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Berte prosím na vedomie, že celý systém je vo fáze testovania. Ak budete mať
pripomienky, budeme radi, ak ich pošlete na mail – andrej.brnik@ucm.sk. Niektoré veci
bude možné programovať aj spätne.

REGISTRÁCIA
Ako prvé je potrebné zaregistrovať sa v našom archíve. V spodnej časti stránky nájdete
odkaz, na ktorý treba kliknúť.

Všetky polia musíte vyplniť. Užívateľské meno si môžete vybrať akékoľvek, len meno
a priezvisko vyplňte presne, aby vás študenti spoznali. Na záver vyberte možnosť, že ste
učiteľ, aby ste mali dostupné všetky funkcie pedagóga.

VYTVORENIE NÁZVU PREDMETU, NA KTORÝ CHCEM ODOVZDAŤ
ZADANIE
Po registrácii vám príde na uvedený mail potvrdzovacia správa. Znovu načítajte stránku
archívu a môžete sa prihlásiť pomocou vami zvolených prihlasovacích údajov. Ak do
budúcna zabudnete heslo, využite prosím formulár na generovanie zabudnutého hesla. Po
prihlásení prosím kliknite na záložku Môj profil.

V mojom profile, okrem zmeny hesla, máte možnosť vytvoriť predmety, ktoré učíte a z
ktorých chcete, aby vám študenti odovzdávali zadania. Prosím, pre lepšiu prehľadnosť je
dobré, ak si vytvoríte predmety na letný a zimný semester (názov predmetu I., názov
predmetu II.). Ak učíte externých študentov a chcete, aby vám zadania odovzdávali aj oni,
môžete predmety pomenovať napr. takto: názov predmetu – denní I., názov predmetu –
externí I. a pod. Predmet pridáte tak, že po jeho vytvorení, stlačíte tlačidlo pridať kategóriu.

VYTVORENIE ZADANIA PRE ŠTUDENTOV

Ak už máte vytvorený názov predmetu, môžete v rámci neho vytvárať aj názov zadania.
Uľahčí to spôsob odovzdávania zadaní, pretože študent vyberie učiteľa, ktorému chce
zadanie odovzdať, predmet na ktorý zadanie odovzdáva a priamo aj názov zadania. Aj vy tak
budete mať lepší prehľad pri kontrole zadaní. Zadanie priraďte ku konkrétnemu predmetu
a potvrďte tlačidlom: pridať zadanie.

ČASOVO SI VIETE OHRANIČIŤ VYTVORENÉ ZADANIA
V sekcii MÔJ PROFIL, si viete vytvoriť predmet a aj zadanie, ktoré môžete nastaviť ako
aktívne (zobrazí sa študentom) alebo pasívne (nezobrazí sa študentom). Okrem toho si viete
nastaviť čas, dokedy bude zadanie aktívne. Po tomto termíne síce študenti budú môcť do
archívu nahrať prácu, ale nebudú ju vedieť priradiť k predmetu a zadaniu a vám sa
nezobrazí v sumári.
SUMÁR ODOVZDANÝCH PRÁC
V časti UČITEĽSKÉ ZADANIA PRE PREDMETY vidíte aj POČET PRÍSPEVKOV, ktoré študenti na
toto zadanie nahrali. Ale aj pri predmetoch vidíte, koľko prác máte spolu nahraných.
VIDITEĽNOSŤ ZADANÍ
Niektorí z vás mali požiadavku aby boli práce verejné, iní ste to naopak nechceli.
Momentálne je to nastavené tak, že študenti medzi sebou odovzdané práce nevidia. Keď
budete vytvárať nové zadanie, viete mu prideliť PRÍSTUP. Rozhodnete, či AJ ŠTUDENTI budú
vidieť odovzdané práce v archíve medzi sebou alebo LEN JA/UČITEĽ ich budem súkromne
vidieť.

PREZERANIE ODOVZDANÝCH ZADANÍ OD ŠTUDENTOV

Zjednodušili sme zoradenie prác, Po vyfiltrovaní sa práce zoradia zostupne podľa termínu
odovzdania od najstarších, po najnovšie. Na zobrazenie prác existujú 2 spôsoby:
1.
Ak si chcete pozrieť nahraté zadania vašich študentov, kliknite na kategóriu, pod
ktorú ste im zadali nahrať ich práce.

Následne sa vám zobrazia všetky príspevky, ktoré v kategórii sú. Je potrebné ich odfiltrovať
zaškrtnutím políčka zobraziť len študentské práce pre mňa a odfiltrovať ich aj predmetom
a názvom zadania, ktorý ste im zadali.

2. V sekcii v MENU - Študent. príspevky si po novom môžete odfiltrovať zadania od
študentov podľa predmetu a zadania (Prosím pripomínajte im aby odovzdávali zadania
konkrétnemu učiteľovi, na konkrétny predmet a pod konkrétne zadanie. Vtedy sa vám to
bude jednoduchšie vyhľadávať).

Každú odovzdanú prácu študenta pre vás, môžete komentovať. Po kliknutí na detail práce
(keď sa vám celá zobrazí) nájdete v spodnej časti okno, ktoré slúži ako komentár k zadaniu.
Po vytvorení komentára príde študentovi mail s vašim komentárom. Aj študent vám vie
odpísať, v tom prípade príde mail vám (niekedy sa stane, že komentár študentovi nepríde.
Nech si v mojom profile skontroluje, či zadal správny mail. Komentár nájde aj v sekcii moje
príspevky po vyhľadaní daného príspevku a otvorení jeho detailu).

Študentov alebo ich práce môžete vyhľadať aj na úvodnej obrazovke napísaním jeho
priezviska alebo kľúčového slova.

POZOR:
● Fotky, videá, dokumenty je možné nahrávať do jedného archívneho záznamu aj
viacero naraz.
● Do kategórie DOKUMENTY, je možné nahrávať okrem PDF, PPT, WORD aj VIDEO, ak
máte kombinované zadania.

● Odovzdané práce študenti medzi sebou automaticky nevidia. Ak chcete aby boli
viditeľné, v rámci vytvorenia zadania (môj profil) definujte, či pôjde o verejné
zadanie (AJ ŠTUDENTI), alebo súkromné, vidí ho len pedagóg (LEN JA/UČITEĽ).

NAHRÁVANIE PRÍSPEVKOV DO ARCHÍVU
Do archívu je možné vkladať aj vaše práce, ktoré chcete archivovať. V úvodnej časti
(kliknite na logo FMK) vyberte kategóriu, kam chcete súbor vložiť, podľa jeho povahy.

Načíta sa vám stránka, na ktorej je potrebné ľavom stĺpci najprv vybrať, o aký druh práce
ide.

V pravom, za akým účelom vznikla. Ak nenájdete účel pokojne nechajte kategóriu „iné“.

Následne prosím vyplňte názov súboru, autora, kedy práca vznikla. Dôležité sú kľúčové
slová. Môžete ich použiť aj viac. Oddeľte ich novým riadkom. Potom je potrebné súbor
vložiť. Buď ho myšou pretiahnete do vyznačeného poľa alebo kliknete na 3 modré bodky.

Keď vyberiete súbor z PC, je potrebné ho nahrať ružovým tlačidlom, ktoré sa objaví po
pridaní súboru.

V prípade, ak ide o študentské zadanie, vyberte prosím učiteľa a následne aj predmet, pod
ktorý nahrávate zadanie.

Potom už stačí len kliknúť na tlačidlo NAHRAŤ a súbor sa pridá na archív.

ZDIEĽANIE SÚBOROV
Archív umožňuje užívateľom zdieľať príspevky s inými osobami, ktoré nie sú registrované.
Ak napríklad nahrávate fotky a chcete album odoslať niekomu, aby si vybral pár fotiek,
prejdite v menu do sekcie MOJE PRÍSPEVKY. Potom vyhľadajte súbor, ktorý chcete zdieľať
a kliknite na modrú ikonku SHARE.

Objaví sa vám textové pole, v ktorom zadáte mail adresáta, ktorému chcete zdieľať súbor,
nastavíte dátum, do kedy bude mať k nemu prístup a môžete mu zanechať správu. Archív

mu následne pošle mail aj s odkazom, pomocou ktorého sa bude vedieť dostať k vášmu
zdieľanému súboru.

E-KNIŽNICA
V rámci online archívu je k dispozícii aj E-knižnica, v ktorej sú online publikácie našich
pedagógov. Môžete tu nájsť PDF dokumenty, ktoré môžu pomôcť vašej práci. Vyhľadávať
môžete podľa kategórii – monografie, skriptá, učebnice alebo podľa autora. Knihy nie je
možné sťahovať. Sú k dispozícii len na nahliadnutie pre registrovaných členov online
archívu.

