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Účet instruktora

Přihlášení do administrace Edjet LMS

Tato nápověda platí pro trenéry a administrátory.

Pro přihlášení pod Trenérským účtem do administrace Edjet LMS:

1. Navštivte přihlašovací stránku Vaší Edjet LMS administrace.

2. Vyplňte Vaše Uživatelské jméno.

3. Zadejte Vaše Heslo.

4. Klikněte na tlačítko Přihlásit se.

Poznámka: V případě, že neznáte adresu Vaši Edjet LMS administrace, kontaktujte Vašeho Edjet 
LMS Administrátora.

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.

Změna jazyka administrace Edjet LMS

Tato nápověda platí pro trenéry a administrátory.

Pro změnu jazyka administrace Edjet LMS:

    1. Na přihlašovací stránce klikněte na vlajku daného jazyka v pravém horním rohu.

    2. V případě, že jste již přihlášení, v pravém horním rohu klikněte na ikonu uživatele a v poli 
Jazyk si vyberte z rozbalovacího seznamu preferovanou jazykovou variantu.   

Poznámka: Změna nastavení jazyka se uloží do Vašeho účtu.

Přepnutí na Studentský portál

Tato nápověda platí pro trenéry a administrátory.

Pro zobrazení Studentského portálu z Edjet LMS administrace:

1. Ujistěte se, že jste přihlášení v administraci Edjet LMS.
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2. V pravém horním rohu klikněte na Ikonu uživatele.

3. V Menu klikněte na Studentský portál.

Zapomenuté heslo – reset hesla

Tato nápověda platí pro trenéry a administrátory.

Zapomněli jste heslo a nemůžete se přihlásit do Administrace Edjet LMS? Heslo si můžete resetovat
a nechat zaslat na Váš e-mail.

Reset Vašeho hesla můžete provést dle následujících kroků:

1. Navštivte přihlašovací stránku Administrace 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, na stránce bude zobrazena zpráva o 
úspěšné akci.
Poznámka: Odkaz má platnost omezenou na 24 hodin.

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

9. Navštivte přihlašovací stránku Administrace Edjet LMS.

10. Přihlaste se pomocí nového hesla.

Důležité: Po přihlášení doporučujeme okamžitou změnu vašeho hesla.

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

Změna jména a e-mailu

Tato nápověda platí pro trenéry a administrátory.

Změnu vašeho jména, příjmení a emailové adresy lze provést ze stránky Můj profil:

1. Ujistěte se, že jste přihlášení do Administrace Edjet LMS.

2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu uživatele.

3. Klikněte na Můj profil.

4. Vyplňte Jméno.

5. Vyplňte Příjmení.

6. Vyplňte E-mail.

7. Klikněte na Odeslat.

Poznámka: Funkcionalita Můj profil nemusí být v závislosti na nastavení systému dostupná. V 

Účet instruktora  6 / 86 Aktualizace 2020-04-25, 19:11:09

mailto:support@netventic.com
mailto:support@netventic.com
mailto:support@netventic.com
mailto:support@netventic.com


tomto případě kontaktuje Vašeho Edjet LMS Administrátora.

Změna hesla

Tato nápověda platí pro trenéry a administrátory.

Z bezpečnostních důvodů můžete kdykoliv změnit heslo ke svému účtu:

1. Ujistěte se, že jste přihlášení do Administrace 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 vaše nové heslo.

Odhlášení z Edjet LMS

Tato nápověda platí pro trenéry a administrátory.

Pro odhlášení z Edjet LMS na Vašem počítači:

1. Navštivte Vaši Administraci Edjet LMS.

2. V pravo nahoře klikněte na Ikonu uživatele.

3. V Menu klikněte na Odhlásit.
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Správa kurzů a testů

Vytvoření nového kurzu

Pro vytvoření nového kurzu:

1. V levém Menu vyberte Kurzy.

2. V horním panelu nástrojů klikněte na Nový kurz.

3. Zadejte Název kurzu.

4. V záložce Obsah pro doplnění informací o kurzu zadejte Upoutávku kurzu a Shrnutí 
obsahu kurzu.

5. V záložce Obsah klikněte na + Přidat pro přidání Obrázku kurzu.

6. (Volitelné) V dalších záložkách můžete ke kurzu připojit Instruktoři, Fórum, Přílohy.

7. V horním panelu nástrojů klikněte na Uložit pro vytvoření kurzu.

Vytvoření lekcí a správa obsahu kurzu

Pro správu obsahu kurzu je potřeba vytvořit lekce.

Edjet LMS podporuje rozsáhlou škálu různých typů obsahu. Můžete si tak snadno vybrat médium, 
které nejlépe vyhovuje studijním potřebám Vašich studentů.

Typy lekcí

 Níže seznam jednotlivých typů lekcí, které si můžete najít v Edjet LMS:

1. Formátovaný text – formátovaný text, tabulky, obrázky, média a více

2. Video – MP4, WebM and Ogg videos hostovaná v Edjet LMS

3. Prezentace – PowerPoint PPT a PPTx soubory hostované v Edjet LMS

4. Dokument – PDF, DOC, DOCx, XLS a XLSx soubory hostované v Edjet LMS

5. SCORM – ZIP archív – interaktivní modul vytvořený pomocí autoringového nástroje jako 
Adobe Captivate, Articulate Storyline a HTML5, hostované v Edjet LMS

6. Obrázek – responzivní JPG, JPEG, PNG a GIF obrázek

7. Audio – WAV, MP3, a OGG audio

8. YouTube – video hostované na YouTube

9. Vimeo – video hostované na Vimeo

10. Test – test vytvořený v Edjet LMS

11. Vlastní kód – vložte libovolný vlastní frontendový kód nebo libovolný servisní kód třetí 
strany 

Poznámky

• Nová lekce je přidána na stejnou úroveň jako původně vybraná lekce.
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• Existující lekce můžete procházet pomocí panelu lekcí vlevo.

Vytvoření lekce typu Formátovaný text

Pro přidání lekce s obsahem formátovaného textu, tabulek, obrázků, médií aj. za pomocí vizuálního 
editoru:

1. V levém Menu jděte na Kurzy.

2. Pomocí zatržítka vyberte kurz a v horní liště nástrojů klikněte na Upravit.

3. Klikněte na Nová lekce.

4. V otevřeném dialogu klikněte na Formátovaný text.

5. Zadejte Název lekce.

6. Pomocí editoru vyplňte Obsah lekce.

7. (Volitelné)  V dalších záložkách můžete k lekci připojit Testy, Zadání a Přílohy.

8.  Pro vytvoření lekce klikněte v horním panelu nástrojů na Uložit.

Vytvoření lekce typu Video

Pro přidání MP4, WebM a Ogg videí hostovaných na Edjet LMS:

1. V levém Menu jděte na Kurzy.

2. Pomocí zatržítka vyberte kurz a v horní liště nástrojů klikněte na Upravit.

3. Klikněte na Nová lekce.

4. V otevřeném dialogu klikněte na Video.

5. Vyberte jedno nebo více videí z Knihovny souborů, nebo můžete nahrát videa z Vašeho 
zařízení.

6. Zadejte Název lekce.

7. Můžete přidat Volitelný obsah lekce pomocí editoru formátovaného textu.

8. V dalších záložkách můžete k lekci připojit Testy, Zadání a Přílohy.

9.  Pro vytvoření lekce klikněte v horním panelu nástrojů na Uložit.

Vytvoření lekce typu Prezentace

Pro přidání PowerPoint PPT a PPTx souborů hostovaných na Edjet LMS:

1. V levém Menu jděte na Kurzy.

2. Pomocí zatržítka vyberte kurz a v horní liště nástrojů klikněte na Upravit.

3. Klikněte na Nová lekce.

4. V otevřeném dialogu klikněte na Prezentace.

5. Vyberte jedno nebo více videí z Knihovny souborů, nebo můžete nahrát videa z Vašeho 
zařízení.
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6. Zadejte Název lekce.

7. Můžete přidat Volitelný obsah lekce pomocí editoru formátovaného textu.

8. V dalších záložkách můžete k lekci připojit Testy, Zadání a Přílohy.

9.  Pro vytvoření lekce klikněte v horním panelu nástrojů na Uložit.

Vytvoření lekce typu dokument 

Pro přidání PDF, DOC, DOCx, XLS a XLSx souborů hostovaných v Edjet LMS:

1. V levém Menu jděte na Kurzy.

2. Pomocí zatržítka vyberte kurz a v horní liště nástrojů klikněte na Upravit.

3. Klikněte na Nová lekce.

4. V otevřeném dialogu klikněte na Dokument.

5. Vyberte jedno nebo více videí z Knihovny souborů, nebo můžete nahrát videa z Vašeho 
zařízení.

6. Zadejte Název lekce.

7. Můžete přidat Volitelný obsah lekce pomocí editoru formátovaného textu.

8. V dalších záložkách můžete k lekci připojit Testy, Zadání a Přílohy.

9.  Pro vytvoření lekce klikněte v horním panelu nástrojů na Uložit.

Vytvoření lekce typu SCORM

Přidejte a sledujte interaktivní modul SCORM vytvořený pomocí autoringového nástroje, jako je 
Adobe Captivate, Articulate Storyline a HTML5, hostovaného na Edjet LMS: 

1. V levém Menu jděte na Kurzy.

2. Pomocí zatržítka vyberte kurz a v horní liště nástrojů klikněte na Upravit.

3. Klikněte na Nová lekce.

4. V otevřeném dialogu klikněte na SCORM.

5. Vyberte jeden nebo více SCORM archívů (ZIP souborů) z Knihovny Médií nebo můžete 
nahrát nový archív/nové archívy z Vašeho zařízení.

6. Zadejte Název lekce.

7. Můžete přidat Volitelný obsah lekce pomocí editoru formátovaného textu.

8. V dalších záložkách můžete k lekci připojit Testy, Zadání a Přílohy.

9.  Pro vytvoření lekce klikněte v horním panelu nástrojů na Uložit.

Podpora SCORM

Do Edjet LMS kurzů můžete importovat SCORM 1.2 a 2004 balíčky.
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• Moduly SCORM jsou sledovány pro dokončení.

• Přehrávač SCORM modulů je plně responzivní a podporuje responzivní obsah SCORMu.

Vytvoření lekce typu obrázek 

Pro přidání responzivního JPG, JPEG, PNG a GIF obrázku hostovaného v Edjet LMS:

1. V levém Menu jděte na Kurzy.

2. Pomocí zatržítka vyberte kurz a v horní liště nástrojů klikněte na Upravit.

3. Klikněte na Nová lekce.

4. V otevřeném dialogu klikněte na Obrázek.

5. Vyberte jedno nebo více videí z Knihovny souborů, nebo můžete nahrát videa z Vašeho 
zařízení.

6. Zadejte Název lekce.

7. Můžete přidat Volitelný obsah lekce pomocí editoru formátovaného textu.

8. V dalších záložkách můžete k lekci připojit Testy, Zadání a Přílohy.

9.  Pro vytvoření lekce klikněte v horním panelu nástrojů na Uložit.

Tento typ lekce je užitečný pro případy, kdy potřebujete do kurzu rychle vložit více obrázků 
najedou. Například obrázky vyexportované z PowerPoint prezentace, videa nebo jiný sled obrázků.  

Vytvoření lekce typu audio 

Přidání zvukových, hudebních nebo podcastových souborů do zvukových souborů WAV, MP3 a 
OGG hostovaných na Edjet LMS. :

1. V levém Menu jděte na Kurzy.

2. Pomocí zatržítka vyberte kurz a v horní liště nástrojů klikněte na Upravit.

3. Klikněte na Nová lekce.

4. V otevřeném dialogu klikněte na Audio.

5. Vyberte jedno nebo více videí z Knihovny souborů, nebo můžete nahrát videa z Vašeho 
zařízení.

6. Zadejte Název lekce.

7. Můžete přidat Volitelný obsah lekce pomocí editoru formátovaného textu.

8. V dalších záložkách můžete k lekci připojit Testy, Zadání a Přílohy.

9.  Pro vytvoření lekce klikněte v horním panelu nástrojů na Uložit.

Vytvoření lekce typu YouTube

Pro přidání videa hostovaného na YouTube:

1. V levém Menu jděte na Kurzy.
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2. Pomocí zatržítka vyberte kurz a v horní liště nástrojů klikněte na Upravit.

3. Klikněte na Nová lekce.

4. V otevřeném dialogu klikněte na YouTube.

5. Zadejte Název lekce.

6. Zadejte Adresu videa Youtube (URL).

7. Můžete přidat Volitelný obsah lekce pomocí editoru formátovaného textu.

8. V dalších záložkách můžete k lekci připojit Testy, Zadání a Přílohy.

9.  Pro vytvoření lekce klikněte v horním panelu nástrojů na Uložit.

Vytvoření lekce typu Vimeo

Pro přidání videa hostovaného na Vimeo:

1. V levém Menu jděte na Kurzy.

2. Pomocí zatržítka vyberte kurz a v horní liště nástrojů klikněte na Upravit.

3. Klikněte na Nová lekce.

4. V otevřeném dialogu klikněte na Vimeo.

5. Zadejte Název lekce.

6. Zadejte Adresu videa Vimeo (URL).

7. Můžete přidat Volitelný obsah lekce pomocí editoru formátovaného textu.

8. V dalších záložkách můžete k lekci připojit Testy, Zadání a Přílohy.

9.  Pro vytvoření lekce klikněte v horním panelu nástrojů na Uložit.

Vytvoření lekce typu test 

Pro přidání testu vytvořeného v Edjet LMS:

1. V levém Menu jděte na Kurzy.

2. Pomocí zatržítka vyberte kurz a v horní liště nástrojů klikněte na Upravit.

3. Klikněte na Nová lekce.

4. V otevřeném dialogu klikněte na Test.

5. Zadejte Název lekce.

6. Klikněte na tlačítko [+] vedle pole Test pro výběr testu.

7. Můžete přidat Volitelný obsah lekce pomocí editoru formátovaného textu.

8. V dalších záložkách můžete k lekci připojit Testy, Zadání a Přílohy.

9.  Pro vytvoření lekce klikněte v horním panelu nástrojů na Uložit.

Vytvoření lekce typu vlastní kód 

Pro přidání testu vytvořeného v Edjet LMS:
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1. V levém Menu jděte na Kurzy.

2. Pomocí zatržítka vyberte kurz a v horní liště nástrojů klikněte na Upravit.

3. Klikněte na Nová lekce.

4. V otevřeném dialogu klikněte na Vlastní kód.

5. Zadejte Název lekce.

6. Vložte vlastní kód.

7. Můžete přidat Volitelný obsah lekce pomocí editoru formátovaného textu.

8. V dalších záložkách můžete k lekci připojit Testy, Zadání a Přílohy.

9.  Pro vytvoření lekce klikněte v horním panelu nástrojů na Uložit.

Správa nastavení kurzu

Pro kontrolu nebo úpravu nastavení kurzu:

1. V levém Menu vyberte Kurzy.

2. Pomocí zatržítka vyberte kurz a v horní liště nástrojů klikněte na Upravit.

3. Ujistěte se, že kurz je vybrán v panelu lekcí (ne lekci samotné).

4. V horním menu klikněte na Vlastnosti.

5. V dialogu Nastavení změňte nastavení kurzu dle Vašich potřeb.

6. Klikněte na Uložit a zavřít pro uložení změn.

Nastavení kurzu

Širokou škálu nastavení kurzu pokrývají různé scénáře školení.

Zjistěte, k čemu jednotlivé nastavení slouží:

Volba Výchozí hodnota Popis

Obecné
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Volba Výchozí hodnota Popis

Učební cesta Postupně Spravujte, jak student prochází kurzem:
Postupně (doporučeno) – student prochází 
pouze krok po kroku. Může se vrátit zpět do již 
navštívených lekcí.
Postupně, nastudováno – před pokračování na 
další lekci je nutné, aby student označil lekci 
jako nastudovanou. Student se může vrátit zpět 
do již navštívených a označených lekcí.
Postupně, nastudováno, testy splněny – před 
pokračování na další lekci je nutné, aby student 
označil lekci jako nastudovanou a aby splnil 
úspěšně všechny testy přiřazené k lekci. Student
se může vrátit zpět do již navštívených a 
označených lekcí.
Svobodně – všechny lekce kurzu jsou volně k 
dispozici a student může svobodně procházet 
kurzem zpět i vpřed.

Kategorie žádná Přiřazení kurzu ke kategorii.

Certifikace

Druh certifikace Manuální Spravujte, zda jsou certifikáty generovány ručně
nebo automaticky.
Manuální – certifikáty musí být vygenerovány 
Vámi ručně.
Automatický – certifikáty jsou generovány 
automaticky po dokončení kurzu.
Další informace viz Certifikáty o absolvování 
kurzu.

Šablona Design 1 Spravujte šablonu použitou pro generování 
vystaveného certifikátu.

Platnost

Platnost od prázdná Omezení platnosti kurzu časem/datem pro 
kontrolu, kdy je kurz publikován.
Můžete nastavit upozornění pro zaslání 
emailového oznámení v momentě, kdy je kurz 
spuštěn.  

Platnost do prázdná Omezení platnosti kurzu časem/datem pro 
kontrolu, do kdy je kurz k dispozici.
Můžete nastavit upozornění pro zaslání 
emailového oznámení před blížícím se koncem 
platnosti kurzu.

Pokročilé

Publikovaná revize Aktuální Ve výchozím nastavení je poslední revize 
použita jako aktuální aktivní verze.
Můžete přepnout jakoukoli starší revizi, kterou 
chcete publikovat.
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Správa nastavení lekcí

Pro kontrolu nebo změnu nastavení lekcí:

1. V levém Menu vyberte Kurzy.

2. Pomocí zatržítka vyberte kurz a v horní liště nástrojů klikněte na Upravit.

3. Ujistěte se, že v panelu lekcí je vybrána lekce (ne kurz).

4. V horním menu klikněte na Vlastnosti.

5. V dialogu Nastavení změňte nastavení lekce dle Vašich potřeb.

6. Klikněte na Uložit a zavřít pro uložení změn.

Nastavení lekce

Širokou škálu nastavení lekcí pokrývají různé scénáře školení.

Zjistěte, k čemu jednotlivé nastavení slouží:

Volba Výchozí hodnota Popis

Platnost

Platnost od prázdná Omezení platnosti lekce časem/datem pro 
kontrolu, kdy je lekce publikována.
Můžete nastavit upozornění pro zaslání 
emailového oznámení v momentě, kdy je 
lekce spuštěna. 

Platnost do prázdná Omezení platnosti lekce časem/datem pro 
kontrolu, do kdy je lekce k dispozici.
Můžete nastavit upozornění pro zaslání 
emailového oznámení před blížícím se 
koncem platnosti lekce.

Pokročilé

Publikovaná revize Aktuální Ve výchozím nastavení je poslední revize 
použita jako aktuální aktivní verze.
Můžete přepnout jakoukoli starší revizi, 
kterou chcete publikovat.

Zveřejnění kurzu studentům

Pokud je kurz připraven, můžete ho zveřejnit studentům.

Mějte na paměti, že zveřejněním kurzu dojde také ke zveřejnění připojeného testu, diskuzního 

fóra, zadání a příloh.

Pro správu, kdo může zobrazit kurz a zapsat se do něj:

1. V levém Menu klikněte na Kurzy.

2. Pomocí zatržítka vyberte kurz.
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3. V horním panelu nástrojů klikněte na Oprávnění.

4. Pro přidání Uživatelské skupiny klikněte na Přidat v sekci Skupiny uživatelů.

5. Studenty přidáte kliknutím na Přidat v sekci Uživatelé.

6. Pomocí zatržítka vyberte jednoho nebo více studentů nebo skupin a poté klikněte na Přidat.

7. Můžete současně přidat skupiny a individuální studenty.

8. Klikněte na Uložit a zavřít v horním panelu nástrojů.

Tip: Nastavení Oprávnění lze zobrazit přímo také ze stránky Kurzu.

Náhled kurzu a lekcí

Pro zobrazení kurzu během jeho tvorby:

1. Nejdříve klikněte v horním panelu nástrojů na Uložit pro zachování změn v kurzu.

2. Pro zobrazení současné lekce klikněte na Náhled v horním panelu nástrojů.

3. Pro zobrazení jiné lekce, nejdříve klikněte nejdříve v levém menu na danou lekci a poté 
klikněte na Náhled.
Poznámka:V případě, že lekci nelze zobrazit kvůli omezení průchodem studia, je nutné 
dočasně změnit učební cestu na volno.  

4. Pro zobrazení náhledu celého kurzu od začátku, klikněte na název kurzu v menu nad lekcemi
a poté na Náhled v horním panelu nástrojů.

Tip: Pro obnovení náhledu již zapsaného kurzu použijte Nástroj reset kurzu.

Organizace lekcí v kurzu

Jednotlivé lekce kurzu lze řadit pomocí přetáhnutí myší následovně:

1. V levém menu jděte na Kurzy.

2. Vyberte kurz a v horním panelu nástrojů klikněte na Upravit.

3. Pro přesunutí lekce při zachování úrovně:

◦ pomoci kliknutím myši uchopte název lekce a přetáhnutím posuňte na novou pozici ve 
stejné úrovni.

4. Pro vytvoření pod lekce:

◦ kliknutím myši na název uchopte lekci a spolu s najetím na název nadřazené lekce ji 
přetáhněte na novou pozici (poznámka: nadřazená lekce musí být před uvolněním 
rozbalená).

Tip: Po přetáhnutí lekce na novou pozici dojde automaticky k uložení, tudíž není potřeba ukládat 
kurz po každém přesunutí.

Změna nebo odstranění lekce

Pro možnost úpravy nebo odstranění lekce je potřeba být vlastníkem kurzu nebo mít příslušné 
oprávnění.
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Úprava lekce

Pro úpravu lekce v kurzu:

1. V levém menu vyberte Kurzy.

2. Vyberte kurz a v horním menu klikněte na Upravit.

3. V levém panelu lekcí vyberte lekci, kterou chcete upravit.

4. Proveďte změny.

5. Klikněte na Uložit pro promítnutí změn do kurzu.

Smazání lekce

V případě, že smažete lekci:

• žádný uživatel již nemůže lekci zobrazit

• všechny podřazené lekce lekci smazané jsou odstraněny také

• přiřazené diskuzní fórum, testy, zadání smazány nejsou

• Důležité: Smazání lekce je nevratné.

Pro smazaní lekce včetně jejich podřazených lekcí:

1. V levém menu klikněte na Kurzy.

2. Vyberte kurz a v horním menu klikněte na Upravit.

3. V levém panelu lekcí vyberte lekci, kterou chcete vymazat.

4. V horním panelu nástrojů klikněte na Smazat.

5. Potvrďte smazání lekce kliknutím na OK v dialogu.

Tip: Místo smazání lekce můžete použít deaktivaci lekce  .  

Deaktivace kurzu

Vytvořený kurz lze deaktivovat bez změny oprávnění:

1. V levém Menu vyberte Kurzy.

2. Pomocí zatržítka vyberte kurz a v horní liště nástrojů klikněte na Upravit.

3. V horní liště klikněte na Deaktivovat.

Po deaktivaci je kurz skryt pro všechny studenty a žádný student si ho nemůže zobrazit ani se do něj
zapsat i v případě, že v minulosti byl do kurzu zapsaný.

Pro reaktivaci kurzu klikněte na Aktivovat v horní liště nástrojů.

Aktivovat a deaktivovat kurz lze neomezeně dle potřeby.

Deaktivace lekce

Každá lekce v kurzu lze deaktivovat:

1. V levém Menu vyberte Kurzy.
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2. Pomocí zatržítka vyberte kurz a v horní liště nástrojů klikněte na Upravit.

3. Kliknutím na název lekce v panelu lekcí vyberte lekci.

4. V horní liště nástrojů klikněte na Deaktivovat.

Pro reaktivaci lekce klikněte na Aktivovat v horní liště nástrojů.

Po deaktivaci je lekce skryta pro všechny studenty a žádný student si ji nemůže zobrazit ani se do ni
zapsat i v případě, že v minulosti byl do kurzu zapsaný. Deaktivovaná lekce je také vyřazená z 
procentuálního ukazatele nastudovanosti.

Tip: Aktivovat a deaktivovat lekci lze neomezeně dle potřeby.

Pozvání studentů do kurzu

Pro urychlení zapsání studentů do kurzu je možné jim poslat emailovou notifikaci.

Poznámka: Tato funkce vyžaduje aktivaci a dodatečné nastavení.

Před odeslání emailové pozvánky studentům do kurzu se doporučuje jim přidat oprávnění k 
náhledu, v opačném případě Vás musí kontaktovat a zažádat dodatečně.

Pro vytvoření a odeslání emailové pozvánky:

1. Jděte na Stránku kurzu.

2. Za pomocí zatržítka vyberte kurz.

3. Pro zobrazení emailové zprávy klikněte v horním panelu nástrojů na Pozvat uživatele.

4. Nyní můžete změnit Předmět a Obsah emailu.

5. Klikněte na záložku Příjemci.
Poznámka: Studenti s oprávněním k náhledu jsou automaticky načteni jako příjemci zprávy.

6. Pro přidání studentů s Edjet LMS účtem: dole klikněte na Studenti, Správci, Skupiny, 
najděte a vyberte uživatele pomocí zatržítka a klikněte na Přidat v horním panelu nástrojů.
Poznámka: Zduplikovaní uživatelé, uživatelé s neplatnou emailovou adresou nebo bez 
emailové adresy jsou odstraněni z příjemců.

7. Pro přidání studentů pomocí emailové adresy klikněte na E-mail, vložte emailovou adresu 
(více adres oddělte středníkem) a klikněte na OK.

8. Pro odstranění studentů z listu příjemců klikněte vpravo na Odebrat.

9. V horním panelu nástrojů klikněte na Uložit pro vytvoření zprávy.

10. Klikněte na Spustit pro odeslání zprávy.

Tip: Zkontrolovat stav odeslání emailové zprávy můžete na stránce Zprávy nebo v záložce 
Příjemci.

Opětovné odeslání pozvánky

Pozvánku do kurzu lze kdykoliv opětovně poslat pomocí výše kroků uvedených.

V případě, že někteří studenti z listu příjemců se již do kurzu zapsali, jsou automaticky systémem 
Edjet LMS odebráni z listu příjemců.

Pokud přidáváte studenty ručně pomocí emailové adresy, ujistěte se, že nejsou již do kurzu zapsáni.
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Zastavení zprávy v průběhu odeslání

Odeslání zprávy lze zastavit:

1. V levém hlavním Menu klikněte na Zprávy.

2. Najděte zprávu a klikněte na Upravit.

3. V horním panelu nástrojů klikněte na Zastavit.

Stav zprávy je změněn na „Zastaveno“.

Odstranění problémů

Viz O  dstraňování problémů se   Z  právami  .

Kategorie kurzů

Váš kurz může být zařazen do jedné kategorie kurzu.

Poznámka: Povolení kategorií kurzů na portálu studenta vyžaduje počáteční nastavení. V tomto 
případě kontaktujte Vašeho Edjet LMS Administrátora.

Přidání nebo editace výpisu kategorií kurzů

Pro přidání kurzu do kategorie:

1. V levém Menu klikněte na Kurzy.

2. Pomocí zatržítka označte daný kurz a v horním panelu nástrojů klikněte na Upravit.

3. V horním panelu klikněte na Vlastnosti.

4. Klikněte na ikonu lupy vedle položky Kategorie kurzů.

5. Pomocí zatržítka vyberte kategorie ze seznamu.

6. Klikněte na Přidat.

7. Klikněte na Uložit a zavřít v horním panelu pro uložení změn.

Vytvoření vlastní kategorie

Pro vytvoření Vaší vlastní kategorie kurzu:

1. V levém Menu klikněte na Kategorie kurzů.

2. V horním panelu nástrojů klikněte na Nová kategorie.

3. Zadejte Název kategorie.

4. Klikněte na Uložit pro vytvoření kategorie.

Mějte prosím na paměti, že všechny aktivní kategorie kurzů jsou zobrazeny všem studentům ve 
studentském portále.

Změna nebo Smazání Vašich kategorií kurzů

Pro změnu Vaší kategorie:

1. V levém menu klikněte na Kategorie kurzů.
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2. Pomocí zatržítka vyberte kategorii a klikněte na Upravit.

3. Změňte Název kategorie.

4. Klikněte na Uložit pro promítnutí změn.

Pro smazání Vaší kategorie:

1. V levém menu klikněte na Kategorie kurzů.

2. Pomocí zatržítka vyberte kategorii a klikněte na Smazat.

3. V potvrzovacím dialogu klikněte na OK.

Reset kurzu

Nástroj reset kurzu smaže všechny uživatelská data vztahující se ke kurzu:

• uživatelův zápis a průběh kurzem,

• historii návštěv

• a všechny testovací pokusy uživatele v rámci tohoto kurzu.

Reset neovlivní

• v žádné rovině vlastní data kurzu – obsah kurzu a lekce

• nastavení kurzu

• certifikát o dokončení kurzu

Upozornění: Mějte na paměti, že smazání uživatelských dat je nevratné a ovlivní tedy všechny 
uživatelské reporty.

Pro rest kurzu:

1. Jděte na Stránku kurzu.

2. Pomocí zatržítka vyberte kurz.

3. V horním panelu nástrojů klikněte na Resetovat.

4. Pomocí zatržítka vyberte jednotlivého studenta/studenty.

5. V případě, že chcete vymazat data všech studentů, použijte zatržítka nad výpisem pro 
označení všech studentů.

6. Klikněte na Resetovat.

7. Pro potvrzení klikněte na OK v potvrzovacím dialogu.

Změna nebo smazání kurzu

Pro změnu nebo odstranění kurzu musíte být buď vlastníkem kurzu nebo mít oprávnění k editaci 
kurzu.

Změna kurzu

Pro změnu kurzu:

1. V levém menu klikněte na Kurzy.

2. Pomocí zatržítka vyberte kurz a klikněte na Upravit.
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3. Proveďte změny.

4. Klikněte na Uložit pro promítnutí změn do živého kurzu.

Smazání kurzu

Tip: Před smazáním kurzu prosím zvažte místo smazání deaktivaci kurzu.

V případě smazání kurzu:

• Všechny lekce kurzu jsou smazány.

• Také všechny data přímo související s kurzem jako například reporty jsou trvale ovlivněny.

• Připojené fórum, testy, zadání a vydané certifikáty nejsou smazány.

• Důležité: Smazání kurzu je nevratné.

Pro výmaz kurzu:

1. V levém menu klikněte na Kurzy.

2. Pomocí zatržítka vyberte kurz a v horním panelu nástrojů klikněte na Smazat.

3. Potvrďte smazání kliknutím na OK v dialogu.

Tip: Kurz může být smazán přímo i ze stránky kurzu.

Smazání více kurzu najednou

1. V levém menu klikněte na Kurzy.

2. Pomocí zatržítka vyberte všechny kurzy, které chcete smazat.

3. V horním panelu nástrojů klikněte na Smazat.

4. Potvrďte smazání kliknutím na OK v dialogu.

Vytvoření nového testu

Pro vytvoření nového testu:

1. V levém menu jděte na Testy.

2. V horním panelu nástrojů klikněte na Nový test.

3. Zadejte Název testu.

4. V záložce Popis testu můžete zadat Popis testu, který se zobrazí studentům na úvodní 
stránce testu.

5. Pro uložení testu klikněte na Uložit v horním panelů nástrojů.   

Vytvoření otázky

Pro správu otázek Edjet LMS umožňuje vytvoření databáze otázek, která může být použita následně
v testech nebo kurzech. Na výběr je z 10 typů otázek.

Vytvoření otázky Jedna správná odpověď

Pro vytvoření otázky typu jedna správná odpověď:
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1. V levém menu klikněte na Otázky.

2. V horním panelu nástrojů klikněte na Nová otázka a v otevřeném dialogu klikněte na Jedna
správná odpověď.

3. V sekci Otázka zadejte text Otázky.

4. Níže v sekci Odpovědi zadejte do jednotlivých polí Odpovědi.

5. Pro určení správné odpovědi ve sloupci Správně na řádku vedle správné odpovědi klikněte
na přepínač.

6. Na stejném řádku ve sloupci Body zadejte do pole je-li správná počet bodů, které student 
získá za správnou odpověď.

7. Pro přidání další odpovědi klikněte na Přidat v levém dolním rohu.

8. Pro odebrání odpovědi klikněte na Odebrat (ikona kříže) ve sloupci Odebrat.

9. V horním panelu nástrojů klikněte na Uložit pro vytvoření otázky.

Vytvoření otázky Více správných odpovědí

Pro vytvoření otázky s více správnými odpovědmi:

1. V levém menu klikněte na Otázky.

2. V horním panelu nástrojů klikněte na Nová otázka a v otevřeném dialogu klikněte na Více 
správných odpovědí.

3. V sekci Otázka zadejte text Otázky.

4. Níže v sekci Odpovědi zadejte do jednotlivých polí Odpovědi.

5. Pro určení správných odpovědí ve sloupci Správně označte přepínačem správné odpovědi.

6. Ve sloupci Body zadejte do pole je-li správná počet bodů, které student získá za každou 
správnou odpověď.

7. Pro přidání další odpovědi klikněte na Přidat v levém dolním rohu.

8. Pro odebrání odpovědi klikněte na Odebrat (ikona kříže) ve sloupci Odebrat.

9. V horním panelu nástrojů klikněte na Uložit pro vytvoření otázky.

Vytvoření otázky Pravda/Nepravda

Pro vytvoření otázky, kde student odpovídá mezi volbou Pravda nebo Nepravda:

1. V levém menu klikněte na Otázky.

2. V horním panelu nástrojů klikněte na Nová otázka a v otevřeném dialogu klikněte na 
Pravda/Nepravda.

3. V sekci Otázka zadejte text Otázky.

4. Níže v sekci Odpovědi zadejte do jednotlivých polí Odpovědi.

5. Pro určení správné odpovědi ve sloupci Správně na řádku vedle správné odpovědi klikněte
na přepínač.

6. Na stejném řádku ve sloupci Body zadejte do pole je-li správná počet bodů, které student 
získá za správnou odpověď.
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7. V horním panelu nástrojů klikněte na Uložit pro vytvoření otázky.

Vytvoření otázky Přesná odpověď.

Pro vytvoření otázky, kde student zadává přesnou odpověď:

1. V levém menu klikněte na Otázky.

2. V horním panelu nástrojů klikněte na Nová otázka a v otevřeném dialogu klikněte na 
Přesná odpověď.

3. V sekci Otázka zadejte text Otázky.

4. Níže v sekci Odpovědi zadejte Správnou odpověď.
Poznámka: Otázka je označena za správně odpovězenou pouze v případě, kdy student zadá 
přesný text odpovědi včetně mezer a velkých a malých písmen.

5. Ve sloupci Body zadejte do pole je-li správná počet bodů, které student získá za správnou 
odpověď.

6. V horním panelu nástrojů klikněte na Uložit pro vytvoření otázky.

Vytvoření otázky typu Volná odpověď

Pro vytvoření otázky, kde student zadává odpověď volně svými slovy:

1. V levém menu klikněte na Otázky.

2. V horním panelu nástrojů klikněte na Nová otázka a v otevřeném dialogu klikněte na Volná
odpověď.

3. V sekci Otázka zadejte text Otázky.

4. Níže v sekci Odpovědi můžete zadat Správnou odpověď.

5. V horním panelu nástrojů klikněte na Uložit pro vytvoření otázky.

Poznámka: Otázka není automaticky vyhodnocována a vyžaduje ruční evaluaci.

Vytvoření otázky typu Označení oblasti na obrázku

Pro vytvoření otázky, kde student označí oblast na obrázku:

1. V levém menu klikněte na Otázky.

2. V horním panelu nástrojů klikněte na Nová otázka a v otevřeném dialogu klikněte na 
Označení oblasti na obrázku.

3. V sekci Otázka zadejte text Otázky.

4. V záložce Odpovědi klikněte na Přidat.

5. Pokud je obrázek nahraný ve Správci souborů, zatržítkem ho vyhledejte.

6. Pokud je obrázek na lokálním disku, klikněte na Nový soubor, v dialogu klikněte na Vybrat
soubor, vyhledejte a označte obrázek a klikněte na Otevřít. V dialogu klikněte na Nahrát.

7. Pomocí zatržítka označte obrázek.

8. Klikněte na Přidat.

9. Několikrát klikněte na správnou oblast obrázku pro vytvoření tvaru mnohoúhelníku.
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10. Pomocí klávesové zkratky  Ctrl + klik (nebo kliknutí na Krok zpět).

11. Pro vymazání označení klikněte na Reset oblasti.

12. Ve sloupci Body zadejte do pole je-li správná počet bodů, které student získá za správnou 
odpověď.

13. V horním panelu nástrojů klikněte na Uložit pro vytvoření otázky.

Vytvoření otázky typu Audio poslech

Pro vytvoření otázky, kde student poslouchá audio nahrávku:

1. V levém menu klikněte na Otázky.

2. V horním panelu nástrojů klikněte na Nová otázka a v otevřeném dialogu klikněte na Audio
poslech.

3. V sekci Otázka zadejte text Otázky.

4. Klikněte na Přidat.

5. Pokud je audio soubor nahraný ve Správci souborů, zatržítkem ho vyhledejte.

6. Pokud je audio soubor na lokálním disku, klikněte na Nový soubor, v dialogu klikněte na 
Vybrat soubor. V dialogu klikněte na Nahrát.

7. Pomocí zatržítka označte audio soubor.

8. Klikněte na Přidat.

9. V horním panelu nástrojů klikněte na Uložit pro vytvoření otázky.

Poznámka: Tento typ otázky nemůže být ohodnocen automaticky.

Vytvoření otázky typu Doplňovačka

Pro vytvoření otázky, kde student vyplňuje chybějící slova do prázdného textu:

1. V levém menu klikněte na Otázky.

2. V horním panelu nástrojů klikněte na Nová otázka a v otevřeném dialogu klikněte na 
Doplňovačka.

3. V sekci Otázka zadejte text Otázky.

4. Pro vyznačení oblasti k doplnění slov nebo věty, nahraďte dané slovo, větu pomocí 5 nebo 
více podtržítky.
Příklad: Můj pes _____ rychle! Žába umí _____. Kačena ______ plavat.

5. Chybějící slova, větu doplňte ve správném pořadí do Odpovědi (možnosti).
Příklad: první odpověď: „je“, druhá: „skákat“, třetí „umí“.

6. Pro přidání odpovědí klikněte na Přidat.

7. Pro smazání odpovědi klikněte na Odebrat.

8. V horním panelu nástrojů klikněte na Uložit pro vytvoření otázky.

Poznámka: Odpověď je vyhodnocena jako správná, když student zadá správný text včetně mezer a 
rozlišení malých a velkých písmen.

Tip: V případě potřeby delší oblasti pro zadání odpovědi, použijte více podtržítek.
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Vytvoření otázky typu Spojovačka

Pro vytvoření otázky, kde student spojuje možnosti ze dvou listů dohromady:

1. V levém menu klikněte na Otázky.

2. V horním panelu nástrojů klikněte na Nová otázka a v otevřeném dialogu klikněte na 
Spojovačka.

3. V sekci Otázka zadejte text Otázky.

4. Níže v sekci Odpovědi zadejte ve správném znění dvojici/ce (Levou stranu a Pravou 
stranu) ke spojení.

5. Ve sloupci Body zadejte do pole je-li správná počet bodů, které student získá za správnou 
odpověď.

6. Pro přidání další odpovědi klikněte na Přidat v levém dolním rohu.

7. Pro odebrání odpovědi klikněte na Odebrat (ikona kříže) ve sloupci Odebrat.

8. V horním panelu nástrojů klikněte na Uložit pro vytvoření otázky.

Pořadí otázek v seznamu je náhodné a generuje se v momentě položení otázky studentovi.

Vytvoření otázky typu Překlad/Synonymum

Chcete-li vytvořit otázku, kde student odhalí fráze v seznamu:

1. V levém menu klikněte na Otázky.

2. V horním panelu nástrojů klikněte na Nová otázka a v otevřeném dialogu klikněte na 
Překlad/Synonymum.

3. V sekci Otázka zadejte text Otázky.

4. Níže v sekci Odpovědi zadejte odpovídající dvojici/ce (Levou stranu a Pravou stranu) – 
pro každou odpověď (volbu).

5. Ve sloupci Body zadejte do pole je-li správná počet bodů, které student získá za správnou 
odpověď.

6. Pro přidání další odpovědi klikněte na Přidat v levém dolním rohu.

7. Pro odebrání odpovědi klikněte na Odebrat (ikona kříže) ve sloupci Odebrat.

8. V horním panelu nástrojů klikněte na Uložit pro vytvoření otázky.

Poznámka: Tento typ otázky není vyhodnocen automaticky.

Levá strana dvojice je zobrazena v momentě, kdy je otázka vygenerována studentovi. Pravá strana 
je odhalena po kliknutí studentem.

Možnosti penalizace studenta

V nastavení otázky můžete využít mínusových bodů, které se odečtou z výsledku testu pro špatně 
zodpovězenou otázku:

1. Pro penalizaci studenta za špatně zodpovězenou otázku zadejte počet bodů pomocí sloupce 
Body Je-li chybná.

2. Pro penalizaci studenta za nezodpovězení otázky klikněte na záložku Pokročilé, zadejte 
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počet bodů do pole Bodová hodnota otázky v případě, že nebyla označena žádná 
odpověď a klikněte Uložit v panelu nástrojů.

Správa nastavení testu

Pro kontrolu nebo změnu nastavení testu:

1. Jděte na stránku Testy.

2. Pomocí zatržítka vyberte test a klikněte na Upravit v horním panelu nástrojů.

3. Klikněte na Vlastnosti.

4. Nastavte vlastnosti testu – viz přehledná tabulka níže.

5. Klikněte na Uložit a zavřít pro uložení změn.

Vlastnosti testu

Široká škála nastavení testu pokrývá různé scénáře testů.

Níže najdete popis a vysvětlení: 

Volba Základní
hodnota

Popis

Obecné

Časový limit [min] 45 Časový úsek pro zodpovězení otázek v testu.
Odpočítávání časového limitu je studentovi 
zobrazeno během testu.
Jakmile časový limit vyprší, test je automaticky 
ukončen.

Počet pokusů 3 Maximální počet pokusů o splnění testu. Pro 
neomezený počet pokusů ponechejte prázdné. 
Pozor: Případné smazání výsledku testu umožní
další pokus!

Body potřebné ke splnění testu 15 Počet bodů, které student musí získat, aby test 
byl označen za splněný. 

Mód vyhodnocení Automatický Automatický - systém vyhodnotí test 
automaticky.
Manuální - každý testový pokus bude vyžadovat
ruční   vyhodnocení z Vaší strany  .

Obtížnost x Tato volba má pouze informační hodnotu pro 
studenty.

Prezentace
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Volba Základní
hodnota

Popis

Počet otázek na stránku 1 Počet otázek zobrazených na jedné stránce. 
Prosím, pamatujte, že některé typy otázek 
nemusí podporovat zobrazení více otázek 
stejného typu na jedné stránce. Doporučujeme 
vždy konkrétní nastavení testu vyzkoušet.

Všechny na jednu stránku vypnuto Zobrazí všechny otázky na jedné stránce.

Náhodné pořadí otázek vypnuto Vygeneruje test s náhodným pořadí otázek.

Náhodné pořadí odpovědí vypnuto Vygeneruje test s náhodným pořadí odpovědí na
otázku.

Zobrazit bodové hodnoty otázek vypnuto Studentovi se zobrazí počet bodů, které může 
získat za správně zodpovězenou otázku.

Povolit procházení zapnuto Povolí procházení testu vpřed a vzad pomocí 
navigace testu.

Použít všechny otázky zapnuto Ve výchozím nastavení je test sestaven ze všech 
otázek načtených do testu ze zásobníku otázek.

Počet použitých otázek x Počet otázek použitých pro vygenerování testu. 
Otázky jsou náhodně vybrány ze zásobníku 
otázek.

Zobrazení odpovědi

Povolit přehled odpovědí zapnuto Studentovi je povolen náhled shrnutí jeho 
odpovědí v testu po skončení testu.

Vyhodnotit správnost odpovědí 2 Pro kontrolu, zda student může vidět správné 
odpovědi v náhledu shrnutí testu po skončení 
testu:
1 – Ano
2 – Pouze v případě úspěšného splnění testu
3 – Ne

Zpětná vazba

Zpětná vazba žádné Pomocí záložky Zpětná vazba můžete vložit 
texty pro zpětnou vazbu, které se studentovi 
zobrazí po dokončení testu na základě 
jednotlivých výsledků (úspěšně, neúspěšně, 
čeká na manuální vyhodnocení). 

Zobrazení výsledku

Body zapnuto Určuje, zda student může vidět počet získaných 
bodů po skončení testu. 

Procenta zapnuto Určuje, zda student může vidět procentuální 
vyhodnocení po skončení testu. 
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Volba Základní
hodnota

Popis

Známka zapnuto Určuje, zda student může vidět známku za test 
po skončení testu. 
Poznámka: Toto nastavení vyžaduje, aby 
administrátor určil klasifikační stupnici pro test.

Organizace testů

Pro správu obsahu testů můžete využít složky, které usnadní vyhledávání souborů a vkládání do 
testů.

Vytvoření složek

Pro vytvoření složky:

1. V levém menu klikněte na Testy.

2. V horním panelu nástrojů klikněte na Nová složka.

3. Zadejte název složky. 

4. Klikněte na OK.

Změna názvu složky

Pro přejmenování složky:

1. V levém menu klikněte na Testy.

2. Pomocí zatržítka vyberte test.

3. V horním panelu nástrojů klikněte na Přejmenovat.

4. Zadejte nový název do dialogu pro Složky. 

5. Klikněte na OK.

Přesunutí složky

Pro přesunutí složek nebo testů v rámci složek:

1. V levém menu klikněte na Testy.

2. Pomocí zatržítka vyberte složku/test.

3. V horním panelu nástrojů klikněte na Přesunout.

4. Vyberte cílovou složku – kam chcete přesunout složku/test.

5. Klikněte na OK.

Smazání složky

Důležité: Při vymazání složky, všechny podsložky a testy v dané složce ke smazání jsou smazány 
také! Tato akce je nevratná.

Pro smazání složky:
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1. V levém menu klikněte na Testy.

2. Pomocí zatržítka vyberte složku/test.

3. V horním panelu nástrojů klikněte na Smazat.

4. Potvrďte smazání kliknutím na OK.

Skrytí náhledu složek

1. V levém menu klikněte na Testy.

2. Pod horním panelem nástrojů klikněte na volbu Složky: Vypnout.

3. Pro zobrazení složek klikněte na Zapnout.

Odstranění problémů

• Pro případ nevytvoření složky nebo změny názvu složky – znovu zkontrolujte název složky, 
zda vyhovují povolené znaky: a-z, A-Z, 0-9, _ , - a .

• Pro případ nevytvoření složky nebo přesunutí složky – zkontrolujte oprávnění pro složku a 
cílovou složku

Zveřejnění testu studentům

Pro zveřejnění testu jsou 2 způsoby:

• Zveřejnit samostatný test pomocí udělení oprávnění k testu

• Připojit test ke kurzu a zveřejnit tento kurz nastavením příslušných oprávnění

Zveřejnění samostatného testu

Pro správu, kdo může vidět test:

1. V levém menu klikněte na Testy.

2. Pomocí zatržítka vyberte test.

3. V horním panelu nástrojů klikněte na Oprávnění.

4. Pro přidání skupiny uživatelů klikněte na Přidat pod sekcí Skupiny uživatelů.

5. Pro přidání jednotlivých studentů, klikněte na Přidat pod sekcí Uživatelé.

6. Pomocí zatržítka vyberte jednu nebo více skupin nebo studentů a poté klikněte na Načíst 
položky.

7. Můžete přidat Skupiny uživatelů i jednotlivé studenty zároveň.

8. Klikněte na Uložit a zavřít v horním panelu nástrojů.

Tip: Nastavení oprávnění je možné zobrazit také ze stránky Testy.

Zveřejnění testu s kurzem

V případě, že test je připojen ke kurzu, je tento test zveřejněn spolu s kurzem.
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V tomto případě není potřeba nastavovat žádné oprávnění – všechna oprávnění jsou zděděna z 
nastavení oprávnění kurzu.

Náhled testu

Pro náhled testu během editace:

1. V horním panelu nástrojů klikněte na Uložit pro zaznamenání všech změn.

2. Klikněte na Náhled.

Poznámka: spuštění testu během náhledu vytvoří pokus testu stejným způsobem, jako když student 
spustí test během kurzu. Tento pokus je možné smazat na stránce Výsledky testů.

Deaktivace testu

Test může být deaktivován bez nutnosti změny oprávnění:

1. V levém menu jděte na Testy.

2. Pomocí zatržítka vyberte test a v horním panelu nástrojů klikněte na Upravit.

3. Klikněte na Deaktivovat.

Deaktivovaný test bude skrytý pro všechny studenty, nemůže být spuštěn ani studenty, který test již 
absolvovali v minulosti. Skrytý test je také odebrán z kalkulace průběhu studiem.

Pro obnovení testu klikněte Aktivovat v horním panelu nástrojů.

Aktivovat a deaktivovat test lze provádět dle potřeby.

Změna a smazání testu

Pro změnu nebo smazání testu je nezbytné být vlastník testu nebo mít k testu oprávnění ke změně.

Změna testu

Pro změnu testu:

1. V levém menu klikněte na Testy.

2. Pomocí zatržítka vyberte test a v horním panelu nástrojů klikněte na Upravit.

3. Proveďte změny.

4. Klikněte na Uložit pro zobrazení změn.

Důležité: Změny jsou promítnuty pouze do nových testů. Do jakéhokoli testu již započatého nejsou 
změny promítnuty.

Smazání testu

Tip: Prosím předtím, než smažete test, zvažte vždy možnost deaktivace testu.

Pokud smažete test:

• Žádný uživatel již nemá přístup k testu.
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• Otázky obsažené v testu nejsou smazány.

• Výsledky testu nejsou smazány.

• Důležité: Tato akce je nevratná.

Pro smazání jednotlivého testu:

1. V levém menu klikněte na Testy.

2. Pomocí zatržítka vyberte test a v horním panelu nástrojů klikněte na Smazat.

3. Klikněte na OK pro potvrzení akce.

Tip: Test může být smazán také ze stránky Testu.

Smazání více testů najednou

1. V levém menu klikněte na Testy.

2. Pomocí zatržítka vyberte všechny testy, které chcete smazat.

3. V horním panelu nástrojů klikněte na Smazat.

4. Klikněte na OK pro potvrzení akce.

 

Přiřazení otázek k testu

Předtím než publikujete test studentům je zapotřebí přidat do testu otázky.

Pokud nemáte   ještě vytvořené otázky   k testu, můžete je vytvořit přímo během tvorby testu nebo si 
dopředu vytvořit databázi otázek.

Pro přidání otázek do testu z databáze otázek:

1. V levém menu klikněte na Testy.

2. Vyberte test a v horním panelu nástrojů klikněte na Upravit.

3. Klikněte na záložku Otázky.

4. Klikněte na Přidat.

5. Pomocí zatržítka najděte a označte otázky, poté vlevo nahoře klikněte na Načíst pokožky.
Poznámka: Během přidání otázek jsou odstraněny duplikáty (tedy jednu otázku lze přidat 
do testu pouze jednou). 

6. V případě žádných otázek klikněte na Nová otázka … více v sekci Vytvoření otázky.

7. Najděte otázky a označte je pomocí zatržítka.

8. Klikněte na Načíst položky.

9. Klikněte na Uložit v horním panelu nástrojů.

Řazení otázek

Můžete kontrolovat, jak jsou otázky řazeny v testu, když student spustí test.

Poznámka: V případě, že je v testu zaškrtnuta volba Náhodné pořadí otázek, pořadí otázek se 
neuplatňuje.
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Pro seřazení otázek:

1. V levém menu klikněte na Testy.

2. Vyberte test a v horním panelu nástrojů klikněte na Upravit.

3. V záložce Otázky ve sloupci Přesunout tažením přesunete otázku dolů nebo nahoru na 
novou pozici.

4. Klikněte na Uložit v horním panelu pro uložení testu.

Smazání otázek

1. V levém menu klikněte na Testy.

2. Vyberte test a v horním panelu nástrojů klikněte na Upravit.

3. V záložce Otázky pomocí zatržítka vyberte otázky, které chcete vymazat.

4. Klikněte na Odebrat.

5. Pro uložení testu klikněte na Uložit v horním panelu nástrojů.

Nastavení vlastností testu

Na základě použitých otázek a dalšího nastavení testu jako Počet použitých otázek v testu je 
nezbytné nastavit:

• Časový limit – pokud test obsahuje více otázek, měli by studenti mít čas na jejich 
zodpovězení

• Body potřebné ke splnění testu – více otázek ve většině případech znamená více bodů, 
které mohou studenti získat

•  Obtížnost – ačkoli se jedná pouze o informativní značku, je možné ji nastavit podle 
množství otázek

Správa databáze otázek

Jednotlivé otázky lze uspořádat pomoci složek.

Vytvoření složky

Pro vytvoření složky:

1. V levém menu klikněte na Otázky.

2. Pokud již byly vytvořeny nějaké složky, najděte složku, kde chcete vytvořit novou složku.

3. V horním panelu nástrojů klikněte na Nová složka.

4. V dialogu pro Novou složku zadejte název složky.

5. Klikněte na OK.
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Přejmenování složky

Pro změnu názvu již existující složky:

1. V levém menu klikněte na Otázky.

2. Pomocí zatržítka vyhledejte a zatrhněte složku.

3. V horním panelu nástrojů klikněte na Přejmenovat.

4. V dialogu složky zadejte název složky.

5. Klikněte na OK.

Přesunutí otázek nebo složek

V případě přesunutí složek všechny podsložky a otázky obsažené ve složce budou přesunuté také.

Pro přesunutí otázek nebo složek:

1. V levém menu klikněte na Otázky.

2. Pomocí zatržítka vyhledej a zatrhněte otázku/ky nebo složku/ky.

3. V horním panelu nástrojů klikněte na Přesunout.

4. V nově otevřeném okně Přesunout zvolte cílovou složku kliknutím na její název. 

5. Klikněte na OK.

Úprava otázky

Pro úpravu otázky:

1. V levém menu klikněte na Otázky.

2. Vyberte otázku nebo složku a v horním panelu nástrojů klikněte na Upravit, nebo klikněte 
vpravo na řádku s daty na ikonu upravit.

3. Klikněte na Uložit pro uložení změn.

Smazání otázek nebo složek.

Důležité: V případě smazání složky/ek, všechny podsložky a otázky ve složce budou také 
odstraněny. Tato akce je nevratná!

Pro smazání jednotlivé otázky nebo složky:

1. V levém menu klikněte pod sekcí Testy na Otázky.

2. Vyberte otázku nebo složku a v horním panelu nástrojů klikněte na Smazat, nebo klikněte 
vpravo na řádku s daty na ikonu smazat.

3. Kliknutím na OK v dialogu potvrďte smazání.

Pro smazání více otázek nebo složek:

4. Pomocí zatržítka vyberte otázky nebo složky.

5. V panelu nástrojů klikněte na Smazat.

6. Kliknutím na OK v dialogu potvrďte smazání.

Tip: Otázku lze také smazat při úpravě přímo na stránce otázky.
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Vypnutí náhledu složek

Kliknutím v horním panelu nástrojů na link Vypnout můžete vypnout zobrazení složek. Pro 
zobrazení klikněte na Zapnout. Otázky budou zobrazeny ve složkách.

Řešení problémů

• Složka se nevytvořila nebo se nepřejmenovala – zkontrolujte název složky, zda obsahuje 
pouze povolené znaky: a-z, A-Z, 0-9, _ , - a .

• Složka se nevytvořila nebo se nepřesunula – zkontrolujte nastavení oprávnění složky, kterou 
přesouváte a oprávnění cílové složky.

Ruční vyhodnocení testu a oprava výsledku

Ve výchozím stavu je test nastaven na automatické vyhodnocení otázek a není tak potřeba žádného 
kroku ze strany trenéra. Edjet LMS vyhodnotí test automaticky dle zadaných parametrů.

Na stránce Výsledky testů můžete:

• Nastavit vyhodnocení testu na ruční způsob.

• Ohodnotit typy otázek, které nelze vyhodnotit automaticky jako například otázka typu volná 
odpověď.

• Opravit výsledek testu.

Pro ruční vyhodnocení testu nebo opravu výsledku testu:

1. V levém Menu klikněte na Reporty.

2. Klikněte na Výsledky testů.

3. Pomocí zatržítka vyhledejte test pro korekci a v horním panelu nástrojů klikněte na Upravit.

4. Pro změnu bodů získaných za správně zodpovězenou otázku na úrovní dané otázky klikněte 
na Korekce a zadejte správný počet bodů.

5. Pro změnu celkového výsledku testu použijte vstup na konci Celková korekce bodů, kam 
zadejte novou hodnotu.

6. Pomocí pole Připojit komentář můžete zanechat studentovi komentář, zpětnou vazbu.

7. Pro uložení změn klikněte na Uložit v horním panelu nástrojů.

Jak se vyhnout ručnímu vyhodnocení testu

Pro nastavení testu, který se vyhodnotí bez Vaší práce:

• Ověřte nastavení testu a ujistěte se, že ve vlastnostech testu je Mód vyhodnocení nastaven 
na Automatický.

• Odst  r  aňte z testu veškeré otázky  , které systém nemůže ohodnotit automaticky.
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Tvorba a změna obsahu

Změna obsahu

Vytvářejte a měňte e-learningový responzivní obsah pomocí vestavěného vizuálního editoru.

Můžete vytvářet nadpisy, odstavce, tabulky, odrážkové seznamy, vkládat responzivní obrázky, 
videa, používat vestavěné formátování a styly.

V případě, že se orientujete v kódování, můžete přepnout do HTML režimu.

Konfigurace editoru

Edjet LMS vizuální editor disponuje 2 zobrazeními:

1. Plné – konfigurace se všemi nástroji

2. Minimalistické – konfigurace s pouze nezbytnými nástroji

Klávesové zkratky

Pro urychlení práce s editorem můžete využít klávesových zkratek:

Action Shortcut

Vyjmout Ctrl + X

Kopírovat Crtl + C

Vložit Ctrl + V

Označit obsah Shift + click from, Shift + click to

Zpět Ctrl + Z

Vpřed Ctrl + Y

Vymazat obsah Delete, Backspace

Tučné Ctrl + B

Kurzíva Ctrl + I

Podtržené Ctrl + U

Najít/Nahradit Ctrl + F

Klávesové zkratky pro Mac

Použijte Cmd klávesu na Macu místo Ctrl.

Kopírovat & Vložit

Můžete kopírovat a vkládat označený text, obrázky, tabulky a jiný obsah.

Pro kopírování a vložení:

1. Označte obsah, který chcete zkopírovat.

2. Použijte klávesovou zkratku Ctrl + C nebo tlačítko Kopírovat v panelu nástrojů editoru.

Tvorba a změna obsahu  35 / 86 Aktualizace 2020-04-25, 19:11:11



3. Klikněte do obsahu a určete, kde chcete vložit zkopírovaný obsah.

4. Použijte klávesovou zkratku Ctrl + V nebo použijte tlačítko Vložit z panelu nástrojů 
editoru.

Kopírování textu z jiných aplikací

Text můžete kopírovat pomocí klávesové zkratky Ctrl + C z Word dokumentu, webové stránky 
nebo jiné aplikace a vložit ho do textového pole během editace pomocí klávesové zkratky Ctrl + V.

Vložený text je vkládán včetně zdrojového formátování jako fontu, barvy, tučného písma, kurzívy a 
odkazů.

Kopírování a Vkládání textu z jiných aplikací bez formátování

Tip: Abyste se vyvarovali různorodým problémům s formátování kopírovaného textu během editace
obsahu, doporučujeme vkládat text bez zdrojového formátování a přidávat ho až přímo v editoru.

Pomocí klávesové zkratky Ctrl + C zkopírujte text a vložte ho na požadované místo bez jako 
neformátovaný text pomocí zkratky  Ctrl + Shift + V.

Kopírování a Vkládání celého obsahu editoru

Celý obsah editoru lze kopírovat najednou – například z jednoho kurzu do druhého.

Tímto způsobem zajistíte, aby obsah jednotlivé lekce byl duplikován bez jakýchkoli změn a 
překlepů.

Pro zkopírování a vložení celého obsahu editoru:

1. Klikněte na ikonu  Upravit HTML zdroj v panelu nástrojů editoru.

2. Označte celý zdroj pomocí klávesové zkratky Ctrl + A.

3. Použijte klávesovou zkratku Ctrl + C pro zkopírování celého obsahu.

4. Přepněte se do editoru, kam chcete obsah zkopírovat.

5. Použijte klávesovou zkratku Ctrl + V pro vložení obsahu.

Vymazání obsahu

Pro vymazání textů, obrázků, tabulek, videí a jiného obsahu:

1. Označte obsah.

2. Zmáčkněte klávesu Delete nebo Backspace.

Zrušit a opakovat akci

Můžete opakovat nebo zrušit změny udělané v editoru.

• Chcete-li vrátit zpět změnu, kterou jste udělali, použijte klávesovou zkratku Ctrl + Z nebo 
klikněte myší na Zpět v panelu nástrojů editoru.

• Chcete-li znovu obnovit něco, co jste vrátili, použijte klávesovou zkratku Ctrl + Y nebo 
klikněte myší na Znovu v panelu nástrojů editoru.

Editor podporuje nekonečně mnoho akcí zrušit a opakovat.
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V případě, že opouštíte stránku a editor je zavřený, akce zrušit a opakovat jsou vyčištěny z paměti.

Po uložení obsahu a v případě, že editor se znovu spustí, akce zrušit a opakovat jsou vyčištěny z 
paměti, ale revize v historii je vytvořena.

Historie v editoru

Během každého uložení kurzu, lekce, odstavce nebo stránky je vytvořena nová revize obsahu 
editoru.

V případě potřeby můžete obnovit starší revizi, načíst ji v editoru a nahradit tak stávající obsah v 
editoru.

Pro zobrazení a obnovení revize obsahu:

1. Jděte na stránku s editorem.

2. V případě, že máte nějaké neuložené změny v editoru, klikněte na Uložit.

3. V pravém horním rohu editoru klikněte na Načíst revizi.

4. Pomocí zatržítka vyberte revizi.

5. Klikněte na Přidat pro načtení revize do editoru.
Upozornění: Současný obsah v editoru je nahrazen obsahem z načtené revize.

6. Pro zveřejnění načtené revize klikněte na Uložit.

Formát textu a styly

Správné a čisté přidání formátu je důležité jak pro vizuální stránku obsahu ale i pro správnou 
strukturu, označení a přístupnost.

Možnosti formátu a stylů:

• Styly – použijte předdefinované styly napříč celým Vaším obsahem.

• Styly odstavce – vytvářejte nadpisy, odrážky a číselné seznamy.

• Přímé formátování – používejte tučné písmo, zarovnání, barvu textu a další vestavěné 
formátování.

Vizuální editor využívá styly ze Studentského portálu tak, aby následně při renderování náhledu 
obsahu vypadal obsah tak, jak bude reálně vypadat na portálu.

Vytvoření odstavce

Odstavec je výchozím formátem textu.

Pro vložení nového odstavce:

1. Umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit nový odstavec.

2. Stiskněte klávesu Enter.

Vytvoření nadpisů

Můžete vytvářet až 6 velikostí nadpisů.

Pro vytvoření nadpisu:
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1. Umístěte kurzor na místo, kde chcete vložit nadpis.

2. Rozbalte nabídku formátů v panelu nástrojů editoru a vyberte Nadpis 1 až Nadpis 6.

3. Zadejte text nadpisu.

Jak předělat existující text na nadpis:

1. Umístěte kurzor kamkoli do bloku textu, který chcete předělat – například uprostřed 
odstavce.

2. Rozbalte nabídku formátů v panelu nástrojů editoru a vyberte Nadpis 1 až Nadpis 6.

Vytvoření odrážkového nebo číselného seznamu

Pro vytvoření seznamu odrážek nebo číselného seznamu:

1. Umístěte kurzor na místo, kde chcete vložit odrážkový seznam.

2. Zvolte kliknutím:

◦ Vložit/Odebrat Odrážkový seznam v panelu nástrojů editoru, nebo

◦ Vložit/Odebrat Číselný seznam v panelu nástrojů editoru.

3. Zadejte váš text.

4. Použijte klávesnici Enter pro vytvoření nové odrážky.

Pro přeformátování existujícího textu na seznam:

1. Umístěte kurzor kamkoli do bloku textu, který chcete předělat – například uprostřed 
odstavce.

2. Zvolte kliknutím:

◦ Vložit/Odebrat Odrážkový seznam v panelu nástrojů editoru, nebo

◦ Vložit/Odebrat Číselný seznam v panelu nástrojů editoru.

3. Umístěte kurzor a použijte klávesnici Enter pro vytvoření nového seznamu.

Zrušení stylu odstavce do výchozího stavu

Pro zrušení nadpisů, odrážek, číselných seznamů nebo jiných stylů odstavce do výchozího nastavení
odstavce:

1. Klikněte kamkoli v obsahu, kde chcete vrátit obsah do původního nastavení odstavce 
(například uprostřed nadpisu).

2. Rozbalte nabídku formátů v panelu nástrojů editoru a vyberte formát Odstavec.

Přímé formátování textu

Během editace textu můžete využít přímého formátování textu jako tučné písmo, kurzívu, zarovnání
nebo barvu textu.

Pro uplatnění přímého formátování:

1. Označte text, který chcete zformátovat.

2. Zvolte a klikněte na danou ikonu v panelu nástrojů:
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◦ Tučné

◦ Kurzíva

◦ Podtržené

◦ Přeškrtnuté

◦ Dolní index

◦ Horní index

Změna barvy textu

Pro změnu barvy textu nebo pozadí textu:

1. Vyberte text.

2. Klikněte na rozbalovátko pro výběr požadované barvy textu nebo barvy pozadí textu v 
panelu nástrojů editoru.

3. Zvolte požadovanou barvu z paletky barev.

Změna fontu

Pro změnu fontu:

1. Označte text.

2. V panelu nástrojů editoru klikněte na Písmo.

3. Pomocí rolovátka rozbalte nabídku fontů a vyberte požadovaný font.

Změna velikosti písma

Pro změnu velikosti písma:

1. Označte text.

2. V panelu nástrojů editoru klikněte na Velikost písma.

3. Pomocí rolovátka rozbalte nabídku velikostí a vyberte požadovanou velikost.

Změna zarovnání textu

Pro změnu zarovnání textu:

1. Označte text.

2. V panelu nástrojů editoru klikněte:

1. Zarovnat doleva

2. Zarovnat na střed

3. Zarovnat doprava

4. Zarovnat do bloku.

Přímá editace CSS stylu

Editor Vám umožňuje použití jakýchkoli CSS kaskádových stylů na jakýkoli prvek obsahu.
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Pro přímou změnu CSS stylu jakéhokoli prvku:

1. Klikněte na prvek, kterému chcete přidat styl.

2. Klikněte na Upravit CSS styl v panelu nástrojů editoru.

3. Nastavte jakoukoli CSS vlastnost, co potřebujete.

4. Pro přímé zobrazení stylu, klikněte na Použít.

5. Jakmile máte hotovo, klikněte na Aktualizovat.

Tip: Tyto styly nejsou znovupoužitelné a nemohou být spravované. V případě, že potřebujete použít 
styly na vícero prvků v různých lekcích mezi kurzy, doporučujeme využít Styly.

Odstranění formátování

Pro zrušení již přidaného formátování textu jako tučné písmo, kurzívu, barvy atd.:

1. Označte text, kterému chcete zrušit formátování.

2. Klikněte na Odstranit formátování v panelu nástrojů editoru.

Přidání stylů

Pro udržení konzistentního vizuálního vzhledu napříč kurzy, lekcemi, testy a dalšími typy obsahu 
použijte obecné předdefinované CSS kaskádové styly.

O stylech:

• Styly jsou k dispozici všem tvůrcům jakéhokoli obsahu.

• Styly mohou být použity na jakýkoli typ obsahu – odstavec, nadpis, obrázek, video, tabulku
a další.

• Ve výchozím stavu je k dispozici pouze několik stylů pro vytvoření responzivního obrázku, 
responzivního videa a responzivní tabulky.

Poznámka: Pro přidání nebo odebrání více stylů kontaktujte Vašeho Learnis Administrátora.

Pro přiřazení stylu k prvku obsahu:

1. Klikněte na prvek, ke kterému chcete přiřadit styl.

2. V panelu nástrojů klikněte na Styly a pomocí rolovátka rozbalte nabídku a vyberte daný styl.

Odebrání stylů

Pro odebrání přiřazeného stylu:

1. Klikněte na prvek, kterému chcete odebrat styl.

2. V panelu nástrojů klikněte na Styly a poté znovu klikněte na Styly.

Vkládání obrázků

Můžete vkládat obrázky nahrané do Galerie Souborů nebo vkládat přímo odkaz z internetu.

Edjet LMS podporuje responzivní obrázky, které se automaticky přizpůsobí aktuální šířce 
obrazovky.

Video:  Podívejte se na shrnující video Tvorba responzivního obsahu na našem YouTube kanále.
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Vložení responzivních obrázků

Doporučujeme vkládat obrázky, které jsou optimalizované pro web.

Pro vložení obrázku:

1. Umístěte kurzor na místo, kde chcete vložit obrázek.
Tip: Vkládání obrázků do nového odstavce obecně zjednodušuje formátování obsahu.

2. Klikněte na Vložit/Upravit obrázek v panelu nástrojů.

3. Klikněte na ikonu Procházet umístěnou vedle URL odkazu a vyhledat obrázek.

4. V případě, že soubor ještě není nahrán do systému Edjet LMS, klikněte na Nový soubor a 
nahrajte obrázek z Vašeho lokálního zařízení.

5. Pomocí zatržítka vyberte obrázek a klikněte na Načíst položky.

6. Můžete vložit popis obrázku nebo změnit libovolné nastavení obrázku.

7. V případě, že chcete vytvořit obrázek responzivní, klikněte na Třída a pomocí rolovátka 
vyberte z nabídky volbu responsiveImage-estyle.
Poznámka: Pro vytvoření obrázku s pevně danou velikostí, přeskočte tento krok.

8. Klikněte na Vložit.

Vytvoření responzivního obrázku

Pro změnu obrázku s pevně danou velikostí na responzivní obrázek:

1. Klikněte na obrázek a označte ho.

2. Klikněte na Styly.

3. Pomocí rolovátka vyberte z nabídky možnost responsiveImage.

Vytvoření obrázku s pevně danou velikostí

1. Klikněte na obrázek a označte ho.

2. Klikněte na Styly.

3. Klikněte znovu na Styly.

Vkládání a editace videí

Video můžete vkládat z různých zdrojů:

• Hostované v Edjet LMS – videa nahrané do Vaší Edjet LMS Knihovny médií.

• Hostované na internetových stránkách – videa odkazovaná z jiných internetových stránek.

• Hostované na YouTube – videa vložená z YouTube.

• Hostovaná na Vimeo – videa vložená z Vimeo.

Edjet LMS podporuje responzivní HTML5 videa, která se automaticky přizpůsobují aktuální šířce 
obrazovky.

Video: Podívejte se na shrnující video Tvorba responzivního obsahu na našem YouTube kanále.

Tvorba a změna obsahu  41 / 86 Aktualizace 2020-04-25, 19:11:11

https://www.youtube.com/watch?v=thd9KGWRglk
https://developers.google.com/web/fundamentals/design-and-ux/responsive/images#optimize_images_for_performance


Vložení responzivního videa

Doporučujeme vkládat videa, které jsou optimalizované pro web.

Pro vložení videa hostovaného v Edjet LMS nebo odkazovaného z internetové stránky a pro jeho 
nastavení na responzivní video:

1. Umístěte kurzor na místo, kde chcete vložit video.
Tip: Vkládání videa do nového odstavce obecně zjednodušuje formátování obsahu.

2. Klikněte na Vložit/Upravit média na panelu nástrojů editoru.

3. Klikněte na rozbalovací menu Typ a vyberte volbu HTML5 Video.

4. Klikněte na ikonu Procházet vlevo od Soubor/URL a vyberte video.

5. V případě, že soubor ještě není nahrán do systému Edjet LMS, klikněte na Nový soubor a 
nahrajte video z Vašeho lokálního zařízení.

6. Pomocí zatržítka vyberte obrázek a klikněte na Přidat.

7. Můžete kliknout na záložku Rozšířené a zaškrtnout Ovládání pod oblastí HTML5 Video 
Možnosti pro zobrazení ovládacích prvků pro přehrávání videa.

8. Můžete změnit i jiné nastavení videa.

9. Klikněte na Vložit.

10. V případě, že chcete vytvořit video responzivní, klikněte na Třída a pomocí rolovátka 
vyberte z nabídky volbu responsiveVideo.

Vložení responzivního videa z YouTube a Vimea

Pro vložení responzivního videa z YouTube a Vimea:

1. Umístěte kurzor na místo, kde chcete vložit video.
Tip: Vkládání videa do nového odstavce obecně zjednodušuje formátování obsahu.

2. Klikněte na Vložit/Upravit média na panelu nástrojů editoru.

3. Klikněte na rozbalovací menu Typ a vyberte volbu Iframe.

4. Klikněte na záložku Zdroj.

5. Otevřete nové okno v internetovém prohlížeči a zkopírujte kód z YouTube nebo Vimea do 
schránky.

6. Vraťte se zpět na stránku Edjet LMS a vložte kód do záložky Zdroj.

7. Můžete změnit i jiné nastavení videa.

8. Klikněte na Vložit.

9. V případě, že chcete vytvořit video responzivní, klikněte na Třída a pomocí rolovátka 
vyberte z nabídky volbu responsiveVideo.

Vytvoření responzivního videa

Pro změnu videa s pevně danou velikostí na responzivní video:

1. Klikněte na video a označte ho.

2. Klikněte na Styly.
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3. Pomocí rolovátka vyberte z nabídky možnost responsiveVideo.

Vytvoření videa s pevně danou velikostí

4. Klikněte na video a označte ho.

5. Klikněte na Styly.

6. Klikněte znovu na Styly.

Vložení a úprava tabulek

Tabulku můžete vložit pro vykreslení dat nebo pro vytvoření rozvržení obsahu.

Edjet LMS podporuje responzivní tabulky, které se automaticky přizpůsobují aktuální šířce 
obrazovky.

Video: Podívejte se na shrnující video Tvorba responzivního obsahu na našem YouTube kanále.

Vložení responzivní tabulky

Pro vložení responzivní tabulky:

1. Umístěte kurzor na místo, kde chcete vložit tabulku.
Tip: Vložení tabulky do nového odstavce obecně zjednodušuje formátování obsahu.

2. Klikněte na ikonu Vložit novou tabulku z panelu nástrojů editoru.

3. Tabulku změníte na responzivní kliknutím na Třída a pomocí rolovátka vyberte z nabídky 
volbu responsiveTable-estyle.
Poznámka: Pro vytvoření tabulky s pevně danou šířkou tento krok přeskočte.

4. Můžete změnit jakékoli další nastavení tabulky.

5. Klikněte na Vložit.

Změna tabulky na responzivní

Pro změnu tabulky s pevně danou šířkou na responzivní:

1. Klikněte dovnitř tabulky pro její označení.

2. Klikněte na Styly.

3. Vyberte volbu responsiveTable.

Změna na tabulku s pevně danou šířkou

  Pro změnu responzivní tabulky na tabulku s pevně danou šířkou:

1. Klikněte dovnitř tabulky pro její označení.

2. Klikněte na Styly.

3. Klikněte znovu na volbu Styly.
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Vložení, úprava nebo odebrání odkazů

Vložení odkazů

Pro připojení odkazu k textu pro spuštění webové stránky nebo dokumentu ze stránky Soubory a 
obrázky:

1. Označte text, ke kterému chcete připojit odkaz.

2. Klikněte na ikonu Vložit/Upravit odkaz z panelu nástrojů editoru.

3. V případě webové adresy zadejte URL odkazu.

4. Pokud připojujete dokument nahraný do Edjet LMS, klikněte na Procházet vedle pole URL
odkazu, vyhledejte soubor, označte ho pomocí zatržítka a klikněte na Přidat.

5. Doporučení: Pro otevření webové adresy v novém okně internetového prohlížeče, klikněte 
na Cíl a vyberte volbu Otevřít v novém okně/rámu (_blank).

6. Můžete vložit Titulek.

7. Klikněte na Vložit.

Vložení emailového odkazu

Můžete k textu vložit emailový odkaz pro otevření poštovního klienta (pokud je k dispozici):

1. Označte text, ke kterému chcete připojit odkaz.

2. Klikněte na ikonu Vložit/Upravit odkaz z panelu nástrojů editoru.

3. Zadejte emailovou adresu do URL Odkazu.

4. Klikněte na Vložit.

5. Klikněte na OK v potvrzovacím okně.

Úprava odkazů

Pro změnu odkazu:

1. Klikněte na odkaz, který chcete změnit.

2. Klikněte na ikonu Vložit/Upravit odkaz z panelu nástrojů editoru.

3. Proveďte změny.

4. Klikněte na Aktualizovat.

Odstranění odkazů

Pro odebrání odkazu:

1. Klikněte na odkaz, který chcete odstranit.

2. Klikněte na ikonu Odebrat odkaz z panelu nástrojů editoru.
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Speciální znaky & kódování obsahu

Vložení speciálních znaků

Pro vložení speciálních znaků:

1. Umístěte kurzor na místo, kde chcete vložit speciální znak.

2. Klikněte na ikonu Vložit speciální znak z panelu nástrojů editoru.

3. Klikněte na znak, který chcete vložit.

Kódování obsahu

Edjet LMS interně pracuje se Standardizovaným kódováním (UTF-8) pro zajištění vysoké podpory 
mezinárodního obsahu.

Tip: Pro zajištění nejlepších výsledků můžete použít stejného kódování Vašich zdrojových souborů 
pro obsah.
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Nahrávání médií

Základy Knihovny médií

Předtím než začnete nahrávat Vaše soubory je potřeba porozumět několika věcem.

Osobní a sdílené složky

Edjet LMS podporuje dva typy složek:

• Osobní složky – Každý administrátor dostává svou vlastní složku, do které má plný přístup.
Ostatní administrátoři nemohou tuto složku vidět, ani ji editovat či do ní nahrávat soubory a 
složky.

• Sdílené složky – Tato složka může být zpřístupněna a užívána vícero administrátory nebo 
celým týmem či organizací. Tyto složky jsou většinou vytvářeny a nakonfigurovány podle 
Vašich specifických potřeb.
Poznámka: Pro vytvoření sdílené složky kontaktujte Vašeho Edjet LMS Administrátora.

Vyhledání Vaší osobní složky

K Vaší osobní složce se dostanete:

1. Klikněte na Soubory a obrázky v levém menu.

2. V případě, že jdete do knihovny poprvé, Vaše osobní složka je zobrazena.

3. V případě, že jste knihovnu již navštívil a změnil složku, tato složka je zobrazena. V tomto 
případě se musíte vrátit zpět do Vaši osobní složky nebo se můžete odhlásit a přihlásit 
zpět, jít do Soubory a obrázky – Vaše osobní složka bude zobrazena.

Pro ujištění, že se jedná o Vaši osobní složku, můžete vidět Vaše jméno ve struktuře navigace.

Procházení složek

• Pro otevření složky – klikněte na ikonu složky nebo na její název

• Pro přechod o úroveň výš – klikněte na šipku nahoru nebo použijte strukturu navigace

Způsob zobrazení

Můžete přepínat mezi 3 způsoby zobrazení:

• Náhledy – zobrazuje velké ikony

• Dlaždice – zobrazuje střední ikony, více kompaktnější 

• Seznam – zobrazuje podrobnosti o souborech, malé ikony

Pro přepnutí náhledu klikněte na ikonu náhledu v horní liště nástrojů. 

Nahrávání souborů

V několik snadných krocích můžete nahrát soubory do Edjet LMS z Vašeho počítače.
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Nahrávání souborů

Pro nahrání více souborů najednou:

1. V levém menu klikněte na Soubory a otázky.

2. Jděte do složky, do které chcete nahrát soubory.

3. V horní liště nástrojů klikněte na Nahrát.

4. Klikněte na Choose files.

5. Najděte soubory, označte je pomocí klávesové zkratky Ctrl + klik, nebo pro označení všech 
souborů ve složce využijte klávesové zkratky Ctrl + A.

6. Klikněte na Otevřít.

7. Klikněte na Upload to server.

Nahrání souboru pomocí Basic Uploader

Basic uploader umožňuje nahrání jednotlivého souboru.

Poznámka: Pro nahrání více souborů najednou musíte použít Multi-file uploader (viz výše).

Pro nahrání jednotlivého souboru pomocí basic uploaderu:

1. V levém menu klikněte na Soubory a obrázky.

2. Jděte do složky, do které chcete nahrát soubory.

3. V horní liště nástrojů klikněte na Nahrát.

4. Klikněte na Vyberte soubor.

5. Najděte a vyberte soubor.

6. Klikněte na Otevřít.

7. Klikněte na Upload to server.

Odstranění problémů

Problém: Soubor není nahraný

• Příčina: Cokoli od příliš velikého souboru, neplatného názvu souboru až po problém s 
dostupností serveru.

• Řešení 1: Ujistěte se, že velikost souboru splňuje maximální povolenou velikost.

• Řešení 2: Zkontrolujte název souboru a příponu, zda splňuje povolené znaky a přípony. 
Můžete zkusit přejmenovat soubor na obecně platný název pro internet – malá písmena, 
pouze čísla a písmena, pomlčky, podtržítka (a-z, 0-9, -, _), jelikož mezery nebo speciální 
znaky mohou způsobovat problémy. V případě, že Edjet LMS je provozovaný na Linux 
serveru, jména souborů rozlišují velká a malá písmena.

• Řešení 3: Ověřte dostupnost celé aplikace Edjet LMS – můžete zobrazit jiné stránky 
aplikace? V případě, že Edjet LMS nekomunikuje, obraťte se na Vašeho Edjet LMS 
Administrátora.
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Problém: Zobrazení oznámení „Velikost souboru je příliš velká“ nebo „Nebyly 
vybrány žádné platné soubory, zkuste to znovu.

• Příčina: Velikost souboru je příliš velká.

• Řešení 1: Optimalizujte velikost Vašeho souboru.

• Řešení 2: Obraťte se na Vašeho Edjet LMS Administrátora pro zvýšení limitu pro nahrávání.

Problém: Zpráva „Soubor již existuje“.

• Příčina: Soubor se stejným názvem je již nahrán do složky, kam se snažíte nahrávat.

• Řešení 1: Přejmenujte Váš soubor nebo ho nahrajte do jiné složky.

• Řešení 2: Smažte existující soubor, pokud ho již nepotřebujete.

 Limity a omezení nahrávání

Výchozí limity a omezení pro nahrávání:

• Povolení přípony: gif, jpg, jpeg, png, htm, html, pdf, zip, rar, txt, csv, xml, isdoc, swf, flv, 
mov, avi, mpg, mpeg, asf, xls, doc, ppt, pps, odt, odp, ods, odg, odf, mp3, mp4, f4v, 3gp, 
wav, ogg, amr, pptx, ppsx, docx, xlsx, wmw, wm, eot, svg, ttf, woff, woff2, webm, ogv

• Maximální velikost nahrávání: 200 MB

Pro kontrolu Vašich limitů a omezení:

1. Klikněte Soubory a obrázky v levém hlavním menu.

2. Jděte do složky, do které chcete nahrát soubor.

3. V horním panelu nástrojů klikněte na Nahrát.

Omezení jsou zobrazena v nahrávacím dialogu.

Zvýšení limitu nahrávání nebo změna povolených přípon

Pro zvýšení limitu nebo změnu jakéhokoli omezení kontaktujte Vašeho Edjet LMS Administrátora.

Povolení Multi-file Uploadera

Nahrání více souboru najednou vyžaduje nainstalovaný a povolený Flash plugin.

Google Chrome

Chrome je dodáván s vlastní verzí Flash (není nutné instalovat samostatný plugin). Vše, co 
potřebujete, je povolit flash na konkrétních webových adresách (doménách).

Pro povolení Flash pro Google Chrome prosím navštivte následující odkazy:

1. Oficiální dokumentace Google: Použití a     oprava zvuků a     videí ve formátu Flash  

2. Tutoriál se snímky obrazovky: Enabling Flash for Google Chrome (Windows/Macintosh)

Ostatní webové prohlížeče

V případě, že používáte jiný internetový prohlížeč, postupujte dle instrukcí výrobce.
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Správa nahraných souborů

Vaše nahrané soubory můžete spravovat v Edjet LMS pomocí složek.

Vytvořit složku

Pro vytvoření složky:

1. V levém menu klikněte na Soubory a obrázky.

2. Pokud jsou již nějaké složky vytvořené, jděte do složky, kde chcete vytvořit novou složku.

3. V panelu nástrojů klikněte na Nová složka.

4. V nově zobrazeném okně Nová složka zadejte název složky.

5. Klikněte na OK.

Přejmenovat složku nebo soubor

Pro přejmenování složky nebo souboru:

1. V levém menu klikněte na Soubory a obrázky.

2. Najděte složku, najeďte na ni myší a klikněte na ikonu Přejmenovat na panelu nástrojů

3. Zadejte název pomocí okna Složka.

4. Klikněte OK.

Přesunout složku nebo soubor

Pokud přesunete složku nebo soubor:

• Všechny podsložky a otázky ve složce jsou přesunuty také.

• Důležité: Pokud je obsah kurzu, lekce, testu nebo jiného obsahu editoru přerušen, bude 
odkaz přerušen. Chcete-li tomu zabránit, propojte soubor z nového umístění.

Chcete-li přesouvat soubor/y nebo složky:

1. V levém menu klikněte na Soubory a obrázky.

2. Najděte soubor/y nebo složku/ky a zatržítkem ji vyberte.

3. V panelu nástrojů klikněte na Přesunout.

4. V nově otevřeném okně zvolte cílovou složku.

5. Klikněte OK.

Odebrání souborů a složek

Pokud smažete složku/ky:

• Nikdo se k datům již nedostane.

• Složky jsou smazány včetně všech podsložek a souborů ve složkách.

• Důležité: Smazání je nevratná akce.
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Pro odstranění jednotlivého souboru nebo složky:

1. V levém menu klikněte na Soubory a obrázky.

2. Vyhledejte soubor nebo složku a klikněte na ikonu Smazat v panelu nástrojů. 

3. Potvrďte smazání kliknutím na OK v dialogu.

Pro odstranění více souborů najednou:

1. Najděte soubory a složky a označte je pomocí zatržítka.

2. Klikněte na Smazat v panelu nástrojů.

3. Potvrďte smazání kliknutím na OK v dialogu.

Stáhnutí souboru

Pro stáhnutí souboru na Váše zařízení:

1. V levém menu klikněte na Soubory a obrázky.

2. Najděte soubory a složky a označte je pomocí zatržítka.

3. V horním panelu nástrojů klikněte na Stáhnout.

Odstranění problémů

• Složka se nevytvořila nebo nepřejmenovala – zkontrolujte název složky, zda obsahuje pouze
povolené znaky: a-z, A-Z, 0-9, _ , - a .

• Složka se nepřesunula nebo nevytvořila – zkontrolujte nastavení oprávnění pro složku, 
kterou chcete přesunout a pro cílovou složku.

Editor obrázků

Přímo z aplikace můžete provézt následující základní úpravy obrázku:

• oříznutí

• změna velikosti

• převrácení

• otočení

Najednou můžete provézt několik úprav.

Oříznutí obrázků

Pro oříznutí obrázku:

1. V levém menu klikněte na Soubory a obrázky.

2. Najděte obrázek, umístěte kurzor myši a klikněte na ikonu Upravit.

3. Klikněte na Oříznout.

4. Změňte velikost obrázku pomocí vodících lišt nebo zadejte čísla.

5. Klikněte na Použít.

6. Tuto akci můžete vrátit kliknutím na Zpět a následně potvrzení v otevřeném dialogu 
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kliknutím na Yes.

7. Klikněte Uložit.

8. V případě, že chcete přepsat původní obrázek, klikněte na Uložit.
Důležité: V případě, že přepíšete obrátek použitý v kurzu, lekci, testu nebo jiném obsahu 
editoru obrázek může být zkreslený.

9. Pokud chcete zachovat původní obrázek a uložit obrázek jako nový soubor, změňte název a 
klikněte na Uložit.

Převrácení obrázku

Pro převrácení obrázku:

1. V levém menu klikněte na Soubory a obrázky.

2. Najděte obrázek, umístěte kurzor myši a klikněte na ikonu Upravit.

3. Klikněte na Převrátit.

4. Zaškrtněte Horizontální nebo Vertikální.

5. Klikněte na Použít.

6. Tuto akci můžete vrátit kliknutím na Zpět a následně potvrzení v otevřeném dialogu 
kliknutím na Yes.

7. Klikněte Uložit.

8. V případě, že chcete přepsat původní obrázek, klikněte na Uložit.
Důležité: V případě, že přepíšete obrátek použitý v kurzu, lekci, testu nebo jiném obsahu 
editoru obrázek může být zkreslený.

9. Pokud chcete zachovat původní obrázek a uložit obrázek jako nový soubor, změňte název a 
klikněte na Uložit.

Otočení obrázku

Pro otočení obrázku:

1. V levém menu klikněte na Soubory a obrázky.

2. Najděte obrázek, umístěte kurzor myši a klikněte na ikonu Upravit.

3. Klikněte na Otočit.

4. Zaškrtněte 90°, 180° nebo 270°.

5. Klikněte na Použít.

6. Tuto akci můžete vrátit kliknutím na Zpět a následně potvrzení v otevřeném dialogu 
kliknutím na Yes.

7. Klikněte Uložit.

8. V případě, že chcete přepsat původní obrázek, klikněte na Uložit.
Důležité: V případě, že přepíšete obrátek použitý v kurzu, lekci, testu nebo jiném obsahu 
editoru obrázek může být zkreslený.

9. Pokud chcete zachovat původní obrázek a uložit obrázek jako nový soubor, změňte název a 
klikněte na Uložit.
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Správa studentů

Založení studentského účtu

Můžete přidávat neomezený počet studentů, ale počet aktivních studentů je omezen limitem Vaší 
licence nebo plánu.

Poznámka: Pro detaily Vaší licence kontaktujte Vašeho Edjet LMS Administrátora.

Pro přidání nového studenta v Edjet LMS:

1. V levém menu klikněte na Studenti.

2. V horním panelu nástrojů klikněte na Nový student.

3. Zadejte Jméno a Příjmení.

4. Klikněte na záložku Účet.

5. Zadejte Uživatelské jméno nebo klikněte na ikonu vpravo od pole pro automatické 
vygenerování uživatelského jména z příjmení.

6. Klikněte na Uložit v horním panelu nástrojů pro vytvoření účtu.

Dále můžete:

• V záložce Účet zatrhněte pole Resetovat/Nové heslo, do zobrazeného pole zadejte Heslo a 
Heslo znovu nebo klikněte na ikonu vpravo od pole pro automatické vygenerování hesla.
Poznámka: Heslo můžete uložit a dát ho Vašim studentům nebo jim můžete dát pouze 
uživatelská jména a požádat je o resetování hesla. V tomto případě se ujistěte, že mají 
platnou emailovou adresu.

• Zadejte email, pokud chcete, aby student dostával emailové notifikace za systému LMS.

• Můžete zadat Poznámky nebo jiné informace o studentovi, zadat výchozí lokalizaci nebo 
přidat profilový obrázek.

Tip: Pro usnadnění ručního vytváření studentů, můžete:

• poučit studenty, aby se zaregistrovali pomocí Registračního formuláře (viz Uživatelská 
příručka, kapitola Registrace účtu žáka),

• importovat studenty do systému z CSV

• nebo požádat Vašeho administrátora o nastavení LDAP / Synchronizaci služby Active 
Directory, pokud je to možnost pro vaši organizaci.

Import studentů z CSV

V případě, že potřebujete vytvořit větší množství studentů, můžete vytvořit CSV soubor s daty a 
naimportovat tyto data do Edjet LMS.

Tip: Stáhněte si vzorový CSV soubor nebo se podívejte na požadavky na CSV soubor níže.

Pro hromadný import studentů ze souboru CSV:

1. Jděte na stránku Studenti.

2. V horním panelu nástrojů klikněte na Importovat.

3. V případě, že soubor se nachází na Vašem zařízení, klikněte na Vyberte soubor a označte 
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ho.

4. Pokud je soubor již nahrán do Knihovny médií, klikněte na Vyberte z Knihovny souborů a 
označte soubor zde.

5. Klikněte na Importovat v panelu nástrojů pro zahájení importu.

6. Pro potvrzení klikněte na OK v zobrazeném dialogu.

Zobrazí se souhrnné dialogové okno o vytváření účtů. Zkontrolujte stav importu, zda neobsahuje 
chyby.

CSV format souboru

• Kódování: UTF-8, LF

• Oddělovač:; (středník) 

• Oddělovač textu: "(uvozovky)

Vzorek formátu CSV
"name";"middlename";"surname";"email";"code";"password";"localization";"gender";
"date_born";"city";"phone";"comment";"group"
"John";"Marvin";"Doe";"info@netventic.com";"STUD001";"654321x";"en-
US";"male";"1981-09-21";"Phoenix";"111 222 333";"Sample student";"Group US"
"Alice";"";"Smith";"info@netventic.com";"STUD002";"654321y";"en-
US";"female";"1979-12-01";"Dallas";"222 333 444";"Sample student";"Group US"
"Jack";"";"Lee";"support@netventic.com";"STUD003";"654321z";"en-
US";"male";"1985-05-17";"Singapore";"333 444 555";"Sample student";""

Odstranění problémů

Chyba / varování „Byla dodána nedostatečná data.“

• Při úpravě dat se ujistěte, že je zachován formát CSV.

• pomocí textového editoru (Poznámkový blok, pspad, vscode) zkontrolujte formát nahraného
souboru

• ujistěte se, že vaše data NEOBSAHUJÍ oddělovací znak "

Export studentů do CSV

Pro hromadný export studentů do CSV souboru:

1. V levém menu klikněte na Studenti.

2. Pomocí zatržítka označte řádky pro export.

3. V horním panelu nástrojů klikněte na Export.

4. Mapování exportovaných dat můžete změnit pomocí zobrazení Pokročilého nastavení 
exportu.

5. V panelu nástrojů klikněte na Export.

6. Pro potvrzení zahájení exportu klikněte v zobrazeném dialogu na OK.

7. Můžete si prohlédnout Protokol výsledků exportu.

8. Pro stažení CSV souboru do Vašeho zařízení klikněte v panelu nástrojů na Stáhnout.
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Stažitelná data

• Status

• Jméno

• Příjmení

• E-mail

• Login (Uživatelské jméno)

• Telefon

Formát souboru CSV

• Kódování: UTF-8, LF

• Oddělovač:, (dvojtečka)

• Oddělovač textu: žádný

Odstranění problémů:

Pokud chcete exportovat mnoho řádků (několik tisíc), vyberte pomocí filtru počty studentů v 
několika menších skupinách (až do 1000 řádků).

Tisk studentského profilu nebo uložení do PDF

Pro zobrazení stránky studentského profilu jako náhledu k tisku:

1. V levém menu klikněte na Studenti.

2. Najděte studenta a pomocí zatržítka ho označte.

3. V horním panelu nástrojů klikněte na Náhled tisku.

Tip: Náhled k tisku můžete také zobrazit přímo ze stránky studenta během editace.

Tisk z Chrome – ze standardní tiskárny

Pro tisk z tiskárny z Chrome, postupujte podle návodu od Chrome Tisk z Chromu nebo následovně:

1. Klikněte na Soubor → Tisk. Nebo použijte klávesovou zkratku Ctrl + P.

2. V zobrazeném okně vyberte Vaši tiskárnu jako Cíl.

3. Změňte jakékoli nastavení tisku jaké chcete.

4. Jakmile jste připraveni, klikněte na Tisk.

Tisk z Chrome – uložit jako PDF

Pro uložení profilu studenta z Chrome ve formátu PDF, postupujte podle návodu od Chrome Tisk z 
Chromu nebo následovně:

1. Klikněte na Soubor → Tisk. Nebo použijte klávesovou zkratku Ctrl + P.

2. V zobrazeném okně vyberte Uložit jako PDF jako Cíl.

3. Změňte jakékoli nastavení tisku jaké chcete.
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4. Vyberte složku na Vašem zařízení, kam se má profil studenta uložit.

5. Klikněte na Uložit.

Pokud používáte jiný internetový prohlížeč, postupujte podle pokynů výrobce. 

Deaktivace studentského účtu

Dočasně můžete omezit přístup uživateli do firemních služeb Edjet LMS pomocí deaktivace jeho 
účtu.

V momentě, kdy deaktivuje účet:

• Student se již nemůže přihlásit do Edjet LMS.

• Všechna data: průběh studia, výsledky testů, zápisy do kurzů aj. Budou vymazány.

• Nové pozvánky jsou zablokované.

• Účet není počítán do kvóty aktivních studentů.

Deaktivace studentského účtu

Pro deaktivaci studentského účtu:

1. V levém menu klikněte na Studenti.

2. Najděte studenta a klikněte na Upravit.

3. V horním panelu nástrojů klikněte na Deaktivovat.

Studenta můžete znovu aktivovat kliknutím na Aktivovat v panelu  nástrojů.

Aktivovat a deaktivovat studenta můžete neomezeně dle Vašich potřeb.

Změna a vymazání studentského účtu

Pro změnu a smazání studentského účtu je vyžadováno oprávnění k editaci.

Změna studentského účtu

Pro editaci studentského účtu:

1. V levém menu klikněte na Studenti.

2. Najděte studenta a klikněte na Upravit.

3. Proveďte změny.

4. Klikněte na Uložit.

Smazání studentského účtu

Důležité: Před smazáním studentského účtu zvažte prosím nejdříve deaktivaci studenta.

Po smazání studentského účtu:

• Student se již nepřihlásí do Edjet LMS.

• Studentův průběh studia, testovací pokusy, zápisy a další data jsou bud smazány nebo 
anonymizovány (zápis již neobsahuje informaci o studentovi).
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• Smazaný účet se již nezapočítává do limitu licence pro aktivní uživatele.

• Důležité: Tato akce je nevratná.
Poznámka: Jediný způsob, jako vrátit studentův účet zpět do Edjet LMS, je znovu vytvořit 
jeho účet jako nový, prázdný účet.

Pro smazání jediného studentského účtu:

1. V levém menu klikněte na Studenti.

2. Najděte studenta a klikněte na Smazat.

3. Pro potvrzení smazání klikněte v dialogu na OK.

Tip: Studenta můžete odstranit také ze stránky studenta.

Odstranění více studentů najednou

Než začnete, projděte si, co se stane po smazání jednotlivého účtu viz výše.

Pro odstranění více studentů najednou:

1. V levém menu klikněte na Studenti.

2. Pomocí zatržítka najděte a označte všechny studenty ke smazání.

3. V panelu nástrojů klikněte na Smazat.

4. Pro potvrzení smazání klikněte v dialogu na OK.
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Komunikace s Vašimi studenty

Vytvoření diskuzního fóra

Pro vytvoření diskuzního fóra:

1. Z menu Nastavení klikněte na Fórum.

2. V horním panelu nástrojů klikněte na Nové fórum.

3. Zadejte název fóra.

4. Můžete vložit popis fóra pro doplňující informace studentům.

5. V panelu nástrojů klikněte na Uložit pro vytvoření fóra.

Poznámka: Vaše emailová adresa se studentům zobrazí na stránce fóra, aby vás takto mohli 
kontaktovat.

Připojte fórum na začátek

Pro nastavení diskuzního fóra, aby bylo připojeno na začátek:

1. Z menu Nastavení klikněte na Fórum.

2. Najděte fórum a klikněte na Upravit.

3. Zaškrtněte možnost Připíchnout nahoru.

4. V panelu nástrojů klikněte na Uložit pro uložení změn.

Poznámka: Pokud existuje více připnutých fór, jsou fóra uspořádána podle poslední odpovědi, 
novější nahoře.

Podržte komentáře pro kontrolu

V případě, že chcete podržet všechny nové komentáře pro kontrolu:

1. Z menu Nastavení klikněte na Diskuzní fórum.

2. Najděte fórum a klikněte na Upravit.

3. Zaškrtněte možnost Moderované.

4. Klikněte na Uložit pro promítnutí změn.

Od nynějška jsou nové komentáře k vašemu fóru drženy za účelem kontroly a nezobrazují se 
okamžitě ve fóru ostatním uživatelům, dokud je nezkontrolujete a neschválíte. 

Zamčení fóra pro blokování nových příspěvků

Pro blokování nových příspěvků v diskuzním fóru:

1. Z menu Nastavení klikněte na Diskuzní fórum.

2. Najděte fórum a klikněte na Upravit.

3. Zaškrtněte možnost Fórum je uzavřené.

4. V panelu nástrojů klikněte na Uložit.
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V tomto okamžiku je fórum stále viditelné pro povolené studenty, ale nikdo k němu nemůže přidat 
nový komentář. 

Publikujte fórum svým studentům

Diskuzní fórum je možné publikovat volně nebo jako součást kurzu.

Publikování samostatného fóra

Spravujte, který uživatel může zobrazit diskuzní fórum a přidávat do něj příspěvky:

1. Z menu Nastavení klikněte na Fórum.

2. Pomocí zatržítka najděte fórum a označte ho.

3. V panelu nástrojů klikněte na Oprávnění.

4. Chcete-li přidat skupiny uživatelů, klikněte na Přidat v části Skupiny uživatelů.

5. Chcete-li přidat studenty, klikněte na Přidat v sekci Uživatelé.

6. Pomocí zaškrtávacího políčka vyberte jednu nebo více skupin nebo studentů a poté klikněte 
na Přidat.

7. Můžete přidat skupiny i jednotlivé studenty současně.

8. V panelu nástrojů klikněte na Uložit a zavřít.

Tip: K nastavení oprávnění můžete také přistupovat ze stránky fóra.

Publikování diskuzního fóra s kurzem

Pokud je fórum připojeno k  e   kurzu  , bude zveřejněno společně s kurzem.

V tomto případě nemusíte oprávnění fóra spravovat vůbec - oprávnění fóra jsou zděděna z 
oprávnění kurzu.

Deaktivace diskuzního fóra

Můžete zakázat přístup všem uživatelům k diskuznímu fóru a skrýt jej.

Po deaktivaci diskuzního fóra:

• Nikdo jiný než majitel fóra si jej nemůže zobrazit ani zveřejnit.

• Fórum včetně jeho nastavení a obsahu se nijak nemění.

• Fórum můžete kdykoli aktivovat.

Pro deaktivaci fóra:

1. Z menu Nastavení klikněte na Fórum.

2. Najděte fórum a klikněte na Upravit.

3. V panelu nástrojů klikněte na Deaktivovat.

Po deaktivaci diskuzního fóra ho můžete kdykoli aktivovat – klikněte Aktivovat v panelu nástrojů.

Můžete deaktivovat a aktivovat diskuzní fórum neomezeně podle potřeby.
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Upravit nebo smazat diskuzní fórum

Chcete-li upravit nebo odstranit fórum, je vyžadováno oprávnění k úpravám.

Upravit diskuzní fórum

Pro upravení diskuzního fóra:

1. Z menu Nastavení klikněte na Fórum.

2. Najděte fórum a klikněte na Upravit.

3. Proveďte změny.

4. Klikněte na Uložit.

Smazání diskuzního fóra

Tip: Před odstraněním fóra zvažte, prosím, místo toho fórum deaktivovat.

Po smazání diskuzního fóra:

• Do diskuzního fóra už nemá nikdo přístup.

• Důležité: Tato akce je nevratná.

Pro smazání jednotlivého diskuzního fóra:

1. Z menu Nastavení klikněte na Fórum.

2. Najděte fórum a klikněte na Smazat.

3. Pro potvrzení smazání klikněte OK v dialogu.

Tip: Fórum můžete také odstranit ze stránky Fórum.

Smazání více diskuzních fór najednou

Pro smazání více fór najednou:

1. Z menu Nastavení klikněte na Fórum.

2. Pomocí zatržítka vyberte všechny diskuzní fóra, které chcete odstranit, a označte je.

3. V panelu nástrojů klikněte na Smazat.

4. Pro potvrzení smazání klikněte OK v dialogu.

Zkontrolujte a odpovězte na komentáře

Příspěvky diskuzního fóra můžete projít dříve, než se zobrazí studentům.

Zjistěte více o možnosti podržení   komentářů   v diskuzním fóru k revizi  .
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Proveďte akci na komentářích pozdržených k revizi

Na komentářích podržených k revizi je možné provézt následující akce:

1. V levém menu klikněte na Komentáře.

2. Použijte pohled Podrženo pro revizi pro vyfiltrování komentářů.

3. Najděte komentář.

4. Pro schválení komentáře klikněte Upravit a Aktivovat.

5. V případě, že komentář nechcete schválit, ponechte ho neaktivní nebo ho můžete smazat.

Pro zrušení potvrzení komentáře klikněte Upravit a Deaktivovat.

Odpověď na komentáře v diskuzním fóru

Administrátoři mohou přidávat komentáře do diskuzního fóra skrz Studentský portál.

Ve studentském portálu se k diskuznímu fóru dostanete:

1. V menu klikněte na Fórum.

2. Najděte fórum a klikněte na název diskuzního fóra. 

Úprava a smazání komentářů

K úpravě nebo odstranění komentáře je vyžadováno oprávnění k úpravám.

Úprava komentáře

Pro úpravu komentáře:

1. V levém menu klikněte na Komentáře.

2. Najděte komentář a klikněte na Upravit.

Smazání komentáře

Pro smazání jednotlivého komentáře:

1. V levém menu klikněte na Komentáře.

2. Najděte komentář a klikněte na Smazat.

Pro smazání více komentářů najednou:

1. V levém menu klikněte na Komentáře.

2. Najděte komentáře a pomocí zatržítka je označte.

3. V panelu nástrojů klikněte na Smazat.

Zaslání zprávy studentům

Můžete poslat zprávu jednomu studentovi nebo administrátorovi, skupině uživatelů, celé databázi 
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nebo dokonce uživatelům bez účtu Edjet LMS.

Poznámka: Tato funkce vyžaduje aktivaci a další nastavení.

Počet příjemců, kterým můžete zaslat poštu, není nijak omezen. Nicméně doporučujeme, aby byl 
počet přiměřený.

Pro vytvoření a odeslání zprávy:

1. V levém menu klikněte na Zprávy.

2. V panelu nástrojů klikněte na Nová zpráva.

3. Vyplňte předmět zprávy do pole Předmět.

4. Pomocí editoru napište text zprávy v záložce Obsah.

5. Klikněte na záložku Příjemci.

6. Chcete-li přidat příjemce s účtem Edjet LMS: klikněte na Studenti, Administrátoři nebo 
Skupiny, pomocí zatržítka najděte a označte příjemce a klikněte na Přidat.
Poznámka: Ze seznamu příjemců jsou odstraněni duplicitní uživatelé, uživatelé s neplatnými
emailovými adresami nebo uživatelé bez adres.

7. Chcete-li přidat příjemce podle emailové adresy, klikněte na E-mail, zadejte emailové 
adresy (oddělené středníkem) a klikněte na OK.

8. Pro odstranění uživatelů z Příjemců klikněte na Odebrat.

9. V panelu nástrojů klikněte na Uložit.

10. Pro odeslání zprávy klikněte v panelu nástrojů na Spustit.

Tip: Stav zprávy můžete zkontrolovat na kartě Příjemci nebo na stránce Zprávy.

Zastavte proces odesílání zprávy

Odesílání zpráv můžete zastavit:

1. V levém menu klikněte na Zprávy.

2. Vyhledejte zprávy a klikněte na Upravit.

3. V panelu nástrojů klikněte na Zastavit.

Stav zprávy se změní na „Zastaveno“. 

Odstranění problémů

Viz Řešení problémů se zprávami.

Úprava a smazání zpráv

K úpravě nebo odstranění zprávy je vyžadováno oprávnění k úpravám.

Úprava zprávy před odesláním

Poznámka: Během odesílání nejsou úpravy zprávy povoleny.

Pro úpravu zprávy:

1. V levém menu klikněte na Zprávy.
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2. Vyhledejte zprávu a klikněte na Upravit.

3. Proveďte změny.

4. V panelu nástrojů klikněte na Uložit.

Smazání zprávy

Důležité: Smazání zprávy je nevratná akce.

Pro smazání zprávy:

1. V levém menu klikněte na Zprávy.

2. Vyhledejte zprávu a klikněte na Smazat.

3. Pro potvrzení smazání klikněte na OK v dialogu.

Tip: Zprávu můžete také odstranit ze stránky Zpráva.

Smazání více zpráv najednou

Pro smazání více zpráv najednou:

1. V levém menu klikněte na Zprávy.

2. Pomocí zatržítka vyhledejte a označte všechny zprávy, které chcete smazat.

3. V panelu nástrojů klikněte na Smazat.

4. Pro potvrzení smazání klikněte OK v dialogu.

Odstraňování problémů se zprávami

Problém: Někteří lidé nedostávají zprávy.

• Příčina: Cokoli od konfigurace serveru SMTP po zprávy směřující do SPAMu.

• Řešení:

◦ Počkejte, až bude zpráva odeslána úplně. Odeslání mnoha zpráv (stovky či tisíce) může 
v závislosti na konfiguraci serveru LMS / SMTP trvat až několik hodin.

◦ Požádejte studenty, aby zkontrolovali své složky SPAM. Pokud se zprávy z Edjet LMS 
dostávají do SPAMu, požádejte administrátory e-mailového / SMTP serveru, aby přijali 
opatření.

◦ Zkontrolujte stav zpráv v LMS Edjet. Pokud je stav „Chyba“ nebo „Zastaveno“, obraťte 
se na správce Edjet LMS.

◦ Zkontrolujte stav vaší emailové adresy v záznamech DKIM (DomainKeys Identified 
Mail) a SPF (Sender Policy Framework).

Problém: Žádné zprávy se neposílají a zpráva se zobrazuje se statusem 
„Zastaveno“.

• Příčina: Hromadný e-mailing není řádně nastaven, nebo SMTP server neodpovídá.

• Řešení: Kontaktujte správce pro kontrolu konfigurace SMTP serveru a hromadného zasílání 
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zpráv.

Problém: Předmět je oříznut v emailovém klientovi

• Příčina: Předmět zprávy je příliš dlouhý a může u některých emailových klientů způsobit 
problémy se zobrazením (poškození nebo řezání).

• Řešení: Před odesláním kampaně doporučujeme zaslat testovací zprávu.

Problém: Obsah zprávy je v emailovém klientovi zobrazen nesprávně 

• Příčina: Nekompatibilita některých emailových klientů.

• Řešení: Zjednodušte nebo odstraňte problematické části obsahu zprávy pomocí editoru 
WYSIWYG.

• Jiné řešení: Podle potřeby můžete také požádat správce, aby přepnul formát zprávyz HTML 
na prostý text.

Problém: Uživatelé nebyli přidáni do seznamu příjemců

• Příčina: Ze seznamu příjemců se odstraní duplicitní uživatelé, uživatelé s neplatnými 
emailovými adresami nebo uživatelé bez adres.

• Řešení: Zkontrolujte, zda uživatelé nemají chybějící nebo neplatné emailové adresy.
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Správa certifikátů

Dověďte se více o Osvědčení o absolvování kurzu

Osvědčení o absolvování je záznam o úspěšném absolvování konkrétního kurzu.

Tento záznam, jakmile byl vydán, je trvalým a nezávislým záznamem.

Jak a kdy je certifikát vydán

Ve výchozím nastavení lze certifikáty o absolvování kurzu vydávat ručně pomocí nástroje 
Certifikace.

Automatické vystavení certifikátu po úspěšném dokončení kurzu je nutné povolit v nastavení kurzu.

Certifikát je vydán, jakmile student dokončí kurz (dosáhne 100% nastudovanosti). Kurz je 
dokončen když:

• student navštívil všechny lekce v kurzu

• a současně splnil všechny testy v kurzu (pokud v něj nějaké jsou).
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Platnost certifikátu o dokončení

Vydaný certifikát je platný do konkrétního data nebo pokud datum ukončení platnosti není 
nastaveno, je certifikát platný po dobu neomezenou.

Kontrola vypršení platnosti certifikátů

Platnost certifikátů můžete zkontrolovat na hlavním panelu, nebo pomocí sestavy certifikátů.

Podporované způsoby certifikace

Edjet LMS umožňuje nastavení následujících případů použití certifikace:

1. Jednorázová certifikace - na dobu neurčitou

2. Jednorázová certifikace - na dobu určitou

3. Recertifikace

Ruční vydání certifikátu

Osvědčení o dokončení můžete studentům vydat ručně.

Pro ruční vystavení certifikátů svým zapsaným studentům:

1. V levém menu klikněte Kurzy.

2. Pomocí zatržítka vyhledejte a označte kurz.

3. V panelu nástrojů klikněte na Certifikace.

4. Pomocí zatržítka vyberte studenta/ty v dialogu Certifikace.

5. V horním panelu nástrojů klikněte na Generovat certifikát.

Poznámka: Certifikáty jsou generovány podle nastavení kurzu.

Vydaný certifikát zobrazíte kliknutím na Zobrazit v seznamu uživatelů v dialogovém okně 
Certifikace.

Povolit automatické vydávání certifikátů

Můžete změnit způsob vydávání certifikátů, takže jakmile student dokončí kurz, Edjet LMS vydá 
certifikát studentovi Vaším jménem.

Pro povolení automatického generování certifikátu:

1. V levém menu klikněte na Kurzy.

2. Vyhledejte kurz a klikněte na Upravit.

3. Ujistěte se, že kurz byl označen.

4. V panelu nástrojů klikněte na Vlastnosti.

5. Klikněte na záložku Certifikace.

6. Změňte Druh certifikace na Automatický.

7. Vlastníka vydaných certifikátů můžete změnit pomocí pole Vlastníka certifikátu - ve 
výchozím nastavení jste vlastníkem Vy.
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8. Šablonu vydaných certifikátů můžete změnit výběrem jiné šablony v poli Šablona 
certifikátu.

9. Klikněte na Uložit a zavřít pro uložení změn.

Jak změnit vlastnosti vydaného certifikátu

Šablony certifikátů se používají k nastavení vlastností vydaných certifikátů. Umožňují:

• Nastavit platnost certifikátu na konkrétní počet měsíců

• Změnit výchozí vzhled a obsah certifikátu

Více informací v kapitole Správa šablon certifikátů

Smazání certifikátu o dokončení

Pro ruční smazání certifikátu z Vašeho kurzu:

1. V levém menu klikněte na Kurzy.

2. Pomocí zatržítka vyhledejte a označte kurz.

3. V panu nástrojů klikněte na Certifikace.

4. V dialogovém okně Certifikace označte studenta pomocí zatržítka.

5. V panelu nástrojů klikněte na Smazat.

6. Klikněte OK v dialogu pro potvrzení smazání certifikátu.

Tip: Certifikáty můžete také zobrazit, upravit nebo odstranit na stránce Certifikáty.

Nastavit emailové upozornění na vypršení platnosti certifikátu

Po uplynutí platnosti vydaného certifikátu můžete povolit připomenutí emailem s upozorněním.

Můžete mít také pod kontrolou seznam příjemců.

Chcete-li povolit základní emailovou připomínku, musíte upravit šablonu používanou pro 
generování certifikátů Vašeho kurzu:

1. Z levého menu Nastavení, klikněte na Šablony certifikátů.

2. Pomocí zatržítka vyhledejte a označte šablonu certifikátu a klikněte na Upravit.
Poznámka: V případě, že potřebujete upravit systémovou šablonu, kontaktujte Vašeho Edjet
LMS administrátora.

3. V záložce Obecné klikněte vpravo od pole Platnost na ikonu Nastavit upomínku (symbol 
zvonečku).

4. Klikněte na Přidat.

5. Nastavte parametry připomenutí pomocí voleb ve sloupci Připomenout.
Příklad: Nastavit upomínku 4 týdny před.

6. Klikněte na ikonu Přidat (+) ve sloupci Šablona zprávy.

7. Pomocí zatržítka vyberte emailovou šablonu zprávy pojmenovanou „Vypršení platnosti 
certifikátu - %%certificate_name%%“.

8. Klikněte na Přidat.
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9. Chcete-li nastavit více připomenutí, klikněte na Nový řádek a opakujte výše uvedené kroky.

10. Klikněte na Uložit a zavřít v panelu nástrojů pro vytvoření upomínky.

Poznámka: Pokud potřebujete použít jinou šablonu zprávy, můžete si ji vytvořit.

Změnit příjemce upozornění

Ve výchozím nastavení je oznámení zasláno:

• certifikovanému studentovi

• vlastníku certifikátu

Další příjemce můžete přidat úpravou šablony zprávy.

Vezměte prosím na vědomí: Šablonu mohou používat i další školitelé. To znamená, že příjemci 
uvedení na seznamu obdrží také oznámení z kurzů ostatních školitelů.

Pokud je to nežádoucí, vytvořte šablonu zprávy pouze pro Vaše kurzy.

Zobrazení, úprava nebo smazání certifikátů

Zobrazení vydaných certifikátů

Pro zobrazení certifikátu:

1. V levém menu klikněte na Reporty.

2. Kliknutím vyberte report Certifikáty.

3. Pomocí zatržítka vyhledejte a označte vydaný certifikát.

4. V panelu nástrojů klikněte na Náhled.

Tip: Certifikát si také můžete prohlédnout na stránce Certifikát.

Úprava vydaného certifikátu

Pro úpravu vydaného certifikátu:

1. V levém menu klikněte na Reporty.

2. Kliknutím vyberte report Certifikáty.

3. Pomocí zatržítka vyhledejte vydaný certifikát a v panelu nástrojů klikněte na Upravit.

4. Proveďte změny.

5. Klikněte Uložit v panelu nástrojů.

Smazání vydaného certifikátu

Pro úpravu vydaného certifikátu:

6. V levém menu klikněte na Reporty.

7. Kliknutím vyberte report Certifikáty.

8. Pomocí zatržítka vyhledejte vydaný certifikát a v panelu nástrojů klikněte na Smazat.

9. Klikněte OK v zobrazeném dialogu pro potvrzení.
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Tip: Certifikát můžete také smazat na stránce Certifikát.

Pro smazání více certifikátu najednou:

1. V levém menu klikněte na Reporty.

2. Kliknutím vyberte report Certifikáty.

3. Pomocí zatržítka vyhledejte a označte všechny certifikáty, které chcete smazat.

4. Klikněte Smazat v panelu nástrojů.

5. Klikněte OK v zobrazeném dialogu pro potvrzení.
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Analytika a měření výsledků

Hlavní panel

Pomocí ovládacího panelu Edjet LMS získáte přehled o nejdůležitějších reportech a metrikách, 
jakož i o nedávné aktivitě vašich studentů.

Přístup k Hlavnímu panelu

Pro zobrazení Vašeho Hlavního panelu:

1. Přihlaste se do administrace Edjet LMS.

2. V levém menu klikněte na Hlavní panel.

Přehled Vašeho Hlavního panelu

Vždy se vám snažíme ukázat nejdůležitější informace o procesu učení.

Na Hlavním panelu můžete vidět různé typy karet:

• Analytika studia: Karta Analytika studia vám poskytuje rychlý přehled o hlavních 
statistikách vašeho procesu učení, včetně počtu relací, zápisu do kurzů, zobrazení obsahu a 
času na učení.

• Nejlepší kurzy: Na této kartě uvidíte výtah výkonu vašeho nejlepšího obsahu ve srovnání s 
ostatními kurzy.

• Expirující certifikáty: Na této kartě naleznete rychlý přehled certifikátů, jejichž platnost 
brzy vyprší, takže můžete snadno držet krok se vším, co ovlivňuje vaše zásady dodržování 
předpisů.

• Aktivní studenti: Na kartě Aktivní studenti získáte přehled o nejnovější aktivitě Vašich 
studentů.

Poznámka: Pamatujte prosím, že reportování dat na hlavním panelů neprobíhá v reálném čase. 
Aktualizace dat může trvat až několik hodin.

Klíčové metriky

Na hlavním panelu můžete vidět různé výkonnostně-orientované metriky.

Návštěvy

Počet návštěv udává, kolikrát se vaši studenti přihlásili do aplikace za dané časové období.

Nová návštěva vzniká, když se student přihlásí do aplikace. Pokud se student z aplikace odhlásí, 
nebo je odhlášen z důvodu že vypršení přihlašovací relace, budoucí přihlášení je započítáno jako 
nová návštěva.

Zápisy

Počet zápisů uvádí, kolikrát se zapsali vaši studenti do vašich kurzů v daném časovém období.

Důležité: Historická data této metriky budou ovlivněna, pokud zresetujete data kurzu za použití 
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nástroje Resetovat.

Zhlédnutí

Počet zhlédnutí udává kolikrát vaši studenti zobrazili váš vzdělávací obsah nebo byli zapojeni do 
interakce s vaším obsahem.

Prům. doba učení

Průměrná doba učení měří průměrný čas, po který se vaši studenti vzdělávali v rámci vzdělávacích 
relací.

Prům. doba učení / Student

Zobrazuje průměrný čas, po který se konkrétní student vzdělával v rámci vzdělávacích relací.

Celková doba učení

Celková doba učení měří celkový čas, po který se vaši studenti vzdělávali v rámci vzdělávacích 
relací.

Celková doba učení / Student

Zobrazuje celkový čas, po který se konkrétní student vzdělával v rámci vzdělávacích relací.

Jak je vzdělávací relace definována v Edjet LMS

Vzdělávací relace je skupina interakcí studenta s obsahem kurzu. Například jedna vzdělávací relace 
může obsahovat zápis do kurzu, několik zobrazení lekce a události jako start testu nebo odpovídání 
na otázky. Jedna vzdělávací relace může zahrnovat vzdělávání v několika kurzech.

Interakce uskutečněné mimo obsah kurzu, jako například procházení katalog kurzů, hledání nebo 
aktualizace profilu studenta nejsou zahrnuty do trvání vzdělávací relace.

Pokud je student neaktivní po dobu 30 minut nebo více, budou nové interakce studenta přiřazeny 
nové relaci. Studenti, kteří přestanou interagovat s vaším vzdělávacím obsahem a pokračují do 30 
minut, se počítají jako součást původní relace.

Hodnoty na hlavním panelu a oprávnění

Metrické hodnoty, které vidíte na hlavním panelu a v přehledech, jsou založeny na datech, která si 
můžete prohlížet nebo upravovat.

Například pokud nemáte oprávnění k zobrazení určitého kurzu, neuvidíte žádná data vztahující se k 
tomuto kurzu na vašem řídícím panelu.

Vyhledávání v Edjet LMS

Můžete vyhledávat své studenty, kurzy, testy, dotazy, výsledky testů a nahrané média.

Jak vyhledávat:
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1. V pravém horním rohu klikněte na ikonu Vyhledat (symbol lupy).

2. V nově zobrazeném dialogu Hledej zadejte frázi k vyhledání.

3. Pomocí rozšířeného vyhledávání můžete zúžit typ dat, která mají být zahrnuta do 
vyhledávání, nebo aktivovat režim rozlišující malá a velká písmena.

4. Klikněte na Hledej.

Výsledky vyhledávání jsou seskupeny podle typu.

Poznámka: Výsledky vyhledávání obsahují pouze položky, které si můžete prohlížet nebo 
upravovat.

Reporty a výsledky

Reporting Vám umožňuje prohlížet data o Vašich kurzech a studentech. Organizuje údaje o výkonu 
z Vašeho školení a činí je pro Vás užitečnými.

Zjistěte, jak vyhledat a spustit přednastavené reporty a výsledky.

Vyhledat a spustit přednastavené reporty a výsledky

1. V levém menu klikněte na Reporty.

2. Klikněte na report, který chcete zobrazit.

Dostupné reporty

Průběh učení - Kurzy a certifikace:

• Kurzy – zapsaní uživatelé: Report zahrnuje pouze zapsané uživatele.

• Kurzy – všichni uživatelé: Report zahrnuje data všech uživatelů.

• Kurzy – všichni uživatelé, segmentováno: Přehled obsahuje údaje všech uživatelů a 
zobrazuje je segmentované.

• Certifikáty: Report zobrazuje všechny certifikáty o absolvování vašich kurzů.

Reporty o výsledcích testů:

• Výsledky testů: V tomto reportu si můžete zobrazit všechny výsledky testů.

• Výsledky testů – celkové období: Report o výsledcích testů s využitím všech historických 
dat.

• Výsledky testů – poslední měsíc: Spusťte zprávu o výsledcích testů za ohraničenou dobu.

• Výsledky testů – posledních 30 dní:  Spusťte zprávu o výsledcích testů za posledních 30 
dní.

Poznámka: Všechny reporty obsahují data ze všech kurzů a / nebo testů, které máte v daném 
okamžiku k dispozici.

Jiný způsob zobrazení reportů:

Zobrazení reportu z jednoho kurzu

1. V levém menu klikněte na Kurzy.
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2. Vyhledejte, označte kurz a klikněte na Zobrazit report.

Podívejte se na celkovou zprávu o průběhu kurzu

1. Jděte na stránku Kurzy.

2. Vyhledejte kurz.

3. Ve sloupci Průběh zkontrolujte stav ukazatele průběhu studiem.

Hodnota v procentech je průměrný průběh vypočítaný ze všech přihlášených studentů. 

Zobrazení reportu z jednoho testu

1. Jděte na stránku Testy.

2. Vyhledejte, označte kurz a klikněte na Zobrazit report.

3. V poli Šablona si vyberte z jednotlivých typů reportu:

◦ Výsledky testu – Celkové období: výsledky testu za použití všech historických dat

◦ Výsledky testu – Poslední měsíc: report o výsledcích testů za ohraničenou dobu

◦ Výsledky testu – Posledních 30 dní: výsledky testů za posledních 30dní

◦ Dotazník – Tabulka: zobrazení přehledu průzkumu ve formě tabulky

◦ Dotazník – Koláčový graf: zobrazení přehledu průzkumu ve formě koláčového grafu

◦ Dotazník – Čárový graf: zobrazení přehledu průzkumu ve formě čárového grafu

◦ Dotazník – Vertikální sloupcový graf: zobrazení přehledu průzkumu ve formě 
vertikálního sloupcového grafu

◦ Dotazník – Sloupcový graf: zobrazení přehledu průzkumu ve formě sloupcového grafu.

Nastavení tabulky dat

Řádek v datové tabulce představuje položku – jako test, kurz nebo studenta, zatímco sloupec 
představuje vlastnost položky jako skóre, příjmení nebo datum.

Změna počtu řádků

Můžete změnit, kolik řádků se zobrazí v datové tabulce.

Pro nastavení počtu řádků:

1. Přejděte na jakoukoli stránku s datovou tabulkou.

2. V panelu nástrojů klikněte na Vzhled.

3. V poli Položek na stránku zvolte z možností 10, 15, 25 nebo 50.

4. Potvrďte kliknutím na OK.

Poznámky:

• Volba stránkování se použije, pouze pokud je stránkování povoleno.

• Pokud existují složky, počet řádků se nepoužije. Chcete-li složky zakázat, klikněte na 
Vypnout, pokud je k dispozici.
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Zakázat stránkování

Na jedné stránce můžete zobrazit všechny řádky v datové tabulce.

Upozornění: Zakázání stránkování v komponentě s mnoha řádky (5 000+) může způsobit, že 
aplikace nebo prohlížeč bude pomalý nebo nebude vykreslen.

Pro zakázání stránkování:

1. Přejděte na jakoukoli stránku s datovou tabulkou, kterou máte k dispozici.

2. V zápatí datové tabulky odškrtněte pole Stránkování.

Pro zapnutí stránkování zaškrtněte zpět pole Stránkování.

Povolení dynamických grafů

Můžete povolit panel s dynamickými grafy k vizualizaci dat z aktuálního pohledu.

Pro povolení dynamických grafů:

1. Přejděte na jakoukoli stránku s datovou tabulkou, kterou máte k dispozici.

2. V panelu nástrojů klikněte na Vzhled pro otevření dialogového okna.

3. Pokud chcete, aby se grafy zobrazovaly pod tabulkou s údaji:

◦ Klikněte do Pole Horizontální panel.

◦ Zvolte možnost: Dynamické grafy.

 4. Pokud chcete, aby se grafy zobrazovaly vedle datové tabulky (na pravé straně):

◦ Klikněte do Pole Vertikální panel.

◦ Zvolte možnost: Dynamické grafy.

5. Klikněte na OK.

Zobrazení grafů můžete zakázat výběrem možnosti Skrytý v dialogovém okně Vzhled. 

Povolení náhledu položky

Můžete povolit panel se zobrazením položky a zobrazit podrobnosti o položce přímo z datové 
tabulky.

Pro povolení náhledu položky:

1. Přejděte na jakoukoli stránku s datovou tabulkou.

2. V panelu nástrojů klikněte na Vzhled pro otevření dialogového okna.

3. Pokud chcete, aby se položka zobrazovala pod tabulkou s údaji:

◦ Klikněte do Pole Horizontální panel.

◦ Zvolte možnost: Náhled položky.

4. Pokud chcete, aby se položka zobrazovala vedle datové tabulky (na pravé straně):

◦ Klikněte do Pole Vertikální panel.

◦ Zvolte možnost: Náhled položky.

5. Klikněte na OK.
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Zobrazení položky můžete zakázat výběrem možnosti Skrytý v dialogovém okně Vzhled. 

Vyhledávání a filtrování položek v datových tabulkách

Filtrování můžete využít k:

• vyhledávání dat, která potřebujete pomocí fulltextového vyhledávání

• vyfiltrovat pouze relevantní data pomocí přesných podmínek filtru

Prohledávejte svá data pomocí filtru

Můžete vyhledávat jakoukoli frázi nebo hodnotu, která je k dispozici ve všech prohledávatelných 
sloupcích, i když je sloupec aktuálně skrytý před zobrazením.

Hodnota ve stavu hledání odpovídá přesným a podobným hodnotám:
Například: Hledání výrazu „abc“: - odpovídá „abc“, „abc“, „abcdef“ a „abcdedf“

Vyhledávací fráze je přidána jako podmínka filtru „Obsahuje“.

Poznámka: Některé sloupce nemusí být prohledatelné. Podrobnosti získáte od správce Edjet LMS.

Pro vyhledání dat:

1. Přejděte na jakoukoli stránku s dostupnou podporou vyhledávání a filtrů.
Viz stránky s podporou vyhledávání a filtrů níže.

2. Pro vyhledávání položek zadejte hledaný výraz do pole Hledej.
Poznámka: Pokud vstup není k dispozici na panelu nástrojů nebo je zakázán, tato funkce 
není k dispozici.

3. Klikněte OK.

Přidání nebo úprava podmínky filtru

V dostupných sloupcích můžete filtrovat libovolnou hodnotu, i když je sloupec aktuálně skrytý před
zobrazením.

Hodnota v podmínkách filtru odpovídá pouze přesným hodnotám, včetně případu:
Například: Filtrování podle „abc“:
- odpovídá „abc“
- ale neodpovídá „Abc“, „abcdef“ a „Abcdef“.

Pro přidání nebo úpravu filtru:

1. V panelu nástrojů klikněte na Filtrovat.

2. V rozbalovacím menu Vyberte klikněte na požadovanou kategorii a nastavte podmínku/y.

3. Pro přidání dalších podmínek pro filtr klikněte na Přidat nebo Nová skupina.

4. Logický operátor (AND, OR) můžete změnit pomocí rozbalovacího seznamu a vytvořit 
libovolný dotaz.

5. Pro vyfiltrování dat klikněte v panelu  nástrojů na Uložit a zavřít.
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Filtrování pomocí počátečního písmena příjmení

Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze na stránce Studenti.

Pro filtrování studentů podle počátečního písmena jejich příjmení:

1. V levém menu klikněte Studenti.

2. Klikněte na písmeno v pruhu s písmeny ve spodní části obrazovky.

Zobrazení podmínek filtru

Pokud je filtr aktivní, je vizuálně zvýrazněn tmavě šedou barvou.

Pro zobrazení aktuálních podmínek filtru:

• Klikněte na tlačítko Filtr vlevo od pole Pohled.

Rozšířený filtr zobrazuje všechny podmínky filtru a operátory.

Můžete také přistupovat k tlačítkům pro vymazání a úpravu filtru.

Vymazání filtru

Pro vymazání aktivního filtru:

1. Rozbalte si filtr.

2. Vpravo klikněte na tlačítko Vymazat.

Chcete-li vymazat jednotlivé podmínky filtru:

1. Rozbalte si filtr.

2. Klikněte na ikonu Odstranit (X) vedle podmínky, kterou chcete odebrat.

Omezení filtru

• Data z různých sloupců nelze hledat v rámci jedné podmínky.
Například: pokud existují sloupce Jméno a Příjmení, nemůžete hledat „jméno příjmení“, ale
vytvořit dotaz „jméno“ A „příjmení“ složený ze dvou podmínek.

• Pokud jsou na stránce složky, filtr se vždy vztahuje pouze na aktuální složku - pro filtrování 
všech testů deaktivujte složky pomocí odkazu Vypnout, pokud je k dispozici.

Přizpůsobte si sloupce

V Edjet LMS můžete:

• přidávat a odebrat sloupce z Vašeho pohledu

• přizpůsobit si pořadí sloupců

• nastavit třídění dat ve sloupci vzestupně nebo sestupně.

Přidání, odebrání a změna pořadí sloupců

Chcete-li spravovat viditelnost a pořadí sloupců:
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1. Přejděte na jakoukoli stránku s podporou vlastních sloupců, kterou máte k dispozici.
Viz stránky s podporou vyhledávání a filtrování níže.

2. Kliknutím na Sloupce na panelu nástrojů otevřete dialog.
Poznámka: Pokud tlačítko není dostupné na panelu nástrojů nebo je deaktivováno, tato 
funkce není k dispozici.

3. Pro přidání jednoho nebo více sloupců:

◦ Klikněte Přidat.

◦ Vyberte sloupec / sloupce v seznamu Přidat sloupce.
Tip: Můžete vybrat více sloupců pomocí Ctrl + click, rozsah sloupců pomocí Shift + 
click nebo všechny sloupce pomocí Ctrl + A.

◦ Klikněte OK.

4. Chcete-li sloupec odebrat, klikněte na ikonu Odebrat.

5. Můžete změnit pořadí sloupců přetažením ikony Přesunout nahoru (= vlevo) nebo dolů (= 
vpravo).

6. Zarovnání textu ve sloupci můžete změnit pomocí možnosti Zarovnat.

7. Nastavení můžete zobrazit kliknutím na tlačítko Uložit.

8. Chcete-li použít změny a zavřít dialog, klikněte na Uložit a zavřít.

 Chcete-li obnovit výchozí nastavení sloupce, použijte možnosti Zobrazit a zvolte výchozí 
zobrazení systému.

Seřazení dat

Aktuální sloupec použitý k třídění je vizuálně zvýrazněn světle modrou barvou a šipkou nahoru 
nebo dolů vedle názvu sloupce.

Pro řazení dat podle zadaného sloupce:

1. Klikněte na název sloupce, podle kterého chcete seřadit.

2. Chcete-li změnit pořadí řazení vzestupně nebo sestupně, klikněte znovu na název sloupce.

Tip: Chcete-li třídit data umístěná ve složkách, musíte nejprve deaktivovat složky pomocí odkazu 
Vypnout a poté kliknout na název sloupce, podle kterého chcete seřadit.

Správa vlastních pohledů

Pohled můžete uložit, pojmenovat a nebo přepínat mezi několika pohledy.

Obecně o pohledech

Co je uloženo s vlastním pohledem:

• Veškeré podmínky filtru

• Pořadí a viditelnost sloupců

• Podmínka třídění.

Co není uloženo ve vlastním pohledu:
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• Podmínka stránkování

• Viditelnost vodorovného a svislého panelu.

Edjet LMS podporuje dva typy pohledů:

• Systémový pohled - předem vytvořený pohled, kterýsi sami nemůžete přizpůsobit
Poznámka: Pokud potřebujete přizpůsobit zobrazení systému, obraťte se na správce Edjet 
LMS.

• Vlastní pohled – pohled, kde si můžete přizpůsobit filtr, sloupce tabulek a grafy a uložit 
nastavení jako vlastní pohled.

Vytvoření a uložení vlastních pohledů

Pokud pohled uložíte, systém uloží aktuální nastavení pohledu a později si jej můžete rychle načíst 
z panelu nástrojů.

Pro vytvoření vlastního pohledu:

1. Přejděte na jakoukoli stránku s vlastní podporou zobrazení, která máte k dispozici.
Viz stránky s podporou vlastních zobrazení níže.

2. Nastavte podmínky filtru, viditelnost sloupců a podmínky řazení s pořadí sloupců.

3. Jakmile máte připraveno, klikněte na Uložit pohled v panelu nástrojů.
Poznámka: Pokud tlačítko není dostupné na panelu nástrojů nebo je deaktivováno, tato 
funkce není k dispozici.

4. Zadejte Název pohledu.

5. Chcete-li nastavit zobrazení jako výchozí, zaškrtněte políčko Nastavit jako výchozí. 
Poznámka: Výchozí pohled se načte jako první při návštěvě stránky. 

6. Klikněte OK.

Přepínejte mezi pohledy

Pokud máte k dispozici více než jeden pohled, můžete mezi nimi přepínat.

Pro přepnutí pohledu:

1. Přejděte na jakoukoli stránku s vlastní podporou pohledu, kterou máte k dispozici.
Viz stránky s podporou vlastních zobrazení níže.

2. Pomocí rozbalovacího menu v poli Pohled vyberte jakýkoli systémový nebo vlastní pohled.

Úprava uloženého pohledu

Pro úpravu uloženého vlastního pohledu:

1. Přejděte na jakoukoli stránku s vlastní podporou pohledu, kterou máte k dispozici.
Viz stránky s podporou vlastních zobrazení níže.

2. Pomocí rozbalovacího menu v poli Pohled vyberte jakýkoli systémový nebo vlastní pohled.
Poznámka: Můžete upravovat pouze Vaše vlastní pohledy, ne systémové.

3. Změňte podmínky filtru, viditelnost sloupců a nastavení podmínek řazení a řazení.

4. Až budete připraveni, klikněte na panelu nástrojů na Uložit pohled.
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Poznámka: Pokud tlačítko není dostupné na panelu nástrojů nebo je deaktivováno, tato 
funkce není k dispozici.

5. Z možností pohledů vyberte pohled, který chcete aktualizovat.
Důležité: Tento pohled bude přepsaný.

6. Klikněte OK.
Poznámka: Tato akce je nevratná.

Smazání Vašeho pohledu

Pro smazání Vašeho vlastního pohledu:

1. Přejděte na jakoukoli stránku s vlastní podporou pohledu, kterou máte k dispozici.
Viz stránky s podporou vlastních zobrazení níže.

2. V panelu nástrojů klikněte Smazat pohled.

3. Z možností pohledů vyberte pohled, který chcete smazat.

4. Klikněte OK.

5. V dialogu potvrďte odstranění kliknutím na OK.

Export dat do tabulky

V Edjet LMS můžete exportovat svá data do souboru CSV a poté je importovat do tabulky, jako je 
Microsoft Excel, LibreOffice Calc nebo jakékoli jiné, a vytvářet v podstatě jakékoli pokročilé 
vlastní sestavy.

Hlavní výhodou tohoto přístupu je, kromě naprosté svobody vytvořit libovolnou sestavu, možnost 
sloučit data z více tabulek do jedné sestavy.

Pro hromadný export dat do CSV souboru:

1. Přejděte na jakoukoli stránku s datovou tabulkou.

2. Zaškrtněte políčka, které chcete exportovat.

3. V panelu nástrojů klikněte Exportovat.

4. Mapování exportovaných dat můžete změnit pomocí Pokročilého nastavení exportu.

5. V panelu nástrojů klikněte Exportovat.

6. Pro potvrzení exportu klikněte OK v dialogu.

7. Můžete si prohlédnout Protokol výsledků exportu.

8. Pro stažení CSV souboru na Vaše zařízení klikněte Stáhnout v panelu nástrojů.

Import CSV souboru do Vašeho tabulkového programu

Použijte dialogové okno importu v tabulkovém programu a nastavte vlastnosti importu podle 
formátu souboru CSV:

• Kódování: UTF-8, LF

• Oddělovač: , (čárka)

• Oddělovač textu: žádný
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Podrobnosti o režimu naleznete v pokynech výrobce tabulkového programu.

Odstranění problémů

Pokud chcete exportovat mnoho řádků (několik tisíc), vyberte pomocí filtru data v menších 
rozsazích (až 1000 řádků).
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Správa nastavení

Správa kategorií kurzů

Kurz může být zařazen do jedné či více kategorií kurzů.

Poznámka: Povolení kategorií kurzů na Studentském portálu vyžaduje počáteční nastavení. V 
takovém případě se obraťte na správce Edjet LMS.

Vytvoření vlastní kategorie Kurzu

Pro vytvoření vlastní kategorie kurzů:

1. V levém menu klikněte na Nastavení.

2. Klikněte na Kategorie kurzů.

3. V panelu nástrojů klikněte na Nová kategorie.

4. Zadejte Název kategorie.

5. Pro vytvoření kategorie klikněte Uložit.

Nezapomeňte, že všechny aktivní kategorie jsou viditelné pro všechny studenty na Studentském 
portálu.

Úprava a smazání Vašich kategorií

Pro úpravu Vašich kategorií kurzů:

1. V levém menu klikněte na Nastavení.

2. Klikněte na Kategorie kurzů.

3. Najděte kategorii, kterou chcete upravit, a klikněte Upravit.

4. Změňte Název kategorie.

5. Pro uložení změn klikněte na Uložit.

Pro odstranění Vaší kategorie kurzů:

1. V levém menu klikněte na Nastavení.

2. Klikněte na Kategorie kurzů.

3. Najděte kategorii, kterou chcete smazat, a klikněte Smazat.

4. Klikněte OK v dialogu pro potvrzení smazání.

Správa šablon certifikátů

Vytvoření nové šablony certifikátu

1. Z menu Nastavení klikněte Šablony certifikátů.

2. V panelu nástrojů klikněte Nová položka.
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3. Zadejte Název šablony.

4. V záložce Design klikněte na ikonu + vedle pole Obrázek vzhledu a vyberte obrázek z 
knihovny médií, který má být použit jako obrázek na pozadí.

5. Pomocí editoru vytvořte Obsah certifikátu.

6. Můžete použít dynamické klíče:

◦ %%_CERT_NAME_%% – Název certifikátu převzatý z názvu kurzu

◦ %%_CERT_USER_%% – Jméno certifikovaného uživatele 

◦ %%_CERT_USER_CODE_%% – Kód certifikovaného uživatele

◦ %%_CERT_DATE_%% – Datum vydání osvědčení

◦ %%_CERT_LOGO_%% – Obrázek loga, stejný jako je použitý na 
Studentském portálu 

7. Na záložce Platnost můžete nastavit platnost certifikátu v měsících pomocí vstupu Platnost 
(zadejte celé číslo) a nastavit připomenutí po uplynutí platnosti certifikátu.

8. Klikněte Uložit v panelu nástrojů pro vytvoření šablony.

Chcete-li použít šablonu, přejděte do kurzu a nastavte ji pomocí nastavení kurzu.

Sdílení šablony certifikátu

Pro sdílení šablony certifikátu s ostatními správci a uživateli.

1. Z menu Nastavení klikněte Šablony certifikátů.

2. Pomocí zatržítka vyhledejte a označte šablonu certifikátu.

3. V panelu nástrojů klikněte na Oprávnění.

4. Pomocí dialogu Oprávnění dejte přístup k šabloně uživatelské skupině nebo jednotlivým 
studentům.

5. Klikněte Uložit a zavřít v panelu nástrojů.

Tip: Oprávnění můžete také změnit na stránce Šablona certifikátu.

Vytvoření skupiny uživatelů

Pro vytvoření skupiny uživatelů:

1. Z menu Nastavení jděte do Skupiny.

2. V panelu nástrojů klikněte na Nová skupina.

3. Zadejte Název skupiny.

4. Klikněte Uložit v panelu nástrojů pro vytvoření skupiny.

Přidání uživatelů do skupiny

Pro přidání studentů nebo administrátorů do skupiny:

1. Z menu Nastavení jděte do Skupiny.

2. Vyhledejte skupinu a klikněte na Upravit.

Správa nastavení  81 / 86 Aktualizace 2020-04-25, 19:11:13



3. V záložce Uživatelé klikněte Přidat.

4. Pro přidání studentů klikněte na záložku Studenti, nebo pro přidání administrátorů klikněte 
na záložku Správci.

5. Pomocí zatržítka vyhledejte a označte uživatele.

6. Klikněte na Přidat v panelu nástrojů.

7. Klikněte Uložit.

Deaktivace skupiny

Existující skupinu můžete deaktivovat a zakázat tím oprávnění udělená této skupině.

Pokud deaktivujete skupinu uživatelů:

• Jakákoli oprávnění udělená skupině jsou zakázána - oprávnění se chovají, jako by skupina 
vůbec neexistovala, nebo, jako kdybyste oprávnění úplně odstranili (ze všech kurzů, testů 
atd.).

• Nic jiného se nemění:

◦ Uživatelé ve skupině mají přístup k LMS jako dříve.

◦ Jakékoli oprávnění nastavené pro jednotlivé uživatele funguje jako dříve.

◦ Žádné ze skupinových dat se nijak nezmění.

Deaktivace a aktivace skupiny

Pro deaktivaci skupiny uživatelů:

1. Z menu Nastavení jděte do Skupiny.

2. Pomocí zatržítka vyhledejte a označte skupinu, klikněte na Upravit.

3. V panelu nástrojů klikněte na Deaktivovat.

Po deaktivaci skupiny můžete skupinu kdykoli aktivovat.

Můžete deaktivovat a aktivovat libovolnou skupinu kdykoli a tak často, jak potřebujete.

Aktivujte skupinu pouze po určitou dobu

Pro skupinu uživatelů můžete nastavit omezení časové platnosti.

Pokud je skupina neplatná (časové období se neshoduje):

• Výsledek je stejný jako při deaktivaci skupiny (viz výše).

Pro nastavení platnosti skupiny:

1. Z menu Nastavení jděte do Skupiny.

2. Pomocí zatržítka vyhledejte a označte skupinu, klikněte na Upravit.

3. V záložce Platnost zadejte Platnost od nebo Platnost do data, abyste omezili platnost 
skupiny na začátek nebo konec určitého data a času.

4. Klikněte Uložit.

 Tip: Chcete-li odstranit omezení časové platnosti, odstraňte data platnosti a uložte skupinu.
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Úprava nebo smazání skupin

Chcete-li upravit nebo odstranit skupinu uživatelů, je vyžadováno oprávnění k úpravám.

Úprava skupiny

Pro úpravu skupiny uživatelů:

1. Z menu Nastavení jděte do Skupiny.

2. Pomocí zatržítka vyhledejte a označte skupinu, klikněte na Upravit.

3. Proveďte změny.

4. Klikněte Uložit.

Smazání skupiny

V případě smazání skupiny uživatelů:

• Žádní uživatelé nebudou smazáni.

• Všechna oprávnění udělená této skupině již nejsou platná.

• Důležité: Smazání skupiny je nevratná akce.

Pro smazání jednotlivé skupiny:

1. Z menu Nastavení jděte do Skupiny.

2. Pomocí zatržítka vyhledejte a označte skupinu, klikněte na Smazat.

3. Klikněte na OK v dialogu pro potvrzení smazání.

Tip: Skupinu můžete také odstranit přímo ze stránky skupiny.

Smazání více skupin najednou

Pro vymazání více skupin najednou:

1. Z menu Nastavení jděte do Skupiny.

2. Pomocí zatržítka vyhledejte a označte všechny skupiny, které chcete smazat.

3. V panelu nástrojů klikněte na Smazat.

4. Klikněte OK v dialogu pro potvrzení smazání.

Správa klasifikační stupnice

Klasifikační stupnice umožňuje přiřadit známku k určitému rozsahu skóre testu.

Známka může být písmeno, slovo nebo jakákoli fráze.

Vytvoření vlastní klasifikační stupnice

Pro vytvoření vlastní klasifikační stupnice:

1. V levém menu klikněte Nastavení.
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2. Jděte na Klasifikační stupnice.

3. V panelu nástrojů klikněte Nová položka.

4. Zadejte Název.

5. V záložce Obecné zadejte Výsledek od a Výsledek do a k němu adekvátní Známku do pole 
Hodnota.

6. Pro přidání nového rozsahu klikněte na Přidat.

7. V panelu nástrojů klikněte na Uložit.

Úprava nebo smazání vlastní klasifikační stupnice

Pro úpravu vlastní klasifikační stupnice:

1. V levém menu klikněte Nastavení.

2. Jděte na Klasifikační stupnice.

3. Pomocí zatržítka vyhledejte, označte stupnici a klikněte na Upravit.

4. Proveďte změny.

5. V panelu nástrojů klikněte na Uložit.

Pro smazání vlastní klasifikační stupnice:

1. V levém menu klikněte Nastavení.

2. Jděte na Klasifikační stupnice.

3. Pomocí zatržítka vyhledejte, označte stupnici a klikněte na Smazat.

4. Klikněte OK v dialogu pro potvrzení smazání.

Správa šablon zpráv

Vytvoření šablony zpráv

Můžete si vytvořit vlastní šablonu zpráv:

1. Jděte do menu Nastavení.

2. V levé menu klikněte na Šablony zpráv.

3. V panelu nástrojů klikněte na Nová položka.

4. Zadejte obsah zprávy. Můžete použít lokalizační řetězce a také různé dynamické vlastnosti:

◦ %%course_valid_from%% – vloží datum platný od (vyžaduje ID kurzu)

◦ %%course_link%% – vloží link kurzu (vyžaduje ID kurzu)

◦ %%data%% – vloží data zadaná prostřednictvím on-line formuláře.

5. Klikněte Uložit v panelu nástrojů.

Úprava nebo vymazání šablony zprávy

Pro úpravu vlastní šablony zprávy:
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1. Jděte do menu Nastavení.

2. V levé menu klikněte na Šablony zpráv.

3. Pomocí zatržítka vyhledejte a označte šablonu zprávy, klikněte Upravit.

4. Proveďte změny.

5. V panelu nástrojů klikněte Uložit.

Pro vymazání vlastní šablony zprávy:

1. Jděte do menu Nastavení.

2. V levé menu klikněte na Šablony zpráv.

3. Pomocí zatržítka vyhledejte a označte šablonu zprávy, klikněte Smazat.

4. Klikněte OK v dialogu pro potvrzení smazání.
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