Technická podpora běhu kurzu TTM‐J ‐ MUDr. Jitka Feberová
V případě problémů s technickou stránkou kurzu pište kdykoliv na adresu jitka.feberova@ruk.cuni.cz

Stručný návod pro kurz TTM‐J
1. Přihlášení do systému Moodle
Zapište adresu http://ttm.bc.cas.cz/moodle/ (do horního řádku prohlížeče (optimální je Firefox,
Moodle pracuje ale i v ostatních prohlížečích ‐ Internet Explorer, Opera atd.)

V pravém horním rohu klepněte na Přihlásit se

Vytvořte si uživatelské jméno a heslo: klepněte na odkaz Začněte nyní vytvořením nového účtu,
vyplňte formulář pro vytvoření uživatelského jména a hesla a potvrďte své přihlášení v e‐mailu,
který dostanete po odeslání formuláře od systému Moodle

2. Přihlášení do kurzu
Po přihlášení do systému klepněte na název kurzu, tedy Technology Transfer Manager ‐ junior

Klíč k zápisu je ttmj2011

3. Prostředí kurzu

Hlavní okno kurzu

Materiály kurzu jsou
umístěny v hlavním okně
kurzu, pohyb v hlavním
okně je pomocí rolování
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B) Zobrazení pouze jedné lekce kurzu
‐ u zvolené lekce klepněte v jejím záhlaví na pravé straně na obdélníček – tak skryjete všechny
ostatní lekce, kromě rozcestníku, ten skrýt nelze)

C) Zobrazení všech lekcí kurzu
‐ jestliže jste si zobrazili pouze jednu lekci kurzu, pak obdélníček na pravé straně záhlaví této lekce se
změní na dva obdélníčky, klepnete‐li na tyto obdélníčky, zobrazí se vám opět všechny lekce kurzu

D) Zobrazení aktuálního umístění v kurzu
V horní časti okna kurzu se nachází informace, ve které části kurzu se právě nacházíte, zde na příkladu se
nacházíme na serveru tTTM v kurzu TTM‐J v části Studijní materiály, v materiálu Znalostní ekonomika v
historickém kontextu.

Chcete‐li se vrátit zpět do hlavního okna kurzu, klepněte v jakémkoliv umístění na název kurzu TTM‐J

4. Nástroje kurzu

Osoby – přehled účastníků
Činnosti – přehledy všech činností v kurzu
Správa – nástroje pro správu
Prohledat fóra – možnost prohledat fóra

Účastníci
Př hl d účastníků
Přehled
úč
íků kurzu,
k
učitelů a studentů,
podrobnější informace o
účastníkovi se zobrazí po
klepnutí na jméno účastníka

Činnosti
Přehled činností v kurzu, zde
přehled studijních materiálů
jednotlivých lekcí

Známky
Přehled úkolů a testů s výsledky či hodnocením
tutorů

Upravit profil
Možnost nastavit si svůj profil, připojit
fotografii atd.

5. Práce s fóry , úkoly a testy
A) Fóra ‐ klepnout na odkaz Diskuzní fórum v hlavním okně programu

V rámci fóra je možno si
nastavit odběr fóra
e‐mailem

Zahájení diskuse –
klepnout na Přidat
nové téma diskuse

Zapište název příspěvku do pole
Předmět, do editačního okna
zapište text příspěvku a klepněte
na Poslat do fóra

Odpověď na příspěvek
‐ u příslušného příspěvku
klepnout na Odpovědět

B) Úkoly – klepnout na úkol v příslušné lekci.

Klepnout na Upravit mé řešení úkolu

Zapsat řešení úkolu do editačního okna a klepnout na Uložit změny

C) Testy – klepnout na test v příslušné lekci.

Klepnout na Pokusit se o zvládnutí testu

Označte správné odpovědi – v testech je vždy jen jedna správná odpověď. Testy nemají časové
omezení. Zvolené odpovědi je možno měnit. Pro ukončení pokusu klepněte na Odeslat vše a
ukončit pokus.

