4 – Nastavení vlastností kurzu
Jak upravit vlastnosti kurzu

Přístup pro hosty

Vlastnosti kurzu můžete měnit v bloku Nastavení přes
Správa kurzu > Upravit nastavení.

Někdy je vhodné umožnit do kurzu přístup hostům,
jindy je naopak žádoucí, aby byl kurz dostupný pouze
zapsaným uživatelům. Při nastavování přístupu
pro host jsou k dispozici celkem tři možnosti:
• Kurz je pro hosty nepřístupný. Pokud si nepřejete,
aby ke kurzu mohli přistupovat hosté (a kdokoliv
s účtem v Moodle), nastavte možnost Povolit
přístup pro hosty na Ne.
• Kurz je přístupný pro hosty bez zadání hesla.
Pokud povolíte přístup pro hosty a nevyplníte heslo,
bude kurz dostupný hostům přes možnost Přihlásit
se jako host. Pro přístup nebude host potřebovat
žádné přístupové heslo.
• Kurz je přístupný pro hosty po zadání hesla.
Pokud vyplníte heslo, bude toto heslo vyžadováno
při přihlášení hostů.

Kromě názvu a zkratky kurzu je zde možné změnit
nastavení velkého množství vlastností. Zaměříme se
proto na taková nastavení, která učitel potřebuje
upravovat nejčastěji.

Uspořádání kurzu
Uspořádání kurzu je možné kdykoliv změnit. Pokud
např. vytvoříte kurz s tematickým uspořádáním a
později zjistíte, že vám tento způsob nevyhovuje,
můžete si změnit uspořádání na jiné.

Metody zápisu – studenti se zapisují sami
V souvislosti s dostupností kurzu a zapisováním
studentů je vhodné se seznámit ještě s dalším
nastavením, které najdete v bloku Nastavení pod
odkazem Uživatelé - Metody zápisu. Zde můžete
nastavit, že se studenti budou moci do kurzu zapsat
sami, pokud jim sdělíte heslo (to je vhodné provést
např. na první vyučovací hodině).

Nejprve musíte tuto možnost aktivovat kliknutím na
ikonu se symbolem , potom klikněte na ikonu . Nyní
můžete nastavit heslo a další parametry (např. výchozí
roli, která bude takto zapsanému uživateli přidělena).

Dostupnost studentům
Dostupnost studentům určuje, zda je kurz dostupný
studentům nebo pouze učitelům a správcům.

Možná bude potřebovat změnit počet týdnů/témat
(např. pokud vytvoříte kurz s tematickým uspořádáním,
při tvorbě vyberete počet témat 5 a později zjistíte, že
potřebujete přidat ještě další téma).
I když to nemusí být na první pohled patrné, i
tématické uspořádání můžete volit pro rozložení
kurzu po jednotlivých měsících, např. Leden, Únor,
Březen, atd.

Toto nastavení mění učitel typicky ve dvou případech:
• Pokud upravuje vytvořený kurz a nechce, aby byl
kurz zatím studentům přístupný (např. před
začátkem semestru).
• Pokud již není žádoucí, aby byl kurz studentům
nadále přístupný (např. po skončení pololetí. V
případě, že kurz znepřístupníte studentům, neuvidí
ho ani studenti, kteří jsou na kurz zapsaní.

Pokud zapisování sebe sama odstraníte kliknutím
na ikonu
, nebudete moci tuto možnost sami
obnovit. V takovém případě se obraťte na správce
systému. Vhodnější je možnost spíše aktivovat a
deaktivovat v případě potřeby (ikony a ).

