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1  Systémové požiadavky k využívaniu e-learningového systému. 

Hardvérové vybavenie: 

K využívaniu e-learningového systému na platforme MOODLE postačuje hardvérová 

platforma PC v štandardnom zložení. Odporúčané zloženie je nasledovné: 

 Procesor s výkonom 1,3 GHz alebo vyšším 

 Microsoft® Windows® XP s balíkom Service Pack 3 (32-bitová verzia) alebo Service 

Pack 2 (64-bitová verzia), Windows Server® 2003 R2 (32-bitová a 64-bitová verzia), 

Windows Server 2008 alebo 2008 R2 (32-bitová a 64-bitová verzia), Windows 7 (32-

bitová a 64-bitová verzia), Windows 8 (32-bitová a 64-bitová verzia) 

 256 MB pamäte RAM (odporúča sa 512 MB) 

 320 MB voľného miesta na pevnom disku 

 Rozlíšenie obrazovky 1024 x 768 

Softvérové vybavenie: 

E-learnigový systém a všetky jeho súčasti boli vytvárané a testované na softvérovej platforme 

WINDOWS 7, preto odporúčame predovšetkým túto platformu. Zo softvérového vybavenia je 

potrebný predovšetkým webový prehliadač. Systém je optimalizovaný pre prehliadače Firefox 

a Google Chrome. Funguje však aj s inými prehliadačmi ako napríklad Internet Explorer, kde 

sa však môžu vyskytnúť grafické chyby pri zobrazovaní niektorých objektov, alebo s ich 

rozložením na obrazovke. Optimálne rozlíšenie obrazovky je 1280x1024 pixelov.  

 

(viac o systémových nárokoch je uvedené v publikácii „Užívateľský manuál k e-

learningovému systému WASTRE“ vo verzii „Študent“, vydanej v rámci rovnakého projektu) 

2  Prehľad základnej štruktúry stránky www.wastre.eu 

Celý e-learningový systém a všetky študijné materiály sú dostupné na webovej platforme 

projektu, www.wastre.eu. Náhľad úvodnej stránky projektu WASTRE je vyobrazený na obr. 

1. Ako môžeme vidieť, v hornej časti na pravej strane je zobrazená informácia o tom, či je 

užívateľ prihlásený alebo nie s možnosťou prihlásiť sa. Hneď pod touto informáciou je 

umiestnených 5 vlajok zodpovedajúcich jazykovým verziám stránky, v ktorých je vyhotovená 

a v ktorých si ich môže užívateľ prezerať. Kliknutím na vlajku zmeníme jazyk webovej 

stránky. Pod reklamným banerom je umiestnené hlavné menu webovej stránky v štruktúre: 
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O projekte, Partneri projektu, Dotazníky, Konzultačné centrum, Návody, Dokumenty, Médiá, 

Jazyk. 

 

 

Obr. 1  Náhľad na úvodnú webovú stránku projektu, www.wastre.eu 

 

V časti O projekte sú uvedené stručné základné informácie o projekte. 

V časti Partneri projektu sú uvedení všetci partneri projektu aj s odkazom na domovskú 

stránku každej zúčastnenej organizácie. 

V časti Dotazníky je uvedený dotazník prieskumu záujmu cieľovej skupiny aj s výsledkami. 

V časti Konzultačné centrum je možné zadávať otázky expertom zúčastneným v tomto 

projekte. Naopak experti odpovedajú na zadané otázky. Otázky a odpovede sú z oblasti 

odpadového hospodárstva. 

V časti Návody sa nachádzajú návody na prácu s e-learningovým systémom, zvlášť pre 

študentov, aby vedeli využívať študijné materiály a zvlášť pre učiteľov, aby vedeli vkladať 

a upravovať študijné materiály a pracovať s e-learningovým systémom. 
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V časti Dokumenty sa nachádza projektová dokumentácia, určená predovšetkým riešiteľom 

projektu. 

V časti Médiá sú uvedené články alebo propagačné materiály k projektu alebo o riešenej 

problematike. 

V časti Jazyk máme na výber zmenu použitej jazykovej mutácie webovej stránky. Na výber je 

5 projektových jazykov (zodpovedá piatim jazykom ktoré sa používajú v krajinách riešiteľov 

projektu. Ide o slovenčinu, češtinu, angličtinu, nemčinu a turečtinu.  

V ľavej časti menu je červená ikonka s piktogramom domu, za pomoci ktorej sa vždy vieme 

dostať na domovskú, úvodnú webovú stránku projektu. 

Pod hlavným menu sa nachádzajú 4 objekty, ktoré znázorňujú 4 základné študijné a výučbové 

moduly z oblasti Odpadového hospodárstva. Pre prístup do študijných modulov stačí kliknúť 

na tlačidlo „Viac“, je však nutné aby bol užívateľ registrovaný a prihlásený do systému. 

 

Obr. 2  Štyri základné výučbové a študijné moduly  

 

Na pravej strane sa tiež nachádza bočné menu s hlavnými ovládacími prvkami (Hlavné 

Menu). V tejto časti sa nachádajú rovnaké časti menu, ako sú popísané vyššie. 

3  Registrácia a prihlásenie na webovú stránku 

Pred tým ako začnete využívať služby a študijné materiály uvedené na webovej stránke, je 

nutné sa najskôr registrovať. Možnosť prístupu k registrácii je na každej stránke v pravom 

hornom rohu, kliknutím na odkaz „Prihlásenie“. 

Po kliknutí na tento odkaz a Vám zobrazí stránka (Obr. 3) na ktorej sa môžete prihlásiť, ak už 

ste registrovaný, alebo sa zaregistrovať ak ste na stránke prvý krát. Ak už máte vytvorený 

účet, máte prihlasovacie meno (Používateľské meno) a heslo, môžete sa prihlásiť do systému. 

Prihlásenie je dôležité, aby ste mohli v plnej miere využívať všetky študijné materiály. Po 

prihlásení môžete ďalej používať webovú stránku. 
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Obr. 3  Stránka pre prihlásenie sa do systému (na ľavej strane) alebo registrácia do systému 

(na pravej strane) 

Ak nie ste registrovaný, kliknutím na odkaz „Začnite teraz vytvorením nového účtu!“ sa 

dostanete do registračného formulára, ktorý môžete vidieť na obr. 4. V registračnom formulári 

je potrebné vyplniť všetky požadované údaje. Po registrácii príde na Váš e-mail potvrdzujúca 

správa o registrácii. Pomocou tohto e-mailu je nutné potvrdiť vašu registáciu, aby bolo Vaše 

nové konto aktívne. V prípade problémov, kontaktujte správcu systému a vyžiadajte si 

aktiváciu Vášho účtu. 

 

Obr. 4  Registračný formulár, pre registráciu do e-learningového systému WASTRE 
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Keď už máte Vaše prihlasovacie údaje a Váš účet je aktivovaný, môžete sa prihlásiť do 

systému. 

K tomu, aby ste mohli pridávať a editovať študijný materiál, prehliadať si prístupové údaje 

o študentoch, vyhodnotenie testov, je potrebné byť v polohe administrátora – učiteľa. Pre 

priradenie tejto úlohy na e-learningovom portáli, požiadajte správcu systému www.wastre.eu 

o povolenie tejto funkcie prostredníctvom e-mailu info@wastre.eu. 

Administrátor Vám priradí úlohu učiteľa a môžete pridávať a meniť študijný materiál, 

vytvárať nové kurzy, vkladať multimediálne súbory (prezentácie, videá a iné študijné 

materiály), vytvárať databázu otázok, vytvárať testy ku každému študijnému modulu, 

hodnotiť a známkovať realizované testy, sledovať činnosť študentov v rámci jednotlivých 

kurzov a ďalšie činnosti spojené s manažovaním e-learningového portálu. 

4  Príprava a vkladanie študijných materiálov 

Aby ste mohli editovať obsah kurzu, je nutné prepnúť systém do módu s možnosťou úpravy. 

V lište na pravej strane pod blokom s označením „Hlavné menu“ sa nachádza blok 

„Nastavenia“. V tomto bloku stačí kliknúť na možnosť „Zapnúť upravovanie“, čo umožní 

upravovať rôzne časti portálu. Na portáli projektu WASTRE sú študijné materiály rozdelené 

do štyroch modulov, tak ako sú uvedené na obr. 2. 

Modul 1 - Postup pri nakladaní s odpadmi; 

Modul 2 - EC akčný plán a smernice, zákony a vyhlášky pre tuhý odpad; 

Modul 3 - Technológie a zariadenia pre recykláciu tuhého odpadu; 

Modul 4 - Porovnanie alternatív recyklačných technológií a zariadení pre nakladanie 

s odpadom. 

V rámci týchto štyroch modulov je možné pridávať alebo meniť študijné materiály. Pre 

prístup k materiálom uvedených v jednotlivých moduloch je potrebné kliknúť na odkaz 

„Viac“ v príslušnom okne modulu. Upravovanie je individuálne pre každý jazyk, preto je 

potrebné pred začiatkom editácie, zvoliť na úvodnej stránke systému jazyk (kliknutím na 

vlajku krajiny) v ktorom chceme pridávať alebo meniť materiály. 

Na obrázku 5 vidíme vložené študijné materiály. V našom prípade sú v troch rôznych 

formách. Postupne si popíšeme akým spôsobom ich pridávame do kurzu. Za každým názvom 

materiálu môžeme vidieť ikonky, ako nástroje pre rôzne úkony spojené s týmto dokumentom. 

http://www.wastre.eu/
mailto:info@wastre.eu
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Upraviť názov: ; Presunúť doprava ; Presunúť ; Aktualizovať ; Duplikát 

; Odstrániť ; Skryť ; Priradiť rolu . 

 

 

Obr. 5  Prehľad vložených študijných materiálov a možnosti ich úpravy 

Upraviť názov – upravíme pomenovanie materiálu. Presunúť doprava – odsadíme materiál od 

okraja stránky. Presunúť – môžeme ťahaním meniť poradie materiálov. Aktualizovať – 

môžeme meniť nastavenia daného materiálu (dostaneme sa do menu za pomoci ktorého 

ovládame vlastnosti a vieme meniť zobrazovaný dokument. Duplikát – vytvoríme kópiu 

aktivity alebo materiálu (kopírujeme tak všetky vlastnosti). Odstrániť – vymažeme aktivitu 

alebo materiál. Skryť – materiál zostane uvedený v zozname, ale pre študenta je neviditeľný. 

Priradiť rolu – pridávame užívateľov ktorí môžu pracovať s týmto materiálom a priraďujeme 

im rôzne užívateľské práva.  

Pridávanie študijných materiálov 

Pre vkladanie nových študijných materiálov je potrebné kliknúť na odkaz „+Pridať aktivitu 

alebo zdroj“. Následne sa zobrazí dialógové okno, kde je uvedený zoznam všetkých možností, 

čo je možné vložiť do kurzu.  
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Obr. 6  Dialógové okno pre výber aktivity, ktorú chceme vložiť do kurzu 

Vkladanie súborov 

Tento zdroj sa nachádza v spodnej časti dialógového okna (obr. 6 a obr. 7). Zvolíme túto 

možnosť a stlačíme tlačidlo „Pridať“. Zobrazí sa nám nová stránka pre zadávanie základných 

informácií. Musíme uviesť „Meno“ alebo pomenovanie súboru čo ideme vkladať, tak ako sa 

nám bude zobrazovať v zozname študijnej literatúry. Ďalším povinným poľom je „Opis“, kde 

aspoň stručne uvedieme popis súboru. Pod oknom opisu je možnosť označiť, či sa bude opis 

zobrazovať na titulnej stránke kurzu, alebo nie. V časti „Vybrať súbor“ môžeme pridať súbor 

ktorý sa nachádza na serveri alebo vo Vašom počítači, prípadne môžete vytvoriť priečinok, do 

ktorého vložíte viac súborov. Vkladať môžeme rôzne typy súborov (DOC, PDF, TXT obrázky 

v rôznych formátoch GIF, JPG a ďalšie), výber nie je obmedzený na žiadnu skupinu médií. 

Po vybraní potrebných súborov ktoré chceme vkladať, uložíme náš výber a nastvenia pre 

vkladaný súbor za pomoci tlačidiel „Uložiť a návrat do kurzu“ alebo „Uložiť a zobraziť“. 

 

Možnosť vloženia testu 

Ďalšie možnosti výberu 

sa nachádzajú nižšie 
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Obr. 7  Výber vkladania súboru a knihy 

Vytvorenie knihy 

V každom študijnom module vieme vytvoriť knihu. Kniha je modulom, za pomoci ktorého 

vieme uvádzať študijný materiál (text, obrázky, grafy, tabuľky) priamo na stránke e-

learningového systému, bez nutnosti sťahovania rôznych súborov. Knihu – študijný materiál, 

je možné rozdeliť na kapitoly a podkapitoly. Knihu pridáme znovu za pomoci odkazu 

„+Pridať aktivitu alebo zdroj“ v konkrétnom module. Zo zoznamu, ktorý sa nám zobrazí 

v dialógovom okne (obr. 6 a obr. 7) vyberieme možnosť „Kniha“. Znovu musíme vyplniť 

štandardné prvky, ako je  „Meno“ (pomenovanie knihy) a „Opis“ (stručný popis knihy) 

a uložíme pomocou tlačidla „Uložiť a zobraziť“. To nás presmeruje do prostredia pre 

vytváranie knihy (obr. 8). 

Do políčka „Nadpis“ zadáme názov prvej kapitoly a do oblasti s názvom „Text“ zadávame 

obsah kapitoly, textovú časť, obrázky, grafy, tak ako ich chceme mať zobrazené na stránke, 

s využitím ovládacích prvkov, ktoré sa v časti text nachádzajú. 

Podobným spoôsobom vkladáme aj podkapitoly opakovaním celého postupu, ale v prípade 

podkapitoly musíme zaškrtnúť políčko „Podkapitola“. Podkapitolu môžeme vložiť až 

v prípade ak už bola vytvorená prvá kapitola. 

 

Výber pre vloženie knihy 

Výber pre vloženie súboru 
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Obr. 8  Náhľad na stránku pre vytváranie kapitoly knihy 

Pre pridanie novej kapitoly je potrebné v lište na pravej strane za názvom poslednej kapitoly, 

kliknúť na značku „+“ (Obr. 9). Za názvom kapitoly sa nachádzajú aj ďalšie ovládacie prvky, 

ako je „Upraviť“, Odstániť alebo Skryť. 

 

Obr. 9  Úprava obsahu knihy (vkladanie novej kapitoly) 

5  Vytváranie testov, ich kontrola a hodnotenie 

Pre študentov môže učiteľ pripraviť kontrolné otázky pre sebahodnotenie študentov ale tiež aj 

testy pre konečné hodnotenie a preskúšanie študentov, či zvládli prezentovaný študijný 

materiál. Testy sa vkladajú do každého pripraveného modulu. Ak sa nachádzate vo vybranom 

module, kliknutím na odkaz „+Pridať aktivitu alebo zdroj“ pridáme test zo zoznamu, ktorý sa 

nám zobrazí (obr.6). 

Následne Vás to presmeruje na stránku kde zadáte základné informácie o teste. V prvom rade 

je to pomenovanie testu („Meno“) a stručný opis testu („Úvod), kde môžete popísať k čomu 

slúži test, aký je systém hodnotenia, prípadne aký je časový limit pre vyhotovenie testu 

a ďalšie informácie, ktoré by mal študent vedieť predtým ako začne odpovedať na otázky. 

Vložiť novú kapitolu 
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Ďalšou položkou pre nastavenie testu je „Časovanie“ (obr.10). V tejto časti môže skúšajúci 

učiteľ presne zadefinovať v akom čase sa má test otvoriť a v akom zatvoriť, čo znamená 

časové vymedzenie možnosti testovania (napríklad na jeden týždeň). 

 

Obr. 10  Možnosť nastavenia časového limitu pre ukončenie testu 

Tiež je možné zadefinovať časový limit testu, v priebehu ktorého musí študent ukončiť test 

(napr. 30 minút). Akcia, ktorá bude nasledovať po ukončení časového limitu môže byť 

zadefinovaná v nasledujúcej položke – „Keď vyprší čas“ a má nasledujúce možnosti: 

-Otvorené pokusy sú odoslané automaticky 

-Existuje určitý časový interval, keď môžu byť odoslané otvorené pokusy, ale nie je možné 

odpovedať na ďalšie otázky 

-Pokusy musia byť odoslané pred vypršaním času, inak nebudú uznané. 

Poslednou položkou v tejto časti je možnosť zadefinovania „Termínu pre odoslanie“ – je to 

dodatočný čas po uplynutí termínu určeného na testovanie, kedy je možné odoslať už 

vyhotovený test (nie je možné dodatočná zmena testu). 

V časti „Známka“ môžeme zadať „Povolený počet pokusov“ v rozmedzí 0-10 alebo 

neohraničený. Pod „Metóda známkovania“ vyberieme spôsob ako stanovíme známku 

(Posledný pokus, Priemerná známka, Prvý pokus, Najvyššia známka). 

V časti „Usporiadanie môžeme definovať „Poradie otázok“ (Náhodne poprehadzovať alebo 

Ako zobrazené na upravovacej stránke) a ako sa majú zobrazovať otázky, či má byť každá 

otázka na novej stránke, alebo aký bude počet otázok na novú stránku.  

Medzi ďalšie a potrebné nastavenia patria napríklad „Extra obmedzenia na pokusy“, kde 

môžeme zadať heslo pre prístup do testu, možnosť zadania rozsahu IP adries z ktorých môže 

byť test realizovaný, ak chceme aby študenti robili test iba vo vybranej miestnosti. Je tu tiež 
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možnosť nastavenia časového odstupu medzi jednotlivými pokusmi v rozsahu sekúnd, minút, 

hodín, dní alebo týždňov. 

V časti „Celková spätná väzba“ môžeme nastaviť rozsah hodnotenia v percentách 

s možnosťou zadefinovania správy, ktorá sa má zobraziť ak študent dosiahol hodnotu bodov 

v danom rozsahu (napr. Splnili ste požadovaný počet bodov pre absolvovanie kurzu). 

 

Obr. 11  Zadávanie rozsahu hodnotenia realizovaného testu 

Po uložení týchto nastavení za pomoci tlačidla „Uložiť a zobraziť“ musíme zadať otázky do 

vytvoreného testu. V prípade, že v tomto kurze už boli robené nejaké testy, máte k dispozícii 

databázu otázok, ktoré môžete použiť aj vo Vami pripravovanom teste (viď obr. 12 – 

„Otázka“ v rámiku). Tieto otázky môžete tlačidlom „Pridať do testu“ presunúť do vášho testu. 

 

 

Obr. 12  Vkladanie otázok do testu – databáza otázok 
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Ak otázky, ktoré sa už v banke otázok nachádzajú, nie sú vyhovujúce pre test ktorý 

pripravujete, môžete si pridať nové otázky do tejto databázy. Postačuje ak kliknete na odkaz 

„Vytvoriť novú otázku“, ktorý sa nachádza nad zoznamom otázok (obr. 12 nad červeným 

rámikom). Zobrazí sa nám dialógové okno s možnosťou výberu typu otázky (obr. 13). 

 

 

Obr. 13  Vkladanie otázky – výber typu otázky 

Máme na výber niekoľko možností, z ktorých sú pre tento typ e-learningových kurzov 

najdôležitejšie tieto: Esej – vyžaduje sa odpoveď v rozsahu niekoľkých viet alebo odsekov 

(táto odpoveď musí byť posúdená a ohodnotená manuálne vyučujúcim); Krátka odpoveď – 

vyžaduje jedno alebo viac slov, porovnáva sa zhoda so správnou odpoveďou, vyžaduje sa 

presné pomenovanie; Numerický – vyžaduje sa numerická hodnota, môže byť aj so zadaním 

jednoty, môžeme povoliť toleranciu odpovede; Pravda/Nepravda – vyžaduje sa jednoduchá 

odpoveď (áno/nie, pravda/nepravda); Viaceré odpovede – môžeme zadať zoznam odpovedí, 

z ktorých môže byť jedna alebo aj viac odpovedí správnych (správnosť odpovede 

posudzujeme podľa toho, koľko správnych odpovedí študent označí v danej otázke); Zhoda – 

môžeme na seba párovať rôzne vyjadrenia, tak aby sme im priradili zo zoznamu správnu 

alternatívu.  

Zadanie otázky je veľmi jednoduché, stačí nasledovať inštrukcie a vyplniť všetky požadované 

polia. Uvedieme príklad vloženia otázky, pomocou výberu „Viaceré odpovede“.  

V úvode je potrebné uviesť názov otázky (stručné pomenovanie). Následne do políčka „Text 

otázky“, uvedieme znenie samotnej otázky. V časti „Východzia hodnota známky“ napíšeme 
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bodové ohodnotenie správnej odpovede. Nižšie máme na výber či požadujeme jednu správnu 

odpoveď alebo sa bude odpoveď skladať z viacerých správnych odpovedí a následne 

vyberieme formu/štýl číslovania možností pre odpovede (1,2,3; A,B,C; I,II,III, a iné). 

Na obr. 14 môžeme vidieť spôsob zadávania možností pre odpovede. Pre každú voľbu 

zapíšeme jednu možnosť odpovedí v počte, aký nám vyhovuje. V prípade ak pod voľbou 

uvádzame správnu odpoveď do časti „Známka“ uvedieme percentuálny podiel tejto voľby na 

celkovej odpovedi (ak požadujeme výber z troch správnych volieb, označíme v známke 

33,33333%). Ak študent vyberie iba jednu správnu voľbu, získa iba 0,33333 bodu namiesto 1. 

Do časti „Spätná väzba“ môžeme zapísať reakciu na odpoveď (napr. „odpoveď je správna“).  

 

Obr. 14  Spôsob zadávania možností pre odpovede 

V časti „Kombinovaná spätná väzba“ môžeme uviesť náš komentár v prípade ľubovoľnej 

správnej odpovede, pre ľubovoľnú čiastočnú odpoveď, možnosť zobraziť počet správnych 

odpovedí a tiež komentár v prípade akejkoľvek nesprávnej odpovede. 

V časti „Nastavenia pre viaceré odpovede“ môžeme zadať penalizáciu (ak povolíme viaceré 

pokusy, môžeme stanoviť koľko percent z bodov sa odpočíta v prípade nesprávnych 

pokusov), môžeme zadať pomôcku pre ľahšie zodpovedanie otázky v ďalších pokusoch. 

Pomôcky môžu byť rozdielne pre prvý a ďalšie pokusy.  

Zadanie otázky do databázy otázok ukončíme kliknutím na tlačidlo „Uložiť zmeny“. 

6  Záver 

V tomto manuáli nie sú uvedené všetky nastavenia e-learningového systému WASTRE, alebo 

systému Moodle. Uvádzame iba základné postupy a procedúry, nevyhnutné pre vytvorenie, 

udržanie, aktualizáciu a prevádzku tohto systému. Pre podrobnejšie informácie a detailnejší 

popis funkcionality systému si preštudujte niektorú z publikácií k systému Moodle. 

Pre konkrétne otázky alebo v prípade problémov, kontaktujte administrátora e-learningového 

systému WASTRE, prostredníctvom e-mailovej adresy info@wastre.eu. 



 

  

Strana 15 

Užívateľský manuál k e-learningového systému WASTRE 

Učiteľ 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

© WASTRE 

  Bratislava 2013                                                                                


