
Cíl:  Seznámit se se statistikou přístup  k souborům.ů

Identifikace už čtených souborůPostup 1: 

�otevřete studijní materiály předmětu
�otevřete jakoukoliv složku, kde máte soubory
�pomocí příznaku „Přečteno vámi“ se podívejte, které 

soubory jste již četli a které ne. Příznak je graficky znázorněn 
okem

Pokud oko u souboru nevidíte, kliknutím soubor otevřete. Poté 
stránku obnovte. Oko       se objeví. 

Hotovo za 5 minut.

Odevzdávárny 
Úroveň B2

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Atribut „zapamatovat všechna 
čtení souborů ve složce a podsložkách“ 
funguje i zpětně.

�pomocí modrých šipek nad tímto příznakem soubory setřiďte

Pravě jste se naučili, jak rozlišit přečtené soubory od nepřečtených a jak je podle tohoto příznaku setřídit.

Postup 2: Zjištění statistiky přístupů k souboru nebo složce

�klikněte na ikonku montážního klíče      vlevo od požadované složky nebo souboru
�klikněte na „Statistika přístupů“

�otevřete studijní materiály předmětu

Pravě jste získali užitečné informace o tom, jak jsou Vaše studijní materiály využívány – počet osob, nejstarší 
a nejmladší čtení.

�klikněte na ikonku montážního klíče      vlevo od požadované složky nebo souboru
�klikněte na „Práva“
�zvolte atribut „zapamatovat všechna čtení soubor  ve 

složce a podsložkách“
�volbu potvrďte tlačítkem „Uložit“ 

ů

V případě, že studenti již odevzdávají 
své práce pomocí odevzdávárny, může být 
důležité mít přehled o tom, které práce již 
byly přečteny a ohodnoceny učitelem 
a které ne. Tuto funkci splňuje příznak 
„Přečteno vámi“,    který  se nachází  na 
pravém kraji v řádku se souborem. 
Objevuje se jen u souborů, které byly 
otevřeny.



Zapamatujte si postup klikání

Zapnutí podrobné statistiky přístupů

1. Učitel
2. výběr předmětu
3. Manipulace se studijními materiály
4. ikona montážního klíče souboru nebo 

složky
5. Práva
6. nastavit atribut „zapamatovat 

všechna čtení souborů ve složce a 
podsložkách“

7. Uložit

Nedosáhli jste cíle? Netrapte se a napište nám, rádi Vám pomůžeme: etech@fi.muni.cz
Rozcestník pro e-learning na MU naleznete na adrese http://is.muni.cz/elportal

Pokud systém potvrdil uložení, právě jste úspěšne nastavili podrobnou statistiku přístupů.  Nyní se budou ve 
statistice přístupů vypisovat jména osob a časy každého přístupu.

Konec postupu.

Jestliže jste návod vyzkoušeli, došli až sem a nenastaly žádné komplikace, naučili jste se pracovat se statistikou 
přístupů. Gratulujeme!


