
Fórum může  být  někdy chápáno  jako  jedna 
z nejdůležitějších činností  kurzu.  Ve fóru nejčastěji 
probíhá  diskuse mezi studenty a mezi studenty a 
učiteli. 

Fóra  mohou  být  uspořádána několika  různými 
způsoby a  mohou zahrnovat  hodnocení  příspěvků 
ostatními účastníky kurzu či učitelem. 

Příspěvky lze prohlížet  v  několika formátech a je 
možné k nim připojit přílohu. 

Účastníci kurzu mají možnost přihlásit se k  odběru 
příspěvků,  kopie  každého  vloženého  příspěvku  jim 
v tom  případě  bude  zasílána  emailem.  Učitel  má 
možnost vnutit odebírání příspěvků všem účastníkům. 

Vytvoření fóra
Přidání Fóra probíhá pomocí nabídky v Osnově témat 
na hlavní stránce kurzu při zapnutém režimu úprav.

Po  rozbalení  menu  Přidat  činnost  nebo  studijní 
materiál se objeví nabídka s možností výběru přidání 
Fóra.

Po vytvoření Fóra je třeba vyplnit Název fóra a Úvod 
do diskuzního fóra.

V úvodu nastavení zvolíme i Typ fóra. Můžeme zvolit 
z těchto typů:

Prostá diskuse – je zde pouze jedno téma, vše na 
jedné  stránce.  Toto  fórum  je  vhodné  pro  krátké 
diskuse s jasným zaměřením.

Běžné  fórum  pro  obecné  použití –  jedná  se 
o otevřené fórum, ve kterém může kdokoliv a kdykoliv 
začít  novou  diskusi.  Jde  o  fórum  s  největšími 
možnostmi použití.

Každý může zahájit jedno téma diskuse – každý 
může  začít  pouze  jednu  novou  diskusi  na  jakékoliv 
téma (všichni ovšem mohou reagovat). To je užitečné, 
jestliže  chceme,  aby  každý  student  začal  diskusi 
například o svých připomínkách k tématu týdne a aby 
na ně ostatní reagovali.

Otázky a odpovědi – tento typ fóra vyžaduje, aby 
studenti  zaslali  svoje  názory  předtím,  než  se  budou 
moci podívat na příspěvky ostatních studentů. Poté, co 
vloží  svůj  příspěvek,  mohou  studenti  sledovat  a 

odpovídat  na  příspěvky  ostatních.  Toto  nastavení 
zajišťuje všem studentům rovnou příležitost pro vložení 
prvního  příspěvku,  a  podporuje  tak  originální  a 
nezávislé myšlení.

Po vyplnění všech náležitostí je Fórum přidáno jako 
nový odkaz do Tématu.

Nastavení Fóra
Nastavení  Fóra najdete  při  zobrazeném  fóru 
v nabídce  Nastavení  >  Správa  fóra  >  Upravit 
nastavení. 

V tomto menu lze kromě standardních voleb (role, 
oprávnění,  filtry, protokoly,  záloha, obnovení) nastavit 
také  způsob  odebírání  příspěvků  (volba  Způsob 
odebírání), který má možnosti:

Volitelné  odebírání  –  účastníci  kurzu  se  sami 
rozhodnou, zda budou či nebudou odebírat příspěvky 
ve fóru.

Vnucené odebírání – účastníci kurzu musí odebírat 
příspěvky ve fóru.

Automatické  odebírání  –  účastníci  odebírají 
příspěvky  dle  nastavení  Automatického  odebírání 
příspěvku emailem.

Odebírání  není  možné  –  účastníci  neodebírají 
příspěvky.

V dalších volbách je možné nastavit  (při  některých 
způsobech) Neodebírat/Odebírat příspěvky z tohoto 
fóra emailem a Ukázat/vybrat odběratele, kde může 
učitel  při  zapnutém  režimu  úprav  upravit  skupinu 
odběratelů fóra.

Po  přidání  téma  diskuze  se  zobrazí  přehledná 
tabulka s jednotlivými tématy.

Po  otevření  jednotlivých  témat  kliknutím  myší  se 
zobrazí  jednotlivé  příspěvky.  Pomocí  rozbalovacího 
menu  v  horní  části  obrazovky  je  možné  zvolit 
Zobrazení hierarchie odpovědí (odpovědi za sebou, 
nejstarší  nahoře,  nejnovější  nahoře  a  hierarchii 
odpovědí bez textů a s texty).

Pod  každým  příspěvkem  jsou  též  volby  k  jejich 
úpravě,  odstranění  a  odpovědi.  Volba  Ukázat 
předchůdce nám nalistuje  příspěvek,  na který  daný 
příspěvek reaguje a volba Oddělit nám umožní oddělit 
vlákno příspěvků do jiné diskuse.
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