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Obecné informace k přihlášení 

Jak se poprvé přihlásit? 
Na vaší e-mailovou adresu, která byla použita pro registraci, obdržíte notifikační e-mail s výzvou k 
vytvoření nového hesla. 
 
 

 
 
Klikněte na odkaz k vytvoření hesla a přihlašte se do systému. 
 

Nastavení 
Nastavení slouží k úpravě vašeho profilu v systému. Do nastavení se dostanete kliknutím na              
avatara. Zde si můžete změnit heslo, jméno, e-mailovou adresu nebo vložit profilový obrázek             
(avatara). 
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Upravit profil 
Zde provedete nastavení týkající se vašich osobních informací, nastavení oznámení nebo 
deaktivace účtu. 

Profil uživatele 
Zde provedete změny e-mailu, telefonu, bydliště, jména, školy nebo zapsané studijní programy. 
 

 
 
Uživatel má možnost nahrání vlastního avataru (= osobní foto). 
 
Avatara zvolíte kliknutím na “Vybrat soubor”. Poté, co si vyberete obrázek ze svého počítače,              
klikněte na “Uložit”. 
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Oznámení a další nastavení 
Zde si můžete nastavit příchozí oznámení na váš email pro nové zprávy.  

 
 

Zrušit účet 
Účet deaktivujete kliknutím na ikonu Zrušit účet. 

 

Změnit heslo 

 
 

Heslo můžete změnit kliknutím na text Změnit heslo. Zobrazí se vám okno k vyplnění nového               
hesla. Kolonky vyplňte a klikněte na Uložit. 
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Nejčastější problémy a komplikace 
1. V emailové schránce není e-mail s odkazem k přihlášení. 
 
Řešení: Zkontrolujte složku pro Spam. Někteří poskytovatelé, jako například na Seznam.cz,           
mažou emaily v této složce po 30ti dnech. Ověřte, zda máte pro vstup do portálu zadaný správný                 
email. 
 
2. Vypršela platnost odkazu. 
 
Řešení: Přihlášení bude možné až po resetu hesla, které provedete stejně jako v případě, že byste                
heslo zapomněli. Postup najdete v kapitole Jak postupovat v případě ztráty hesla. 
 

Zapomenuté heslo 
Přihlášení je možné pouze s registrovaným emailem. Není možné se přihlásit s jinou emailovou              

adresou, než na jakou Vám byl doručen email o registraci. Prosím zkontrolujte, že nemáte na               

klávesnici zapnutý CAPS LOCK, systém rozeznává velká a malá písmena.  

*E-mail vyplňujte vždy malými písmeny. 

 

Adresa systému: https://brnoportal.railsformers.com/ 
 

1. Na úvodní stránce systému klikněte na text “Přihlásit”. 
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2.  V přihlašovacím okně klikněte na odkaz Zapomněli jste heslo? 

 

 

Objeví se vám další okno k vyplnění e-mailové adresy pod kterou jste registování. 

IČO: 24704440, DIČ: CZ24704440 Bankovní spojení: 239054369/0300 
Zapsán u Krajského soudu v Ostravě dne 30.6.2010, Oddíl C, vložka 36254  Strana 7 z 29 

mailto:info@railsformers.com
https://railsformers.com/


 
 

Railsformers s.r.o. 
Technologická 372/2 
708 00 Ostrava - Pustkovec 

 tel.: +420 777 152 773 
e-mail: info@railsformers.com 
www: https://railsformers.com 

 
 

 

 

Do schránky vám přijde nový notifikační e-mail s výzvou k vytvoření nového hesla. 
 

Pošta 
V portálu je možné komunikovat prostřednictvím pošty v menu. 
 

 
 
Novou zprávu vytvoříte kliknutím na ikonu “Nová zpráva”. Zobrazí se vám okno k vyplnění. 
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Zprávu je možné zaslat s přílohou. Povolené přípony: pdf, docx, xlsx, xls, doc, ppt, pptx, odt, ods, 
png, jpg, jpeg | maximalní velikost.: 20MB. 
 
Vyberte příjemce, zadejte předmět zprávy, obsah a klikněte na tlačítko “Odeslat”. 
 

1. Studijní programy 
Ihned po přihlášení vidí lektor své zapsané studijní programy a má možnost zapsat si nový studijní                

program.
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1.1. Zapsaný studijní program 

Lektor vidí všechny zapsané programy, nemůže je nijak editovat nebo mazat. Po levé straně v               

menu vidí lektor jeden ze svých studijních programů. Pod tímto programem vidí různé možnosti              

(Kurzy, Rezervace kurzů, Knihovna, Diskuze). Pokud chce lektor mít v menu jiný program s              

možnostmi, stačí na daném programu zvolit možnost “Přepnout”. 

 

 

Po kliknutí na daný studijní program, lektor vidí: 

● Pod jaký projekt program patří 

● Aktuality 

● O studijním programu 

● O výukových materiálech 
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Na každé ze sekcí má níže lektor možnost “Zobrazit vše”. (Pokud má sekce hodně informací)              

 

 

1.1.1. Projekt 
Lektor má možnost kliknout na projekt (pod něj spadá daný studijní program). Uživatel v roli lektora 
může nahlédnout pouze na projekt u svého studijního programu. Nevidí ostatní projekty, ve kterých 
programy nemá.

 
 
Po kliknutí na název projektu vidí lektor všechny užitečné informace týkající se projektu: 
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Zpět na úvodní stranu (Studijní programy) se lektor dostane přes tlačítko “Zapsané studijní             

programy” nebo přes logo. 
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1.2. Zapsat se do programu 
Na úvodní straně lektor klikne na volbu zapsat se do programu (buď přes + nebo přes malou šipku 
v levém dolním rohu) a zvolí si program.

 
Na úvodní straně studijních programů již lektor uvidí nově zapsaný program. Uvidí jej automaticky 
v levém menu.  
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Pokud bude chtít program změnit, tak opět přes volbu “Přepnout” u daného programu. 

 
 

1.3. Kurzy 
Lektor vidí pouze kurzy, které si sám vytvořil. Pro vytvoření kurzu klikne na volbu “Přidat”. 
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Zde vyplní všechna povinná pole: 
● Kod 
● Název 
● Popis 
● Typ kurzu 
● Stav  

○ K editaci - možnost upravovat kurz po uložení 
○ Nastaveno - není možnost upravit již uložený kurz 

● Hodiny 

 
 
Po uložení je kurz již aktivní, po kliknutí na jeho název se zobrazí detail kurzu. 
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1.3.1. Realizace kurzů 
Možnost realizace kurzů je na konci řádku daného kurzu nebo v levém menu. 

 
 
 
 
 
Lektor vidí již předvyplněné údaje o kurzu, které může upravit, doplnit navíc musí: 

● Datum od-do (kdy se kurz bude realizovat) 
● Místo realizace 
● Maximální počet studentů 
● Stav 

○ K editaci - Je zde možnost úprav 
○ Nastaveno - Kurz je již nastaven, nelze upravovat 
○ Uzamknuto - Kurz je nastaven, ale není zatím k dispozici 
○ Schváleno - Kurz je schválený a k dispozici 

 
Po vytvoření má lektor u kurzu tyto možnosti: 

● Upravit  
● Zobrazit přihlášené studenty 
● Zobrazit, přidat lektory kurzu 
● Zobrazit komponenty - Jen ty komponenty, které vytvořil lektor a které jsou ve stavu 

Zpřístupněno a Zveřejněno 
● Diskuze - Pouze daného lektora 
● Možnost odstranění kurzu 
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U studentů nebo lektorů je možnost “Hromadná akce”. Stačí označit vybranou osobu (výše je také 
volba označit všechny) a zvolit hromadnou akci - zaslání zprávy této osobě. 

 

1.4. Knihovna 
1.4.1. Bloky 

Možnost pouze čtení již vytvořených bloků. Lektor nemá možnost vytvoření. 

1.4.2. Moduly 
Možnost pouze čtení již vytvořených modulů. Lektor nemá možnost vytvoření. U daného modulu 
může přidat komponentu. Na konci řádku zvolí lektor možnost “Detail”. 
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Poté si již lektor vybere z těchto 5 komponent. 

 

 

1.4.3. Komponenty 
V samotné sekci “Komponenty” má lektor možnost detailu komponentu, vytvoření náhledu či 
vytvoření kopie komponentu (které jsou ve stavu Zpřístupněno a Zveřejněno). Tyto možnosti jsou 
opět na konci řádku vybraného komponentu. 
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1.5. Přidání komponenty 
Pro přidání komponenty je potřeba v sekci “Moduly” zvolit potřebný modul. 

 
 
Po rozkliknutí daného mudulu se zobrazí jeho detail + možnost přidat komponentu. 

1.5.1. Výukový materiál 
Lektor vyplní název, vybere modul pod který bude tato komponenta (výukový materiál) spadat + 
zvolí přílohu. 
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1.5.2. e-Text 
Lektor vyplní Název + vybere pod jaký modul bude e-text spadat. Po uložení se vytvořená 
komponenta (e-text) zobrazí v řádku. Na konci řádku jsou dále možnosti dané komponenty - Detail, 
Náhled, Upravit, Smazat.  

 
 
V detailu vytvořené komponenty lze přidat téma. 

 
 
Po rozkliknutí volby “Přidat téma” lektor zadá Název tématu + pokud již má vytvořené témata a 
chce téma přiřadit jako podtéma, tak zvolí “Rodiče”. Po levé straně má lektor přehled všech témat. 
Pokud žádné ještě vytvořené téma nemá, navigace bude prozatím prázdná. 

 
 
Poté lektor uloží a zadá obsah. 
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Poté co lektor vyplní výklad, cvičení, níže vyplní otázky. Lektor může přidat libovolný počet otázek, 
který může pomocí šipek (uprostřed) přesouvat a měnit pořadí. 
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1.5.3. e-Úloha 
Pro vytvoření e-úlohy je zapotřebí zadat název a přiřadit modul. 

 
 
Po uložení komponenty jsou zde opět možnosti - Detail, Náhled, Upravit, Smazat. 

 
 
Při kliknutí na detail vytvořené komponenty - volba “Otázky” 
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Po zvolení této volby se objeví možnosti - Přidat okruh, Přidat úlohu či Upravit komponentu. 

 
 
Nejdříve lektor vytvoří okruh a následně přidává úlohu/ úlohy do daného okruhu. Pokud lektor jako 
první nevytvoří okruh, nebude mít kam zařadit úlohu. Okruh je povinný bod pro vyplnění. 

 
Možnosti v editoru - text úlohy 

 
 

● Přidání odkazu 
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● Přiložit obrázek 

 
 

 
 

● Přiložit tabulku 
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● Přiložit video z YouTube 

 

 
Zde má lektor dokonce možnost zadat čas, ve který se video přesně spustí. Lektor může nahrát i 
svá videa. 
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● Zadat a přiložit funkci (Fx) 

 

 
 

Po vytvoření úlohy, lektor vidí zařazení úlohy pod okruh. Na konci řádku má možnost úlohu upravit, 
posunout umístění, popř. smazat úlohu. 

 

1.5.4. e-Test 
Lektor zvolí možnost e-Test. 

 
 
Vyplní: 
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● Název komponenty 
● Modul pod který chce test zařadit 
● Počet náhodných otázek 
● Časový limit - v minutách 
● Minimum % - pro úspěšnost testu 
● Maximální počet pokusů pro opakování 

 
Dále je na uvážení lektora: 

● Náhodné pořadí otázek a odpovědí 
● Povolit komentáře lektorů 
● Zobrazovat typy otázek (otevřené, uzavřené,...) 
● Zobrazovat počet bodů za otázku 

 

 
 
Následně v detailu e-testu lektor přidá sekci a otázky. 
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Zde stejně jako u e-úlohy vyplní potřebné údaje. V textovém editoru jsou všechny funkce stejné. 

 
 

1.5.5. e-Dotazník 
Lektor má možnost vytvořit jako poslední komponentu e-Dotazník, který může být vstupní/ 
výstupní, pro lektora/ studenta. 

 

1.5.6. Shrnutí 
Veškeré své vytvořené komponenty vidí lektor v sekci “Moduly”. Komponenty jsou označeny 
malými ikonami ve sloupečku “Typ”, aby byl lektor schopen rozpoznat, o jakou z komponent se 
jedná. Při najetí myší na ikonu se textově zobrazí název komponenty. Jakoukoli komponentu může 
lektor upravit - úpravy jsou možné na konci řádku a to, když je komponenta ve stavu “K editaci”. 
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2. Pošta 

 
Možnost napsat zprávu + hromadné akce. 

 

3. Vaše formuláře 
Pouze formuláře daného uživatele - lektora. 
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