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Úvod 

Turnitin je anti plagiátorský systém s přidanou hodnotou (dalšími funkcemi usnadňujícími revizi prací 

školitelem a hodnocení prací), který při vývoji systému celosvětově spolupracuje s akademiky za 

účelem sdílení chytrých a kreativních výukových postupů. Turnitin nekontroluje, zda je práce plagiát, 

či nikoli. Práci srovnává s celosvětovou databází a jsou-li místa, kde je text podobný nebo shodný  

s některým z databázových zdrojů, je tato oblast označena ke kontrole.  

Naproti tomu systém Theses.cz je systém, který odhaluje plagiáty v závěrečných a absolventských 

pracích v České republice a na Slovensku. Je do něj zapojeno více než 50 vysokých a vyšších odborných 

škol.  

 

Systém Turnitin poskytuje:  

• Prevenci plagiátorství a kontrolu autorství 

Jedná se o komplexní a dlouhodobě prověřený systém ochrany instituce před neetickými 

praktikami a porušováním autorského zákona při zveřejňování výsledků výzkumu a zajištění 

originality studentských písemných prací před jejich zveřejněním. Systém identifikuje 

neoriginální obsah prací a potenciální akademické pochybení tím, že v textu práce přímo 

zvýrazňuje podobnost s texty z celosvětových online knihovny akademických a studentských 

prací. Systém zkoumá podobnost v mnoha světových jazycích a jsou možné také kontroly 

shody textů přeložených z angličtiny do jiného jazyka.  

• Zpětnou vazbu  

Turnitin Feedback Studio poskytuje rychlou zpětnou vazbu (kontrolu prací vyučujícím 

s možností vkládání komentářů a sofistikovaného hodnocení) a šetří čas nejen autorovi, ale 

zejména vyučujícím. 

• Rozvoj akademických dovedností studentů 

Systém při správném nastavení hodnocení a připomínkování podporuje originální a kritické 

myšlení, autentické psaní a samostatnost při psaní. Funkce PeerMark dokonce umožňuje 

studentům kontrolovat a hodnotit úkoly spolužáků. 

 



Rozdělení rolí v systému Turnitin: 

• Instruktor 

Instruktor je vyučující, vedoucí bakalářských, magisterských, rigorózních nebo disertačních 

prací. Vytváří třídy a přiřazení pro správu a posuzování odevzdaných prací svých studentů. 

• Student 

Studenti závěrečných ročníků, kteří ukončí studium odevzdáním bakalářské, magisterské, 

rigorózní nebo disertační práce. Studenti odešlou svou práci a poté zobrazí skóre podobnosti 

nebo zpětnou vazbu ve službě Feedback Studio. 

• Správce (administrátor) 

Spravuje funkce Turnitin, zaregistruje instruktory a dohlíží na účet Turnitin pro instituci. 

Instruktory obvykle přidává ručně na požádání. Pro přidání instruktora je nutné zaslat správci 

jméno a e-mailovou adresu instruktora. Instruktor se následně objeví na seznamu instruktorů, 

kteří se připojili ke správcovskému účtu. 

 

 

Turnitin a Moodle: 

Do budoucna lze Turnitin integrovat se Moodle, E-learningovým portálem, kde naleznete výukové 

materiály ke studiu na Ostravské univerzitě. 

 



Instruktor – stručná příručka 

Registrace do systému a základní orientace 

Vlastní registraci instruktora musí provést administrátor systému na žádost. Na OU prozatím mohou 

žádat všichni vyučující pro kontrolu závěrečných prací, protože je licence zakoupena pouze pro 

limitovaný počet studentů. Pro přihlášení do systému Turnitin přejděte na stránku www.Turnitin.com 

a zvolte váš jazyk z rozbalovací nabídky. Zadejte vaši e-mailovou adresu a uživatelské heslo a klikněte 

na tlačítko "Přihlásit se".  

 

 

Po přihlášení naleznete v právem horním rohu Vaši roli a po kliknutí na tlačítko „Instruktor“ se zobrazí 

Informace o uživateli/Nastavení účtu, kde můžete provést úpravy účtu, jako je: 

• emailová adresa uživatele, jeho heslo a bezpečnostní otázka; 

• pořadí zobrazení jména a příjmení; 

• přednastavení typu přihlášení (instruktor se může pro testování přihlásit také jako student); 

• přednastavení obvyklého charakteru úkolů (jeden soubor, více souborů); 

• aktivace tzv. rychlého odevzdání (namátková kontrola prací bez tvorby kurzu); 

• pravidla pro zobrazení. 

  



Rychlé odevzdání 

V případě, že chcete Turnitin využívat pouze ke kontrole dokumentů z hlediska původnosti obsahu  

a nejedná se o systematickou kontrolu, lze použít nástroj Rychlé odevzdání. Tuto službu je nutné 

povolit v nastavení účtu. Na hlavní obrazovce se následně zobrazí záložka Rychlé odevzdání. Po výběru 

záložky se zobrazí seznam odevzdaných prací s tlačítkem Odevzdat. Po jeho stisknutí můžete nastavit, 

s čím budou databáze srovnávány a kam budou práce uloženy tak, aby mohly být využity na další 

srovnávání. Volba Žádné úložiště slouží pouze ke srovnání bez možnosti uložení prací pro další využití, 

volba Standardní archiv prací je pro ukládání do vlastního úložiště tak, aby byl srovnán pouze 

s dokumenty, které budou odevzdány v budoucnu. Existuje také možnost nastavení institucionálního 

úložiště pro kontrolu přes instruktory na celé instituci. 

 

 
 

Po volbě způsobu hledání, archívu stisknete Odevzdat a objeví se standardní okno odevzdání prací, ve 

kterém volíme: 

• typ dokumentu (jeden soubor, více souborů, zip soubor); 

• jméno a příjmení autora; 

• v závislosti na zvoleném typu dokumentu potom můžete nahrát dokument nebo nakopírovat text 

do okna. 

 



  

 

Poté, co jsou soubory nahrány, je provedena kontrola textu, která může trvat i několik minut 

v závislosti na délce dokumentu. Finalizaci kontroly poznáte tak, že se po aktualizaci okna objeví 

procentuální vyjádření podobnosti ve sloupci podobnost. Jak soubor dále prohlížet bude uvedeno 

v dalších částech manuálu.  

 

Přidání kurzu 

Pokud chceme zavést standardní odevzdávání souborů do konkrétního kurzu, můžeme přidat kurz  

a do něj následně úkoly. Kliknutím na tlačítko "Přidat kurz" vytvoříte nový kurz.  



Na stránce "Vytvořit nový kurz" zadejte (viz obrázek): 

• Název kurzu – lze volit libovolný název, který nemusí odpovídat oficiálnímu názvu předmětu, 

například předmět Diplomová práce (jméno školitele). 

• Klíč pro zápis – je klíč (heslo), které budou vaši studenti používat pro zápis do kurzu. Heslo musí 

obsahovat pouze malá písmena. Zápisový klíč vašeho kurzu můžete kdykoli zobrazit kliknutím 

na ikonku „Upravit“ vpravo vedle vašeho kurzu. 

• Datum ukončení je datum, kdy váš kurz končí, tj. studenti již nesmí odevzdávat práce nebo se 

do kurzu zapsat. Výchozí doba trvání pro všechny kurzy je 6 měsíců. Chcete-li, aby váš kurz 

trval delší nebo kratší dobu, můžete pozměnit datum ukončení. Kliknutím na tlačítko "Odeslat" 

přidáte kurz na svou domovskou stránku. 

 

 

Informace o kurzu 

Kurz se nyní objeví na seznamu vašich kurzů pod vaším účtem.  

• ID kurzu – číslo vlevo vedle názvu vašeho kurzu. Studenti budou používat toto ID společně  

s klíčem pro zápis do vašeho kurzu.  



 

Vytvoření nového úkolu 

Pro kontrolu prací studentů zapsaných do kurzu je nutné vždy nahrávat kontrolované soubory do 

úkolu. V každém kurzu musí být alespoň jeden zadaný úkol.  

• V rámci domovské stránky vašeho kurzu vytvoříte úkol kliknutím na tlačítko "Přidat úkol". 

 

• Zadejte název úkolu a zvolte datum zahájení a ukončení pro daný úkol.  

• Studenti budou moci odevzdávat své práce k úkolu počínaje datem zahájení až do data 

ukončení.  

• Kliknutím na tlačítko "Odeslat" přidáte úkol na domovskou stránku vašeho kurzu. 

 

Odevzdání práce (v roli Instruktora) 

Jestliže chcete sami odevzdávat práce (pro kontrolu vlastního článku nebo v případě, že studenti 

automaticky nenahrávají práce – např. nevyužíváte Feedback studio), kliknutím na odkaz "Zobrazit" 



vpravo od úkolu práce otevřete schránku pro příchozí úkoly a poté klikněte na tlačítko "Odevzdat 

práci". Pro odevzdání zadáváte: 

• Název práce a jméno autora z rozbalovací nabídky autorů pro zapsané studenty.  

• Soubor lze nahrát z: počítače, Dropboxu nebo Google Drive.  

• Klikněte na tlačítko „Odevzdat“ a zvolte soubor, který chcete odevzdat.  

• Systém Turnitin akceptuje odevzdané práce následujících formátů: MS Word, WordPerfect, 

RTF, PDF, PostScript, HTML, prostý text (.txt), ODT.  

• Po ukončení a pro nahrání práce klikněte na tlačítko "Nahrát".  

 

Prohlédněte si všechny informace v náhledu práce a ujistěte se, že jsou správné. Chcete-li potvrdit 

odevzdání, klikněte na tlačítko "Odevzdat". 

 

Vyhodnocení podobnosti 

Po odevzdání práce systém Turnitin začne práci automaticky zpracovávat a do několika minut 

vygeneruje zprávu o podobnosti (původnosti). Zpráva o podobnosti poskytuje souhrn veškerých 

nalezených, shodných nebo podobných textů. Instruktorům umožňuje v odevzdané práci snadno najít 

shodný nebo podobný text.  

Zprávu lze vytvářet pro následující typy souborů: Microsoft Word® (DOC a DOCX), Corel WordPerfect®, 

HTML, Adobe PostScript®, prostý text (TXT), RTF (Rich Text Format), PDF (Portable Document Format), 

Hangul (HWP), Powerpoint (PPT, PPTS a PPS). 



Zpráva o podobnosti se zobrazí v seznamu prací s barevnou ikonou, kde barva ikony znamená index 

podobnosti práce založený na množství odhaleného shodného nebo podobného textu. Procentuální 

rozsah je od 0 do 100 %. Označení podobnosti je následující:  

Modrá   žádný shodný text 
Zelená   jedno slovo až 24 % shodného textu 
Žlutá   25–49 % shodného textu 
Oranžová 50–74 % shodného textu 
Červená 75–100 % shodného textu 

Zobrazení zprávy o podobnosti a prohlížení podobnosti dokumentů 

Pro plné pochopení funkčnosti vyhledávání podobnosti je nutné chápat termín hlavní (horní) zdroj  

a skrytý zdroj. Nalezená shoda může zahrnovat rozsáhlejší text (horní zdroj), ale dílčí části tohoto textu 

se ještě mohou shodovat s dalšími zdroji (skryté zdroje), které překryje nalezená shoda s hlavním 

zdrojem (jestliže nalezneme shodu, často se nezajímáme, jestli podobných textů existuje více). Podle 

toho, jak detailně chceme tyto informace zobrazovat a řadit, může Turnitin zobrazit zprávu  

o podobnosti v jednom ze čtyř režimů (konkrétní příklady zobrazení režimu budou uvedeny dále):  

• Přehled shod: seznam všech oblastí práce se shodou (zobrazeny jsou jen hlavní zdroje).  

• Všechny zdroje: všechny zdroje shody, včetně skrytých zdrojů.  

• Analýza shody: ke konkrétnímu hlavnímu zdroji zobrazí Turnitin také skryté zdroje. 

• Porovnání přímých zdrojů: přímo zobrazuje podobnou oblast textu z konkrétního zdroje. 

Pro zobrazení zprávy o podobnosti na hlavní domovské stránce vybereme příslušný kurz a zobrazíme 

úkoly (portfolio) kurzu. 

 

• Složka přijatých úkolů: Kliknutím na „Zobrazit“ ve sloupci „Akce“ budeme přesměrováni do složky 

přijatých úkolů. Vaše schránka příchozích úkolů ukazuje odevzdané práce společně s jejich 

zprávami o podobnosti, která je umístěna ve sloupci Podobnost. 

 



 

 

• Otevření dokumentu. Kliknutím na práci ve sloupci „Název“ se otevře v novém okně „Feedback 

studio“ („Prohlížeč dokumentů“), které umožní instruktorům přístup ke všem službám Turnitinu 

na jednom místě a zobrazí současně všechny služby v jednotlivých vrstvách.  

• Zobrazení vrstev. Vrstvy s jejich názvy zobrazíme pomocí tohoto tlačítka  v pravé postranní 

liště okna. Na obrázku jsou patrné vrstvy Hodnocení  (zpětná vazba instruktora) a Podobnost 

. Při kontrole podobnosti lze kliknutím na barevnou ikonku vrstvy nebo na zaškrtávací políčko 

vypnout vrstvu hodnocení tak, aby se nemíchaly komentáře s podobností.  

 

 

 

• Lišta podobnosti. Lišta podobnosti obsahuje řadu nástrojů, kterými lze hodnocení podobnosti 

„ladit“, protože je jasné, že ne všechny shody je nutné do hodnocení zahrnout.  

 

• Značky (Flags). Algoritmy, podle kterého Turnitin hledá nesrovnalosti v dokumentu mohou nalézt 

i podezřelé části textu, které nemusí nutně indikovat problém, ale přesto je doporučeno tyto 

nesrovnalosti hlídat. Může se jednat o záměnu písmen za znaky, které jsou podobné, nebo skryté 

uvozovky, kterými se dá obcházet manipulace s doslovnou citace. 

Značky (Flags) – označující podezřelé části textu (záměny písmen apod.) 

Přehled shod – procento nalezené shody a zobrazení zdrojů 

Všechny zdroje – všechny nalezené zdroje shody 

Filtry a nastavení – filtry zobrazení a zahrnutí podobnosti 

Nezahrnuté zdroje – zobrazení zdrojů,  které byly vyloučeny z hodnocení 

zobrazení vrstev  
služeb Turnitinu 

 

označení 
podobnosti 

 

komentář 
instruktora 

 

seznam 
odevzdaných úkolů 

 

přehled 
podobnosti 

 



• Přehled shod. Chcete-li zobrazit Přehled shod, klikněte v panelu nástrojů podobnosti na červené 

skóre podobnosti. Zvýrazní se všechny shody v práci. Všechny shody se zobrazí v postranním 

panelu „Přehled shod“ v sestupném pořadí.  

 

• Analýza shody. Chcete-li zobrazit podrobnosti o jednotlivých shodách, klikněte na šipku napravo 

od procentuální hodnoty a otevře se v pravém okně tzv. Analýza shody. Analýza shody zobrazuje 

všechny zdroje nalezené pro jednotlivé podobnosti. Chcete-li shodu zobrazit přímo v práci, klikněte 

na některý z nich a objeví se pole se zdrojem, kde bude uveden nalezený shodný text. Chcete-li si 

přečíst celý zdroj, klikněte na ikonu knihy v pravém horním rohu pole. Celý zdrojový text se nyní 

zobrazí v postranním panelu Celý zdrojový text. Shodný text bude zobrazen červeně. 

 

 

 

plné zobrazení textu zdroje 
kontrolovaný zdroj 

umístění zdroje 



 

• Všechny zdroje. Někdy může být shoda textu s více dokumenty, přičemž míra shody je různá. 

V přehledu shod se tedy zobrazí jen hlavní zdroj, tj. zdroj s nejvyšší shodou dané části textu. Pokud 

ale chcete zobrazit všechny zdroje (v podstatě komplexní analýza shody viz výše), klikněte v panelu 

nástrojů podobnosti na červenou ikonu Všechny zdroje. Na postranní liště vedle panelu se pak 

zobrazí všechny zdroje seřazené od nejvyššího k nejnižšímu. Dole pak naleznete tlačítko, které 

umožní nezahrnout všechny zdroje. 

                   

• Filtry a nastavení. Slouží k automatickému nebo ručnímu vyloučení zdrojů s nízkou podobností 

nebo zdrojů shody, které jsou irelevantní (např. bibliografických odkazů apod.) Klikněte v panelu 

nástrojů na červenou ikonu Filtr a v postranním panelu Filtry a nastavení ze zprávy o podobnosti 

vyřaďte pomocí zaškrtávacích políček příslušné položky (např. bibliografii a citace). Změnu 

potvrdíte kliknutím na „Použít změny“. Zpráva o podobnosti se vytvoří znovu a tyto položky v ní 

nebudou zahrnuty. Pokud zdroje, které byly vyloučeny, ovlivňují index podobnosti, bude 

přepočítán a zobrazí se nové procento shodujícího se obsahu. 

  



• Nezahrnuté zdroje. Obsahuje seznam vyloučených zdrojů (ať už těch, které byly vyloučeny 

manuálně nebo automaticky pomocí filtrů).  

Hodnocení práce a vkládání zpětné vazby instruktora 

Velkou přidanou hodnotou sytému Turnitin je možnost efektivního doplnění zpětné vazby pro 

studenta, a to několika způsoby: 

• Rychlé značky v textu – nastavitelné, často se opakující komentáře, které lze jednoduše 

„přetáhnout“ z lišty (Turnitin má řadu značek připravených, ale lze vytvářet vlastní značky i sady). 

• Komentáře psané přímo k části textu – jedná se o obdobu například komentářů v MS Word. 

• Shrnutí zpětné vazby – celkově můžeme komentovat práci ve formě až tříminutové audionahrávky 

nebo textu. 

• Hodnotící formuláře a hodnotící „rubriky“ – přednastavené systémy hodnocení, ve kterých lze 

přiřazovat body nebo procenta plnění daného úkolu, což značně urychlí a ujednotí celkové 

hodnocení všech odevzdaných prací. 

 

 

Veškeré komentáře a hodnocení provádíme opět v systému Feedback studio, podobně jako kontrolu 

shody, využíváme ale v tomto případě vrstvu Hodnocení. Feedback studio otevřeme kliknutím na práci 

ve sloupci „Název“ a zapneme „modrou vrstvu“, která obsahuje tři nástroje 

 

• Vložení zpětné vazby do textu. Turnitin neumožňuje text měnit. Není to ani jeho cílem, protože 

dle striktních etických pravidel se jedná o práci studenta, proto by text měl upravovat pouze 

student. Instruktor vkládá zpětnou vazbu pouze tak, že označí část textu a nad ním se následně 

objeví kontextové menu (viz obrázek níže) s výběrem příslušných možností (rychlá značka, 

komentář nebo vyškrtnutí). Poté, co vybere typ zpětné vazby, může ji ještě upravit (dodat 

komentář a nastavit svou barvu označení). Barva komentáře se dá měnit proto, abychom rozlišili 

typ komentáře nebo komentujícího. U úkolů, které jsou umístěny v tzv. hlavním kurzu (hlavní 

třída), totiž může úkol hodnotit také vybraný asistent instruktora. 

• Následná editace značky nebo komentáře. V případě, že ještě chceme vložený komentář měnit, 

stačí kliknout na symbol v textu a otevře se okno (viz obrázek). 

QuickMark – rychlá značka 
komentář 

vyškrtnutí textu 

Rychlé značky (QuickMarks) – možnost nastavení rychlých značek nebo jejich přesunutí do textu 

Shrnutí zpětné vazby – nabízí písemný nebo audio komentář k práci 

Formuláře/Rubriky – nástroje pro hodnocení práce 



Kontextové menu (typy zpětné vazby) Editace rychlé značky Editace komentáře 
 

 

 

 

 

 
                        

• Základní práce se značkami QuickMarks. Pokud klikneme na tlačítko QuickMarks na liště 

hodnocení, otevře se napravo od lišty nabídka aktuálních značek z tzv. sady značek. Značky 

můžeme přetahovat přímo do textu (nebo využít předchozí možnosti označení textu a výběru  

z kontextového menu). Pokud nám sada nevyhovuje, můžeme vybrat jinou nebo značku vyhledat 

přes všechny dostupné sady.  

                                                                  

 

• Vlastní sady a značky. Turnitin umožňuje přidat vlastní sady značek a nové značky. Nastavení 

provádíme přes ozubené kolečko vpravo. Otevře se knihovna sad značek (obrázek níže), kde 

můžeme otevřít menu nastavování, přidávání a odstranění sady (obrázek nad odstavcem vpravo). 

V případě přidání značky musíme zadat její název a můžeme přidat stručný popis, co značka 

znamená.  

 

 

 

otevření nabídky (QuickMarks) 

název konkrétní sady značek 

(možnost změnit sadu) 

značky v sadě Academic Integrity 

vyhledání značky 

úprava sad a značek 

menu pro sadu úprava značky 
tvorba značky 

aktuální značka 



• Shrnutí zpětné vazby. Kliknutím na symbol na liště se otevře vpravo od lišty nabídka s možností 

nahrání hlasového komentáře nebo přidání textového komentáře k práci. 

 

• Hodnocení práce formou rubrik a formulářů. Turnitin má nastavený systém hodnocení, který lze 

přiřadit k jednotlivým úkolům tak, aby student získal nejen zpětnou vazbu ve formě komentářů, 

ale práce může být také obodována společně se slovním hodnocením. K tomu slouží rubriky  

a formuláře. Kliknutím na poslední ikonu v liště hodnocení se otevře nabídka Hodnotící formulář. 

Pokud nemáte k úkolu přiřazeno hodnocení, kliknutím na ozubené kolo otevřete nabídku 

formulářů a rubrik a můžete přiřadit podobně jako u sad značek (vyberete vhodný formulář a dole 

v okně zapnete Připojit k úkolu).  

• Formulář. Jedná se buď o řadu dílčích hodnocení nebo otázek, ke kterým můžeme dodat legendu 

a následně při hodnocení přiřadit procentuální hodnotu nebo jinou číselnou hodnotu. Formulář 

můžete upravovat přes Feedback Studio nebo je přidávat přes nabídku knihovny přímo v jedné ze 

záložek kurzu v Turnitinu. Příklad zadání vlastního formuláře a jeho zobrazení ve Feedback Studiu 

vidíte na obrázku dole.   

    



• Rubrika. Je podobná formuláři, jen můžeme ještě v rámci jednotlivých částí hodnocení vložit škálu 

hodnocení (známku) s legendou a přiřadit částem hodnocení procentuální význam i „známce“ 

určitý počet bodů. Příklad zadání rubriky vidíte na obrázku dole.   

 

 



Student – stručná příručka  

Registrace do systému a domovská stránka 

• Přejděte na stránku www.turnitin.com a zvolte váš jazyk z rozbalovací nabídky.  

• Klikněte na odkaz "Vytvořit účet" na domovské stránce, čímž se otevře stránka Vytvořit profil 

uživatele.  

• Klikněte na odkaz "Student".  

• Vyplňte požadované informace ve formuláři pro nový profil uživatele (musíte mít ID kurzu  

a zápisový klíč, tyto informace získáte od svého instruktora). 

• Jakmile vytvoříte svůj profil, klikněte na tlačítko "Souhlasím" a přihlaste se do Turnitin. 

 

Následně se váš kurz objeví na vaší domovské stránce studenta. Kliknutím na název vašeho kurzu 

otevřete portfolio svého kurzu, kde se zobrazí úkoly, které váš instruktor vytvořil a vaše odevzdané 

práce do kurzu. 

 

Odevzdání práce (v roli studenta) 

Chcete-li odevzdat práci, klikněte na tlačítko "Odevzdat" vedle úkolu práce. Otevře se stránka 

odevzdání práce, kde zadejte název své práce. 

• Studenti můžou nahrát soubor z počítače, Dropboxu nebo Google Drive.  

• Klikněte na tlačítko „Odevzdat“ a zvolte soubor, který chcete odevzdat.  

• Práce je možné odevzdat ve formátu: MS Word, WordPerfect, RTF, PDF, PostScript, HTML, 

prostý text (.txt), ODT.  

• Po zadání názvu u vaší práce a zvolení souboru, klikněte "Nahrát" k nahrání své práce. 



      

    

Práce, kterou jste zvolili k odevzdání, bude v náhledu, kde si můžete prohlédnout všechny informace  

a ujistit se, že jsou správné.  

• Chcete-li potvrdit odevzdání, klikněte na tlačítko "Odevzdat".  

• Po potvrzení svého odevzdání se objeví digitální doklad, kopie tohoto dokladu vám bude zaslána 

e-mailem.  

• Chcete-li se vrátit na své portfolio a prohlédnout si svou odevzdanou práci, klikněte na tlačítko 

"Přejít na portfolio". 

• Hodnocení práce lze zobrazit až od data, které nastaví instruktor (zobrazit). V tom okamžiku vidí 

student jak své hodnocení ve formuláři, tak také veškerou zpětnou vazbu, kterou instruktor umožní 

studentovi zobrazit. 



Informace o plnění úkolů a zadání úkolů 

• V portfoliu kurzu naleznete kromě termínů pro odevzdání úkolů a zobrazení hodnocení také 

informace o úkolu (ikonka info) vedle které mohou být také informace o přiložené rubrice nebo 

formuláři. 

• V případě, že ještě nevypršel termín odevzdání, je možné po hodnocení práce práci znovu 

odevzdat. 

 

Zobrazení zprávy o podobnosti (v roli studenta) 

• Chcete-li si prohlédnout zprávu o podobnosti, klikněte na ikonku „Zpráva o podobnosti“ na pravé 

straně vedle úkolu. Otevře se Feedback studio a zobrazí jednotlivé vrstvy (modrá Hodnocení  

a červená Podobnost). Vysvětlivky k jednotlivým nástrojům jsou uvedeny výše u Zprávy  

o podobnosti pro instruktora (zde). 

• Pokud se na vašem portfoliu zobrazí text "Není k dispozici" místo ikonky „Zpráva o podobnosti“, 

znamená to, že váš instruktor zakázal studentům prohlížení zprávy o podobnosti u tohoto úkolu.  

Zobrazení zpětné vazby (v roli studenta) 

• Na stránce daného kurzu v záložce Mé hodnocení můžete vidět celkové hodnocení úkolů  

a případně počet získaných bodů za úkol a známku.  

 

 

• Prohlížení zpětné vazby ve Feedback studiu je podobné, jako při její editaci. Na obrazovce uvidíte 

komentáře v textu, vpravo za lištou nástrojů si můžete zobrazit hodnocení formou formuláře nebo 

rubriky, textové hodnocení a případně poslechnout audio komentář. 

 



 

 

• Na následujícím obrázku je zobrazení hodnocení pomocí formuláře. 

 

Závěr 

• Více informací naleznete na www.turnitin.com  

http://www.turnitin.com/

