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2/3 - Průvodce prvním přihlášením 
do kurzu Moodle pro studenty 
Přípravného kurzu 1. LF UK

Anotace: 

Ve webové aplikaci Moodle je k dispozici elektronický kurz, 
který osahuje studijní plán, přednášky, odkazy na konzultace a 
další potřebné nástroje a informace. K přihlášení do kurzu si 
nejprve aktivujte uživatelský účet CAS UK. Poté se poprvé 
přihlásíte do kurzu v aplikaci Moodle a provedete několik 
nezbytných kroků. 
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1.
Otevřete stránky Přípravného kurzu (Moodle):

https://moodle.lf1.cuni.cz/course/view.php?id=1421

• Bezprostředně budete vyzváni k
přihlášení.

• Zadejte své přihlašovací jméno a
heslo uživatelského účtu CAS UK a
klikněte na tl. Přihlásit.

• Autentizační autorita se Vás dotáže
zda udělíte souhlas s předáním
informací o Vás.

• Po odsouhlasení budete
přesměrováni do kurzu.

https://moodle.lf1.cuni.cz/course/view.php?id=1421


2.
Zapište se do kurzu kliknutím na odkaz Zapsat se do tohoto Kurzu.

https://moodle.lf1.cuni.cz/enrol/index.php?id=1421

https://moodle.lf1.cuni.cz/enrol/index.php?id=1421


3.
• Vyplňte pole Klíč k zápisu (obdrželi jste od studijní referentky)
• Klikněte na tlačítko Zapsat se do kurzu.
• Při správném zadání budete zapsáni a otevře se Vám část obsahu kurzu.

Poznámka: Klíč k zápisu se zadává pouze jednou. 



4.
Takto vypadá stránka po zapsání do kurzu (témata ve sbalené formě). 



5.
• V kurzu rozbalte téma Povinný souhlas.
• Klikněte na činnost TEST -  Před vstupem do kurzu je potřeba potvrdit souhlas se

zásadami a pravidly použití obsahu tohoto kurzu.
• Na další straně klikněte na tlačítko Pokus testu.



6.
• Otevře se stránka testu ve, kterém odpovězte napsáním slova souhlasím a

klikněte na tlačítko Konec testu....
• Na další stránce klikněte na tlačítko Odeslat vše a ukončit pokus, ihned poté

tuto volbu znovu potvrďte v okně Potvrzení.
• Na stránce Souhrn vašich předchozích pokusů klikněte na tlačítko Návrat do

kurzu.



7.
• Po odsouhlasení pravidel se otevře obsah kurzu příslušný Vaší skupině.
• Okamžitě jsou dostupné všechny sekce.
• Přednášky budou přibývat postupně podle časového harmonogramu

studijního plánu. Záznamy konzultací po jejich skončení.
• Informace o přijímacím řízení poskytne v samostatné konzultaci studijní

proděkanka na přelomu měsíců listopad/prosinec.

Pokud šlo vše dobře až sem, bude Přípravný kurz 1. LF UK dostupný kdykoliv 
po přihlášení Vaší CAS UK identitou. Příjemné studium. 
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