte na Můj profil.

3. Vyplňte Jméno.

4. Vyplňte Příjmení.

5. Vyplňte E-mail.
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6. Klikněte na Odeslat.

Pozor: Možnost změny Vašich údajů pomocí stránky Můj profil nemusí být v závislosti na nastavení
systému dostupná. V tomto případě kontaktuje Vašeho Edjet LMS Administrátora.

Změna hesla

Z bezpečnostních důvodů můžete kdykoliv změnit heslo ke svému účtu.

1. Ujistěte se, že jste přihlášeni do Edjet LMS.

2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu uživatele.

3. Klikněte na Změnit heslo.

4. Vyplňte Stávající heslo.

5. Vyplňte Nové heslo.

6. Klikněte na Odeslat.

Při příštím přihlášení použijte již nové heslo.

Odhlášení

Pro odhlášení z Edjet LMS:

1. Vpravo nahoře klikněte na ikonu uživatele.

2. Klikněte na Odhlásit se.

Studentský účet  7 / 20 Poslední aktualizace 2021-03-03, 12:33:53



Absolvování kurzů

Procházení vašich kurzů
Pro zobrazení všech Vám dostupných kurzů:

1. Přihlaste se do Edjet LMS.

2. V menu klikněte na Kurzy.

3. Pro přejití na další stránku výpisu, použijte tlačítko Další dole pod výpisem.

Filtrování kurzů dle kategorie

Kurzy je možné filtrovat dle kategorie.

Poznámka: tato funkce může být v závislosti na konfiguraci Studentského portálu nedostupná.

1. V menu klikněte na Kurzy.

2. Nad seznamem rozbalte menu a klikněte na název kategorie.

Pro zrušení filtru vyberte z menu volbu Vše.

Zobrazení informací o kurzu

Pro zobrazení informací o konkrétním kurzu:

1. V menu klikněte na Kurzy.

2. Vyhledejte kurz.

3. Klikněte na název kurzu nebo obrázek.

Stránka s informacemi o kurzu zobrazuje název kurzu, obrázek a text upoutávky, trenéry, status 
kurzu a možnost zobrazení certifikátu.

Statusy kurzu:

• Dostupný Do kurzu se můžete kdykoliv zapsat a zahájit studium.

• Zapsaný Kurz již studujete a vaším cílem je kurz dokončit.

• Dokončený Kurz jste dokončili, jeho obsah si můžete kdykoliv znovu zobrazit.

Tip: Pokud Vám byl vystaven certifikát o úspěšném absolvování kurzu, můžete si jej zobrazit 
kliknutím na Certifikát.

Hledání
V obsahu vašeho studentského portálu si můžete si vyhledat texty:

1. Vpravo nahoře klikněte na lupu.

2. Do vyhledávacího pole napište hledaný text.

3. Vlevo od vyhledávacího pole klikněte na ikonu lupy.

Edjet LMS prohledává názvy a popisy kurzů, názvy a obsahy lekcí, názvy testů a další obsah a 
metadata.
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Zápis do kurzu
Pro vstup a zápis do kurzu:

1. V menu klikněte na Kurzy

2. Najděte kurz a klikněte na název kurzu nebo obrázek.

3. Klikněte na Vstoupit.

Při prvním spuštění kurzu jste automaticky zapsáni jako student kurzu.

Pozn. V případě, že kurz již studujete, klikněte na Pokračovat. V případě, že jste kurz již dokončili, 
klikněte na Zobrazit dokončený kurz.

Navigace v kurzu

Přechod na další lekci

Pro přechod na další lekci a pokračování ve studiu:

1. Vstupte do kurzu.

2. Vpravo dole klikněte na Další.

Pokud nelze kliknout na Další, je nutné splnit podmínky pro odemčení lekce.

Přechod na další lekci není také možný, pokud jste na poslední lekci kurzu.

Přejití na jinou lekci v kurzu

Pomocí menu kurzu můžete kdykoliv přejít na jinou lekci v kurzu:

1. Klikněte na ikonku menu kurzu (hamburger nebo šipka dolů) 

2. Klikněte na název lekce.

Pokud nelze kliknout na název lekce, je nutné splnit podmínky pro odemčení lekce.

Odemčení lekce

Pokud je lekce zamčená, její obsah nelze zobrazit.

V závislosti na nastavení kurzu, je nutné pro odemčení lekce splnit různé podmínky:

• Navštivte předchozí lekci.

• Zaklikněte volbu Lekce nastudována v předchozí lekci (je-li dostupná).

• Úspěšně dokončete test v předchozí lekci.

• Dokončete interaktivní obsah SCORM v předchozí lekci. 

 V případě, že se Vám nedaří v kurzu pokračovat, kontaktujte Instruktora kurzu.

Přechod na předchozí lekce
Z aktuální lekce se můžete kdykoliv vrátit na předchozí lekce:

1. Vlevo dole klikněte na Předchozí.
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2. Nebo, klikněte na ikonku menu kurzu použijte menu kurzu.

Návrat na stránku kurzu

Ze všech lekcí se můžete vrátit na úvodní stránku kurzu:

1. Vlevo nahoře klikněte na šipku zpět.

Multimediální a interaktivní obsah
Jednotlivé lekce mohou obsahovat různý obsah:

• Formátovaný text a obrázky

• Video a audio v různých formátech

• Prezentace a dokumenty v různých formátech

• SCORM moduly

• Jiné vložené prvky

Přehrávání videa a zvuku
Videa a audio obsah lze přehrát pomocí přehrávače.

Poznámka: Přehrávač se může lišit dle formátu média a některé volby nemusí být pro některé 
formáty dostupné.

Přehrání videa

Video se nespouští automaticky.

Pro spuštění videa:

1. Klikněte na ikonu přehrát v přehrávači.

Volby videí

Z přehrávače videa můžete změnit možnosti zobrazení.

• Volby přehrávání: pozastavit, posunout před nebo vzad

• Úprava hlasitosti zvuku

• Celá obrazovka – sledování videa na celé obrazovce, ukončení režimu celé obrazovky 
pomocí klávesy ESC

• Stažení (dle nastavení lekce)

Přehrání zvuku

Zvuk se nespouští automaticky.

Pro přehrání zvuku:

1. Klikněte na ikonu přehrát v přehrávači.
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Volby zvuku

Z přehrávače zvuku můžete změnit možnosti přehrávání.

• Volby přehrávání: přehrát, pozastavit, posunout před nebo vzad, zastavit

• Úprava hlasitosti zvuku

• Stažení (dle nastavení lekce)

Zobrazování prezentací a dokumentů

Prezentace a dokumenty lze zobrazovat pomocí vestavěného prohlížeče.

Poznámka: Prohlížeč se může lišit dle formátu dokumentu a některé volby nemusí být pro některé 
formáty dostupné.

Zobrazení prezentací

Prezentace se načte automaticky při navštívení lekce.

Volby prezentací

Z prohlížeče prezentace můžete změnit možnosti zobrazení.

• Přejít na další nebo předchozí slide

• Celá obrazovka – zobrazení prezentace na celé obrazovce, ukončení režimu celé obrazovky 
pomocí klávesy ESC

• Stažení (dle nastavení lekce)

Prezentace se nespouští automaticky, je nutné kliknout na šipku „přehrát“.

Zobrazení dokumentů

Prezentace se načte automaticky při navštívení lekce.

Volby dokumentů

Dokument je možné:

• Navigovat se v jeho obsahu

• Celá obrazovka – zobrazení dokumentu na celé obrazovce, ukončení režimu celé obrazovky
pomocí klávesy ESC

• Stažení (dle nastavení lekce)

Zobrazování obsahu SCORM
Interaktivní obsah ve formátu SCORM lze zobrazovat pomocí vestavěného prohlížeče.

Zobrazení obsahu

SCORM obsah se načte automaticky při navštívení lekce.
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Interakce s obsahem

K interakci s obsahem používejte prvky v obsahu a následujte pokyny na obrazovce.

Volby obsahu

Z prohlížeče můžete změnit možnosti zobrazení.

• Celá obrazovka – zobrazení prezentace na celé obrazovce, ukončení režimu celé obrazovky

Řešení problémů se zobrazováním obsahu

Problémy se zobrazováním multimediálního obsahu mohou mít více příčin.

Řadu potíží můžete vyřešit odstraněním problémů s internetovým připojením a s webovým 
prohlížečem.

• Rychlost připojení k internetu – kvalita domácí nebo mobilní sítě může mít vliv na hladký 
průběh přehrávání videí a načítání obsahu.

• Pokud máte otevřeno více záložek v prohlížeči, zavřete všechny kromě Edjet LMS.

• Restartujte prohlížeč.

• Restartujte vaše zařízení (počítač, telefon, tablet,…).

• Aktualizujte prohlížeč na nejnovější verzi (doporučujeme Chrome).

• Restartujte router.

V případě, že problémy přetrvají, informujte tvůrce obsahu nebo Instruktora.

Zjištění stavu nastudovanosti kurzu

Pro zjištění vašeho aktuálního postupu v kurzu z výpisu kurzů:

1. V menu klikněte na Kurzy.

2. Najděte kurz.

3. Podívejte se na ukazatel průběhu (zobrazuje stav v procentech).

Aktuální stav nastudovanosti můžete také vidět v každé lekci kurzu. Stav je aktualizován v reálném 
čase.

Jak ukazatel funguje?

• Ukazatel zobrazuje 0% = jste na začátku kurzu.

• Ukazatel zobrazuje 50% = jste v polovině kurzu.

• Ukazatel zobrazuje 100% = kurz je zcela dokončen.

Spuštění testu

Testy mohou být součástí kurzu, nebo být dostupné samostatně na stránce Testy.
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Spuštění testu v kurzu

Pro spuštění testu z kurzu:

1. Vstupte do kurzu.

2. Pokud je aktuální lekce typu test, klikněte na Spustit test!
Poznámka: Pokud kliknout nelze, počet opakování testu je již vyčerpaný.

Další možnosti spuštění testu

Spuštění testu připojeného jako příloha lekce

1. Vstupte do kurzu.

2. Pokud má aktuální lekce připojený test nebo testy, klikněte na název testu v sekci Připojené
testy.

3. Klikněte na Spustit test!
Poznámka: Pokud kliknout nelze, počet opakování testu je již vyčerpaný.

Spuštění samostatného testu

Pro zobrazení výpisu testů a spuštění testu:

1. V menu klikněte na Testy.

2. Vyhledejte test a klikněte Zobrazit.

3. Klikněte na Spustit test!
Poznámka: Pokud kliknout nelze, počet opakování testu je již vyčerpaný.

Test, který je součástí kurzu, je možné také spustit ze stránky Testy.

Poznámka: Pokud test nelze ze stránky Testy spustit, počet opakování testu je již vyčerpaný nebo 
aktuální stav nastudovanosti kurzu blokuje přístup do testu.

Navigace v testu

Otázky v testu mohou být zobrazeny různými způsoby:

• 1 otázka na stránku

• Více otázek na stránku

• Všechny otázky na jedné stránce

Přechod na další otázku
Pro zobrazení další otázky nebo sady otázek a pokračování v testu:

1. Vstupte do testu.

2. Vpravo dole klikněte na Další.

Pokud nelze kliknout na Další, je nutné odeslat předchozí otázku.
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Přejití na jinou otázku v testu
Z každé otázky můžete přejít na jinou otázku v testu pomocí menu testu:

1. Klikněte na ikonku menu testu (hamburger nebo šipka dolů) 

2. Klikněte na název otázky.

Pokud nelze kliknout na název otázky, je nutné odeslat předchozí otázky.

Přechod na předchozí otázky
Z aktuální otázky se můžete kdykoliv vrátit na předchozí otázky a změnit vaši volbu:

1. Vlevo dole klikněte na Předchozí.

2. Nebo, klikněte na ikonku menu testu a použijte menu testu.

Odesílání vašich odpovědí
Vaše odpovědi jsou odesílány do Edjet LMS průběžně, při procházení testu. K odeslání kompletního
testu dojde také při ukončení testu uživatelem nebo při vypršení časového limitu.

Pro zodpovězení otázek:

• Jedna správná odpověď: Vyberte jednu volbu. Klikněte Další.

• Více správných odpovědí: Vyberte jednu nebo více voleb.  Klikněte Další.

• Pravda / Nepravda: Vyberte jednu volbu.  Klikněte Další.

• Přesná odpověď: Napište přesnou odpověď.  Klikněte Další.
Poznámka: Text odpovědi je citlivý na velikost písmen a prázdné mezery.

• Volná odpověď: Napište odpověď vlastními slovy.  Klikněte Další.

• Označení oblasti na obrázku: Kliknutím do obrázku označte místo na obrázku pomocí 
červeného terče. Pro úpravu polohy terče jej přetáhněte pomocí myši nebo klikněte znova na
jiné místo. Klikněte Další.

• Audio poslech: Klikněte na ikonu přehrát.  Klikněte Další.

• Doplňovačka: Do textu doplňte chybějící text. Klikněte Další.

• Spojovačka: Klikáním na kartičky na levé a pravé straně spojte kartičky. Klikněte Další.

• Překlad / synonyma: Kliknutím na kartičky zobrazte jejich obsah. Klikněte Další.

Zrušení vašich odpovědí
Pro zrušení odpovědi:

1. Přejděte na otázku.

2. Dole klikněte na Zrušit odpověď.

3. Potvrďte kliknutím na OK.

Ukončení testu

Test je ukončen, když vyprší časový limit, nebo ho můžete před vypršením časového limitu ukončit 
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sami.

Pro ukončení probíhajícího testu:

1. Klikněte na Ukončit test.

2. Klikněte na OK.

Po dokončení testu:

• Pro zobrazení vašich odpovědí: klikněte na Zobrazit mé odpovědi.
Poznámka: Rozsah zobrazení vašich odpovědí záleží na nastavení testu. Pro návrat na 
výsledek testu klikněte Zpět dole pod vašimi odpověďmi.

• Pro opakované spuštění testu: klikněte na Spustit test znova.
Poznámka: Pokud kliknout nelze, počet opakování testu je již vyčerpaný.

• Pro návrat do kurzu a pokračování v kurzu: klikněte na Pokračovat a dále klikněte na 
Další.

Odevzdání úkolu

Součástí lekce může být zadání úkolu.

Pro odevzdání úkolu:

1. Vstupte do kurzu.

2. V sekci Zadání, klikněte na Vybrat soubor.

3. Na vašem zařízení vyhledejte soubor a klikněte na Nahrát.

Řešení problémů

Při odevzdání úkolu je nutné dodržet:

• Velikost souboru

• Povolené typy souboru

• Termín odevzdání

Stahování souborů

Součástí kurzu a lekce mohou být soubory, které si můžete stáhnout.

Pro stažení souborů:

1. Vstupte do kurzu.

2. V sekci Ke stažení, klikněte na název souboru.

Pokud se soubor nezačne brzy stahovat, klikněte na název souboru pravou myší a zvolte Uložit 
odkaz jako…, vyberte umístění a klikněte na Uložit.

Pokračování v kurzu

Pro pokračování ve vašem kurzu:

1. V menu klikněte na Kurzy

2. Najděte kurz a klikněte na název kurzu.
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3. Klikněte na Pokračovat.

Edjet LMS zobrazí se lekci, kterou jste navštívili naposledy.

Dokončení kurzu

Absolvování kurzu zahrnuje splnění různých aktivit a úkolů. Abyste kurz dokončili, je nutné splnit 
různé podmínky vyžadované v závislosti na nastavení kurzu:

• Navštívení a odemčení všech lekcí.

• Označení všech lekcí jako nastudované, pomocí volby Lekce nastudována (je-li dostupná).

• Úspěšné dokončení všech testů.

• Dokončení veškerého interaktivního obsahu SCORM.

Jak poznám, že je kurz dokončen?

Dokončení kurzu je indikováno:

• Průběhu kurzu je 100 %.

• Status kurzu je Dokončený nebo Tento kurz jste dokončili.

• V závislosti na nastavení kurzu vám byl vystaven certifikát o úspěšném absolvování kurzu.
Poznámka: Vystavení certifikátu je volitelné. Pokud vám certifikát nebyl vystaven, je 
určující Průběh kurzu a Status kurzu.

Zobrazení všech testů

Pro zobrazení všech testů:

1. V menu klikněte na Testy.

Výpis testů zobrazuje:

• testy, které jsou součástí vašich kurzů

• samostatné testy

Zobrazení informací o testu

Pro zobrazení parametrů testu:

1. V menu klikněte na Testy.

2. Najděte test.

3. Klikněte na Zobrazit.

Parametry testu

• Název testu

• Popis

• Pokusy – počet použitých a dostupných pokusů

• Časový limit
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• Počet otázek

• Body potřebné ke splnění testu

• Maximální počet získaných bodů

• Obtížnost

• Počet otázek na stránku

Zobrazení všech výsledků testů

Všechny vaše testové výsledky si můžete zobrazit takto:

1. V menu klikněte na Testy.

2. Najděte test.

3. Klikněte na Zobrazit.

4. V sekci Pokusy klikněte na odkaz Zobrazit výsledky.

5. Ve filtru klikněte na Zobrazit všechny výsledky.

Zobrazení výsledku testu

Pro zobrazení vašeho výsledku testu:

1. V menu klikněte na Testy.

2. Najděte test.

3. Klikněte na Zobrazit.

4. V sekci Pokusy klikněte na odkaz Zobrazit výsledky.

5. Najděte výsledek testu.

6. Klikněte na Zobrazit.

Zobrazení vašich odpovědí

Takto zobrazíte výsledek testu včetně odpovědí a bodového ohodnocení:

1. Vlevo dole klikněte na Zobrazit mé odpovědi.
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Certifikáty

Zobrazení vašich certifikátů

Všechny vaše certifikáty najdete takto:

1. V menu klikněte na Certifikáty.

Zobrazení certifikátu

Pro zobrazení certifikátu o dokončení kurzu:

1. V menu klikněte na Certifikáty.

2. Najděte certifikát.

3. Klikněte na Zobrazit.

Tisk certifikátu a uložení do PDF

Certifikát si můžete vytisknout na tiskárně, nebo uložit do PDF.

Tisk z Chrome – pomocí standardní tiskárny

Pro tisk z Google Chrome pomocí standardní tiskárny, postupujte podle nápovědy Tisk z Chrome 
takto:

1. Klikněte na Nastavení a pak na Tisk… nebo použijte klávesovou zkratku Ctrl + P.

2. Zobrazí se okno, ve kterém vyberte vaši tiskárnu jako cíl tisku.

3. V případě potřeby změňte nastavení tisku.

4. Klikněte na Tisk.

Tisk z Chrome – uložení do PDF

Pro uložení certifikátu z Google Chrome do PDF souboru, postupujte podle nápovědy Tisk z 
Chrome takto:

1. Klikněte na Nastavení a pak na Tisk… nebo použijte klávesovou zkratku Ctrl + P.

2. Zobrazí se okno, ve kterém vyberte Uložit jako PDF jako cíl tisku.

3. V případě potřeby změňte nastavení tisku.

4. Klikněte na Uložit.

5. Vyberte složku na všem zařízení, kam chcete Certifikát uložit.

6. Klikněte na Uložit.

Jiné prohlížeče

Máte-li jiný prohlížeč, postupujte prosím dle instrukcí od výrobce Vašeho prohlížeče.
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Fórum

Zobrazení fóra

Pro vstup do diskuzního fóra a zobrazení komentářů:

1. V menu klikněte na Fórum.

2. Najděte fórum.

3. Klikněte na Vstoupit.

Zobrazení fóra z kurzu

Pro vstup do diskuzního fóra, které je součástí obsahu kurzu:

1. V menu klikněte na Kurzy.

2. Najděte kurz.

3. Klikněte na název kurzu nebo obrázek.

4. V sekci Fórum klikněte na název diskuzního fóra.

Poznámka: odkaz na fórum je dostupný také v každé lekci.

Vložení příspěvku do diskuzního fóra

1. V menu klikněte na Fórum.

2. Najděte fórum a klikněte na Vstoupit.

3. Klikněte na Nový příspěvek.

4. Do Obsah vložte váš příspěvek.

5. Klikněte Odeslat.

V závislosti na nastavení diskuzního fóra bude Váš příspěvek zveřejněn okamžitě, nebo po 
schválení.
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