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1. VSTUP do e-learningu 

VSTUP NA STRÁNKY: 
1. otevřete stránku - http://www.teburg.cz/      

2. kliknete dole na spodní liště na odkaz - „PRO STU-
DENTY“ - (viz modrá šipka) tak přejdete na stránky vy-
tvořené pro studenty Teburgu. 

 
Obr. Spodní lišta webu- odkaz „PRO STUDENTY“ 

3. otevřou se nové stránky se vstupními testy, e-learningem, nástěnkou . atd.… 
Nahoře vlevo uvidíte odkaz „E-LEARNING“  -(viz bílá šipka) klikněte - na něj. 

obr. odkaz E-LEARNING 

 

Otevře se stránka, zde vidíte obrázky učebnic s názvy 
jazyků. Vpravo je modrý pruh s nápisem „nejnovější 
články“, úplně dole v tomto sloupku najdete - 
„Přihlášení pro učitele“. Kliknete na Přihlášení pro 
učitele. 

http://www.teburg.cz/
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Otevře se Vám okénko kde vepíšete přidělené  jméno a heslo. Kliknete na 
Přihlásit se. 

 

Nyní jste přihlášeni. 



 3
Tvorba e-learningu  

Vstoupíte do jazyka, který vyučujete (kliknete na knížku s názvem jazyka). viz obr. 

 

Objeví se stránka, na níž je přehled kategorií.  
• Konverzační témata 
• Gramatika 
• Literatura 
• Reálie 
• Slovní zásoba 
• Výslovnost 
• Věta 
• Staré soubory (1 článek) 

Kliknete na kategorii, kterou budete dělat. Do ní vkládáte článek. Pokud potřebuje 
téma specifikovat - uvidíte podkategorie /u modře vybarvených kategorií (témat)/. 
Pokud není kategorie vytvořena s podtématy /podkategoriemi/ = není modrá, podté-
mata nejsou vytvořena. Můžete si vytvořit potřebná podtémata sami. 

http://www.teburg.cz/elearning-article-3.html
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2. Vložení textu – (článku e-learningu) na web  
-
-
- kliknete na „přidat článek“. 
 

Pokud přidáváte článek, kategorii - podívejte se nejprve, kam ho přidat, aby témati-
cky souvisel s kategorií. 

Nejprve vypíšete hlavičku  e-learningového textu 
Bez vyplněného nadpisu (nahoře v tabulce) se článek neuloží. Potom vyberete 
pokročilost a můžete vkládat text článku. Vaše jméno (zkratka) je už vloženo. 
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Ještě jednou:  Nadpis 
Do políčka Nadpis vepíšete Nadpis - jasný pro všechny studenty i cizí, kteří přijdou 
na web, tak aby co nejpřesněji charakterizoval téma. Nadpis se objeví na začátku 
článku a je formátován jako „Nadpis 1“.  Bez vepsání nadpisu článek neukládej-
te, nenajdete ho! 

Když budete formátovat text, použijte jako další nadpisy (vybíráte v poli ODSTAVEC) 
-  „Nadpis 2“ a nižší. 
 

Autor - máte již vepsanou zkratku 
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OBSAH 
Pod nápisem obsah - vidíte lišty s tlačítky pro editaci textu: 

Do pole pod ně vložíte zkopírovaný text z textového editoru nebo začnete psát. 

Vložení textu do okna pro tvorbu e-learningu:  
Text je nejlépe před vložením do e-learningu odformátovat (pokud je vytvořen např. 
ve Wordu přenese se i formátování z Wordu, což může někdy působit potíže.) - 
(vložte text do poznámkového bloku a znovu zkopírujte - pak vložte na web - tím se 
zruší předchozí formátování).  

Formátování textu - tlačítka pro formátování 

Nejdůležitější tlačítko “Akronym” 

POSTUP: 

tlačítko vkládání překladů slov, které vidíte po najetí myší. tzv. „Akro-
nym“ 
Poznámka: To ABC na tlačítku není téměř vidět (to bledě modré ABC je tam 
dopsáno, abyste jej lépe našli) Tlačítko je v dolní řadě 4. od konce. Ukazuje na 

něj červená šipka. viz obr. 
Tímto tlačítkem vložíte český překlad (nebo naopak) k cizímu slovu. 
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Slovo označíte myší (červená šipka 1. - Darling), kliknete na toto tlačítko „ABC“ (čer-
vená šipka 2.)   - viz červená šipka. 

Otevře se tabulka a do otevřené tabulky „Akronym“ - (viz obr.) do pole „Titulek“ vložíte 
(= napíšete) překlad - (ukazuje tam červená šipka) 

Vepsání překladu slova - 
   
Pak kliknete na „vložit“ (nebo kliknete na enter) a je to hotovo. Slovo v textu je modré 
a dvakrát podtržené, když na něj ukážete myší, objeví se český překlad. 
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Jednoduše shrnuto: Označíte slovo, ke kterému budete dávat překlad a kliknete na 
ABC, objeví se vepisovací pole „Akronym“ zde do pole „Titulek“ vepíšete český výraz 
a kliknete na tlačítko dole „Vložit“ nebo na enter) Slovo je modré dvakrát podtržené. 
Hotovo. 
 

Zde vidíte český překlad save us = spasí, zachrání 
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Další tlačítka: 
např. 

Zpět a vpřed - Fungují na stejném principu jako obdobná tlačítka ZPĚT - 
např. v programu word. Pokud uděláte chybu - zde se vrátíte zpět 

Po najetí myší se objeví název tlačítka.  

Je zde i tlačítko pro vložení videa z You Tube. ap. 

Ukládání celého e-learningu: 

na závěr nebo i v průběhu psaní klikněte na “Uložit” 
 
Uložit!!! VŽDY UDĚLEJTE! - úplně dole tlačítko „Uložit“ viz obr. 

   



 10
Tvorba e-learningu  

5. Přiložení souboru (Word nebo PDF) k vytištění pro studenty 
Soubory se na e-learningu ukládají tak, že je může vidět každý. Text se ale nedá 
z obrazovky zkopírovat, a proto je nutno -  
pod e-learning  
uložit stejný text (ale již bez překladů, které se na webu objeví po najetí 
myší) ve formátu (Pdf) k vytištění pro studenty. Po uložení textu e-learningu 
na webu, najdete pod textem odkaz „Přiložené soubory“ zde přikládáte soubor ve 
Wordu stejně jako přílohu u mailu. 

Student si tak vytiskne text a pracuje s e-learningem - opisuje si překlady slov, které 
nezná, čte nápovědu, kterou např. do přiloženého textu nemusíte dát, ale na obrazo-
vce (po najetí myší) ji vidí.  

Můžete přidat i více textů - Viz obrázek: „Nový soubor“ odkaz je po uložení e-learnin-
gu vidět dole na stránce. Kliknete na „Nový soubor“ a uložíte další soubor ze svého 
počítače (stejně jako přílohu mailu). Viz červená šipka na obrázku dole: 

 

Poznámka, pro lektory, kteří text k vytištění nepřiloží – e-learning pak není k ničemu. 

Přikládání textu – pro studenty k vytištění je 
nutností! 
POZOR vložený text (který vidí student na monitoru) je přímo z e-learningu 
(obrazovky) pro studenty špatně kopírovatelný. Je ale přístupný pro všechny.  

Vždy proto přiložte text v Pdf, již bez českých překladů, pod uložený e-learning. (jako 
přílohu k e-learningu)  
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Pro Vaše studenty nemá e-learning bez přiložené kopie e-learningu ve Wordu či 
PDF žádný smysl, student nemůže s textem pracovat a vzít si jej do výuky, pro 
kterou e-learning tvoříte. 

Ještě jednou: 

Jak se soubor k vytištění přiloží k textu? 
Nejprve si soubor vytvořte a uložte  - (pdf) ve svém počítači. Což už stejně máte, protože jej 
většinou do e-learningu pouze kopírujete. Pak se vrať na web: 

Po uložení textu e-learningu - (článku na stránce e-learning) se objeví pod textem 
uloženého souboru následující nápisy:  

„přiložené fotky“ - lze vložit obrázek (kliknete a dále jako příloha mailu) 

„přiložené soubory“ - zde uložíte soubor z Vašeho počítače ve wordu nebo pdf. Tento 
soubor si Vaši studenti mohou vytisknout. 

Vložení videa do textu e-learningu   

Video vždy vkládejte dolů – pod text 
vždy vkládejte video pod text 

Postup vložení videa: 
Z You Tube 

Běžte na video na YouTube, 
které chcete vložit a klikněte 
dole na Sdílet viz obr. 
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Objeví se tato tabulka - kliknete na 
„Vložit“. viz šipka 

 

 

Otevře se tento text - 
kliknete na kopírovat. 

Máte uloženo v počítači. Nyní jdete do e-learningu, kliknete na poslední odkaz - 
HTML. 

 

Otevře se text stránky v HTML. 
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Přejdete dolů, pod poslední řádek, kliknete -vidíte kurzor a vložíte. 
V textu HTML se úplně dole - objeví to, co jste zkopírovali z YouTube. 
Kliknete na Update.  
 

Pokud video neuvidíte (jako na obr.), nelekejte se a nejprve vše uložte. Klikněte na 
„Uložit“ - dole - Pak se video objeví. 
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Pokud video ani pak nevidíte, nevadí - objeví se, když se 
odhlásíte a znovu si svůj text otevřete. 

Video vždy vkládejte dolů - nikoli do textu HTML. 

Vložení obrázků do e-learningu 

Vložit fotky … 
Obrázky se vkládají dolů – pod text - po uložení e-learnin-
gu. 
Odkaz -  
Přiložené fotky - zde kliknete na Nová fotka a postupuje jako u přílohy e-mailu. 

Nejsnadnější vkládání obrázků z Vašeho počítače  

Pokud chcete vložit obrázek z Vašeho počítače (musíte jej mít uložen u sebe v počí-
tači), uděláte to po „uložení“ Vašeho článku e-learningu. Pod uloženým článkem 
uvidíte  odkaz „Vložit obrázek“. Kliknete na odkaz. Postup vložení je stejný jako u pří-
lohy mailu. Obrázek je pak pod textem a ne v něm. Můžete vkládat i více obrázků. 
Obrázky by neměly být zbytečně veliké - stránky Vám oznámí, že soubor je příliš ve-
liký.  
Pod každý obrázek můžete napsat text - popis obrázku, či vysvětlení, pokud 
obrázek souvisí s textem - např. vychází z něho otázka.


