
Co jsou metakurzy
Metakurzy  jsou  kurzy,  které  jsou  spojené  s  jedním 
nebo více dalšími kurzy (tzv. asociovanými kurzy). 

Metakurz  nemá  vlastní  účastníky,  ale  načítá  si  je 
pouze z asociovaných kurzů.

Požadavky na správce Moodle
Vytvoření  metakurzu  a  asociování  kurzů 
s metakurzem  může  provést  pouze  správce 
systému.

V Moodle je od verze 2.0 třeba nalistovat ve Správa 
stránek  >  Moduly   >  Zápisy  a  zapnout  metodu 
zápisu Asociace kurzů. 

V  Nastavení   >   Správa kurzu  >   Uživatelé   > 
Metody  zápisu je  třeba  přidat  metodu  Asociace 
kurzů.

Následuje asociování s konkrétním kurzem.

Odstranění  metody  zápisu  pomocí  metakurzu  a 
asociovaných kurzů může v jednotlivých metakurzech 

provést již učitel.

Metakurz jako propojení kurzů
Studenti  zapsaní  do  jednoho  kurzu mohou  být 
automaticky  zapsáni  do více  metakurzů (např.  40 
studentů se přihlásí do kurzu A, stejní studenti budou 
automaticky zapsáni do metakurzů B, C, D, E).

Studenti  zapsaní  do  více  kurzů mohou  být 
automaticky zapsáni do jednoho metakurzu (např. 
10 studentů zapsaných do A, 10 studentů zapsaných 
do  B  a  10  studentů  zapsaných  do  C  budou 
automaticky  zapsáni  do  metakurzu  D  s  celkem  30 
studenty).

Metakurz jako společný prostor
Metakurz lze použít jako  společný diskuzní prostor 
nebo  knihovnu pro  více  asociovaných  kurzů. 
Studenti zapsaní do několika předmětů tak mají přístup 
do  metakurzu,  který  je  jim  automaticky  zpřístupněn. 
V tomto  metakurzu  jsou  jim  zpřístupněny  společné 
podklady,  instrukce  a  je  jim  umožněno  společně 
diskutovat.

Nadstavbový  studijní  prostor  –  kurz pro  studijní 
program  nebo  studijní  obor je  možno  vytvořit  ze 
všech kurzů studijního programu nebo oboru. V tomto 
případě  mají  všichni  zapsaní  studenti 
do jakéhokoliv  kurzu  studijního  oboru/programu 
přístup  také  do  příslušného  metakurzu studijního 
oboru/programu s dalšími informacemi.

Metakurzy mohou sloužit  také např.  pro zveřejnění 
nadstavbových informací pro  placené  kurzy,  kurzy 
ESF apod.

Metakurz při výuce více vyučujícími
Metakurz  lze  použít  pro  výuku  s  více  vyučujícími. 
Např.  máme  jednoho přednášejícího a  dva cvičící 
učitele –  přednášející  vytvoří  metakurz 
s přednáškami a cvičící  mají  každý svůj asociovaný 
kurz s úkoly a testy.

Metakurzy  lze  využít  pro  výuku  kurzů  s  odlišnou 
náplní pro různé studijní obory/programy. Společné 

informace budou v metakurzu (přednáška) a rozdílné 
v asociovaných kurzech (cvičení a semináře).

Vytvoření metakurzu
Vzhledem k tomu, že při tvorbě metakurzu může nastat 
velké  množství  různých  situací,  nelze  stanovit 
jednoznačnou metodiku pro tvorbu celého a krátkého 
názvu metakurzu.

Pokud chcete vytvořit  metakurz,  obraťte se prosím 
nejprve na správce systému, se kterým si dohodnete 
kromě  dalšího  nastavení  také  vhodný  celý  i  krátký 
název metakurzu.  Při tvorbě celého i krátkého názvu 
je  vhodné  vycházet  z  metodiky  uvedené  na  kartě
č. 3 – Založení nového kurzu.
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