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1. TUUL - moderný nástroj pre moderných učiteľov 
Didaktický nástroj TUUL pomáha učiteľom, ktorí chcú vyučovať 

moderne, kvalitne a efektívne.  

TUUL predstavuje interaktívne prostredie, do ktorého možno 

vkladať a následne prezentovať rôzne typy vzdelávacích materiálov. 

TUUL tak slúži na vytváranie online vzdelávacích modelov 

vyučovacích hodín.  

Možno ho zadefinovať nasledovne „Jednotlivé vzdelávacie 

materiály, ktoré používame na hodinách, TUUL spája do jednej 

komplexnej prezentácie“ (M. Bélik, 2013).  

Veľkou prednosťou TUULu je efektivita času, ktorá je 

zabezpečená plynulou prezentáciou všetkých materiálov, ktoré si do TUULu (Obr. 1) pedagóg vloží. 

Vkladať možno webové stránky, videá, online hry, dokumenty, ppt prezentácie, či obrázky. 

2. Prihlásenie do aplikácie 
Na využívanie didaktického nástroja TUUL je potrebný internetový prehliadač. Po zadaní adresy 

www.tuul.sk sa zobrazí úvodná stránka (Obr. 2). 

 

Obr. 2 Úvodná stránka aplikácie TUUL 

Obr. 1 TUUL a jeho základné informácie 

http://www.tuul.sk/
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Po kliknutí na tlačidlo Prihlásiť (vpravo hore) aplikácia ponúka viacero možností prihlásenia:  

 Bez prihlásenia je možné materiály len prezerať. 

 Po prihlásení je možné materiály prezentovať, vytvárať a zdieľať. 

Prihlásiť sa dá prostredníctvom vlastného účtu vytvoreného v rámci programu Digipedia alebo 

použitím účtov zo sociálnych sietí Facebook alebo Google+, poprípade kontom v Microsofte (Obr. 3). 

 

Obr. 3 Možnosti prihlásenia sa do aplikácie 

Po vybratí si jednej z možností prihlásenia sa nás aplikácia pri prvom prihlásení opýta, či pôjde 

o učiteľský alebo žiacky účet (Obr. 4). 

 

Obr. 4 Prvé prihlásenie sa a výber typu účtu 
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Po prihlásení sa do aplikácie vidíme v hornom ovládacom riadku päť tlačidiel (Obr. 5). 

 

Obr. 5 Horný ovládací riadok TUULu 

Po kliknutí na túto ikonku sa dostávame do tzv. galérie, kde si môžeme 

prehľadávať všetky dostupné materiály vytvorené v TUULe. 

V galérii materiálov si vyberáme, či chceme vidieť učiteľské, žiacke 

alebo projektové TUULy. 

 

 

Cez túto ikonku si môžeme pripraviť vlastný TUUL, teda materiál 

pozostávajúci z vlastných súborov a odkazov na iné stránky. 

V závislosti od typu účtu nám aplikácia ponúkne tvorbu 

učiteľského/žiackeho alebo projektového TUULu. 

 

 

Pomocou tejto ikony sa nám zobrazia používatelia (učitelia/žiaci), zoradení 

podľa množstva vytvorených materiálov. 

 

 

Kliknutím na ikonu blogu sa zobrazia pomôcky a nápovedy, ako TUUL a jeho 
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materiály spraviť zaujímavejšími. 

 

Posledná možnosť je ísť cez vlastné meno. Po kliknutí na toto tlačidlo si môžeme 

prezerať vlastné materiály, alebo sa z aplikácie odhlásiť. 

 

 
 

3. Galéria TUULov 
Galéria TUULov obsahuje prehľad všetkých vzdelávacích modelov (ďalej len „model TUULu“), ktoré 

boli v uvedenej aplikácii vytvorené a sú dostupné pre všetkých používateľov. Aplikácia ponúka 

viacero možností orientácie v Galérii TUULov (Obr. 6). 

 

Obr. 6 Galéria TUULov a jej možnosti vyhľadávania 

Po kliknutí na ikonu GALÉRIA TUULOV si vyberieme, aké TUULy si chceme prezerať. Na výber sú 

učiteľské, žiacke a projektové TUULy. 

 

3.1 Orientácia v Galérii TUULov pomocou názvu a kľúčových slov 
Zadaním kľúčových slov alebo predpokladaného názvu materiálu do prázdneho riadka a kliknutím na 

ikonu lupy  aplikácia vyhľadá všetky materiály obsahujúce zadefinované podmienky. 
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3.2 Orientácia v Galérii TUULov pomocou zaradenia materiálu v ISCEDoch 

Rozkliknutím ikony  v pravej časti sa vyroluje prídavné menu, ktoré 

umožňuje materiály vyhľadávať podľa ich zaradenia v ISCEDe. Ikona sa v tom prípade zmení na ikonu 

, ktorá umožňuje vyhľadávanie pozastaviť. 

V galérii učiteľských TUULov si postupne môžeme zvoliť Predmet, ISCED, Tematický celok a Tému 

hľadaného materiálu (Obr. 7). V spodnej časti okna sa podľa jednotlivých stupňov kritérií zobrazujú 

požadované materiály. 

 

Obr. 7 Vyhľadávanie podľa ISCEDov 

V galérii žiackych TUULov si vyberáme Predmet a Stupeň. 

V galérii projektových TUULov klikneme na ponúknuté možnosti aktuálnych projektov. 

 

3.4 Orientácia v Galérii TUULov pomocou usporiadania podľa dátumu, 

obľúbenosti a počtu videní 
Aplikácia umožňuje aj vyhľadávanie materiálov podľa nasledujúcich znakov: 

po zakliknutí tejto možnosti sa materiály zoradia podľa dátumu vzniku od 

najnovších po najstaršie materiály, 

 

po zakliknutí tejto možnosti sa materiály zoradia podľa obľúbenosti 

(každý prihlásený užívateľ vie pridať tzv. páčik k materiálu, to znamená, že 

materiál sa mu páčil), 
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po zakliknutí tejto možnosti sa materiály zoradia podľa počtu videní, to 

znamená, koľko ľudí si daný materiál prezrelo. 

 

Na nasledujúcom obrázku je vidieť základné rozdiely informácií na TUULoch podľa možnosti 

vyhľadávania (Obr. 8). 

 

Obr. 8 Informácie o TUULoch pri vyhľadávaní podľa dátumu, obľúbenosti a počtu videní  
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4.  Tvorba nového modelu TUULu 
Po kliknutí na tlačidlo VYTVORIŤ TUUL aplikácia ponúka výber typu TUULu (v závislosti od účtu to 

môže byť učiteľský, žiacky, alebo projektový TUUL) a menu, ktoré umožňuje tvorbu nového modelu 

TUULu (Obr. 9). Jeho postup je nasledovný: 

 

Obr. 9 Povinné polia pri tvorbe a zaradení nového materiálu 

Klikneme na tlačidlo VYTVORIŤ TUUL a vyberieme typ materiálu. Ako povinné polia musíme zadať 

nasledujúce informácie: 

1. Zadajte názov TUULu – názov, ktorý jasne charakterizuje náš materiál. 

2. Zvoľte si šablónu – vybrať si môžeme z dvoch šablón. Voľná šablóna, ktorá nás ničím neobmedzuje 

ani jednotlivé položky materiálu (súbory, odkazy, ...) a Štruktúrovaná šablóna, kde jednotlivé súbory 

alebo linky v materiály rozdeľujeme do štyroch kategórii (zaujímavosti, vysvetlenie, aktivita, 
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overenie), čím uľahčujeme použiteľnosť materiálu pre ostatných užívateľov (Obr. 10). Každá jedna zo 

štyroch kategórii musí obsahovať aspoň jeden súbor alebo odkaz. 

4. Zaraďte TUUL do témy – 

štvorstupňovým zaradením 

materiálu priradíme postupne 

predmet, ISCED, tematický celok 

a konkrétnu tému.  

5. Pridajte kľúčové slová – často 

podceňovaná kategória 

kľúčových slov, podľa ktorých sa 

materiál oveľa ľahšie vyhľadáva. 

6. Vytvoriť TUUL – po kliknutí na 

tlačidlo sa dostaneme priamo do 

prostredia, v ktorom už vieme 

náš tvoriaci sa materiál napĺňať 

konkrétnymi súbormi, odkazmi 

a pod. 

 

Pri tvorbe žiackeho materiálu vypĺňame: Zadajte názov TUULu, Predmet, Stupeň a Kľúčové slová. Pri 

vytváraní projektového TUULu  zadávame: Zadajte názov TUULu, Projekt a Kľúčové slová (Obr. 11). 

 

Obr. 11 Tvorba žiackeho a projektového TUULu 

  Obr. 10 Rozdiel medzi štruktúrovanou a voľnou šablónou 
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5. Nastavenia modelov TUULu 
Novovytvorený model TUUlu má viaceré nastavenia: (Obr. 12). 

 

Obr. 12 Základné nastavenia TUULu 

 

1. Názov TUULu 

2. Zverejniť TUUL – počas tvorby a pridávania súborov, odkazov a pod. je TUUL neprístupný pre 

ostatných užívateľov. V prípade, že sme ho naplnili všetkými materiálmi, je možné TUUL zverejniť 

ostatným užívateľom kliknutím na tlačidlo Zverejniť materiál. Následne sa TUUL odošle 

administrátorovi na schválenie. Po jeho schválení je TUUL verejne dostupný.  

Ak v ňom budeme chcieť spraviť úpravy, na mieste tlačidla 

Zverejniť  TUUL bude tlačidlo Stiahnuť . Po jeho stiahnutí 

z verejnej galérie v ňom môžeme urobiť potrebné úpravy 

a znova ho zverejniť. 

3. Nastavenie --- umožňuje návrat k základnému nastaveniu 

TUULu (Obr. 9). 

4. Vymazať – pomocou tohto tlačidla je možné TUUL 

vymazať. Proti prípadnému náhodnému stlačeniu nás 

aplikácia vyzýva k potvrdeniu zmazania (Obr. 14). 

 5. Tlačiť – pre lepšiu prípravu na vyučovanie aplikácia 

Obr. 14 Potvrdenie zmazania TUULu Obr. 13 Podoba TUULu pred vytlačením 
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umožňuje aj printovú podobu materiálu, ktorý môže slúžiť ako osnova postupu na vyučovanie (Obr. 

13). 

6. Prehrať – toto tlačidlo slúži na prehratie celého materiálu v poradí, v akom máme jednotlivé 

súbory a odkazy usporiadané. 

7. Vložte súbor – ak kurzorom prejdeme po prázdnom šesťuholníku, zmení sa jeho výzor a po kliknutí 

môžeme naplniť náš prvý obsah (Obr. 15). 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

Obr. 15 Pohľad na obsah v TUULe  
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6. Tvorba obsahu nového TUULu 
Hlavnou funkciou TUULu je spájať rôzne formáty (súbory, odkazy a pod.) do komplexnej prezentácie 

– modelu vyučovacej hodiny. Ak chceme do nového TUULu vložiť vzdelávací obsah, klikneme na 

ikonku šesťuholníka a následne vyberieme zo 4 ikoniek, pomocou ktorých obsah pridávame (Obr. 16). 

 

Obr. 16 Možnosti vkladania obsahu do TUULu (materiálu) 

Spôsob vkladania jednotlivých obsahov predstavuje jednoduchý postup, ktorý je opísaný 

v nasledujúcich podkapitolách.  

6.1 Vkladanie obsahu Planéta vedomostí  

 

Obr. 17 Vkladanie obsahu Planéta vedomostí 
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1. Skontrolujeme, či máme vybratú možnosť Planéta vedomostí (Obr. 17). 

2. Zadáme Názov obsahu, ktorý sa pri prezentácii bude s daným 

obsahom zobrazovať.  

3. Vložíme adresu internetového zdroja (odkazu) materiálu z obsahu 

Planéta vedomostí. 

4. Vložíme Poznámku k materiálu, odkaz k danému obsahu (napríklad, 

didaktickú poznámku). 

5. Zdroje slúžia na zadanie zdroja, odkiaľ pochádza vložený obsah. 

Prosíme o dodržiavanie autorského zákona. 

6. Klikneme na tlačidlo Vložiť. 

Po vložení sa prázdny šesťuholník premení na šesťuholník s obsahom, ktorý poskytuje informácie ako 

názov obsahu, jeho poradové číslo, ikonku (o aký druh obsahu ide) a obrázkový náhľad na obsah 

(Obr. 18). 

  

Obr. 18 Ukážka obsahu 
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6.2 Vkladanie URL adresy 

 

Obr. 19 Vkladanie URL adresy 

1. Skontrolujeme, či máme vybratú možnosť Vložiť URL adresu (Obr. 19). 

2. Zadáme Názov obsahu, ktorý sa pri prezentácii bude s daným obsahom zobrazovať. 

3. Vložíme Internetový zdroj obsahu (napr. odkaz na youtube video, zaujímavé stránky a pod.). 

4. Vložíme Poznámku k materiálu, odkaz k danému obsahu (napríklad, čo s daným obsahom treba 

robiť). 

5. Zdroje slúžia na zadanie zdroja, odkiaľ pochádza vložený obsah. Prosíme o dodržiavanie 

autorského zákona. 

6. Klikneme na tlačidlo Vložiť. 
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6.3 Vkladanie súborov 

 

Obr. 20 Vkladanie súboru 

1. Skontrolujeme, či máme vybratú možnosť Nahrať súbor (Obr. 20). 

2. Zadáme Názov obsahu, ktorý sa pri prezentácii bude s daným obsahom zobrazovať. 

3. Vyberieme z možnosti Nahrať súbor, odkiaľ budeme nahrávať obsah do TUULu. Buď je to priamo 

z počítača, na ktorom TUUL tvoríme, alebo z cloudových služieb (Google Drive, SkyDrive, Dropbox), 

do ktorých je ale potrebné byť prihlásený alebo sa prihlásiť priamo z TUULu, na čo nás aplikácia 

vyzve. 

4. Klikneme na tlačidlo Vložiť súbor a vyberieme náš súbor. 

5. Vložíme Poznámku k materiálu, odkaz k danému obsahu (napríklad, čo s daným obsahom treba 

robiť). 
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6. Zdroje slúžia na zadanie zdroja, odkiaľ pochádza vložený obsah (ak je to potrebné). Prosíme 

o dodržiavanie autorského zákona. 

7. Klikneme na tlačidlo Vložiť. 

6.4 Vkladanie textu 

 

Obr. 21 Vkladanie textu 

1. Skontrolujeme, či máme vybratú možnosť Napísať text (Obr. 21). 

2. Zadáme Názov obsahu, ktorý sa pri prezentácii bude s daným obsahom zobrazovať. 

3. Do políčka Text vložíme a sformátujeme nami požadovaný text. 
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4. Vložíme Poznámku k materiálu, odkaz k danému obsahu (napríklad, čo s daným obsahom treba 

robiť). 

5. Biografia slúži na zadanie zdroja, odkiaľ pochádza vložený obsah (ak je to potrebné). Prosíme 

o dodržiavanie autorského zákona. 

6. Klikneme na tlačidlo Vložiť. 

 

7. Výsledná podoba novovytvoreného TUULu 
Po ukončení tvorby a napĺňania modelu TUULu je možné celý obsah prezentovať tlačidlom Prehrať 

(Obr. 23).  

 

Obr. 23 Pohľad na vytvorený TUUL (materiál) 

Ak pri náhľade na vytvorený TUUL podržíme kurzor myšky nad jedným 

z materiálov, objavia sa nad týmto náhľadom tri ikony (Obr. 22). 

 

 

1. Prehrať tento obsah – zapneme prezentačný mód s pohľadom na 

obsah počas prezentácie. Obr. 22 Nastavenie obsahu 
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2. Upraviť tento obsah – vstúpime do úpravy materiálu, kde 

môžeme upraviť nielen pôvodne zadávané informácie (názov, 

odkaz, poznámka a pod.), ale môžeme meniť aj poradie 

materiálov. V prípade, že náhľad na tento materiál je zaujímavý, môžeme zvoliť daný náhľad ako 

náhľadový obrázok celého TUULu (Obr. 24). 

 

Obr. 24 Úprava obsahu a jej možnosti 

 

3. Vymazať tento obsah – slúži na definitívne zmazanie vloženého 

materiálu v TUULe. 

V prípade, ak si pozeráme už zverejnený TUUL (náš alebo od iných 

užívateľov), podržaním kurzora myšky nad jedným z materiálov 

vidíme takisto tri ikony, ale trochu s iným účelom (Obr. 25). 

1. Prehrať tento obsah – zapneme prezentačný mód s pohľadom na 

 

Obr. 25 Náhľad na verejný materiál 
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obsah počas prezentácie. 

2. Zobraziť/skryť tento obsah pri prehrávaní 

– ak sa nám daný materiál nehodí do 

koncepcie TUULu, alebo nechceme tento 

materiál ukázať pri prezentácii, pomocou 

tejto ikony vieme daný materiál skryť alebo 

zobraziť. 

3. Zobraziť dodatočné informácie – slúži na 

prehľadné zobrazenie informácii o danom 

materiály (Obr. 26). 

 

 

Obr. 26 Informácie o materiály 


