
Moodle –Registrace vyučujících 
Následující dokument popisuje krok za krokem, jak se zaregistrovat v Moodle. Jedná se o velmi 
jednoduchý proces, který je ale potřeba k tomu, abych mohl následně nastavit vyučujícím práva 
k jednotlivým předmětům. 

Registrace vyučujících 
Krok 1: 

Nejprve si zadejte do prohlížeče adresu http://elearning.math.upol.cz/.  Na této adrese je právě 
Moodle. Nejprve se přihlaste kliknutím na Přihlásit se v pravém horním rohu. 

 

Krok 2: 

Objeví se přihlašovací formulář. Zde zadejte uživatelské jméno a heslo, které používáte pro přihlášení 
k Portálu UP. Pokračujte kliknutím na tlačítko Přihlásit se. 

Poznámka: Je možné přihlásit se i s údaji k univerzitnímu e-mailu, ale tuto možnost nedoporučuji 
využívat. Je zde z historických důvodů a v budoucnu bude zrušena. 

Poznámka: Pokud v předchozím kroku zadáte špatné uživatelské jméno nebo heslo, zobrazí se 
chybová hláška „Neplatné přihlášení, zkuste znovu“. V takovém případě údaje zkontrolujte a zkuste 
to ještě jednou. 

http://elearning.math.upol.cz/�


 

Krok 3: 

To je vše.  

Kliknutím na odkaz Moje stránka v menu Navigace si zobrazíte seznam Vašich kurzů, který je ale 
v tuto chvíli prázdný. Potom co se podle tohoto návodu zaregistrujete, kontaktujte mě e-mailem. 
Nastavím Vám podle informací ze STAGu, které kurzy učíte, a přidělím Vám příslušná práva. 

Poznámka:  Změnit, nebo doplnit osobní informace můžete tak, že v menu Nastavení (v levé části 
okna) kliknete na Nastavení mého profilu a dále na Upravit profil. Zde si můžete zkontrolovat a 
upravit základní informace jako například Vaše jméno a e-mail, nebo doplnit další (například ICQ, 
fotografii, atd.). Změny pak uložíte kliknutím na tlačítko Aktualizovat profil. 

Další informace 
Další informace k e-learningovému prostředí Moodle hledejte na stránkách projektu MAPLIMAT 
(http://maplimat.upol.cz/elearning). S problémy a dotazy se na mě můžete obrátit buď e-mailem, 
nebo osobně: 

Pavel Holeček 
pavel.holecek@upol.cz 
 
Konzultační hodiny: 
Pondělí  14:00 – 15:30 
Středa  10:00 – 11:30 
Případně napište a můžeme se domluvit i na jiný den (místnost 5.050). 

http://maplimat.upol.cz/elearning�
mailto:pavel.holecek@upol.cz�

	Registrace vyučujících
	Další informace

