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Motivácia

• Individuálne zadania
• Hromadné generovanie zadaní

– aplikácia* generuje série HTML stránok (alebo PDF 
dokumentov) s rovnakou štruktúrou, ale rôznymi dokumentov) s rovnakou štruktúrou, ale rôznymi 
číslami.

– jedna množina súborov je určená pre študentov
– druhá množina súborov je určená pre učiteľov

• Ako priradiť zadania študentom?
– Aktivita s názvom Zadania v Moodle?– Aktivita s názvom Zadania v Moodle?

* Fikar, M., Čirka, Ľ., Bakošová, M., Hirmajer, T.: 
Automatic generation of assignments and quizzes in control engineering 
education. In Proc. of the European Control Conference 2007, pages 2714-
2720, 2007.



Zadania – Aktivita v Moodle

• Zadania dovoľujú učiteľovi hodnotiť rozličné typy 
študentských aktivít. 

• V základnom Moodle sú tieto typy:

– Činnos ť offline – študenti vidia opis zadania, ale 
nemôžu nič nahrať na server.

– Online text – toto zadanie žiada študenta vytvoriť text 
pomocou normálnych editovacích nástrojov.

– Prenies ť jeden súbor – študent môže nahrať jeden – Prenies ť jeden súbor – študent môže nahrať jeden 
súbor.

– Pokro čilé prenášanie súborov – dovoľuje 
študentovi nahrať jeden alebo viacero súborov.



Aktivita „Zadania“ – Náhodné zadanie



Náhodné zadanie



Náhodné zadanie – vkladanie súborov



Náhodné zadanie – pohľad učiteľa



Pohľad učiteľa – príklad zadania



Pohľad učiteľa – príklad riešenia



Náhodné zadanie – pohľad študenta (PDF, ... )



Náhodné zadanie – pohľad študenta (HTML, …)



Náhodné zadanie – pohľad študenta



Náhodné zadanie – pohľad učiteľa



Náhodné zadanie – Odovzdané zadania



Náhodné zadanie – Komentár



Inštalácia

PC/Web server:

• Stiahnuť a odzipovať modul random*.
• Skopírovať adresár random/ do• Skopírovať adresár random/ do

moodle/mod/assignment/type/

LMS Moodle
• Administratíva portálu 

* http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&rid=955



Ako funguje náhodné zadanie

• Študent získa svoje zadanie po navštívení stránky so 
zadaním

• Názov súboru je potom uložený do databázy do poľa 
data1 tabuľky mdl_assignment_submissions. 

• Ak je k dispozícii n zadaní, potom prvých n študentov 
získa rozdielne súbory so zadaniami.

• Ak je študentov viac ako n, potom zvyšní študenti 
dostávajú súbory so zadaniami náhodne.



Záver

• Modul Random Assignment/Náhodné zadanie

– je vytvorený pre LMS Moodle 
• verzie 1.8 a 1.9 (Sk, En, Ru)
• verzie 2.0 (Sk, En)

– umožňuje priradiť študentom individuálne zadania 
– umožňuje priradiť súbory s výsledkami k súborom so 

zadaniami 

– je dostupný na oficiálnej stránke LMS Moodle 
http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&rid=955http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&rid=955



Záver


