
 

 

Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České 
republiky v rámci řešení projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0463, MODERNIZACE VÝUKOVÝCH 
MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

FAKULTA STROJNÍ 

 

EDUBASE 3 - SESTAVENÍ A 
PUBLIKACE TEMATICKÝCH CELKŮ 

Bc. Petr Slípek 

Ing. Hana Slípková 

 

 

Ostrava 2013 

  



 
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 

 

 

Název:  EDUBASE 3 - SESTAVENÍ A PUBLIKACE TEMATICKÝCH CELKŮ 

Autoři: Bc. Petr Slípek, Ing. Hana Slípková 

Vydání: první, 2013 

Počet stran: 184 

Náklad: 5 

Jazyková korektura: nebyla provedena. 

 
Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu 
a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost. 

 

Název:  Modernizace výukových materiálů a didaktických metod 

Číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0463 

Realizace:  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

 

© Bc. Petr Slípek, Ing. Hana Slípková 

© Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

ISBN 978-80-248-3183-1 



Powered by EduBase

EDUBASE 3 - SESTAVENÍ A PUBLIKACE 
TEMATICKÝCH  CELKŮ

Otevřené otázky a materiály z nich - metodická příručka

Bc. Petr Slípek
Ing. Hana Slípková

Ostrava 2013 

© Bc. Petr Slípek, Ing. Hana Slípková 
© Vysoká škola báňská  Technická univerzita Ostrava 
ISBN 978-80-248-3183-1

VYSOKÁ ŠKOLA BÁ ŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
FAKULTA STROJNÍ

Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu
České republiky v rámci řešení projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0463, MODERNIZACE
VÝUKOVÝCH MATERIÁL Ů A DIDAKTICKÝCH METOD



Otevřené otázky a materiály z nich - metodická příručka 2

1. Otevřené otázky a materiály z nich - metodická příručka

OBSAH KAPITOLY :
Příprava otevřených otázek
Učební materiály z otevřených otázek

MOTIVACE:
Otevřené otázky jsou jedním z typů výukových objektů, které se v 
systému EduBase dají připravit. Využitelnost otevřených otázek je velmi 
široká a poskytuje prostor pro vytvoření různorodých vzdělávacích 
materiálů.

CÍL:
Různorodost obsahu otevřených otázek
Typy vzdělávacích materiálů z otevřených otázek
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1.1 Úvod

V této části kurzu se budeme věnovat výukovému objektu typu  Otevřené otázky - jaké 

typy úloh v programu EduBase vytvoříte a jak lze připravené otázky využít v různých 

učebních materiálech.

Co je otevřená otázka?

Otevřená otázka je taková otázka, na kterou žák odpovídá vlastními slovy. Otevřenou otázkou 

může být také matematický příklad, k jehož výsledku se dostaneme výpočtem. Otevřenou 

otázkou může být cokoliv, nad čím chceme, aby žák přemýšlel, mluvil o tom nebo psal.

1.2 Příprava otevřených otázek, úloh a příkladů

V programu EduBase můžete připravovat otevřené otázky v editoru, který je rozdělen do 4 

částí:

   - Zadání (vlastní otázka)

   - Návod (pokud chcete žákovi nějak napovědět)

   - Řešení (postup řešení, výpočet, průběh pokusu, apod.)

   - Odpověď (správná odpověď na otázku položenou v Zadání nebo výsledek příkladu).

Při přípravě otevřené otázky je potřeba vyplnit pouze Zadání, vyplnění ostatních kolonek 

záleží pouze na vás.

V každé části otevřené otázky lze využít textový editor a všechny jeho funkce - pracovat s 

textem, vkládat obrázky a jiné objekty, pracovat s tabulkou nebo vkládat odkazy na web nebo 

jiný tematický celek.

TIP: Doporučujeme zvolit si jeden font a jednu velikost písma, které budete používat jako 

výchozí pro přípravu všech Vašich otevřených otázek. Když budete později připravovat např. 

souhrnnou písemku, do které zařadíte otázky (příklady) z většího počtu tematických celků, 

bude celkový efekt působit estetičtěji.

U každého tematického celku lze nastavit bodové hodnocení otevřených otázek - všechny 

otázky v tomto tematickém celku budou mít stejné bodové ohodnocení.

TIP: Aby se Vám s připravenými otevřenými otázkami v budoucnu dobře pracovalo, snažte se 

mít v jednom tematickém celku otevřené otázky přibližně stejné náročnosti a obtížnosti. V 

rámci jednoho tematického celku lze vytvořit několik podsložek, které budou skrývat např. 

úlohy složitější na výpočet, náročnější na čas, apod.  Díky tomuto členění otevřených otázek 
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můžete později při sestavování např. písemky využívat náhodný výběr otázek a nemusíte se 

obávat, že skupina A bude mít písemku lehčí než skupina B.

Otevřené otázky rozčleněné dle obtížnosti - podřazený tem. celek má vyšší bodové hodnocení 

otevřených otázek.

Pro inspiraci uvádíme několik ukázek otevřených otázek, vytvořených v EduBase.

1.2.1 Otázka bez odpovědi

Otevřené otázky mohou obsahovat pouze zadání - toto je nejjednodušší způsob, jak si můžete 

připravit databázi otázek, uloh a příkladů pro rychlé využití ve výuce. V případě široce pojaté 

otázky ani není možné uvést správnou odpověď z důvodu rozsáhlosti odpovědi nebo 

vlastního pohledu na věc.

Otevřená otázka - pouze zadání

VYUŽITÍ

- zjišťování názoru žáků na danou problematiku,

- náměty k diskusi,

- otázky k zamyšlení,

- výzva k popisu situace, události, předmětu, atd. vlastními slovy,

- zadání úkolů, které mají žáci splnit,

- zadání rozsáhlejších projektů, a podobně.

1.2.2 Otázka a odpověď

Otázky, na které existuje správná odpověď, je vhodné správnou odpovědí doplnit. Rozšíříte si 
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tak spektrum možností, jak takto připravenou otevřenou otázku v budoucnosti využijete (viz 

VYUŽITÍ).

Otevřená otázka - zadání a správná odpověď

Jako správnou odpověď můžete uvést cokoliv - třeba obrázek. Nebojte se plnohodnotně 

využít možnosti programu. 

TIP: Správnou odpověď vždy zadávejte do políčka "Odpověď" - jednotná struktura Vámi 

připravovaných otevřených otázek Vám v budoucnu zjednoduší práci.

Správná odpověď kombinuje 2 obrázky a text.

VYUŽITÍ

a) využijete pouze zadání otázky (v zadání písemky, v pracovním listu, v zadání domácího 

úkolu, apod.)

b) využijete zadání i správnou odpověď (v příkladech k procvičení, domácích cvičeních, v 

e-learningových prezentacích, apod.)

1.2.3 Zadání otázky s řešením a výsledkem

Pro připravení slovní úlohy v matematice můžete využít všechny části otevřené otázky - 

zadání, návod, řešení i odpověď.
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Otevřená otázka s návodem, řešením a odpovědí

JAK NA TO?

Při přípravě otevřené otázky lze využít editor rovnic, pomocí kterého zapíšete i složité 

výpočty. Pokud budete chtít řešení příkladu zobrazovat po krocích (viz TIP), je nutné vložit 

každý řádek řešení jako samostatný objekt.

Editor rovnic byl použit v zadání a řešení příkladu.

Jak vložit vzorec do textu?

Vzorec lze do textu vložit jak v základním poli (pomocí tlačítka Objekt 

), tak v rozšířeném textovém editoru (pomocí tlačítka 

 na záložce Vložit).

1. Klepněte na tlačítko Objekt.
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2. V dialogu vyberte Editor rovnic (POZN: Editor rovnic je součástí balíčku MS Office. 

Pokud nemáte nainstalovaný tento software, nebudete mít v nabídce k dispozici ani 

Editor rovnic.).

3. Otevře se okno Editoru rovnic. V této aplikaci napíšete požadovaný vzorec, rovnici, 

apod.

4. Po dokončení zavřete okno Editoru rovnic a vzorec se automaticky vloží jako objekt do 

textu. Takto připravený vzorec lze kdykoliv znovu otevřít v Editoru rovnic a editovat.

TIP: Pokud tento řešený příklad poskytnete žákům v elektronické podobě - ať už ve škole na 

interaktivní tabuli nebo doma formou e-learningu, můžete využít tzv.krokování - postupné 

zobrazení řešení po jednotlivých řádcích.

VYUŽITÍ

Podobně můžete připravit i úkoly a příklady z chemie, fyziky a dalších předmětů. Takto 

připravený příklad lze následně využít různými způsoby:

1. řešený příklad - žákům povolíte zobrazení Zadání, Návodu, Řešení i Odpovědi.

2. příklad v pracovním listu - povolíte zobrazení Zadání a Návodu, případně odpovědi 

pro kontrolu.

3. příklad v písemce - povolíte zobrazení pouze Zadání. Odpovědi si můžete vytisknout 

pro svou vlastní potřebu.

1.2.4 Náměty na praktické využití otevřených otázek

V následujících kapitolách se můžete inspirovat, jakým způsobem lze využít otevřené otázky 

a co všechno se pomocí nich dá vytvořit.

1.2.4.1 Písmenkové a slovní doplňovačky

Úloha, ve které žáci doplňují vynechaná písmena nebo slova. 

Ukázka vytištěné úlohy - slovní doplňovačky. 

JAK NA TO?

Písmeno nebo slovo, které chceme, aby žák doplnil, nahradíme např. podtržítkem.
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Slovní doplňovačky naleznou uplatnění v různých předmětech.

TIP: Zvažte velikost písma, kterou pro zadání tohoto typu otázky použijete. Pokud budete 

chtít otázku vytisknout a použijete velikost písma 10 bodů, bude mít druháček problém vejít se 

do vymezeného prostoru se svou odpovědí. V tomto případě je vhodnější použít větší velikost 

písma (např. 14 b), případně zvětšit prostor pro vepsání jiným způsobem (např. nastavením 

většího řádkování).

Písmenkové doplňovačky se uplatní zejména při výuce jazyků na procvičování pravopisu.

VYUŽITÍ

Obě varianty (doplňování písmen i slov) lze dobře využít:

a) v tištěné podobě (nejrůznější pracovní listy, domácí úkoly nebo písemky - žáci dopisují 

odpověď do vymezeného prostoru) 

b) na interaktivní tabuli  (žáci dopisují odpovědi přímo do zadání na tabuli)

1.2.4.2 Prázdné řádky pro napsání odpovědi

Pro napsání delší slovní odpovědi můžete vložit do zadání otázky prázdné řádky.

Ukázka vytištěné úlohy - žáci zapisují svou odpověď na předtištěné linky.

JAK NA TO?

1. Vytvořte novou otevřenou otázku. V editačním poli Zadání otevřete editor textu.
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2. Napište zadání otázky. Na další řádek vložte tabulku (1 sloupec a  počet řádků dle Vaší 

potřeby).

 

3. Upravte výšku řádků: myší označte všechny vložené prázdné řádky (linky) a klepněte na 

tlačítko Vlastnosti odstavce 

Nastavte mezeru (spacing) před (before) odstavcem na vyšší hodnotu - dle Vašich 

požadavků. Pro prvňáčky třeba na 0,5 cm, pro starší žáky menší (např. 0,3 cm).

4. Vloženou tabulku myší označte a upravte její ohraničení pouze na dolní . Barvu a 

styl linky můžete ještě upravit klepnutím na tlačítko dialogu ohraničení odstavce . 

Linky pak mohou vypadat například takto:

VYUŽITÍ

a) v tištěné podobě (nejrůznější pracoví listy, domácí úkoly nebo písemky - žáci dopisují 

odpověď na prázdné linky) 

b) na interaktivní tabuli  (žáci dopisují odpovědi perem na linky přímo na tabuli)

1.2.4.3 Doplňování tabulky

Žáci doplňují správné odpovědi do tabulky.
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Ukázka vytištěné úlohy - žáci zapisují svou odpověď do připravené tabulky.

JAK NA TO?

1. Vytvořte novou otevřenou otázku. V editačním poli Zadání otevřete editor textu.

2. Napište zadání otázky. Obrázky modelů atomů jsou připraveny v programu pro práci s 

obrázky (použijte svůj oblíbený) a vloženy jako obrázek.

3. Na další řádek vložte tabulku potřebné velikosti (v uvedeném příkladu je to 6x2 polí) a 

vyplňte zadání, případně uveďte příklad.

4. Upravte výšku řádku, do kterého budou žáci vpisovat: myší označte požadované řádky a 

klepněte na tlačítko Vlastnosti odstavce 

Nastavte mezeru (spacing) před (before) odstavcem na vyšší hodnotu - dle Vašich 

požadavků. Pro prvňáčky třeba na 0,5 cm, pro starší žáky menší (např. 0,3 cm).

5. Pokud chcete mít u otázky uloženou i správnou odpověď, označte a zkopírujte (Ctrl + 

C) připravenou tabulku. Přesuňte se kurzorem do pole Výsledek a zkopírovanou tabulku 

zde vložte (Ctrl + V). Do prázdných polí doplňte správné odpovědi.

Zadání úlohy s tabulkou a jejím správným řešením.
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Podobně lze připravit úlohu v nejrůznějších předmětech:

Doplňování tabulky - procvičování slovní zásoby.

TIP: Připravte si několik otázek stejného typu - po vytvoření a uložení úlohy si vytvořte její 

kopii a změňte pouze písmena v tabulce (namísto L, O, H zadejte např. K,M,N). Tímto 

způsobem si můžete rychle vytvořit zásobu několika podobných úloh, které pak využijete v 

pracovních listech nebo při výuce.

Kopii připravené otázky vytvoříte klepnutím na tlačítko .

VYUŽITÍ

a) v tištěné podobě (nejrůznější pracovní listy, domácí úkoly nebo písemky - žáci dopisují 

odpověď do tabulky) 

b) na interaktivní tabuli  (žáci dopisují odpovědi perem do tabulky přímo na tabuli)

1.2.4.4 Hledání a kroužkování

Úloha, ve které mají žáci za úkol roztřídit zadané obrázky (případně slova) a rozdělit je do 

skupin - například barevným zakroužkováním, jak ukazuje příklad níže.

Ukázka vytištěné úlohy, ve které mají žáci barevně zakroužkovat správnou odpověď. 

JAK NA TO?
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Aby obrázky působily "rozsypaným" dojmem, jsou vloženy do tabulky. Díky tomu budou 

rovnoměrně rozprostřeny po vymezené ploše ať už danou úlohu zobrazíte na interaktivní 

tabuli nebo vytisknete v jednosloupcové nebo vícesloupcové tiskové šabloně.

Obrázky vložené v tabulce bez ohraničení budou působit "rozsypaným" dojmem.

Podobně lze připravit úlohy pro různé předměty.

Využití stejného typu úlohy v českém jazyce.

VYUŽITÍ

a) v tištěné podobě (nejrůznější pracovní listy, domácí úkoly nebo písemky - žáci vybírají 

a označují v zadání úlohy) 

b) na interaktivní tabuli  (žáci vybírají a označují přímo v zadání na tabuli)

1.2.4.5 Doplňovačky a křížovky

Křížovky, doplňovačky a různé další úlohy jsou u žáků velice oblíbené.
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Ukázka vytištěné úlohy - křížovky. 

JAK NA TO?

Křížovka v uvedeném příkladu je do zadání otevřené otázky vložena jako obrázek. Vytvořit 

křížovku přímo zadání otázky pomocí textovém editoru programu EduBase by bylo zbytečně 

komplikované a výsledek by nebyl příliš efektní. Je proto vhodné si křížovku připravit 

předem některým z uvedených způsobů a uložit jako obrázek:

- nascanovat z dostupných tištěných materiálů (pozor na autorská práva!),

- nakreslit v některém z grafických programů, který běžně používáte,

- vytvořit pomocí nástroje tabulka v některém textovém eitoru,

- připravit ve speciálním programu, který je určen pro přípravu křížovek, osmisměrek, 

apod.

Např: Puzzlemaker       http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/

Hot Potatoes      http://hotpot.uvic.ca/

EclipseCrosswords  http://www.eclipsecrossword.com/ 

TIP: Připravenou křížovku můžete snadno převést na obrázek pomocí funkce PrintScreen 

nebo libovolným programem, který umožňuje vytvořit snímek obrazovky (např. v OS Windows 

7 je to program Výstřižky).
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Pomocí speciálních programů lze vytvořit nejrůznější zábavné úlohy - například bludiště.

(vytvořeno pomocí puzzlemaker.discoveryeducation.com - typ úlohy "mazes")

VYUŽITÍ

a) v tištěné podobě (nejrůznější pracovní listy, domácí úkoly nebo písemky) 

b) na interaktivní tabuli  (žáci dopisují odpovědi přímo do zadání na tabuli)

1.2.4.6 Políčka pro doplnění

Následující typ úlohy ocení menší děti - hned vidí, kam mají doplnit písmenka a čísla. Ale 

využít jej můžete i pro starší studenty (zvolte decentnější úpravu) - jen si vzpomeňte na 

vyplňování nejrůznějších formulářů.

Ukázka vytištěné úlohy s okýnky pro doplnění. 

Powered by EduBase

MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD
CZ.1.07/2.2.00/15.0463



Otevřené otázky a materiály z nich - metodická příručka 15

JAK NA TO?

Do Zadání otevřené otázky je zapsán text úkolu a vloženy 3 obrázky zvířat. Políčka jsou také 

vložené obrázky, které si předem připravíte (např. v programu pro práci s grafikou).

TIP: Místo prázdného čtverečku můžete vložit libovolný jiný tvar nebo objekt, do kterého se 

dá dopisovat. Záleží jen na Vaší tvořivosti.

VYUŽITÍ

a) v tištěné podobě (nejrůznější pracovní listy, domácí úkoly nebo písemky) 

b) na interaktivní tabuli  (žáci dopisují výpočet a odpověď přímo do políček na tabuli)

1.3 Učební materiály z otevřených otázek

 Při sestavování učebního materiálu, který se skládá pouze z otevřených otázek, zvolte 

možnost Písemka.

Výběr typu učebního materiálu v okně "Sestavení"

Písemka je typickým příkladem zvoleného typu učebního materiálu (proto ten název). 

Nenechme se tímto názvem ale zastavit - z připravených otevřených otázek a úloh lze 

připravit i jiné výukové materiály:

- řešené příklady

- sbírky úloh

- pracovní listy

- protokoly laboratorních prací, apod.

Pomocí otevřených otázek toho zkrátka žákům a studentům můžeme připravit hodně.
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1.3.1 Písemka

Písemka, prověrka, písemná práce - list papíru plný více či méně záludných otázek, úloh či 

příkladů, který prověří znalosti žáků. EduBase rychle namíchá potřebný počet variací jedné 

písemky, aby žáci nemohli opisovat.

JAK SESTAVIT TENTO U ČEBNÍ MATERIÁL?

Písemka "Chemické rovnice" je sestavena ze čtyř otevřených otázek, které jsme vybrali 

náhodným výběrem. Otevřené otázky jsme si již připravili předem.

PROČ NE JINAK?

Vytvořit písemku v libovolném textovém editoru není problém. Program EdubBase Vám ale 

umožní vytisknout jednu písemku v několika variacích - náhodně vybere otázky ze zvolených 

tematických celků nebo jen promíchá pořadí zvolených otázek. Jednu otázku můžete použít 

jak v krátkém procvičovacím zkoušení na začátku hodiny, tak v závěrečném opakování - a 

přitom jste museli zadání napsat pouze jednou.

TIP: K tištěné písemce si můžete také vytisknout tabulku řešení a výsledků (správných 

odpovědí) - tedy pokud jste při přípravě otevřených otázek tyto kolonky vyplnili. Získáte tak 

pomocníka pro rychlé opravování.
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VYUŽITÍ VE VÝUCE

Připravenou písemku můžete

- vytisknout (v elektronické podobě jej naleznete jako PDF soubor přiložený k této 

kapitole),

- zobrazit pomocí webového rozhraní  a promítnout v hodině např. na interaktivní 

tabuli ,

- zadat žákům k vyzkoušení ve škole (on-line), odpovědi žáci zašlou elektronicky.

Písemka v elektronické podobě

Nebo tento výukový materiál nepoužijte jako písemku, ale rozdejte ho žákům jako pracovní 

list či domácí úkol. Vyhodnocovací tabulku také můžete zveřejnit třeba na internetu (ve 

formátu PDF - tak jako je přiložena k této kapitole), aby si žáci mohli sami zkontrolovat 

správnost svých odpovědí.

1.3.1.1 Písemka - krok za krokem

1. V rozcestníku programu EduBase spusťte funkci Sestavení učebních materiálů. Vyberte 

vhodnou složku (případně si založte novou), ve které bude nový učební materiál uložen. 

2. Klepněte na tlačítko  a zvolte typ  Písemka

3. V poli Název zadejte "Chemické rovnice"

4. Otázky v písemce obsahují pouze zadání - na záložce Nastavení zatrhněte toto políčko.

Powered by EduBase

MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD
CZ.1.07/2.2.00/15.0463



Otevřené otázky a materiály z nich - metodická příručka 18

Nastavení, která část otevřené otázky se bude zobrazovat

5. Přepněte se na záložku Výběr otázek a vyberte tematický celek, ze kterého budete do 

písemky vybírat příklady: klepněte na tlačítko  a z nabídky vyberte tematický celek 

(např. "Chemické rovnice").

6. Otázky vyberte náhodným výběrem. V sekci Náhodný výběr šipkami nastavte počet 

otázek, které bude program do písemky náhodně generovat (např. 4).

 

Šipkami nastavte počet náhodně vybraných otázek.

7. Písemka je hotová. Uložte ji klepnutím na tlačítko Uložit změny.

1.3.2 Řešené příklady

Z otevřených úloh, u kterých jste uvedli také řešení a výsledek, můžete připravit sbírku 

řešených úloh, ze které se žáci naučí, jak při výpočtech postupovat.
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Ukázka vytištěného materiálu

JAK SESTAVIT TENTO VÝUKOVÝ MATERIÁL?

Učební materiál "Trojúhelník - řešené příklady" je sestaven ze dvou otevřených otázek, které 

jsme vybrali přímým výběrem. Otevřené otázky jsme si již připravili (postup naleznete v 

předchozích kapitolách.)

PROČ NE JINAK?

Sbírku řešených příkladů můžete vytvořit v libovolném textovém editoru. Pokud ji připravíte 

v programu EdubBase, získáte možnost svou práci využít hned několikrát. Jednotlivé příklady 

můžete použít (už bez zobrazeného řešení a výsledku) při opakování na konci pololetí, 

vytvořit z nich prověrku nebo je promítnout při probírání látky v hodině.

VYUŽITÍ VE VÝUCE

Připravený výukový materiál můžete

- vytisknout (v PDF podobě jej naleznete jakou soubor přiložený k této kapitole),

- zobrazit na počítači (on-line nebo v aplikaci) a promítnout v hodině např. na 

interaktivní tabuli ,

- zpřístupnit studentům prostřednictvím webového rozhraní EduBase na webu školy pro 

jejich domácí přípravu.

Řešené příklady zobrazené on-line si mohou žáci procházet třeba doma.
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Tento výukový materiál si můžete prohlédnout také on-line na adrese www.eduweb.dosli.cz

1.3.2.1 Řešené příklady - krok za krokem

1. V rozcestníku programu EduBase spusťte funkci Sestavení učebních materiálů. Vyberte 

vhodnou složku (případně si založte novou), ve které bude nový učební materiál uložen. 

2. Klepněte na tlačítko  a zvolte typ  Písemka

3. V poli Název zadejte "Trojúhelníky - řešené příklady "

4. Řešené příklady musí obsahovat zadání, řešení a odpověď - na záložce Nastavení 

zatrhněte tato políčka.

Nastavení, která část otevřené otázky se bude zobrazovat

5. Přepněte se na záložku Výběr otázek a vyberte tematický celek, ze kterého budete do 

písemky vybírat příklady: klepněte na tlačítko  a z nabídky vyberte tematický celek 

(např. "Obvod a obsah trojúhelníku").

6. Otázky vyberte přímým výběrem.

Tlačítko pro přímý výběr otázek (viz šipka kurzoru)

7. V okně vyberte 1 otázku, kterou chcete do svého učebního materiálu zařadit.Kliknutím 
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na ikonu  (otázka může být náhodně vybrána) přepněte stav na  (otázka 

bude vždy zařazena ).

 

Přímý výběr otevřených otázek

8. Přidejte druhý tematický celek "Pythagorova věta" (zopakujte postup z bodu 5) a opět 

vyberte jednu otázku přímým výběrem (zopakujte postup z bodu 6 a 7).

9. Písemka je hotová. Uložte ji klepnutím na tlačítko Uložit změny.

1.3.3 Sbírka úloh

Sbírka úloh obsahuje nejen úlohy k procvičení, ale často také řešené příklady, které žákům 

nejprve názorně vysvětlí, jak při výpočtu postupovat.

Tištěný výstup

JAK SESTAVIT TENTO U ČEBNÍ MATERIÁL?
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Při přípravě učebního materiálu, ve kterém budeme kombinovat řešené příklady a úlohy k 

procvičení, si už nevystačíme s učebním materiálem typu  Písemka. Musíme použít typ  

Učebnice.

Učební materiál "Kombinatorika - úlohy s řešenými příklady" je tvořen dvěma kapitolami. V 

první kapitole jsou 2 řešené příklady (vybrány přímým výběrem z jednoho tematického 

celku) a v druhé kapitole jsou 4 příklady k procvičení (vybrány náhodným výběrem z jednoho 

tematického celku).

PROČ NE JINAK?

Takovouto cvičebnici s řešenými příklady můžete vytvořit v libovolném textovém editoru. 

Program EdubBase Vám ji umožní nejen vytisknout či exportovat do PDF, získáte také 

možnost svou cvičebnici zpřístupnit na internetu na školním webu EduBase. Jednotlivé 

příklady můžete použít při různých situacích (při opakování na konci pololetí, vytvořit z nich 

prověrku nebo je promítnout při probírání látky v hodině) a pouze určujete, zda žáci uvidí 

zadání nebo také výsledek.

VYUŽITÍ VE VÝUCE

Připravený výukový materiál můžete

- vytisknout (v PDF podobě jej naleznete jakou soubor přiložený k této kapitole),

- zobrazit na počítači (v aplikaci nebo on-line) a promítnout v hodině např. na 

interaktivní tabuli ,

- zpřístupnit studentům prostřednictvím webového rozhraní EduBase na webu školy pro 

jejich domácí přípravu.

Řešené příklady v on-line podobě si mohou žáci procházet třeba doma

TIP: Na adrese http://eduweb.dosli.cz si můžete tento zobrazený učební materiál sami 

vyzkoušet. Při zobrazení nové úlohy je nejprve řešení a výsledek skryt. Řešení můžete 
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zobrazit najednou nebo po jednotlivých řádcích (krokovat). Zkuste si s odkrýváním sami 

pohrát a představte si, jak to bude bavit Vaše žáky.

1.3.3.1 Sbírka úloh - krok za krokem

1. V rozcestníku programu EduBase spusťte funkci Sestavení učebních materiálů. Vyberte 

vhodnou složku (případně si založte novou), ve které bude nový učební materiál uložen.

2. Klepněte na tlačítko  a zvolte typ  Učebnice.

3. V poli Název zadejte "Kombinatorika - úlohy a  řešené příklady"

4. Přidejte první kapitolu: klepněte na tlačítko  a zvolte typ  Otevřené otázky.

5. Zadejte název kapitoly "Řešené příklady". Řešené příklady musí obsahovat zadání, 

řešení a odpověď - na záložce Nastavení zatrhněte tato políčka.

Nastavení, která část otevřené otázky se bude zobrazovat

5. Přepněte se na záložku Výběr otázek a vyberte tematický celek, ze kterého budete do 

písemky vybírat příklady: klepněte na tlačítko  a z nabídky vyberte tematický celek.

6. Otázky vyberte přímým výběrem.
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Tlačítko pro přímý výběr otázek (viz šipka kurzoru)

7. V okně přímého výběru otázek vyberte 2 otázky, které chcete do svého učebního 

materiálu zařadit. Kliknutím na ikonu  (otázka může být náhodně vybrána) 

přepněte stav na  (otázka bude vždy zařazena ).

8. Přidejte druhou kapitolu typu  Otevřené otázky a do pole Název zadejte "Příklady k 

procvičení".

9. Úlohy k procvičení budou obsahovat pouze zadání - na záložce Nastavení zatrhněte toto 

políčko.

10. Přepněte se na záložku Výběr otázek a vyberte tematický celek, ze kterého budete do 

písemky vybírat příklady: klepněte na tlačítko  a z nabídky vyberte tematický celek.

11. V našem případě jsme vybrali stejný tematický celek v obou kapitolách 

("Kombinatorika..."). Aby se otázky, které jsou v první kapitole zobrazeny jako řešené 

příklady, nezobrazily zároveň jako úlohy k procvičení ve druhé kapitole, musíme je 

zakázat. Klepněte na tlačítko pro přímý výběr otázek a u těch otázek, které jsou 

zařazeny v první kapitole jako řešené příklady, nastavte volbu Nikdy 

nezařadit.Kliknutím na ikonu  (otázka může být náhodně vybrána) přepněte stav 

na  (otázka bude vždy zařazena ) a při dalším kliknutí na stav  (otázka 

nebude zařazena do této kapitoly).
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Přímý výběr otázek, které nesmí být do této kapitoly zařazeny

12. Ze zbývajících otázek v tematickém celku "Kombinatorika" vybereme náhodným 

výběrem 4 otázky.

Pohled na celkový stav vybraných otázek

a) nejprve jsme 2 otázky zakázali přímým výběrem

b) pak jsme 4 otázky vybrali náhodným výběrem

13. Učební materiál je hotový. Uložte jej klepnutím na tlačítko Uložit změny.

1.3.4 Pracovní list

Pomocí otevřených otázek lze žákům připravit i zajímavé pracovní listy. Díky možnosti 

využít při přípravě editor textu mohou být vaše otázky obohaceny např. obrázky a tím více 

zajímavé pro mladší žáky.
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JAK SESTAVIT TENTO U ČEBNÍ MATERIÁL?

Tento pracovní list je sestaven ze tří náhodně vybraných otevřených otázek. Otevřené otázky 

jsme si již připravili (postup naleznete v předchozích kapitolách zde a zde). Úvodní text pod 

nadpisem je zapsán v poli "poznámka".

PROČ NE JINAK?

Pracovní list můžete vytvořit v libovolném textovém editoru. Pokud ho připravíte v programu 

EdubBase, získáte možnost svou práci využít hned několikrát. Jednotlivé otevřené otázky 

můžete použít při opakování na konci pololetí, vytvořit z nich prověrku nebo je promítnout 

při probírání látky v hodině.

VYUŽITÍ VE VÝUCE

Připravený pracovní list můžete

- vytisknout (v libovolném počtu variací - program náhodně vybere otázky dle Vámi 

zadaných parametrů) nebo

- zobrazit na počítači ve škole (on-line nebo v aplikaci) a promítnout v hodině na 

interaktivní tabuli  nebo

- zpřístupnit žákům pro domácí studium.
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Zobrazení stejného pracovního listu na počítači 

1.3.4.1 Pracovní list - krok za krokem

1. V rozcestníku programu EduBase spusťte funkci Sestavení učebních materiálů. Vyberte 

vhodnou složku (případně si založte novou), ve které bude nový učební materiál uložen.

2. Klepněte na tlačítko  a zvolte typ  Písemka.

3. V poli Název zadejte "Hrátky se slovy"

4. V poli Poznámka napište úvodní text k pracovnímu listu. Formátování textu provedete 

klávesovými zkratkami, tlačítky na plovoucím panelu nástrojů nebo si otevřete 

integrovaný textový editor.

Pole Poznámka

5. Úlohy k procvičení budou obsahovat pouze zadání - na záložce Nastavení zatrhněte toto 

políčko.
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Výběr části otevřené otázky, které se budou zobrazovat

6. Přepněte se na záložku Výběr otázek a vyberte tematický celek, ze kterého budete do 

písemky vybírat příklady: klepněte na tlačítko  a z nabídky vyberte tematický celek 

(např. "Procvičení slovní zásoby"). Zadejte počet náhodně vybraných otázek z tohoto 

tematického celku (1 otázka).

7. Stejným způsobem přidejte druhý tematický celek (např. "Vytvoř větu") a zadejte výběr 

2 otázek náhodným výběrem.

Do pracovního listu bude program náhodně vybírat 3 otevřené otázky ze dvou tem. celků

8. Pracovní list je hotový. Uložte jej klepnutím na tlačítko Uložit změny.

Powered by EduBase

MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD
CZ.1.07/2.2.00/15.0463



Otevřené otázky a materiály z nich - metodická příručka 29

Obsah

.................................................................................................................................................................................................................................................21.  Otevřené otázky a materiály z nich - metodická příručka
.................................................................................................................................................................................................................................................31.1  Úvod
.................................................................................................................................................................................................................................................31.2  Příprava otevřených otázek, úloh a příkladů

.................................................................................................................................................................................................................................................41.2.1  Otázka bez odpovědi

.................................................................................................................................................................................................................................................41.2.2  Otázka a odpověď

.................................................................................................................................................................................................................................................51.2.3  Zadání otázky s řešením a výsledkem

.................................................................................................................................................................................................................................................71.2.4  Náměty na praktické využití otevřených otázek
.................................................................................................................................................................................................................................................71.2.4.1  Písmenkové a slovní doplňovačky
.................................................................................................................................................................................................................................................81.2.4.2  Prázdné řádky pro napsání odpovědi
.................................................................................................................................................................................................................................................91.2.4.3  Doplňování tabulky
.................................................................................................................................................................................................................................................111.2.4.4  Hledání a kroužkování
.................................................................................................................................................................................................................................................121.2.4.5  Doplňovačky a křížovky
.................................................................................................................................................................................................................................................141.2.4.6  Políčka pro doplnění

.................................................................................................................................................................................................................................................151.3  Učební materiály z otevřených otázek
.................................................................................................................................................................................................................................................161.3.1  Písemka

.................................................................................................................................................................................................................................................171.3.1.1  Písemka - krok za krokem
.................................................................................................................................................................................................................................................181.3.2  Řešené příklady

.................................................................................................................................................................................................................................................201.3.2.1  Řešené příklady - krok za krokem
.................................................................................................................................................................................................................................................211.3.3  Sbírka úloh

.................................................................................................................................................................................................................................................231.3.3.1  Sbírka úloh - krok za krokem
.................................................................................................................................................................................................................................................251.3.4  Pracovní list

.................................................................................................................................................................................................................................................271.3.4.1  Pracovní list - krok za krokem

Powered by EduBase

MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD
CZ.1.07/2.2.00/15.0463



Powered by EduBase

EDUBASE 3 - SESTAVENÍ A PUBLIKACE 
TEMATICKÝCH  CELKŮ

Procházení učebních materiálů

Bc. Petr Slípek
Ing. Hana Slípková

Ostrava 2013 

© Bc. Petr Slípek, Ing. Hana Slípková 
© Vysoká škola báňská  Technická univerzita Ostrava 
ISBN 978-80-248-3183-1

VYSOKÁ ŠKOLA BÁ ŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
FAKULTA STROJNÍ

Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu
České republiky v rámci řešení projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0463, MODERNIZACE
VÝUKOVÝCH MATERIÁL Ů A DIDAKTICKÝCH METOD



Procházení učebních materiálů 2

1. Procházení učebních materiálů

OBSAH KAPITOLY :
Procházení a zkoušení na počítači
Nástroje pro učitele
Testy a zkoušení

MOTIVACE:
Připravené vzdělávací materiály (kurzy, testy, apod.) jsou studujícím k 
dispozici on-line. E-learningový portál nabízí přehledný systém 
uspořádání vzdělávacích materiálů, možnost opakovaného zkoušení testů 
i zpracování výsledků zkoušení.

CÍL:
E-learningový portál EduBase
Uspořádání vzdělávacích materiálů, zkoušení a výsledky
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1.1 Procházení a zkoušení na počítači

Program EduBase nabízí dvě možnosti zobrazení sestavených učebních materiálů:

• V prohlížeči webových stránek (e-learning) - výchozí možnost pro studující - ve 

školní síti nebo prostřednictvím internetu mohou přistupovat k materiálům třeba z 

domova.

• V okně aplikace programu EduBase - učitel může využít funkci Procházení učebních 

materiálů a zkoušení a materiál zobrazit přímo v okně aplikace EduBase (např. při 

prezentaci učebního materiálu prostřednictvím dataprojektoru nebo na interaktivní 

tabuli).

V obou případech je materiál zobrazen shodně.

Pro přístup studujících doporučujeme využívat pouze webové rozhraní EduBase 

(procházení materiálů ve webovém prohlížeči), což je nejjednodušší řešení. Procházení 

materiálů v aplikaci je určeno autorům pro kontrolu materiálů během jejich přípravy a 

pro prezentaci např. s dataprojektorem.   

Pokud se studující přihlásí do aplikace EduBase, je funkce Procházení učebních 

materiálů a zkoušení jedinou funkcí, ke které má přístup. Ostatní funkce (Knihovna 

výukových objektů, Tisk učebních materiálů, Výsledky zkoušení, apod.) jsou dostupné 

pouze učitelům a administrátorovi. 

Jak se učební materiál dostane na web?

Příprava výukových objektů i sestavení učebních materiálů probíhá přímo v aplikaci (v okně 

prohlížeče lze sestavené učební materiály pouze procházet a zkoušet). Autor se díky tomuto 

systému nemusí učit nic nového a přesto je schopen připravit zajímavé on-line učební 

materiály.

Učební materiál se na webu zobrazí zcela automaticky a bez jediného zásahu autora. Při 

sestavování učebního materiálu zatrhněte políčko Publikovat a učební materiál bude dostupný 

jak ve školní síti, tak na vašem webovém portálu EduBase.

Pokud nechcete, aby byl některý váš učební materiál na webu dostupný, ale ve školní síti 

ano (např. "ostrý" test), nastavte tuto možnost při sestavování učebního materiálu v 

dialogu Omezení.

Aby vše takto jednoduše fungovalo, musí samozřejmě při instalaci EduBase 

administrátor správně nakonfigurovat celý systém - více informací v Instalační příručce.
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Před každým zobrazením učebního materiálu vygeneruje program novou variaci - tzn. 

program dle vámi zadaných parametrů vybere a promíchá testové a otevřené otázky (jsou-li v 

učebním materiálu obsaženy) tak, že každý studující řeší jinou variaci daného učebního 

materiálu (např. testu). Po ukončení testu jsou odpovědi automaticky vyhodnoceny a 

výsledky uloženy v databázi výsledků.

1.1.1 Procházení v aplikaci

Pro zobrazení učebního materiálu v okně aplikace programu EduBase zvolte funkci 

Procházení učebních materiálů a zkoušení.

1. V rozcestníku programu EduBase zvolte funkci  

Zobrazí se následující dialog:

Procházení a zkoušení učebních materiálů - výběr materiálu

2. V levé části dialogu zvolte složku, ve které jsou uloženy vaše sestavené učební 

materiály. Struktura složek je stejná, jako jste si ji vytvořili v Sestavení učebních 

materiálů.

3. V pravé části dialogu zvolte konkrétní učební materiál - barevné ikony rozlišují 

různé typy učebních materiálů.
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Prohlížet lze pouze ty sestavené učební materiály, které byly autorem zveřejněny (mají 

zaškrtnuté políčko Publikovat)! Pokud jste si sestavili svůj výukový materiál a nemůžete 

ho v tomto dialogu nalézt, pak se vraťte do části programu Sestavení učebních 

materiálů (nejrychleji přes panel rychlého přístupu klepnutím na tlačítko ), najděte 

potřebný učební materiál, klepněte na tlačítko  a zaškrtněte políčko Publikovat. Po 

uložení upraveného učebního materiálů se opět vraťte do části programu Procházení 

upravených materiálů a zkoušení a pokračujte tímto postupem.

4. Otevřete zvolený učební materiál dvojklikem nebo tlačítkem .

1.1.2 Procházení v okně prohlížeče

Pro zobrazení učebního materiálu v okně webového prohlížeče:

1. Spusťte si webový prohlížeč a zadejte adresu vašeho e-learningového portálu 

EduBase. Adresu vám sdělí váš administrátor.

Podporované webové prohlížeče (uvedeny jsou minimální podporované verze - všechny 

novější verze jsou testovány):

• Internet Explorer 8+

• Firefox 4+

• Safari 5+

• Opera 10+

• Chrome 6+ 

2. Přihlaste se svým jménem a heslem. Zobrazí se toto okno:
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EduBase - přehled dostupných učebních materiálů

3. V levé části dialogu zvolte složku, ve které jsou uloženy vaše sestavené učební 

materiály. Struktura složek je stejná, jako jste si ji vytvořili v Sestavení učebních 

materiálů.

4. V pravé části dialogu zvolte konkrétní učební materiál - barevné ikony rozlišují 

různé typy učebních materiálů.

5.  Zvolený učební materiál otevřete kliknutím na jeho název.

1.1.3 Společné ovládací prvky

Okno procházení všech typů učebních materiálů má společné některé informační a ovládací 

prvky.

Ovládací prvky při procházení učebního materiálu
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Přepínání mezi kapitolami na stejné úrovni. Pro přesun na podkapitoly slouží přehled 

"Kam dál". (Pouze u učebního materiálu typu  Učebnice a  Písemka s testem).

Fullscreen - zobrazení okna procházení na celou plochu obrazovky. Návrat do 

původního zobrazení provedete opětovným stiskem tohoto tlačítka.

Chat - rychlá komunikace mezi aktuálně přihlášenými uživateli. Historie diskuse se 

neukládá.

Kreslení - jednoduché nástroje pro popis obrazovky, vhodné použít při výkladu u 

interaktivní tabule.

Přihlášený učitel má k dispozici ještě další ovládací prvky:

Rozšířená nabídka funkcí a nástrojů pro učitele

1.1.3.1 Kreslení

Funkce  Kreslení obsahuje jednoduché nástroje pro popis obrazovky, které lze použít při 

výkladu u interaktivní tabule.

Nabídka funkce Kreslení

Kreslit lze pouze v označeném prostoru učebního textu, testové nebo otevřené otázky 

(označeno přerušovanou čarou). Tlačítka a nabídky mimo kreslící oblast lze souběžně 

používat.Nemusíte tedy vypínat režim "kreslení", abyste třeba přešli na další kapitolu.
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Kreslící oblast

Poznámky a objekty, které do učebního materiálu při prezentaci vložíte, budou při 

přesunutí na další kapitolu nebo otázku smazány. Napsané poznámky a kresby se nikde 

neukládají.

1.1.3.2 Chat

Chat slouží pro rychlou komunikaci mezi aktuálně přihlášenými uživateli. Příspěvek se 

zobrazuje všem přihlášeným, kdokoliv může reagovat. Historie chatu se neukládá.

Okno chatu

Uživatel je na nový příspěvek na chatu informován ikonkou .

1.1.4 Nástroje pro učitele

Po kliknutí na tlačítko  se zobrazí nabídka, která umožňuje zobrazit učitelský panel a 

přenést ho na jinou obrazovku, dálkově ovládat prezentaci nebo synchronizovat výuku na 

studentských počítačích a mobilních zařízeních.
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Nástroje pro učitele

1.1.4.1 Učitelský panel

Učitelský panel je pomocná stránka, která je k dispozici pouze přihlášenému učiteli. Nabízí 

mnoho funkcí a informací k probíhající výuce:

• poznámky k jednotlivým kapitolám,

• správné odpovědi u testových otázek,

• návod, řešení a výsledek u otevřených otázek,

• výsledky testu včetně grafického znázornění,

• odpovědi žáků na otevřené otázky s možností je ihned zkontrolovat a vyhodnotit,

• panel pro dálkové ovládání prezentace,

• nástroje pro synchronizaci výuky na různých počítačích a mobilních zařízeních.

1. Přihlaste se na stránce e-learningového portálu EduBase vaší organizace (jako 

autor/učitel nebo administrátor) a spusťte si požadovaný učební materiál.

2. Rozbalte nabídku nástrojů pro učitele  a zobrazte si učitelský panel .

Nástroje učitele - zobrazení učitelského panelu

3. Otevře se úvodní okno učitelského panelu. Přesuňte jej na požadované místo (např. 

vedlejší monitor) a klikněte na tlačítko Zobrazit.
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Pokud prezentujete s dataprojektorem nebo interaktivní tabulí, nastavte si na počítači 

zobrazení na více monitorech. Na dataprojektoru si zobrazte okno webového prohlížeče 

(nebo okno aplikace EduBase) a na monitor počítače si přesuňte učitelský panel. 

Studující uvidí pouze prezentaci, ale vy budete mít k dispozici mnohem více informací.

Jak zobrazit učitelský panel na jiném zařízení (tablet, smartphone) zjistíte v dalších 

kapitolách.

4. Zobrazí se učitelský panel.

Co se zobrazí v učitelském panelu záleží na učebním materiálu nebo jeho kapitole:

• Poznámka pro učitele nebo učební text (u  textové kapitoly)

• Zadání otázky včetně návodu, řešení a odpovědi (u písemky nebo  

kapitoly z otevřených otázek)

• Testová otázka včetně správného řešení (u  testu nebo  testové kapitoly)

Okno učitelského panelu se automaticky ukončí při zavření učebního materiálu, nebo jej 

můžete vypnout kliknutím na tlačítko .

1.1.4.1.1 Učitelský panel u textové kapitoly

Při prezentaci  textové kapitoly (učební materiál typu Učebnice) se na Učitelském 

panelu automaticky zobrazuje Poznámka pro učitele k dané kapitole. Je  možné se přepnout i 

na náhled učebního textu.

Učitelský panel u textové kapitoly

1.1.4.1.2 Učitelský panel u otevřené otázky

Při zobrazení učebního materiálu typu  Písemka (nebo  kapitoly otevřených otázek u 
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jiných učebních materiálů) se v zobrazeném Učitelském panelu zobrazí otevřené otázky 

včetně návodu k řešení, řešení a odpovědi (jsou-li zadány).

Učitelský panel zobrazuje u otevřené otázky i její řešení a odpověď

Na záložce Výsledky se zobrazuje přehled všech přijatých odpovědí k danému učebnímu 

materiálu. Po kliknutí na konkrétní osobu si můžete prohlédnout a ohodnotit její odpovědi.

Přijaté odpovědi od studujících

V přehledu přijatých odpovědí jsou barevně rozlišeni studující, kteří již mají hodnocení 

(zeleně) a zatím neohodnocení studující (oranžově).
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Barevné rozlišení dle stupně zpracování učitelem

1.1.4.1.3 Učitelský panel u testové otázky

Při zobrazení učebního materiálu typu  Test (nebo  testové kapitoly u jiných učebních 

materiálů) se v zobrazeném Učitelském panelu zobrazí testové otázky včetně správného 

řešení. Přepínání mezi otázkami na učitelském panelu je nezávislé na přepínání mezi 

otázkami v hlavním okně EduBase.

Obsah učitelského panelu u testu

Na záložce Výsledky se zobrazuje přehled všech proběhlých zkoušení z tohoto testu. Po 

kliknutí na konkrétní osobu si můžete prohlédnout podrobné informace o průběhu a výsledku 

testu.
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Přehled výsledků zkoušení v učitelském panelu

1.1.4.2 Přenos učitelského panelu na jiné zařízení

Učitelský panel lze zobrazit souběžně také na jiném zařízení (tablet, smartphone, PC) - 

připojeni jste pak na dvou místech. Z učitelského panelu na např. tabletu můžete řídit 

prezentaci promítanou dataprojektorem (přechod mezi kapitolami, posunování stránky, apod). 

Uvedený postup je popsán pro připojení na PC (s dataprojektorem, kde se bude prezentovat) a 

tabletu (s doplňkovými informacemi a řízením prezentace prostřednictvím učitelského 

panelu). Stejný postup ale můžete využít pro libovolná 2 zařízení.

1. Na tabletu se přihlaste na stránce e-learningového portálu EduBase vaší organizace 

(jako autor/učitel nebo administrátor).

2. Na počítači se přihlaste na stránce e-learningového portálu EduBase vaší organizace 

stejným přihlašovacím jménem a heslem a spusťte si požadovaný učební materiál.

3. Zobrazte si učitelský panel .

4. Otevře se úvodní okno učitelského panelu. Pokud jste přihlášeni současně na 2 

zařízeních, zobrazí se nabídka zobrazení učitelského panelu i na jiném zařízení (jeho 

IP adresa tabletu). Zvolte tuto možnost.
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Výběr místa zobrazení učitelského panelu

5. Na tabletu se zobrazí učitelský panel. Ťuknutím na  rozbalíte nabídku 

dálkového ovládání prezentace na počítači s dataprojektorem.

Nabídka dálkového ovládání

V učitelském panelu si také můžete zobrazit obsah kapitoly a nemusíte se tak trápit tím, 

že jste brýle do dálky zapomněli na stole a ze zadní řady v učebně špatně vidíte na 

promítací plochu.

1.1.4.2.1 Dálkové ovládání prezentace

Pokud si učitelský panel přenesete na jiné zařízení (ideálně tablet), můžete využít nabídku 

dálkového ovládání vaší prezentace. Nabídku dálkového ovládání rozbalíte tlačítkem 

. Nyní se můžete vzdálit od počítače a s tabletem v ruce ovládáte přechod mezi 

kapitolami a otázkami nebo posunujete stránku.
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Dálkové ovládání

1.1.4.3 Synchronizace výuky na studentských počítačích

Učitel má možnost synchronizovat výuku na svém a všech studentských počítačích a/nebo 

mobilních zařízeních - to znamená, že všichni studující uvidí automaticky stejný učební 

materiál, stejnou otázku, úlohu nebo stejnou kapitolu, kterou učitel právě zobrazuje na svém 

počítači. Synchronizovat výuku je možné dvěma způsoby:

• synchronizace výuky v rámci vybrané třídy (přihlášení uživatelé)

• přístup do synchronizované výuky pomocí PIN kódu (nepřihlášení uživatelé)

1.1.4.3.1 Synchronizace výuky vybrané třídy

1. Přihlaste se na stránce e-learningového portálu EduBase vaší organizace (jako učitel 

nebo admin). Vyzvěte studující, aby se přihlásili svým jménem a heslem.

2. Otevřete požadovaný učební materiál a rozbalte si nabídku funkcí pro učitele.

Nástroje pro synchronizaci výuky

3. Z nabídky vyberte třídu, které chcete synchronizovat výuku. Lze vybrat i více tříd 

současně.

Výběr třídy
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4. Kliknutím na tlačítko  zobrazíte vybraný materiál na všech obrazovkách 

přihlášených studentů z vybrané třídy.

1.1.4.3.2 Přístup s PIN kódem

Synchronní výuka s využitím PIN kódu je určena pro rychlý přístup k učebnímu materiálu 

bez přihlašování uživatelů - např. pokud studující nejsou navedeni v seznamu nebo pokud 

jsou z různých tříd a nelze využít synchronizaci výuky vybrané třídy.

1. Přihlaste se na stránce e-learningového portálu EduBase vaší organizace (jako učitel 

nebo admin). 

2. Otevřete požadovaný učební materiál. V záhlaví je zobrazen PIN kód.

PIN-kód zobrazeného učebního materiálu

3. Vyzvěte studující, aby na stránce e-learningového portálu EduBase klikli na tlačítko 

Vstup s PINem.

4. V dialogu zadají studující PIN kód učebního materiálu a své jméno. 
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5. Po přihlášení se studujícím zobrazí informace o čekání na učební materiál - tento stav 

trvá tak dlouho, dokud učitel nezahájí synchronizaci.

 

6. Kliknutím na tlačítko  zahájíte synchronizaci a zobrazíte vybraný materiál na 

všech obrazovkách studentů přihlášených s PIN kódem.

Chcete-li zobrazit další učební materiál, musí studující předchozí materiál ukončit  a 

znovu se přihlásit s novým PIN kódem.

1.1.5 Písemky, příklady a úlohy

Při procházení otevřených otázek - u učebního materiálu typu  Písemka ,  Učebnice nebo 

 Písemka s testem - se zobrazí následující okno:

Zobrazení otevřené otázky na webu

Pomocí tlačítek Další a Předchozí si projděte všechny otázky. Odpovědi na jednotlivé otázky 

zapište do pole pro odpověď (u řešených úloh se místo pole pro odpověď zobrazuje řešení 

nebo odpověď). Po dokončení celého materiálu odešlete odpovědi učiteli kliknutím na 

tlačítko . Zobrazí se okno s informacemi o odpovědích.
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Shrnutí proběhlého zkoušení

Pokud si chcete zobrazit další variaci stejného učebního materiálu, klepněte na tlačítko 

.

Po dokončení prohlížení ukončete výuku klepnutím na tlačítko .

1.1.5.1 Řešené úlohy

Pokud jste u otevřené otázky vyplnili části Návod, Řešení nebo Odpověď a při sestavení 

materiálu jste povolili jejich zobrazení, objeví se pod zadáním otázky tlačítka pro zobrazení 

těchto částí. Teprve po kliknutí na jednotlivá tlačítka se zvolená část zobrazí.

návod k řešení

řešení úlohy (postup)

 - zobrazí celé řešení naráz

 - krokování - zobrazí řešení postupně (po odstavcích)

odpověď (výsledek)

Řešení otázky je zobrazeno (červeně označeno), odpověď je zatím skryta (žlutě 

zakroužkováno)
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1.1.6 Testy a zkoušení

Při spuštění učebního materiálu typu  Test (příp.  testové kapitoly v  Písemce s testem 

nebo  Učebnici) program vygeneruje novou variaci testu (dle nastavených parametrů 

vybere testové otázky, promíchá jejich pořadí a pořadí jejich odpovědí). V úvodním okně se 

zobrazí úvodní poznámka k testu (byla-li při sestavení testu napsána) a tlačítko Spustit.

Úvodní obrazovka před spuštěním testu

Po spuštění testu se zobrazí okno s první testovou otázkou. Dle nastavení testu může být 

otázek na stránce zobrazených i více.

Průběh testu

Tlačítko Předchozí otázka je aktivní pouze tehdy, pokud jste při sestavování testu v 

nastavení povolili listování mezi otázkami. Pokud chcete toto nastavení změnit, vraťte se 

do části programu Sestavení učebních materiálů, kde můžete parametry testu upravit. 

Totéž platí o časovém limitu testu nebo zobrazení většího počtu otázek zobrazených na 

jedné stránce.

Jak odpovídat na jednotlivé typy otázek?
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U klasické otázky označte správnou odpověď zaškrtnutím políčka.

U přiřazovací otázky se pravá polovina dvojice přesouvá tahem myší na správné místo

(odpověď uchopte myší za levou část označenou čárkami).

U uspořádací otázky uchopte myší odpověď  (za levou část označenou čárkami)

a přesuňte ji na správné místo.

U doplňovací otázky vepište odpověď do prázdného pole.

Po dokončení testu klikněte na tlačítko . Program vyhodnotí odpovědi a 

zobrazí výsledky zkoušení (pokud to autor testu povolil při sestavení). Výsledky se 

automaticky uloží v seznamu výsledků na serveru školy. Pomocí tlačítek Další a Předchozí si 

můžete znovu projít celý test a zjistit, kde jste udělali chybu.
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Zobrazení výsledků po vyhodnocení testu

Přihlášený student vidí pouze své výsledky zkoušení. Přihlášený učitel si může zobrazit i 

výsledky studentů - celkový pohled v přehledném grafu nebo po kliknutí na konkrétního 

studenta v grafu se zobrazí podrobné výsledky daného uživatele.

Výsledky z pohledu učitele

Kliknutím na záložku  si můžete vygenerovat a spustit novou variaci stejného 

testu a procvičit se znovu.
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1.1.7 Specifika procházení učebnice

Okno procházení  Učebnice je rozdělen na 2 části - obsah učebního materiálu (seznam 

kapitol - na obrázku červeně ohraničen) a vlastní výukový obsah kapitoly (žlutě označeno). 

Mezi jednotlivými kapitolami se přepínáte klepnutím myší na název kapitoly v obsahu nebo 

tlačítky .

Zobrazení učebního materiálu typu Učebnice na webu

Ikony v obsahu učebního materiálu určují typ kapitoly (resp. jaké výukové objekty kapitola 

obsahuje):

 Textová kapitola může obsahovat až 4 části - Učební text, Zápis, Poznámku pro 

studující a Poznámku pro učitele - nebo jejich libovolnou kombinaci. Pokud 

kapitola obsahuje více částí, zobrazí se pod textem tlačítka pro přepínání mezi 

těmito částmi. Poznámka pro učitele se zobrazuje v samostatném učitelském 

panelu.

Zobrazení různých částí textové kapitoly

V rámci textové kapitoly se můžete setkat také s přiloženými soubory, vloženými 
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multimedii (Flash animace, zvuk, interaktivní úloha, obrázek) nebo interními a 

internetovými odkazy.

 Kapitola z otevřených otázek - obsahuje otevřené otázky (písemka, příklady k 

zamyšlení, řešené úlohy). Postup je stejný jako při procházení učebního materiálu typu 

 Písemka. Po dokončení všech otázek se v obsahu přepněte na další kapitolu 

učebního materiálu.

 Testová kapitola  - obsahuje testové otázky (test). Pomocí tlačítek Další a 

Předchozí si projděte celý test a odpovězte na jednotlivé otázky - stejně, jako při 

zkoušení učebního materiálu typu  Test. Po zodpovězení všech otázek klepněte na 

tlačítko Vyhodnotit. Program ihned vyhodnotí vaše odpovědi a zobrazí se dialog, který 

obsahuje výsledky zkoušení a celkové informacemi o testu (počet otázek, celkový a 

dosažený počet bodů).

Pro ukončení prohlížení učebního materiálu typu učebnice klepněte na tlačítko .

1.1.7.1 Interní a internetové odkazy

Odkazy na jiné výukové objekty (tzv. interní odkazy) i internetové odkazy se mohou 

vyskytovat v učebním textu, ale i v testových a otevřených otázkách, poznámkách, popiscích 

obrázků, apod. V textu je poznáte tak, že jsou barevně zvýrazněné a po najetí myší podtržené. 

Po kliknutí se zobrazí v samostatném pop-up okně.
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Interní a webové odkazy se postupně otevírají v pop-up oknech

Pomocí tlačítek v záhlaví můžete okno

 minimalizovat pro pozdější použití (je k dispozici i při přechodu na jinou kapitolu, 

po celou dobu procházení materiálu, dokud ho nezavřete),

 otevřít tento odkaz v samostatném okně prohlížeče,

 zavřít.

Minimalizované pop-up okna jsou připravena k dalšímu použití

1.1.7.2 Přiložené soubory

Textová kapitola může obsahovat nejen text, ale také přiložený jeden nebo více souborů. 

Pokud je soubor přiložen, studující ho uvidí pod textovou částí dané kapitoly (viz obrázek 
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níže). Dvojklikem na název nebo ikonu souboru studující spustí svou kopii souboru v 

příslušné aplikaci a může s ní pracovat, upravit ji a uložit na svůj disk. Studující pracuje 

pouze se svou kopií souboru, k originálu nemá přístup.  

Zobrazení přiloženého souboru při procházení učebního materiálu

1.1.7.3 Vložená multimedia

Obrázky

Pokud je v textu vložený obrázek menší než originál, můžete jej kliknutím zvětšit -  obrázek 

se otevře v originální velikosti v pop-up okně.

Zobrazení obrázku v originální velikosti

Animace FLASH

Animace flash vložená do textu (ať už učebního textu, textu zadání otázky nebo textu 

odpovědí u testové otázky) se přehrává přímo - dle nastavení buď automaticky nebo po 

spuštění uživatelem. 
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Flashová animace v textu - přehrává se přímo v textu

MP3 přehrávač

Zvuk formátu MP3 lze vložit přímo do textu, kde se po kliknutí rovnou přehrají.

Zvuk vložený do přiřazovací testové otázky - po kliknutí se přímo přehraje.

Interaktivní úloha

Interaktivní úloha vložená do textu je připravena k okamžitému zpracování - můžete vpisovat, 

kreslit i přesunovat objekty. Případně si můžete úlohu tlačítkem  zvětšit na celou plochu.

Vložená interaktivní úloha

Powered by EduBase

MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD
CZ.1.07/2.2.00/15.0463



Procházení učebních materiálů 27

Obsah

.................................................................................................................................................................................................................................................21.  Procházení učebních materiálů
.................................................................................................................................................................................................................................................31.1  Procházení a zkoušení na počítači

.................................................................................................................................................................................................................................................41.1.1  Procházení v aplikaci

.................................................................................................................................................................................................................................................51.1.2  Procházení v okně prohlížeče

.................................................................................................................................................................................................................................................61.1.3  Společné ovládací prvky
.................................................................................................................................................................................................................................................71.1.3.1  Kreslení
.................................................................................................................................................................................................................................................81.1.3.2  Chat

.................................................................................................................................................................................................................................................81.1.4  Nástroje pro učitele
.................................................................................................................................................................................................................................................91.1.4.1  Učitelský panel

.................................................................................................................................................................................................................................................101.1.4.1.1  Učitelský panel u textové kapitoly

.................................................................................................................................................................................................................................................101.1.4.1.2  Učitelský panel u otevřené otázky

.................................................................................................................................................................................................................................................121.1.4.1.3  Učitelský panel u testové otázky
.................................................................................................................................................................................................................................................131.1.4.2  Přenos učitelského panelu na jiné zařízení

.................................................................................................................................................................................................................................................141.1.4.2.1  Dálkové ovládání prezentace
.................................................................................................................................................................................................................................................151.1.4.3  Synchronizace výuky na studentských počítačích

.................................................................................................................................................................................................................................................151.1.4.3.1  Synchronizace výuky vybrané třídy

.................................................................................................................................................................................................................................................161.1.4.3.2  Přístup s PIN kódem
.................................................................................................................................................................................................................................................171.1.5  Písemky, příklady a úlohy

.................................................................................................................................................................................................................................................181.1.5.1  Řešené úlohy
.................................................................................................................................................................................................................................................191.1.6  Testy a zkoušení
.................................................................................................................................................................................................................................................221.1.7  Specifika procházení učebnice

.................................................................................................................................................................................................................................................231.1.7.1  Interní a internetové odkazy

.................................................................................................................................................................................................................................................241.1.7.2  Přiložené soubory

.................................................................................................................................................................................................................................................251.1.7.3  Vložená multimedia

Powered by EduBase

MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD
CZ.1.07/2.2.00/15.0463



Powered by EduBase

EDUBASE 3 - SESTAVENÍ A PUBLIKACE 
TEMATICKÝCH  CELKŮ

Sestavení učebních materiálů

Bc. Petr Slípek
Ing. Hana Slípková

Ostrava 2013 

© Bc. Petr Slípek, Ing. Hana Slípková 
© Vysoká škola báňská  Technická univerzita Ostrava 
ISBN 978-80-248-3183-1

VYSOKÁ ŠKOLA BÁ ŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
FAKULTA STROJNÍ

Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu
České republiky v rámci řešení projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0463, MODERNIZACE
VÝUKOVÝCH MATERIÁL Ů A DIDAKTICKÝCH METOD



Sestavení učebních materiálů 2

1. Sestavení učebních materiálů

OBSAH KAPITOLY :
Uspořádání učebních materiálů
Nastavení parametrů
Typy učebních materiálů

MOTIVACE:
Vzdělávací materiály se sestavují z předem připravených výukových 
objektů. EduBase podporuje tvorbu různorodých materiálů - od testů, 
přes úlohy k procvičení, po učebnice. Vzdělávacím materiálům lze 
nastavit různé parametry a omezit jejich zobrazení on-line.

CÍL:
Sestavení materiálů z výukových objektů, různé typy materiálů
Nastavení parametrů a omezení materiálů
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1.1 Sestavení učebních materiálů

Učební materiály se sestavují z různých výukových objektů, které jste si již připravili v 

Knihovně výukových objektů.

Po kliknutí na funkci  v rozcestníku programu EduBase se 

zobrazí toto okno:

 

Okno Sestavení učebních materiálů

V levé části okna naleznete přehled složek (červeně ohraničeno) a v pravé části se zobrazuje 

obsah vybrané složky (žlutě ohraničeno).

Pro snazší orientaci jsou učební materiály ve složce označeny ikonkou podle typu učebního 

materiálu - test,  písemka,  písemka s testem a  učebnice.

1.1.1 Uspořádání učebních materiálů

Učební materiály se přehledně ukládají do složek, které si sami vytvoříte.
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Strom složek učebních materiálů

Struktura složek je stejná také při procházení učebních materiálů na počítači, 

na webu a při tisku - tak, jak vytvoříte strukturu složek učebních materiálů, tak 

ji uvidí i studenti při procházení učebních materiálů na počítači nebo on-line 

přes internet.

Se strukturou složek můžete dále pracovat - přidávat nové složky, nastavovat jim parametry a 

omezení, přesunovat je nebo mazat.

Pro práci se složkami jsou určeny tyto příkazy:

Příkazy pro práci se složkami

1.1.1.1 Vytvoření nové složky

Novou složku můžete založit na stejné nebo podřízené úrovni vůči aktuálně vybrané existující 

složce.

1. Klepněte myší na ikonku .

2. Do dialogu, který se zobrazí, napište libovolný název složky (např. Pokusné výukové 

materiály) a klepněte na tlačítko OK.

Powered by EduBase

MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD
CZ.1.07/2.2.00/15.0463



Sestavení učebních materiálů 5

Zadání názvu nové složky

V nově založené složce můžete začít sestavovat své nové učební materiály.

1.1.1.2 Nastavení parametrů složky

U každé složky můžete nastavit její vlastnosti. Klepnutím na tlačítko  zobrazíte dialog, 

ve kterém můžete nejen složku přejmenovat, ale také jí nastavit některé parametry:

Vlastnosti složky učebních materiálů
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Poznámka - informace k výukovým materiálům uloženým v této složce (zobrazí se i 

uživatelům na webu nebo při procházení materiálů v aplikaci).

Omezení

Zde můžete nastavit, kteří uživatelé budou mít k této složce přístup - při procházení na 

počítači, on-line zobrazení nebo při tisku. Kombinovat lze oba způsoby.

Omezení dle skupiny - omezení zobrazení pouze pro určité uživatelské skupiny (např. 

učitelé, studenti, admin)

Omezení dle třídy - omezení zobrazení pouze pro určité třídy ze seznamu tříd

1.1.1.3 Přesun složek a materiálů

Strukturu složek se sestavenými učebními materiály můžete kdykoliv změnit. Přesunout lze 

jak celou složku, tak učební materiál z jedné složky do druhé.

Přesun složky

Pro přesun složky stiskněte klávesu Shift a přetáhněte složku na nové místo. Složku můžete 

nadřadit i podřadit. Pokud chcete složku přemístit na hlavní úroveň, přesuňte ji do levého 

horního rohu.

Přesun učebního materiálu

Pro přesun učebního materiálu stiskněte klávesu Shift a přetáhněte vybraný učební materiál 

do nové složky.

Přesun výukového materiálu do jiné složky
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Přesunovat můžete i více učebních materiálů najednou - výběr většího počtu materiálů 

proveďte pomocí klávesy SHIFT nebo CTRL (vybraný řádek se podbarví) a přesuňte je 

výše popsaným způsobem. 

1.1.2 Nový učební materiál

Nový učební materiál založíte v okně Sestavení učebních materiálů ve vybrané složce 

tlačítkem Nový.

 

1. Klepněte na tlačítko . Objeví se nabídka sestavení čtyř předdefinovaných typů 

učebních materiálů.

2. Klepnutím myší vyberte vámi požadovanou možnost. Otevře se okno pro konkrétní typ 

učebního materiálu. Okna pro jednotlivé typy učebních materiálů se liší, v horní části 

však obsahují stejné základní informace o vlastnostech učebního materiálu, které je 

nutné vyplnit.

Dialogové okno pro sestavení "Učebnice". Červeně orámovaná část "Vlastnosti učebního 

materiálu".
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1.1.2.1 Typy učebních materiálů

Rozlišujeme 4 typy učebních materiálů:

TEST

Učební materiál je složený pouze z testových otázek. Otázky do testu je možné 

vybírat přímo nebo náhodně z jednoho nebo více tematických celků, množství otázek 

není omezeno.

PÍSEMKA

Učební materiál je složen pouze z otevřených otázek. Otázky je možné vybírat přímo 

nebo náhodně z jednoho nebo více tematických celků, množství otázek není 

omezeno. Lze zde vytvořit nejen klasickou písemku, ale také např. úlohy k 

procvičení, sadu řešených příkladů, pracovní list, apod.

PÍSEMKA S TESTEM

Učební materiál obsahuje 2 části (kapitoly) - testovou (pouze z testových otázek) a 

písemkovou (pouze z otevřených otázek). Pořadí písemkové a testové části lze změnit.

UČEBNICE

Učební materiál se skládá z libovolného počtu různých kapitol. Kapitoly jsou čtyř 

typů (  učební text,  testová kapitola a  kapitola s otevřenými otázkami) a 

jejich pořadí je volitelné. Se strukturou kapitol můžete pracovat (nadřazení, 

podřazení). 

1.1.2.2 Vlastnosti učebního materiálu

Úvodní vlastnosti učebního materiálu jsou u všech předdefinovaných typů učebních materiálů 

stejné.

Vlastnosti učebního materiálu

Název učebního materiálu - zadejte název učebního materiálu.

Poznámka - můžete napsat libovolnou poznámku k danému učebnímu materiálu (např. kolik 

času mají studenti na vypracování testu, informace o autorovi učebnice, lze 

Powered by EduBase

MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD
CZ.1.07/2.2.00/15.0463



Sestavení učebních materiálů 9

vložit třeba obrázek pro ozvláštnění, apod.). Při psaní poznámky lze využít  

editor textu.

Publikovat (zaškrtávací pole) - pokud bude pole zaškrtnuté, bude učební materiál veřejně 

dostupný v Prohlížení učebních materiálů (dostupnost lze omezit v dialogu 

Omezení - viz dále). Nezaškrtnuté pole znamená, že učební materiál uvidí pouze 

učitel v části Sestavení učebních materiálů a Tisku učebních materiálů.

Omezení - umožňuje podrobné nastavení omezení učebního materiálu.

1.1.2.2.1 Omezení učebního materiálu

Klepnutím na tlačítko  v sekci Vlastnosti učebního materiálu nastavíte podrobnější 

podmínky, které omezují dostupnost daného učebního materiálu.

Omezení zobrazení učebního materiálu

Časové omezení - učební materiál se zobrazí pouze v zadané době (např. test se zobrazí až po 

probrání látky).

Omezení skupiny - učební materiál se zobrazí pouze uživatelům z vybrané skupiny (např. 

studentům, učitelům, apod.).

Omezení třídy - učební materiál se zobrazí pouze vybrané třídě (např. 2.A a 2.B).

Omezení počtu spuštění - učební materiál se zobrazí pouze tolikrát, kolikrát sami určíte 

(např. test si studenti mohou cvičně 1x vyzkoušet) - toto omezení je pouze u testů!

Omezení zobrazení pouze pro vybraný modul - nastavení, jak bude materiál žákům 
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dostupný. Při nezaškrtnutí této volby bude materiál dostupný jak na webu, tak v 

aplikaci.

- Procházet pouze v aplikaci - materiál bude zobrazen pouze pro 

procházení v aplikaci (např. "ostrý" test mohou žáci absolvovat pouze 

ve škole přímo v aplikaci EduBase).

- Procházet pouze na webu - materiál bude zobrazen pouze pro 

procházení přes webové rozhraní EduBase.

Povolit přímý přístup k učebnímu materiálu přes www rozhraní - toto nastavení 

umožňuje vytvořit přímou cestu k učebnímu materiálu umístěnému na webu. 

Studenti tento konkrétní učební materiál nemusejí na webu hledat a po přihlášení se 

jim ihned zobrazí. (Např. uložíte studentům jako domácí úkol, že si mají vyzkoušet 

tento konkrétní test a pošlete jim mailem odkaz na něj.)

- Automaticky přihlásit uživatele - zaškrtnutím tohoto pole určíte, že všichni 

studenti budou k danému učebnímu materiálu na webu automaticky přihlášeni 

jednotným přihlašovacím jménem. Pokud pole nezaškrtnete, přihlásí se studenti na 

web klasicky (svým vlastním nebo veřejným přihlašovacím jménem a heslem).

- Odkaz na učební materiál - program automaticky vygeneruje odkaz, který vede 

přímo k danému učebnímu materiálu.

Omezení je možné kombinovat. Učební materiál uvidí ten uživatel, který splní všechny 

nastavené podmínky současně.

Výjimkou je kombinace podmínek Skupina X Třída: učební materiál uvidí uživatel, který 

patří alespoň do jedné ze zadaných podmínek (např: třídy 1.A a 1.B a skupina Učitel - 

učební materiál uvidí všichni studenti ze tříd 1.A a 1.B a celý pedagogický sbor).

1.1.2.3 Sestavení testu

Sestavování učebního materiálu typu Test probíhá v následujících krocích:
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1. Založte nový učební materiál typu Test. Otevře se následující dialog:

 

Okno sestavení učebního materiálu typu Test

2. Vyplňte Vlastnosti učebního materiálu - základní informace o vašem testu.

3. Na záložce Výběr otázek klepněte na tlačítko  a Vyberte tematický celek, ze kterého se 

do testu budou vybírat otázky. 

4. Určete způsobu výběru otázek z tohoto tematického celku (náhodný výběr/přímý výběr) a 

určete počet vybraných otázek.

5. Na záložce Nastavení nastavte parametry testu.

6. Uložte sestavený test .

Učební materiál typu Test nelze uložit, pokud neobsahuje žádné otázky - vraťte se na 

záložku Výběr otázek a zadejte počet náhodně vybraných otázek nebo otázky vyberte 

přímým výběrem.

1.1.2.3.1 Výběr tematického celku

Při založení nového učebního materiálu typu Test je záložka Výběr otázek prázdná. Nejprve 

určíme, ze kterých tematických celků se budou otázky vybírat.
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Záložka Výběr otázek

1. Klepněte na tlačítko Přidat tematický celek , ze kterého budete vybírat otázky do 

testu.

2. Zobrazí se dialog, ve kterém vyberete tematický celek. Každý tematický celek, který 

obsahuje nějaké otázky, je označen tučně a v pravé části je zobrazen počet otázek v 

tomto tematickém celku. Pokud je u tematického celku zapsána nula, neobsahuje 

žádnou otázku a test z něj nelze sestavit!

Výběr tematického celku - červeně označen počet otázek v tematickém celku

Můžete vybrat i tematický celek, který neobsahuje žádné otázky, ale zahrnuje 

podřízené tematické celky, které otázky obsahují. Z těchto podřízených tematických 

celků lze otázky vybírat pouze náhodným výběrem.

3. Vyberte jeden tematický celek a klepněte na tlačítko Vybrat.

4. Na záložce Výběr otázek se zobrazí název přidaného tematického celku a informace o 

vybraných otázkách (ty jsme zatím nevybrali). Tyto podrobnosti skryjete/zobrazíte 

tlačítkem  vedle názvu přidaného tematického celku.
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5. Tímto způsobem můžete postupně přidat libovolné množství tematických celků. Jejich 

pořadí lze měnit tlačítky  a .

K testu byly postupně přiřazeny 3 různé tematické celky, ze kterých budou vybírány otázky.

Nyní je potřeba určit, kolik otázek a jakým způsobem (náhodně, přímým výběrem) bude z 

vybraného tematického celku (příp. celků) vybíráno.

1.1.2.3.2 Náhodný výběr otázek

Náhodný výběr otázek znamená, že vy pouze určíte, kolik otázek z vybraného tematického 

celku má test/písemka obsahovat (např. 5) a o zbytek se postará počítač. Program náhodně 

vybere (generuje) 5 otázek ze všech otázek v tomto tematickém celku obsažených - toto 

generování otázek probíhá před každým novým zobrazením daného učebního materiálu nebo 

před tiskem nových variací. 

Následující postup platí pro výběr testových otázek (učební materiál typu  Test, testová 

část učebního materiálu  Písemka + test a testová kapitola učebního materiálu Učebnice

):

1.  Na záložce Výběr otázek vyberte tematický celek a tlačítkem  rozbalte informace o 

něm.
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Náhodný výběr testových otázek ze zvoleného tematického celku "Alkany". Červeně 

označeno tlačítko pro nastavení počtu otázek.

2.  V části Náhodný výběr otázek  (v obrázku výše žlutě orámováno) klepněte na tlačítko 

Upřesnit výběr  (červeně zakroužkováno) a v dalším dialogu zapište počet náhodně 

vybraných otázek (např. 5). Klepněte na tlačítko OK.

Pokud v části Náhodný výběr zaškrtnete políčko "Vybrat také z podřízených tem. 

celků", pak program bude náhodně vybírat z otázek obsažených ve vybraném 

tematickém celku a všech jeho podcelcích.

1.1.2.3.3 Přímý výběr otázek

Přímý výběr otázek znamená, že přesně určíte, která otázka se v testu vždy zobrazí nebo 

naopak, která tam nikdy nesmí být.

Při přímém výběru je u každé otázky přednastavena ikonka . Kliknutím na tuto ikonku 

přepnete stav otázky:

Přímý výběr - otázka se v daném testu vždy zobrazí.

Náhodný výběr - otázka může být v případě náhodného výběru zařazena do testu.

Zakázáno zobrazení - otázka se v tomto testu nesmí zobrazit.

 

Následující postup ukazuje přímý výběr testových otázek.
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1. Na záložce Výběr otázek vyberte tematický celek (případně tlačítkem  rozbalte 

informace o něm).

Přímý výběr testových otázek (žlutě zvýrazněno) a tlačítko pro upřesnění výběru (červeně 

zakroužkováno)

2. Do testu zařadíme 1 otázku přímým výběrem a jednu otázku v testu zakážeme. 

Klepněte na tlačítko  v části Přímý výběr otázek.

3. Vyberte 1 otázku a klepněte na její ikonku  - stav se přepne na ikonku   (otázka 

bude v testu vždy zobrazena).

4. Vyberte jinou otázku a 2x (postupně) klepněte na její ikonku  - stav se přepne 

nejprve na ikonku   a pak na ikonku  (otázka se v testu nesmí nikdy objevit).

Dvě otázky vybrané přímým výběrem (jedna vždy vybrána a jedna zakázána)

5. Výběr uložte klepnutím na tlačítko OK.
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1.1.2.3.4 Omezení počtu odpovědí

U klasické a přiřazovací otázky lze omezit počet zobrazených odpovědí.

Příklad: Chcete vytvořit test, kde každá otázka má 3 odpovědi. Máte však připraveno plno 

přiřazovacích otázek, které nabízejí odpovědí více (4, 5 nebo třeba 20 dvojic k přiřazení). 

Využitím tohoto nastavení počet odpovědí u jednotlivých otázek sjednotíte.

Ukázka využití omezení počtu odpovědí u přiřazovací otázky

1. Na záložce Výběr otázek rozbalte nabídku Omezení počtu odpovědí.

Nastavení omezení počtu odpovědí

2. Zaškrtněte, u kterého typu testových otázek chcete počet odpovědí omezit (např. 

přiřazovací otázka).

3. Pro zvolený typ testové otázky nastavte počet odpovědí. Bude-li mít testová otázka 

více odpovědí než je nastaveno, program náhodně vybere ze všech odpovědí pouze 

požadovaný počet odpovědí (pokaždé jiné).

1.1.2.3.5 Nastavení testu

Testu lze nastavit řadu parametrů:
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Záložka Nastavení parametrů testu

Nastavení pro generování variací

Seřadit otázky dle obtížnosti (nejlehčí na začátek) - otázky se v testu uspořádají dle 

obtížnosti. (Obtížnost otázek určíte nastavením počtu bodů při jejich 

přípravě v Knihovně výukových objektů). Tato možnost je využívána 

zejména při sestavování zátěžových testů.

Mixovat otázky odděleně (vzhledem k tem. celkům) - touto volbou určíte, zda se 

vybrané otázky při generování variace testu promíchají ze všech 

tematických celků mezi sebou nebo zda se otázky promíchají z každého 

tematického celku odděleně.

Nastavení pro elektronické testování

Počet otázek na stránku - určete počet otázek, které se zobrazí na jedné straně.

Časové omezení - zadejte čas (v minutách), během kterého budou muset studující test 

vypracovat při zkoušení na počítači. Po uplynutí časového limitu se test 

automaticky ukončí a vyhodnotí.

Zobrazit výsledek ihned po zodpovězení otázky - po zodpovězení otázky a klepnutí na 

tlačítko Další se zobrazí dialog se správnou odpovědí.

Povolit listování mezi otázkami - zaškrtnutím políčka umožníte studujícímu při 

testování na počítači návrat k již zodpovězeným otázkám.

Povolit hry - zaškrtnutím políčka umožníte studujícímu při testování přepnout testovou 

otázku do herního režimu.

Zobrazit celkové hodnocení - po ukončení a vyhodnocení testu se studujícímu zobrazí 

znovu celý test s jeho volbami a vyhodnocením správnosti.

Zobrazit podrobné výsledky k jednotlivým otázkám - zaškrtnutím umožníte, aby 

studující viděl vyhodnocené odpovědi v testu s uvedením správných 

odpovědí.
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1.1.2.3.6 Sestavení testu

Při sestavování testu vyberete ze své Knihovny tematické celky a určíte jakým způsobem a 

kolik testových otázek má program do testu zařadit.

Na následujícím schématu je znázorněno sestavování testu. Test je sestaven z několika 

tematických celků Přírodopisu.

Schéma sestavení testu

Pro srovnání uvádíme obrázek skutečné struktury tematických celků, ze kterých byl test 

sestaven:
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Struktura tematických celků v Knihovně, číslo napravo uvádí počet testových otázek 

uložených v tematickém celku

Tento test si můžete vyzkoušet v elektronické podobě na http://eduweb.dosli.cz.

1.1.2.4 Sestavení písemky

Sestavování učebního materiálu typu  Písemka probíhá v následujících krocích:

1. Založte nový učební materiál typu Písemka. Otevře se následující dialog:
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Okno sestavení učebního materiálu typu Písemka

2. Vyplňte Vlastnosti učebního materiálu - základní informace o vašem učebním 

materiálu.

3. Na záložce Výběr otázek klepněte na tlačítko  a vyberte tematický celek, ze 

kterého se do učebního materiálu budou vybírat otevřené otázky. 

4. Určete způsobu výběru otázek z tohoto tematického celku (náhodný výběr/přímý 

výběr) a určete počet vybraných otázek.

5. Na záložce Nastavení nastavte parametry učebního materiálu.

6. Uložte sestavený učební materiál .

Učební materiál typu Písemka nelze uložit, pokud neobsahuje žádné otázky - vraťte se na 

záložku Výběr otázek a zadejte počet náhodně vybraných otázek nebo otázky vyberte 

přímým výběrem.

1.1.2.4.1 Výběr tematických celků

Při založení nového učebního materiálu typu  písemka (také u písemné část výukového 

materiálu  Písemka + test a v kapitole "Otevřené otázky" výukového materiálu Učebnic

e) je záložka Výběr otázek prázdná. Nejprve určíme, ze kterých tematických celků se budou 

otázky vybírat.
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Záložka Výběr otázek

1. Klepněte na tlačítko Přidat tematický celek , ze kterého budete vybírat otázky do 

písemky.

2. Zobrazí se dialog, ve kterém vyberete tematický celek. Každý tematický celek, který 

obsahuje nějaké otevřené otázky, je označen tučně a v pravé část je zobrazen počet 

otázek v tomto tematickém celku. Pokud je u tematického celku zapsána nula, 

neobsahuje žádnou otázku a písemku z něj nelze sestavit!

Výběr tematického celku - červeně označen počet otázek v tematickém celku

Můžete však vybrat i tematický celek, který neobsahuje žádné otázky, ale zahrnuje 

podřízené tematické celky, které otázky obsahují. Z těchto podřízených tematických celků 

lze otázky vybírat náhodným výběrem.

3. Vyberte jeden tematický celek a klepněte na tlačítko Vybrat.
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4. Na záložce Výběr otázek se zobrazí název přidaného tematického celku a informace o 

vybraných otázkách (ty jsme zatím nevybrali). Tyto podrobnosti skryjete/zobrazíte 

tlačítkem  vedle názvu přidaného tematického celku.

5. Tímto způsobem můžete postupně přidat libovolné množství tematických celků. Jejich 

pořadí lze měnit tlačítky  a .

Nyní je potřeba určit, kolik otázek a jakým způsobem (náhodně, přímým výběrem) bude z 

vybraného tematického celku (příp. celků) vybíráno.

1.1.2.4.2 Náhodný výběr otázek

Náhodný výběr otázek znamená, že vy pouze určíte, kolik otázek z vybraného tematického 

celku má výukový materiál obsahovat (např. 5) a o zbytek se postará počítač. Program 

náhodně vybere (generuje) 5 otázek ze všech otázek v tomto tematickém celku obsažených - 

toto generování otázek probíhá před každým novým zobrazením daného výukového materiálu 

nebo před tiskem nových variací. 

Pro náhodný výběr otevřených otázek (postup je stejný pro výukový materiál typu  

Písemka, písemné část výukového materiálu  Písemka + test a kapitola "Otevřené otázky" 

výukového materiálu  Učebnice) - okno pro zadání počtu náhodně vybraných otázek 

vypadá takto:

Náhodný výběr (žlutě označen) otevřených otázek - počet náhodně vybraných otázek vyberete 

šipkami (červeně zakroužkováno). 
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Pokud v části Náhodný výběr zaškrtnete políčko "Vybrat také z podřízených tem. 

celků", pak program bude náhodně vybírat z otázek obsažených ve vybraném 

tematickém celku a všech jeho podcelcích.

1.1.2.4.3 Přímý výběr otázek

Přímý výběr otázek znamená, že přesně určíte, která otázka se v učebním materiálu vždy 

zobrazí nebo naopak, která tam nikdy nesmí být.

Při přímém výběru je u každé otázky přednastavena ikonka . Kliknutím na tuto ikonku 

přepnete stav otázky:

Přímý výběr - otázka se v materiálu vždy zobrazí.

Náhodný výběr - otázka může být v případě náhodného výběru zařazena do 

učebního materiálu.

Zakázáno zobrazení - otázka se v tomto učebním materiálu nesmí zobrazit.

 

Následující postup ukazuje přímý výběr otevřených otázek (postup je stejný pro učební 

materiál typu  Písemka, písemné část učebního materiálu  Písemka + test a kapitola 

"Otevřené otázky" učebního materiálu  Učebnice):

1. Na záložce Výběr otázek vyberte tematický celek, ze kterého budete otázky vybírat.

Přímý výběr otevřených otázek (žlutě zvýrazněno) a tlačítko pro upřesnění výběru (červeně 

zakroužkováno)
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2. Do učebního materiálu zařadíme 2 otázky přímým výběrem a dvě otázky zakážeme. 

Klepněte na tlačítko  v části Přímý výběr.

3. Vyberte 1 otázku a klepněte na její ikonku  - stav se přepne na ikonku   (otázka 

bude ve výuk. materiálu vždy zobrazena). Tento postup opakujte ještě u jedné 

otázky.

4. Vyberte jinou otázku a 2x (postupně) klepněte na její ikonku  - stav se přepne 

nejprve na ikonku   a pak na ikonku  (otázka se v testu nesmí nikdy objevit). 

Tento postup opakujte ještě u jedné otázky.

Čtyři otázky vybrané přímým výběrem (dvě vždy vybrány a dvě zakázány)

5. Výběr uložte klepnutím na tlačítko OK.

1.1.2.4.4 Nastavení učebního materiálu

Při sestavování učebního materiálu obsahujícího otevřené otázky můžete nastavit tyto 

parametry:

Záložka Nastavení parametrů písemky

Zobrazení částí otevřených otázek:

Výběr částí otázky, které se žákům zobrazí, provedete na záložce nastavení zaškrtnutím 
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příslušného políčka. Zobrazit lze zadání, návod, řešení a výsledek a libovolné jejich 

kombinace.

Které části jsou zobrazeny záleží na způsobu využití sestavovaného učebního materiálu a na 

vás.

Příklad:

Klasická písemka (desetiminutovka) - žáci uvidí pouze zadání.

Řešené příklady (např. v matematice) - žáci uvidí zadání + řešení + výsledek.

Příklady k zamyšlení (např. ve fyzice) - žáci uvidí zadání + návod. Apod.

V případě, že chcete na jednu stránku zobrazit více otázek, nastavte požadovaný počet v 

parametru Počet otázek na stránku.

Nastavení generátoru variací:

Mixovat otázky odděleně (vzhledem k tem. celkům) - touto volbou určíte, zda se 

vybrané otázky při generování variace testu promíchají ze všech 

tematických celků mezi sebou nebo zda se otázky promíchají z každého 

tematického celku odděleně.

1.1.2.5 Sestavení Písemka + test

Učební materiál typu  Písemka + test je sestaven ze dvou částí (kapitol) - jedna je testová 

(obsahuje testové otázky a sestavuje se stejně, jako učební materiál typu Test) a druhá je 

písemková (obsahuje otevřené otázky a sestavuje se stejně, jako učební materiál typu 

Písemka). Sestavování probíhá v následujících krocích:

 

1. Založte nový učební materiál typu Písemka + Test. Otevře se následující dialog:
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Okno sestavení učebního materiálu typu Písemka + Test

2. Vyplňte Vlastnosti učebního materiálu - základní informace o vašem materiálu.

Písemková část

3. Přepněte se na kapitolu  1. Písemná část - v části Nastavení kapitoly můžete 

změnit název a přidat libovolnou poznámku. Další postup je stejný jako při 

sestavování učebního materiálu typu Písemka.

Písemková část učebního materiálu - výběr otázek

4. Na záložce Výběr otázek klepněte na tlačítko  a Vyberte tematický celek, ze 

kterého se do učebního materiálu budou vybírat otevřené otázky. 

5. Určete způsobu výběru otázek z tohoto tematického celku (náhodný výběr/přímý 

výběr) a určete počet vybraných otázek.
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Kapitola, která neobsahuje žádné otázky, je v seznamu červeně zvýrazněna. Jakmile do 

kapitoly přidáte tematický celek a určíte počet otázek (náhodným nebo přímým 

výběrem), kapitola v seznamu změní barvu na černou a v závorce se objeví počet otázek 

v této kapitole.

6. Na záložce Nastavení upravte parametry kapitoly (které části otevřené otázky mají 

být studujícím zobrazeny).

Testová část

7. Přepněte se na kapitolu 2. Testová část - v části Nastavení kapitoly můžete změnit 

název a přidat libovolnou poznámku. Další postup je stejný jako při sestavování 

učebního materiálu typu Test.

Testová část učebního materiálu - nastavení testu

8. Na záložce Výběr otázek klepněte na tlačítko  a Vyberte tematický celek, ze 

kterého se do testu budou vybírat otázky. 

9. Určete způsobu výběru otázek z tohoto tematického celku (náhodný výběr/přímý 

výběr) a určete počet vybraných otázek.

10. Na záložce Nastavení nastavte parametry testu.

Pořadí kapitol můžete změnit - vybranou kapitolu můžete přesunout nahoru/dolů tlačítky  

11. Nakonec uložte celý sestavený učební materiál tlačítkem .
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Učební materiál nelze uložit, pokud některá kapitola neobsahuje žádné otázky (ať už 

testové nebo otevřené) - prázdná kapitola je v seznamu červeně zvýrazněna a v závorce 

má uvedený počet otázek (0). Vraťte se na tuto kapitolu, zobrazte záložku Výběr otázek a 

zadejte počet náhodně vybraných otázek nebo otázky vyberte přímým výběrem.

1.1.2.6 Sestavení Učebnice

Učební materiál typu  Učebnice je komplexním materiálem, který může obsahovat 

libovolné výukové objekty z vaší knihovny. Obsah učebního materiálu typu učebnice je 

rozdělen do kapitol , kterých může být libovolný počet.

 - kapitola může obsahovat  učební texty včetně  

poznámek (pro studenty, učitele a souhrn učiva) a přiložené 

 soubory - vše nebo jen něco z jednoho tematického 

celku.

 - kapitola obsahuje 1 a více  otevřených otázek z libovolného 

počtu tematických celků, které se vybírají automaticky nebo přímým 

výběrem (podobně jako sestavení učebního materiálu typu Písemka)

 - kapitola obsahuje test, který se sestavuje z  testových otázek 

stejně jako samotný učební materiál Test.

Sestavování učebního materiálu typu  Učebnice probíhá v následujících krocích:

1. Založte nový učební materiál typu Učebnice. Otevře se následující dialog:
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Úvodní dialog při sestavování učebního materiálu typu učebnice

2. Vyplňte Vlastnosti učebního materiálu - základní informace o vašem materiálu.

Přidání nové kapitoly

3. Novou kapitolu přidáte klepnutím na tlačítko Nová kapitola a vyberete její typ.

4. Ve sloupci Obsah učebního materiálu (na obrázku níže označen červeně) se objeví 

pole označené ikonou nově vložené kapitoly ( ). U kapitoly typu "Text..." 

 se nejprve zobrazí dialog pro výběr tematického celku - viz kapitola "Specifika 

textové kapitoly".
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Sestavení učebnice - červeně označen obsah učebnice s kapitolami, žlutě detail kapitoly.

5. V pravé části okna (na obrázku výše označeno žlutě) je zobrazen detail kapitoly. 

Každá kapitola má svůj název (slouží jako nadpis kapitoly) a můžete doplnit i 

poznámku.

 kapitola Otevřené otázky se sestavuje stejně, jako učební materiál Písemka a má 

svá specifická nastavení.

 kapitola Testové otázky se sestavuje stejně jako učební materiál Test má svá 

specifická nastavení.

 kapitola Text,  poznámky a soubory má také svá specifika.

6. Postupně přidejte další kapitoly, až bude váš učební materiál hotov.

7. Nakonec uložte celý sestavený učební materiál tlačítkem .

Učební materiál nelze uložit, pokud některá kapitola neobsahuje žádné otázky (ať už 

testové nebo otevřené) - prázdná kapitola je v seznamu červeně zvýrazněna a v závorce 

má uvedený počet otázek (0). Vraťte se na tuto kapitolu, zobrazte záložku Výběr otázek a 

zadejte počet náhodně vybraných otázek nebo otázky vyberte přímým výběrem.

1.1.2.6.1 Obsah učebnice

Obsah je přehledné řazení jednotlivých částí (kapitol) učebního materiálu typu Učebnice. Po 

přidání nové kapitoly se automaticky v obsahu zobrazí ikonka kapitoly (a jakmile zadáte 

název kapitoly, zobrazí se v obsahu i ten).

Práce s obsahem
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přidání/odstranění kapitoly

změna pořadí - přesun kapitoly nahoru/dolů

skrytí pole "Vlastnosti učebního materiálu" - získáte tak více místa na pracovní 

ploše

změna velikosti ikon kapitol

automatické číslování kapitol

zobrazení/skrytí stylů nadpisů kapitol

Kapitoly můžete ve svém učebním materiálu přesunovat nejen nahoru a dolů, ale také je 

můžete podřadit jiné kapitole a vytvořit si tak přehlednou stromovou strukturu obsahu (viz 

obrázek). Podřazení kapitoly provedete tažením myší spolu se stisknutým tlačítkem Shift.

Stromová struktura v obsahu učebnice - je použito automatické číslování a kapitoly mají velké 

ikony.
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Pokud jste si při přípravě výukových objektů číslovali jednotlivé tematické celky, můžete 

nyní čísla z názvů kapitol jednoduše odstranit. Klikněte pravým tlačítkem myši na 

nadřazenou kapitolu a klikněte na "Odstranit číslování z názvů kapitol". Číslování se 

odstraní z vybrané i všech podřazených kapitol. Tímto způsobem postupně odstraňte 

číslování ze všech názvů kapitol.

Druhou možností je smazat číslování přímo z názvů kapitol v Nastavení kapitoly.

POZOR: Pokud chcete zrušit automatické číslování kapitol ve vašem učebním materiálu, 

vypněte  automatické číslování. Číslování kapitol lze také vypnout před tiskem 

materiálu.

1.1.2.6.2 Styly kapitol

Jednotlivé nadpisy kapitol, které vidíte zobrazené v obsahu učebního materiálu, mají 

přidělené styly. Tyto styly jsou využity při tisku a procházení učebních materiálů a slouží k 

lepší orientaci zejména ve složitěji větvených učebních materiálech. V programu jsou 

předdefinované výchozí styly, které můžete snadno změnit.

Pomocí tlačítka  můžete přepnout zobrazení obsahu učebnice se styly nebo bez nich. Na 

následujících obrázcích je zobrazen obsah téhož učebního materiálu - první bez zobrazených 

stylů, druhý se zapnutými styly. (Z důvodu omezeného prostoru na obrazovce je lepší 

pracovat s vypnutým zobrazením stylů a zapnout je jen pro kontrolu nastavení stylů).

a)    b) 
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Obsah a) bez stylování a b) se zapnutým zobrazením nastavených stylů

Změna stylů

Pokud se vám předdefinované (výchozí) styly nadpisů kapitol nelíbí, můžete je snadno 

změnit. Klepněte na ikonu pro otevření dialogového okna Nastavení stylů kapitol  (v pásu 

karet ve skupině Zobrazit).

V dialogu přehledně vidíte nastavení stylů jednotlivých kapitol. Po klepnutí na konkrétní 

nadpis se v dolní části okna zobrazí nastavení parametrů písma a kapitoly. Tato nastavení 

můžete pro každou úroveň nadpisu libovolně změnit.

Po úpravě všech stylů uložte nové nastavení:

upravené styly se uloží a použijí pouze pro daný učební materiál. 

upravené styly se uloží jako výchozí styly a budou použity pro všechny nově 

sestavené učební materiály. 

Klepnutím na toto tlačítko přepíšete stávající výchozí styly - k původnímu stavu se již 

nelze vrátit!

Načtení výchozích stylů

Učební materiály vytvořené dříve, než si vytvoříte a uložíte své vlastní výchozí styly, 

které chcete používat ve všech materiálech, jsou uloženy s původními styly. Pokud je 

chcete rychle upravit, klepněte na tlačítko Načíst výchozí styly - všechny nadpisy se 

nastaví do výchozího nastavení.
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1.1.2.6.3 Specifika textové kapitoly

Kapitola  Text, poznámky a soubory má svá specifika. Tato kapitola může obsahovat 

výukový objekt typu  učební text,  poznámku pro studující, poznámku pro učitele a 

shrnutí a také přiložené  soubory.

1. Po klepnutí na tlačítko  a výběru kapitoly   Text, poznámky a soubory se 

zobrazí dialog pro výběr tematického celku se seznamem dostupných tematických 

celků.

Výběr tematického celku - učebního textu a poznámek

2. Vyberte tematický celek, který obsahuje požadovaný výukový objekt (učební text, 

poznámku pro učitele nebo studenty, soubor). Tučně jsou zvýrazněny ty tematické 

celky, které obsahují nějaký výukový objekt a díky symbolům  rychle vidíte, 

jaký typ výukových objektů daný tematický celek obsahuje (učební text, zápis do 

sešitu, poznámka pro studenty, poznámka pro učitele), číslo znázorňuje počet 

souborů. (Symboly    jsou pouze informační, výběr konkrétního výukového 

objektu ze zvoleného tematického celku provedete až v dalším kroce.)

Textová kapitola je jedinou částí učebnice, které nemusíte přiřadit žádný tematický celek 

(klepnutím na tlačítko Nevybírat žádný). Můžete vyplnit např. pouze nadpis a poznámku 

a takto si vytvořit informační stránku o autorovi vašeho učebního materiálu.
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Zaškrtnutím políčka Přidat včetně podřízených tem. celků vložíte do učebnice vybraný 

tematický celek a všechny jeho podřízené tematické celky najednou. Navíc zůstane 

zachována stromová struktura tematických celků.

3. Zadejte název této textové části vaší učebnice - ten bude sloužit jako nadpis kapitoly. 

Do pole Název se automaticky vepíše název zvoleného tematického celku. Tento 

předdefinovaný název můžete ponechat, upravit nebo zcela změnit.

Pokud jste si tematické celky v knihovně číslovali (jinak se řadí podle abecedy), bude do 

názvu kapitoly převzat název tematického celku i s číslováním. To můžete jednoduše 

smazat v poli Název kapitoly. Jestliže přidáváte více tematických celků najednou 

(vybraný včetně podřízených), můžete snadno číslování odstranit ze všech kapitol 

najednou:

Klepněte pravým tlačítkem myši na název nadřazené kapitoly v obsahu a pak klepněte na 

"Odstranění číslování z názvů kapitol".

POZOR: Pokud některá z podkapitol číslování neobsahuje, bude odstraněno z jejího 

názvu první slovo!

POZOR: Každý učební materiál má možnost svého vlastního číslování kapitol - to 

nesouvisí s názvem kapitoly ani tematického celku a automaticky se přepočítává (např. 

při přesunu kapitoly v rámci výukového materiálu). Číslování kapitol zapnete/vypnete v 

záhlaví okna učebního materiálu.

 

4. Určete, pokud je k dispozici více možností, které části tematického celku se zobrazí - 

zaškrtnutím příslušných políček (např. Učební text).
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Výběr, které výukové objekty se v kapitole zobrazí - žlutě ohraničený je výběr souborů.

Přidání souboru

Obsahuje-li tematický celek nějaké soubory, zobrazí se jejich seznam (žlutě ohraničeno). 

Pomocí zaškrtávacích políček vyberte ty soubory, jež mají být součástí vašeho učebního 

materiálu.
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1. Společné ovládací prvky systému

OBSAH KAPITOLY :
Pás karet
Seznam záznamů
Práce v seznamu záznamů
Práce s detailním záznamem

MOTIVACE:
Přestože jsou funkce programu velmi různorodé, ovládací prvky 
zůstávají stejné a prolínají se celým procesem přípravy vzdělávacích 
materiálů. Podrobněji se seznámíte s možnostmi filtrování a seskupování 
záznamů, které využijete nejen při práci s výsledky zkoušení.

CÍL:
Práce se seznamy záznamů
Filtrování a seskupování záznamů
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1.1 Popis dialogu

Většina oken programu EduBase je rozdělena na 3 části - pás karet, seznam záznamů a 

detail označeného záznamu.

Okno Knihovny tematických celků

Pás karet je sada příkazů (tlačítek a dalších ovládacích prvků), pomocí kterých se pracuje se 

seznamem záznamů.

Seznam záznamů umožňuje přehledné zobrazení všech navedených záznamů ve stromové 

struktuře. Se záznamy lze libovolně pracovat.

Záznam je souhrn všech informací o jednom objektu (např. tematickém celku, testové otázce, 

osobě, apod.). Charakter informací je dán jednotlivými položkami. V seznamu záznamů se 

pro přehlednost zobrazují pouze některé položky, ostatní si prohlédnete v detailu záznamu. 

Detail zobrazuje všechny položky jednoho záznamu, který vyberete kliknutím na záznam v 

seznamu záznamů.  

Položka reprezentuje jednu konkrétní informaci o daném objektu (např. jméno zaměstnance, 

IČO, RČ studenta, učební text, odpověď v otázce ...).

1.1.1 Pás karet

Pás karet je ovládací prvek, který seskupuje různé nástroje a příkazy podle úkolů. Cílem je 

rychlejší a intuitivnější práce s programem. Každá karta obsahuje všechny příkazy týkající se 

určité činnosti (např. vkládání) nebo oblasti (např. Tabulka). Všechny funkce jsou tedy 

okamžitě k dispozici. Neaktivní funkce jsou skryty a zobrazují se podle aktuální činnosti 

uživatele.
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Pás karet

Červěně je označena Karta  (např. Domů).

Žlut ě je označena Skupina úkolů (např. Písmo).

Zeleně je označen Příkaz - tzn. tlačítko, nabídka nebo editační pole (na obrázku např. 

nabídka velikostí písma).

Kliknutím na název karty zminimalizujete pás karet a získáte tak větší prostor pro práci. 

Stejným způsobem pás karet opět vyvoláte.

Zminimalizovaný pás karet - pro větší pracovní prostor

Pokud nějaký příkaz neumíte na kartách najít, zkuste použít ikonu pro otevření 

dialogového okna  (je umístěna vedle názvu některých skupin - viz např. skupina 

"Odstavec"), kde najdete další možnosti související s danou skupinou.

1.1.2 Seznam záznamů

Seznam záznamů se skládá z řádků, které tvoří jednotlivé záznamy, a sloupců, které jsou dány 

jednotlivými položkami záznamů.
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Seznam záznamů (výsledky zkoušení) - popis je dále v textu

Záhlaví sloupce zachycuje název položky, kterou je sloupec tvořen, a umožňuje práci se 

záznamy (seřazení, seskupení, filtrování).

Pole "Seskupit podle..." - prostor pro přetažení názvu sloupce ze záhlaví. Podle tohoto 

sloupce se záznamy seskupí. 

Zápatí sloupce umožňuje zobrazení různých statistických údajů (např. počet, průměr, apod.). 

(Na obrázku je zachycena statistika Počet = 75 ve sloupci Název.)

Podrobný popis, jak pracovat se seznamy a jak záznamy zpracovávat naleznete v 

samostatných kapitolách "Práce se seznamy".

1.1.2.1 Navigace a práce se záznamem

Pro snadnou navigaci (pohyb mezi záznamy) a práci s jednotlivými záznamy jsou určeny tyto 

nástroje:

přesun na první záznam,

přesun o jeden záznam zpět,

přesun o jeden záznam vpřed,

přesun na poslední záznam,

opětovné načtení všech záznamů v seznamu,

záložka (bookmark) - označení záznamu,

rychlý přesun na záznam označený záložkou,

nastavení podmínek filtrování,
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uložení provedených změn,

stornování provedených změn,

zahájení editace.

1.1.2.2 Záhlaví sloupce

V záhlaví sloupce je uveden název položky, která je ve sloupci zobrazena - např. 

.

Klepnutím na název sloupce se záznamy abecedně seřadí dle vybraného sloupce - zobrazí 

značka , že záznamy jsou řazeny vzestupně. Opětovným klepnutím změníte směr šipky  a 

tím seřazení záznamů vzestupně/sestupně.

Při najetí kurzorem myši na název sloupce v záhlaví se zobrazí tlačítko  filtrování. 

Klepnutím na toto tlačítko rozbalíte nabídku umožňující filtrování záznamů.  

Klepnutím pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce rozbalíte nabídku, která umožňuje 

rozmanitou práci se záznamy v seznamu: 
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Nabídka práce se seznamem záznamů

Seřadit vzestupně - všechny záznamy se seřadí abecedně nebo numericky vzestupně. 

Seřadit sestupně - všechny záznamy se seřadí abecedně nebo numericky sestupně.  

Seskupit podle tohoto pole - jednotlivé záznamy se rozdělí do skupin podle dané položky.  

Pole "Seskupit podle" - zobrazí pole, které umožňuje jednoduché seskupování záznamů 

podle jednotlivých položek.  

Zápatí - zobrazí zápatí sloupců.  

Zápatí skupiny - zobrazí zápatí jednotlivých skupin.  

Odstranit tento sloupec - vybraný sloupec se skryje a nebude zobrazen v seznamu záznamů.  

Výběr sloupců - otevře nabídku, ze které můžete myší do záhlaví přetáhnout sloupce, jež 

chcete zobrazit v seznamu záznamů.  

Zarovnat (doleva, doprava, na střed) - údaje v daném sloupci se zarovnají zvoleným 

způsobem.  

Přizpůsobit sloupec - daný sloupec přizpůsobí svou šířku uloženým údajům.  

Přizpůsobit všechny sloupce - šířka všech sloupců se optimálně přizpůsobí záznamům. 

Automatická šířka - výška jednotlivých záznamů se optimálně přizpůsobí obsahu tak, aby 

vždy byl vidět celý obsah.

Obnovit data - znovunačtení seznamu záznamů. 

Exportovat do - program uloží informace ze seznamu záznamů v jednom z vybraných 

formátů (text,html,excel):

text - jednotlivé záznamy jsou na zvláštním řádku a položky záznamu jsou 
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odděleny středníkem (tzv. csv formát), soubor lze prohlížet v Poznámkovém 

bloku, nebo s ním dále pracovat.

html - záznamy lze uložit jako webovou stránku a prohlížet libovolným 

internetovým prohlížečem.

excel - záznamy jsou uloženy do tabulky programu MS Excel.

Tisk - umožňuje vytisknout seznam záznamů v aktuálním nastavení (např. se zapnutým 

filtrováním).

1.1.2.3 Zápatí sloupce

Zápatí sloupce zobrazíte klepnutím pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce a v nabídce 

zvolíte položku Zápatí. Zápatí sloupce slouží k zobrazení informací o všech záznamech v 

jednotlivých sloupcích. 

Klepnutím pravým tlačítkem myši na zápatí sloupce (pod zvoleným sloupcem, se kterým 

chcete pracovat) zobrazíte nabídku několika statistik. 

Suma - vrátí součet všech hodnot ve sloupci. (Hodnota zaokrouhlená na 2 desetinná 

místa). 

Min  - vrátí nejmenší numerickou hodnotu daného sloupce. (MIN=hodnota). 

Max - vrátí největší numerickou hodnotu daného sloupce. (MAX=hodnota). 

Počet - vrátí počet zobrazených záznamů (řádků). (Hodnota bez desetinných míst). 

Průměr  - vrátí hodnotu aritmetického průměru všech hodnot ve sloupci. (AVG=hodnota). 

Nic - v zápatí není zobrazena žádná hodnota.

Statistiky suma, min, max a průměr lze použít pouze u sloupců, u nichž je to 

opodstatněné (např. položky typu číslo, čas, apod.). U ostatních položek je dostupná 

pouze statistika počet.
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Statistiky v zápatí sloupců

Použijete-li filtrování záznamů, budou se statistiky počítat pouze pro ty záznamy, které 

odpovídají zadaným požadavkům (filtru) a jsou zobrazeny v seznamu záznamů.

Pro skrytí zápatí sloupce klepněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce a v nabídce 

zvolte položku Zápatí.

1.1.2.4 Zápatí skupiny

Zápatí skupiny zobrazíte klepnutím pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce a v nabídce 

zvolíte položku Zápatí skupiny. Zápatí skupiny zachycuje statistické informace pro jednotlivé 

skupiny záznamů, které vznikly seskupováním záznamů. Zobrazuje se pod každou 

skupinou. 

Práce se zápatím skupiny je stejná, jako práce se zápatím sloupce.

Zápatí skupiny - výsledky seskupeny dle názvu testu
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Pro skrytí zápatí skupiny klepněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce a v nabídce 

opět zvolte položku Zápatí skupiny.

1.1.2.5 Tisk seznamu záznamů

Dialog Náhled tisku zobrazíte klepnutím pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce a v 

nabídce zvolíte položku Tisk. Tato funkce umožňuje vytisknout veškeré informace, které jsou 

právě zobrazeny v seznamu záznamů - vytištěný seznam bude vypadat stejně jako seznam na 

obrazovce.

Ukázka vytištěného seznamu záznamů

Náhled tisku lze ještě upravit klepnutím na tlačítko Navrhnout sestavu . 

Návrhář tiskové sestavy umožňuje jednoduše pozměnit např. co všechno se bude tisknout 

(záhlaví, zápatí, řádek filtru...) či vzhled sestavy a vytvořit nadpis sestavy.

Návrhář tiskové sestavy - tisk seznamu záznamů
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Klepnutím na:

nastavíte parametry tisku,

vytisknete sestavu,

vytisknete sestavu do DPF.

1.1.2.6 Práce se záznamem v seznamu záznamů

Činnosti spojené se záznamy lze rozdělit na:

1. Měnící jednotlivé záznamy:

- zadání nového záznamu,

- odstranění záznamu,

- úprava existujícího záznamu.

2. Využívající existující záznamy:

- označení (výběr) několika záznamů,

- vyhledávání záznamů,

- seřazení záznamů,

- seskupení záznamů,

- filtrování záznamů.

1.1.2.6.1 Zadání nového záznamu

Zadání nového záznamu lze provést několika způsoby:

- Klepnutím na tlačítko  případně jiné tlačítko označené zeleným symbolem + 

(situace se liší podle toho, kde se v programu právě nachazíte).

- Klávesovou zkratkou Ctrl + N.

Při zadávání nového záznamu se kurzor automaticky přesune do oblasti detailu záznamu. 

Zadejte požadované informace do příslušných polí - posun po polích proveďte tabulátorem 

nebo klepnutím na požadované editační pole. 

Popis ovládání jednotlivých ovládacích prvků v detailu záznamu je uveden v kapitole Práce s 

detailem záznamu.
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Nový záznam můžete uložit:

- Klepnutím na tlačítko .

- Klávesovou zkratkou Ctrl + S.

1.1.2.6.2 Úprava existujícího záznamu

Existující záznam lze libovolně upravovat. Program však neumožní změnu záznamu, dokud 

si ji uživatel sám nevyžádá. Změnu vybraného záznamu lze provést několika způsoby:

- Klepnutím na tlačítko  případně jiné tlačítko označené symbolem tužky (tlačítko se 

může lišit dle momentálně využívaných funkcí programu).

- Klávesovou zkratkou F2.

Při editaci záznamu se kurzor automaticky přesune do oblasti detailu záznamu. Změňte 

požadované informace v příslušných polích - posun po polích proveďte tabulátorem nebo 

klepnutím na požadované editační pole.

Upravený záznam můžete uložit:

- Klepnutím na tlačítko .

- Klávesovou zkratkou Ctrl + S. 

nebo můžete provedené úpravy stornovat a vrátit se k původnímu záznamu pomocí:

- Klepnutí na tlačítko .

- Klávesy Esc.

1.1.2.6.3 Odstranění záznamu

Odstranění vybraného záznamu lze provést několika způsoby:

- Klepnutím na tlačítko   případně  (tlačítko označené červeným symbolem 

"mínus").

- Klávesovou zkratkou Ctrl + Y.
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1.1.2.6.4 Výběr více záznamů

Výběr záznamů využijete tehdy, pokud chcete pracovat s několika záznamy najednou - např. 

potřebujete-li vytisknout informace o třech konkrétních osobách nebo je odstranit ze seznamu 

záznamů. Pro výběr více záznamů v seznamech tříd, studentů, apod. použijte následující 

postup:

1. Klepněte myší na záznam, který chcete označit (vybrat).

2. Stiskněte klávesu F8. Vybraný řádek se zbarví žlutě.

3. Stejně pokračujte s dalšími záznamy, které chcete mít ve výběru.

4. Proveďte potřebnou operaci (např tisk, odstranění, apod.).

Na následujícím obrázku jsou vybrány 3 záznamy.

Výběr více záznamů

Výběr záznamu se zruší, stisknete-li na vybraném záznamu znovu klávesu F8. Pro zrušení 

všech záznamů najednou stiskněte klávesy Shift + F8. Stejnou klávesovou zkratkou lze také 

označit všechny zobrazené záznamy (např. pomocí filtru nebo seskupení).

1.1.2.6.5 Přidání/odebrání sloupce v seznamu

V seznamu záznamů jsou zobrazeny pouze některé informace (sloupce). Někdy však 

potřebujete zobrazit více sloupců (např. při vyhledávání, filtrování, apod.), někdy jsou naopak 

informace v zobrazených sloupcích zbytečné a překážejí. 

Přidání dalšího sloupce do seznamu záznamů:

1. Klepněte pravým tlačítkem myši na záhlaví jakéhokoliv sloupce a rozbalte nabídku.
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2. Zvolte příkaz Výběr sloupců.

3. Z nabídky vyberte název sloupce, který potřebujete, a myší ho přetáhněte do záhlaví 

seznamu záznamů.

4. Zvolte umístění (je označeno dvěma zelenými šipkami), kde se nový sloupec zobrazí.

5. Pořadí sloupců lze změnit kdykoli - přetažením názvu sloupce v rámci záhlaví.

Přidání dalšího sloupce z nabídky

nebo:

U některých seznamů záznamů je k dispozici přímo tlačítko pro výběr dalších sloupců.

1. Kliknutím na * v levém horním rohu záhlaví zobrazíte nabídku sloupců.

2. Zaškrtnutím políčka před názvem sloupce určíte, který sloupec se v tabulce zobrazí.
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Výběr sloupců z nabídky

Odebrání nepotřebného sloupce ze seznamu záznamů:

1. Klepněte pravým tlačítkem myši na záhlaví jakéhokoliv sloupce a rozbalte nabídku.

2. Zvolte příkaz Výběr sloupců.

3. V seznamu záznamů vyberte sloupec, který nepotřebujete, a myší ho přetáhněte zpět do 

nabídky Výběr sloupců.

nebo:

1. Klepněte pravým tlačítkem myši na záhlaví odstraňovaného sloupce a rozbalte nabídku.

2. Zvolte příkaz Odstranit tento sloupec.

1.1.2.6.6 Vyhledávání záznamů

Pro rychlé vyhledání konkrétního záznamu ze seznamu využijte seznam záznamů. 

1. Zobrazte sloupec, podle kterého chcete vyhledat záznam. 

2. Seřaďte vybraný sloupec.

3. Klepněte na jakýkoliv záznam ve zvoleném sloupci. 

4. Začněte psát vyhledávanou informaci - kurzor se automaticky posunuje na záznamy 

začínající těmito písmeny, až se dostanete k vyhledávanému záznamu.

5. Dohledejte požadovaný záznam pomocí šipek nahoru a dolů.

1.1.2.6.7 Seřazení záznamů

Seřazení záznamů je způsob uspořádání záznamů vzestupně či sestupně. Seznam záznamů 

lze velmi jednoduše seřadit podle libovolného sloupce. 

1. Zvolte sloupec, podle kterého chcete záznamy v seznamu seřadit. Pokud není 

požadovaný sloupec v seznamu záznamů zobrazen, přidejte jej.

2. Klepněte na záhlaví zvoleného sloupce. Vedle názvu sloupce, podle kterého jsou 

záznamy seřazeny, se objeví prázdná šipka (otočená nahoru či dolů podle směru 

seřazení) 

3. Přepnutí mezi vzestupným/sestupným seřazením záznamů proveďte klepnutím na šipku 

.

Nebo:

1. Klepnutím pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce, podle kterého chcete záznamy 

seřadit, rozbalte nabídku.

Powered by EduBase

MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD
CZ.1.07/2.2.00/15.0463



Společné ovládací prvky systému16

2. Zvolte možnost Seřadit vzestupně nebo Seřadit sestupně.

Seřazení záznamů podle několika sloupců zároveň:

1. Zvolte sloupce, podle kterých chcete záznamy v seznamu seřadit. (Pokud není 

požadovaný sloupec v seznamu záznamů zobrazen, přidejte jej.) Promyslete si pořadí 

sloupců, v jakém se budou záznamy řadit.

2. Klepněte na záhlaví prvního zvoleného sloupce. Vedle názvu sloupce se objeví prázdná 

šipka a záznamy se setřídí.

3. Stiskněte klávesu Shift a klepněte na záhlaví dalšího zvoleného sloupce. Také vedle 

názvu tohoto sloupce se objeví prázdná šipka.

4. Přepnutí mezi vzestupným/sestupným seřazením záznamů proveďte podržením klávesy 

Shift a klepnutím na šipku .

1.1.2.6.8 Seskupení záznamů

Skupina je sada záznamů se společnými znaky, např. firmy z jednoho města nebo žáci jedné 

třídy. 

Seskupení záznamů umožňuje zobrazit příbuzné záznamy společně. Umožňuje např. 

snadnější vyhledávání nebo statistické vyhodnocení některých dat, apod.

Seskupení záznamů

Záhlaví skupiny obsahuje název skupiny a tlačítko /  , kterým lze rozbalit/ sbalit 

skupinu a tak zobrazit nebo skrýt záznamy, které jsou v ní obsaženy. 

Zápatí skupiny může obsahovat výpočty některých statistik.

1.1.2.6.8.1 Vytvoření skupin

Vytvoření skupin záznamů lze provést dvěma způsoby:
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Seskupení přetažením názvu sloupce

1. Pokud nevidíte na tabulkou záznamů pole "Seskupit dle" (pole s nápisem "Sem 

přetáhněte záhlaví sloupce..."), zobrazte si je - klepnutím pravým tlačítkem myši na 

záhlaví sloupce rozbalte nabídku a zvolte příkaz Pole "Seskupit dle". Nad záhlavím 

tabulky se zobrazí pole (na obrázku výše žlutě zvýrazněno). Pokud bylo pole "Seskupit 

dle" zobrazeno, kliknutím na příkaz Pole "Seskupit dle" jej skryjete.

2. Zvolte sloupec, podle kterého chcete záznamy seskupit.

3. Myší přetáhněte název (záhlaví) sloupce do pole "Seskupit dle". Dojde k seskupení 

záznamů.

4. Chcete-li seskupovat záznamy podle více kriterií, postupujte stejným způsobem a 

přetáhněte do pole "Seskupit dle" další záhlaví sloupců.

Nebo:

1. Zvolte sloupec, podle kterého chcete záznamy seskupit.

2. Klepněte pravým tlačítkem myši na záhlaví zvoleného sloupce, rozbalte nabídku a 

zvolte příkaz Seskupit podle tohoto sloupce.

3. Chcete-li seskupovat záznamy podle více kriterií, postupujte stejným způsobem a v 

záhlaví dalších sloupců opět zvolte příkaz Seskupit podle tohoto sloupce.
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Seskupení dle více sloupců najednou

Vytvořené skupiny záznamů lze jednoduše zrušit přetažením záhlaví sloupce z pole 

"Seskupit podle" zpět do záhlaví seznamu. 

1.1.2.6.9 Filtrování záznamů

Filtrování záznamů umožňuje zobrazit pouze ty záznamy, které splňují vámi zadané 

podmínky. Filtr  můžete použít například k zobrazení všech záznamů, které ve sloupci Název 

testu Prvouka. Všechny ostatní záznamy zůstanou v seznamu skryté a lze je opět jednoduše 

zobrazit zrušením filtru.

Filtrování záznamů

Sloupec, podle kterého jsou záznamy filtrovány, je označen ikonou . Šipka  zobrazuje, zda 

jsou záznamy ve sloupci řazeny vzestupně nebo sestupně.

Pokud použijete filtrování, zobrazí se v dolní části seznamu záznamů pole Filtrování, které 

obsahuje řadu ovládacích prvků a informací.

Pole Filtrování

- Klepnutím na tlačítko  zrušíte filtr

- Klepnutím na políčko  změníte zobrazení záznamů. Je-li políčko zaškrtnuté, jsou 

zobrazeny pouze ty záznamy, které odpovídají filtru. Je-li políčko prázdné, jsou 

zobrazeny všechny záznamy, ale filtr je stále aktivní.

- Pole Filtrování také informuje o typu filtru (Název materiálu = Prvouka)

- Tlačítko Upravit umožňuje nastavení složitějších filtrů.
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Základní pojmy

Jednoduchý filtr může mít např. tento tvar (obrázek je z dialogu Návrhář filtru ): 

1 - Pole, které se filtruje.

2 - Podmínka filtrování.

3 - Konkrétní hodnota, ke které se podmínka vztahuje.

Podmínka filtrování určuje, které záznamy filtrem projdou a které ne. Volba podmínky se 

provádí klepnutím na zvolenou podmínku v rozbalovací nabídce. Jednotlivé podmínky a 

jejich popis jsou uvedeny v kapitole Seznam dostupných podmínek. 

Logické operátory umožňují stanovit vztah mezi podmínkami, obsahuje-li filtr více 

podmínek. Jednotlivé operátory a jejich popis naleznete v kapitole Seznam logických 

operátorů.

1.1.2.6.9.1 Vytvoření filtru

Pro vytvoření filtru :

1. Zvolte sloupec, podle kterého chcete záznamy filtrovat.

2. Klepněte myší na tlačítko filtru , které se zobrazí v záhlaví zvoleného sloupce po 

najetí kurzorem.

3. Z nabídky vyberte podmínku filtru. Existují v podstatě 3 možnosti:

• (Vše) - zobrazeny budou všechny záznamy - není nastaven žádný filtr.

• (Vlastní...) - otevře se dialog Vlastní filtr, který umožní vlastní nastavení 

jednoduchého filtru obsahujícího až 2 podmínky.

• konkrétní hodnota - zobrazeny budou pouze záznamy, jejichž hodnota v daném 

sloupci je totožná se zvolenou hodnotou.

4. Chcete-li nastavit filtrování podle dalšího sloupce, pokračujte opět klepnutím na 

tlačítko  v dalším sloupci a volbou podmínky z nabídky.

Pokud toto jednoduché filtrování nesplňuje vaše požadavky, vyberte možnost Vlastní v 

nabídce Filtrování. Otevře se dialog Návrhář filtru ,  který umožňuje vytvoření speciálních a 

složitějších podmínek filtrování.
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Nabídka možností filtrování

PŘÍKLAD: Potřebujete zobrazit všechny studenty z třídy 2.A, kteří test absolvovali ve dnech 

8. a 9. 4. 2013.

1. Klepněte na tlačítko  v záhlaví sloupce Třída.

2. Z nabídky zvolte konkrétní hodnotu 2.A.

3. V seznamu záznamů zůstanou všichni studenti z 2.A.

4. Klepněte na tlačítko  v záhlaví sloupce Datum zkoušení.

5. Z nabídky zvolte konkrétní hodnotu 8. 4. 2013 a poté hodnotu 9. 4. 2013.

6. V seznamu záznamů zůstanou pouze výsledky studentů, kteří patří do třídy 2.A a test 

vykonali ve dnech 8. a 9. 4. 2013.

1.1.2.6.9.1.1 Vlastní filtr

Dialog Vlastní filtr  zobrazíte klepnutím pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce, který 

chcete filtrovat, a volbou příkazu Vlastní.

Vlastní filtr umožňuje nastavení až dvou podmínek filtrování a využití operátorů A a NEBO.

Powered by EduBase

MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD
CZ.1.07/2.2.00/15.0463



Společné ovládací prvky systému21

Vlastní filtr

Podmínky, které lze při filtrování využít, jsou popsány v Seznamu dostupných podmínek.

Při zadávání konkrétní hodnoty dbejte na správné zadávání malých a velkých písmen.

Zadáte-li do Filtru "Město je rovno OPAVA", neprojde touto podmínkou záznam, který 

obsahuje v poli Město hodnotu "Opava".

Logické operátory umožňují určit vztah mezi dvěma podmínkami a jejich popis je uveden v 

Seznamu operátorů. 

Podmínky lze stanovit pouze pro ten sloupec, ve kterém je nabídka Vlastní filtr spuštěna. 

Chcete-li záznamy filtrovat podle více sloupců, filtrujte je nejprve podle jednoho sloupce a 

poté použijte tlačítko Upravit v poli Filtrování (v dolní části seznamu záznamů). Otevře se 

dialog Návrhář filtru .

PŘÍKLAD 1: Chcete zobrazit studenty, kteří bydlí v Ostravě nebo Opavě. 

1. Klepněte na šipku  ve sloupci Město a z nabídky zvolte Vlastní...

2. V prvním řádku vyberte klepnutím na šipku v poli Výběr podmínek podmínku je rovno.

3. V poli zadání konkrétní hodnoty zadejte hodnotu Ostrava (pozor na velká/malá 

písmena!).

4. Zvolte operátor NEBO.

5. V druhém řádku vyberte podmínku je rovno.

6. Zadejte hodnotu Opava.

7. Klepněte na tlačítko OK.

1.1.2.6.9.1.2 Návrhář filtru

Návrhář filtru  je dialog, který umožňuje vytvářet složité podmínky pro filtrování záznamů 

podle několika sloupců. Zobrazíte ho klepnutím na tlačítko Upravit v panelu filtru 

(podmínkou je, že jste si již vytvořili základní filtr).
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Návrhář filtru

Jeden řádek filtru je jedna podmínka. Postupně lze přidat několik podmínek. Ve výše 

uvedeném obrázku jsou zobrazeny tyto informace:

Název materiálu - název sloupce, který se filtruje.

je rovno - výběr podmínky

Prvouka - zadání konkrétní hodnoty

A - výběr logického operátoru.

Úprava stávající podmínky v dialogu Návrhář filtru

1. Klepněte na zeleně zvýrazněný název sloupce. Otevře se nabídka všech dostupných 

polí, podle kterých lze záznamy filtrovat.

2. Klepnutím zvolte jedno pole.

3. Klepněte na červeně zvýrazněnou podmínku filtrování. Otevře se nabídka všech 

dostupných podmínek.

4. Klepnutím zvolte jednu podmínku.

5. Klepněte na modře zvýrazněnou hodnotu. Text se změní v editační políčko, ve kterém 

lze přepsat stávající hodnotu na požadovanou.

Přidání další podmínky 

1. Klepněte na "Stiskněte tlačítko pro přidání nové podmínky". (Nebo: Klepněte na 

tlačítko  a zvolte možnost Přidat podmínku.)

2. Upravte novou podmínku podle předchozího postupu.
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3. Podobným způsobem postupně přidávejte a upravte požadovaný počet podmínek.

4. Klepnutím na operátor (na obrázku A) otevřete nabídku. Vyberte logický operátor, který 

určí vztah mezi zadanými podmínkami.

Odstranění podmínky

1. Klepněte na tlačítko  před podmínkou, kterou chcete odebrat.

2. Zvolte možnost Odstranit řádek.

Pro vytvoření složitějšího filtru je někdy nutné rozdělit podmínky do skupin. Dokončený filtr 

si můžete uložit pro pozdější použití.

1.1.2.6.9.1.2.1 Skupiny podmínek

Návrhář filtru umožňuje rozdělovat podmínky do skupin, v nichž pak lze používat odlišné 

operátory. V rámci jedné skupiny lze přidávat a odebírat podmínky způsobem popsaným v 

kapitole Návrhář filtru.

Přidání skupiny:

1. Klepněte na tlačítko  nebo . (Podmínky a skupiny tvoří systém úrovní. Zvolte 

proto to tlačítko, které je nadřazené požadované úrovni. )

2. Zvolte možnost Přidat skupinu.

Odstranění skupiny: (Pozor, skupina bude odstraněna i se všemi podmínkami, které 

obsahuje!)

1. Klepněte na tlačítko  před podmínkou, kterou chcete odebrat.

2. Zvolte možnost Odstranit řádek.
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1- Logický operátor pro jednotlivé skupiny filtru.

2 - Logický operátor pro podmínky v rámci první skupiny.

3 - Skupina obsahující 2 podmínky, mezi kterými platí vztah NEBO.

PŘÍKLAD: Chcete zobrazit záznamy pracovníků, kteří jsou z Ostravy nebo Opavy a jejich 

příjmení začíná písmenem P a končí písmenem k. Zároveň však chcete mít mezi záznamy pana 

Nováka.

(Obrázek zachycuje výsledný vzhled filtru v dialogu Návrhář filtru.) 

1. V seznamu pracovníků vytvořte jakýkoliv jednoduchý filtr (např. příjmení=Novák).

2. Klepněte na tlačítko  v dolní části seznamu - otevře se dialog Návrhář filtru.

3. Klepnutím na tlačítko  a volbou Odstranit řádek odstraňte podmínku Příjmení je 

rovno Novák.

4. Klepněte na tlačítko  a zvolte Přidat skupinu.

5. Upravte automaticky vytvořenou podmínku na tvar: Město je jako Ostrava%..

6. Klepněte na tlačítko  před skupinou a zvolte Přidat podmínku.

7. Upravte automaticky vytvořenou podmínku na tvar: Město je jako Opava%..

8. Upravte logický operátor v rámci skupiny - klepnutím otevřete nabídku a zvolte NEBO 

(Ostrava NEBO Opava).

9. Způsobem popsaným v bodu 4 přidejte novou skupinu.

10. Upravte automaticky vytvořenou podmínku na tvar: Příjmení je jako P%k.

11. Do druhé skupiny přidejte další podmínku (viz bod 6).

12. Upravte automaticky vytvořenou podmínku na tvar: Příjmení je rovno Novák.

13. Upravte logický operátor v rámci druhé skupiny - klepnutím otevřete nabídku a zvolte 

NEBO.
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14. Upravte logický operátor v rámci celého filtru - klepnutím otevřete nabídku a zvolte A 

(osoba je z daného města A má určité příjmení)

15. Klepnutím na tlačítko OK použijete filtr. Případně můžete filtr uložit pro případ 

pozdějšího použití klepnutím na tlačítko Uložit jako...

POZN: Body 1-3 lze nahradit klepnutím na tlačítko , kterým otevřete prázdný návrhář 

filtru. Dále postupujte podle bodů 4-15. 

1.1.2.6.9.1.2.2 Uložení a načtení filtru

Víte-li, že některý složitější filtr budete používat častěji, můžete ho uložit na disk a později 

jednoduše použít.  

Uložení filtru:  

1. Pomocí Návrháře filtru vytvořte jednotlivé podmínky filtru.

2. Klepněte na tlačítko Uložit jako...

3. Zadejte název filtru (přípona je .flt) a umístění souboru na disku (příp. jiném médiu).

Načtení filtru:  

1. Klepněte na tlačítko , kterým otevřete prázdný návrhář filtru.

2. Klepněte na tlačítko Otevřít...

3. Najděte požadovaný filtr a klepněte na tlačítko Otevřít.

1.1.2.6.9.2 Seznam dostupných podmínek

Při rozbalení nabídky dostupných podmínek mohou být zobrazeny pouze ty podmínky, které 

umí s daným polem pracovat.
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Přehled dostupných podmínek filtru

Podmínky dostupné v dialozích Vlastní filtr  i Návrhář filtru :

• je rovno - vrátí záznamy, kde je hodnota ve zvoleném sloupci totožná s hodnotou 

zadanou ve filtru.

 PŘÍKLAD:Město je rovno Ostrava - vrátí pouze záznamy, kde je město Ostrava, ale ne 

např. Ostrava 4.

• není rovno - vrátí záznamy, kde je hodnota ve zvoleném sloupci odlišná od hodnoty 

zadané ve filtru.

• je menší než - vrátí záznamy, kde je hodnota ve zvoleném sloupci menší než hodnota 

zadaná ve filtru.

 Lze použít i pro textové hodnoty. PŘÍKLAD:Město je menší než D - vrátí záznamy, kde 

město začíná písmeny A,B,C

• je menší nebo rovno - vrátí záznamy, kde je hodnota ve zvoleném sloupci menší nebo 

rovna hodnotě zadané ve filtru.

• je větší než - vrátí záznamy, kde je hodnota ve zvoleném sloupci větší než hodnota 

zadaná ve filtru.

• je větší nebo rovno - vrátí záznamy, kde je hodnota ve zvoleném sloupci větší nebo 

rovna hodnotě zadané ve filtru.

• je jako - vrátí záznamy, kde je hodnota ve zvoleném sloupci podobná hodnotě zadané 

ve filtru.

• není jako - vrátí záznamy, kde je hodnota ve zvoleném sloupci jiná než hodnota zadaná 

ve filtru.
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• je prázdný - vrátí záznamy, které ve zvoleném sloupci nemají zadanou žádnou 

hodnotu.

• není prázdný - vrátí záznamy, které ve zvoleném sloupci obsahují jakoukoliv hodnotu.

Podmínky dostupné pouze v dialogu Návrhář filtru :

• je mezi - vrátí záznamy, které ve zvoleném sloupci obsahují hodnotu nacházející se v 

zadaném rozmezí.

 Lze použít i pro textové hodnoty. PŘÍKLAD: Příjmení je mezi A a D - najde osoby s 

příjmením začínajícím na A, B, C a D.

• není mezi - vrátí záznamy, které ve zvoleném sloupci neobsahují hodnotu nacházející se 

v zadaném rozmezí.

• je v - vrátí záznamy, které ve zvoleném sloupci obsahují některou z hodnot zadaných ve 

filtru. Další hodnoty můžete do filtru vložit klepnutím na tlačítko +.

 PŘÍKLAD:  - vrátí záznamy osob, 

které mají některé z příjmení uvedených modře v seznamu.

• není v - vrátí záznamy, které ve zvoleném sloupci neobsahují některou z hodnot 

zadaných ve filtru. Další hodnoty můžete do filtru vložit klepnutím na tlačítko +.

1.1.2.6.9.3 Seznam logických operátorů

Operátory, které lze použít v dialozích Vlastní filtr  i Návrhář filtru :

logické A - filtru odpovídají pouze ty záznamy, pro které platí všechny podmínky 

současně (průnik množin).

logické NEBO - filtru odpovídají všechny záznamy, pro které platí alespoň jedna z 

daných podmínek (součet množin).

Operátory, které lze využít pouze v dialogu Návrhář filtru :

logické ne A - filtru odpovídají pouze ty záznamy, pro které neplatí ani jedna ze 

stanovených podmínek (doplněk průniku množin).

logické ne NEBO - filtru odpovídají pouze ty záznamy, pro které neplatí alespoň jedna 

ze stanovených podmínek (doplněk součtu množin).

Logické operátory
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1.1.3 Práce s detailem záznamu

Detail vybraného záznamu se zobrazuje v pravé části okna programu. Obsahuje podrobný 

popis zvoleného záznamu ze seznamu záznamů (vlevo) - informace jsou uvedeny v editačních 

polích několika druhů. Existující záznam lze snadno editovat. 

Klasické editační pole

Klepnutím do pole (v poli se objeví blikající kursor) můžete začít zadávat nový či upravovat 

existující text v položce. Při editaci lze použít pouze přednastavený font a velikost písma. (V 

obrázku níže vyznačeno červeně.) 

Editační pole s rozšířenými možnostmi

Některá pole jsou na pravé straně označena editačním tlačítkem  (v obrázku zeleně 

zakroužkováno), které otevře editor textu umožňující psaní složitějšího textu. Pro rychlou 

změnu stylu písma (tučné, kurzíva, podtržené, horní a dolní index) můžete použít běžné 

klávesové zkratky (Ctrl + B, I, U, H, D). 

Po klepnutí na tlačítko  v pravém horním rohu editačního pole (nebo stisknutím klávesy 

F2)se otevře dialog Editor textu umožňující využít více možností psaní textu (změna písma, 

velikosti, barvy, použití odstavce, odrážek, vložení tabulky, obrázku atd.).

Editační pole s číselnou hodnotou
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Editační pole, které obsahuje číselný údaj, lze jednoduše změnit klepnutím na šipky na pravé 

straně, nebo dopsat na klávesnici.

Editační pole s rozbalovací nabídkou možných hodnot

Editační pole označené jednou šipkou umožňuje zvolit pro vyplnění pole jednu z nabízených 

možností z rozbalovacího seznamu. Pro rozbalení seznamu klepněte myší na šipku a zvolte 

požadovanou hodnotu. Případně začněte v poli psát první písmena a seznam možných údajů 

se rozbalí v oblasti slov začínajících na tato písmena. V těchto polích nelze vyplnit jiný údaj, 

než který je uveden v rozbalovacím seznamu.

Příklad: Vyplnění data narození - klepnutím na šipku rozbalíte kalendář, ve kterém zvolíte 

datum. Nebo datum zadáte přímo z klávesnice. 

Pokud je editační pole doplněno o tlačítko , můžete do pole zadat jiný údaj, než který je 

stanoven v rozbalovacím seznamu. Klepnutím na toto tlačítko otevřete dialog pro zadání 

nového záznamu, který pak doplní rozbalovací seznam.
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1. Testy - metodická příručka

OBSAH KAPITOLY :
Přípravy krok za krokem
Sestavení testů
Zátěžový test

MOTIVACE:
Testové otázky jsou jedním z typů výukových objektů, které se v 
systému EduBase dají připravit. Z připravených otázek se následně 
sestavují testy, kterým lze nastavit různé parametry a tím určit jejich 
využitelnost ve výuce.

CÍL:
Typy testových otázek a sestavení testů

Typy testů a jejich využitelnost ve výuce
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1.1 Úvod

Nedílnou součástí vyučovacího procesu je fáze diagnostická, ve které si učitel ověří, zda a jak 

dobře studující pochopili přednesené a procvičené učivo. Program EduBase byl připraven tak, 

aby vám pomohly připravit zajímavé testové otázky, sestavit z nich různorodé testy a ty pak 

efektivně využít ve výuce.

1.2 Příprava krok za krokem

Testová otázka je uzavřená otázka - tzn., že obsahuje zadání a několik možných odpovědí, za 

kterých zkoušený vybírá správnou odpověď. Správná odpověď může být jedna, případně více 

správných odpovědí nebo také žádná správná odpověď. Také celkový počet odpovědí u jedné 

otázky není v programu EduBase nijak omezen.

Výhodou uzavřených (testových) otázek je možnost vyhodnotit odpovědi automaticky 

(programem). Z tohoto důvodu je v programu EduBase mezi testové otázky zařazena také 

"Doplňovací otázka" - je to vlastně otevřená otázka (studující na ni odpovídají vlastními 

slovy), ale odpověď je natolik jednoznačně formulovaná, že je možné ji v programu 

nadefinovat a po zkoušení ji program může automaticky vyhodnotit.

V programu EduBase můžete připravovat následující typy testových otázek:

- Klasická (úloha s výběrem z více odpovědí, tzv. "multiple-choice"),

- Dichotomická (úloha s výběrem ze dvou odpovědí ANO-NE nebo PRAVDA-

NEPRAVDA)

- Přiřazovací (úloha, ve které studující musí vytvořit správné dvojice z předložených dvou 

sloupců slov, pojmů, obrázků, apod.)

- Uspořádací (úloha, ve které žák musí uspořádat zadané pojmy do správné posloupnosti 

dle zadaného kriteria)

- Doplňovací (úloha s prostorem pro doplnění správné odpovědi).

V každé části testové otázky (v zadání i jednotlivých odpovědích) lze využít textový editor a 

všechny jeho funkce - pracovat s textem, vkládat obrázky a jiné objekty, pracovat s tabulkou 

nebo vkládat odkazy na web nebo jiný tematický celek.

TIP: Doporučujeme zvolit si jeden font a jednu velikost písma, které budete používat jako 

výchozí pro přípravu všech vašich testových otázek. Když budete později připravovat např. 

souhrnný test, do kterého zařadíte otázky z většího počtu tematických celků, bude výsledek 

působit estetičtěji.
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U každého tematického celku lze nastavit bodové hodnocení testových otázek - všechny 

otázky v tomto tematickém celku budou mít stejné bodové ohodnocení.

TIP: Aby se vám s připravenými testovými otázkami v budoucnu dobře pracovalo, snažte se 

mít v jednom tematickém celku otázky přibližně stejné náročnosti a obtížnosti. V rámci 

jednoho tematického celku lze vytvořit několik podřazených tematických celků, které budou 

skrývat např. úlohy složitější na výpočet, náročnější na čas, apod.  Díky tomuto členění 

testových otázek můžete později při sestavování testu využívat náhodný výběr otázek a 

nemusíte se obávat, že skupina A bude mít test lehčí než skupina B. Nebo můžete připravit 

zátěžový test se stupňující se obtížností úloh.

U každého tematického celku lze zároveň nastavit způsob hodnocení testových otázek - 

jednodušší (výchozí) je bodování otázky jako celku, sofistikovanější je bodování každé 

odpovědi v rámci testové otázky.

Pro inspiraci uvádíme několik ukázek testových otázek, vytvořených v EduBase.

1.2.1 Klasická otázka

Klasická otázka je uzavřená úloha s výběrem z více odpovědí, tzv. "multiple-choice".

Počet odpovědí: je možné zadat od 2 do 232, ideální počet je 3 až 5 odpovědí.

Počet správných odpovědí: většinou 1 správná odpověď. Je možné připravit i otázky s více 

správnými odpověďmi (příp. žádnou) - o tom ale musí být zkoušený předem informován.

Nesprávné odpovědi (distsaktory) by měly být správné odpovědi podobné (formulováním, 

délkou, apod.) - aby nebyly studujícím na první pohled "odhaleny".

TIP: Do zadání otázky i do každé odpovědi lze vložit např. obrázek, tabulku, hypertextový 

odkaz, matematický vzorec, atd.

 

Powered by EduBase

MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD
CZ.1.07/2.2.00/15.0463



Testy - metodická příručka 5

Specifickým typem úlohy s výběrem z více odpovědí (multiple-choice) může být otázka, kde 

všechny odpovědi jsou pouze ve formě obrázků.

1.2.2 Dichotomická otázka

Dichotomická otázka je úloha s výběrem ze dvou odpovědí, také tzv. "true-false".

 

Studující volí pouze ze dvou možností a pokud si není jistý, má tedy 50% šanci na uhádnutí 

správné odpovědi. Z tohoto důvodu se dichotomické otázky používají ve skupině (např. 5 

otázek). 

Nejčastěji se jako odpověď používá dvojice ANO-NE.

Pokud je v zadání otázky použita negace, je nutné formulovat odpovědi jinak - např. 

PRAVDA - NEPRAVDA.

TIP: Při přípravě dichotomické otázky je automaticky vypnuta možnost "Míchání odpovědí" u 

tohoto typu otázky. V testu je pak vždy zachováno pořadí ANO-NE nebo PRAVDA-

NEPRAVDA. Možnost míchání odpovědí můžete kdykoliv znovu zapnout.
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TIP: Pokud v zadání otázky používáte zápor, je vhodné ho graficky zvýraznit (např. tučně 

nebo podtržením).

1.2.3 Přiřazovací otázka

Úkolem v přiřazovací otázce je vytvořit správné dvojice pojmů.

Dvojice však může tvořit i skupina jiných prvků - obrázků, symbolů, vzorců, čísel, apod.

Dvojice můžou tvořit nejrůznější prvky - pojmy, obrázky, vzorce, atd. 

Počet dvojic: je možné zadat od 2 do 232 dvojic - optimální počet je 3 - 5 dvojic. Při přípravě 

tohoto typu testové otázky je nutné, aby na jednom řádku byla vždy "správná"dvojice - o 

promíchání prvků v jednotlivých sloupcích se pak postará program před každým zkoušením.

TIP: Tento typ otázky přímo svádí k využití jedné výborné funkce programu EduBase. Můžete 

si připravit přiřazovací otázku s velkým počtem dvojic (např. 20), a při sestavení testu 
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nastavíte počet zobrazených dvojic (např. 4). Program pak do testu u této otázky náhodně 

vybere 4 z připravených 20 dvojic, promíchá je a zobrazí (případně vytiskne). Každý žák tak 

může mít tutéž otázku s jinými dvojicemi.

Praktické využití možnosti "Omezení počtu odpovědí" u přiřazovací otázky 

1.2.4 Uspořádací otázka

Uspořádací otázka prověřuje schopnost žáka uspořádat přeházené prvky (věty, pojmy, čísla, 

apod.) do určité posloupnosti. Důležité je určit v zadání otázky parametry posloupnosti - dle 

jakého kritéria  se mají prvky řadit (např. abecedně) a  způsob řazení (např. od nejmenšího 

po největší).

Počet prvků posloupnosti není omezen. Při přípravě této otázky je nutné zadávat jednotlivé 

prvky ve správné posloupnosti (tuto posloupnost bere program jako správné řešení) - před 

každým zkoušením (na počítači nebo tiskem) budou prvky posloupnosti náhodně 

promíchány. 
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Do zadání otázky, stejně jako do jednotlivých políček posloupnosti, můžete vložit libovolné 

množství textu a využít při tom všech funkcí, které nabízí textový editor. Na následujícím 

obrázku je ukázána uspořádací otázka, ve které mají žáci sestavit posloupnost z obrázků (děj 

pohádky).

Uspořádání obrázků dle děje známé pohádky

1.2.5 Doplňovací otázka

Doplňovací otázka je úloha, na kterou lze odpovědět krátce a jednoznačně. Správná odpověď 

musí být přesně nadefinována, aby program mohl automaticky vyhodnocovat odpovědi 

studujících.

Zkoušený zadává svou odpověď do připraveného políčka (při elektronickém zkoušení) a 

program odpověď srovná s možnými správnými odpověďmi a automaticky vyhodnotí.

TIP: Pokud nelze odpověď na zadanou otázku jednoznačně definovat, nelze využít 

"testovou otázku typu doplňovací", ale "otevřenou otázku.
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PŘÍKLA

D:

Jaká je aktuální velikost světové populace?

možné odpovědi:

žák A: 6.869.657.000

žák B: 6 869 657 000

žák C: 6869657000

žák D: 6869657000 obyvatel

žák E: cca 6,87 miliardy lidí

žák F: 6,87 mld. obyvatel

atd.

Na tuto otázku není možné definovat jednoznačnou správnou odpověď (všechny 

uvedené jsou k 7.9.2010 uznatelné) - proto je nutné tuto otázku zařadit mezi otevřené 

otázky.

Další možností je doplňování vynechaného slova nebo písmene. 

TIP: Důležité je při přípravě této otázky nadefinovat všechny možné správné odpovědi, 

které mohou zkoušení vymyslet a napsat.

PŘÍKLA

D:

Doplň správnou hlásku: KON_KLEC

možné odpovědi:

žák A: i

žák B: I

žák C: koniklec

žák D: KONIKLEC

Všechny uvedené odpovědi je možné považovat za správné, musíme je proto v 

programu nadefinovat.

Do zadání otázky můžete vložit libovolné množství textu a využít při tom všech funkcí, které 

nabízí textový editor. Vložit lze třeba i interaktivní úlohu, studující pak má za úkol zadat 

správné řešení.
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Vložená interaktivní úloha do doplňovací otázky

1.3 Sestavení testů

Z připravených testových otázek, které jste si vytvořili v předchozím kroce, se sestavují testy. 

V rozcestníku programu EduBase zvolte funkci Sestavení učebních materiálů.

Do testu lze zařadit otázky z jednoho nebo více tematických celků.

Otázky lze vybrat do testu přímým výběrem (vždy se v testu zobrazí) nebo náhodně (program 

z vybraného tematického celku vybere náhodným výběrem zadaný počet otázek). Obě 

metody lze v jednot testu kombinovat.

Následující schéma zachycuje sestavení testu, který obsahuje celkem 14 otázek z 9 různých 

tematických celků. Otázky jsou vybírány náhodně (12 otázek) a 2 otázky jsou vybrány 

přímým výběrem.
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V EduBase připravíte testy podle aktuální potřeby - podívejte se, jak na to.

1.3.1 Rychlý opakovací test

Krátký test, který se skládá z několika otázek (4-8) a slouží k rychlému zjištění stavu znalostí 

studujících.  EduBase rychle namíchá potřebný počet variací jednoho testu, aby zkoušení 

nemohli opisovat.

Test je nazván"Rychlý"  také z toho důvodu, že je možné ho rychle sestavit - vybereme pouze 

1 tematický celek, ze které necháme program náhodně vybrat 4 otázky. A v neposlední řadě je 

rychlý i proto, že jej rychle vyhodnotíte i pokud test žáci absolvují v tištěné podobě.
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Ukázka vytištěného testu a zkoušecí karty, do které žáci píší odpovědi. 

JAK SESTAVIT TENTO TEST?

Test "Ptáci" je sestaven ze čtyř testových otázek, které jsme vybrali náhodným výběrem z 

jednoho tematického celku.

PROČ NE JINAK?

Vytvořit a vytisknout test můžete v libovolném textovém editoru. Program EduBase vám ale 

umožní vytisknout jeden test v několika variacích - náhodně vybere otázky ze zvolených 

tematických celků nebo jen promíchá pořadí zvolených otázek a jejich odpovědí. Navíc si 

vytisknete zkoušecí karty a vyhodnocovací tabulku pro snadné opravení. A nebo zvolíte 

elektronickou formu zkoušení, kde za vás program odpovědi studujících rovnou vyhodnotí a 

uloží do tabulky výsledků.

VYUŽITÍ VE VÝUCE

Připravený test můžete žákům předložit:

- v elektronické podobě - ve školní síti nebo prostřednictvím internetu (tento test si 

můžete on-line vyzkoušet),

- v tištěné podobě - s unikátním řešením pro rychlé vyhodnocení (v elektronické podobě 

jej naleznete jako PDF soubor přiložený k této kapitole).

Krátký test lze využít pro rychlé prověření znalostí studujících na začátku hodiny nebo pro 

zjištění úrovně pochopení učiva na konci hodiny.

TIP Z PRAXE: Krátké testy můžete využít např. během ústního zkoušení u tabule. Zatímco je 

jeden žák u tabule, další až 4 dobrovolníci si mohou přijít pro vytištěný test a na vyhrazeném 
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místě jej vyřešit. Během ústního zkoušení se může prostřídat více dobrovolníků. 

(Dobrovolnictví má samozřejmě svá pravidla - např. každý musí absolvovat určitý počet 

"dobrovolných" testů, záleží na žácích, kdy je absolvují). Získané výsledky slouží k 

orientačnímu hodnocení žáka, pomohou při "nerozhodné" známce, mohou pomoci při opravě 

nepodařené písemky, apod. Pokud máte ve třídě k dispozici počítač, můžete samozřejmě 

dobrovolníky nechat vyzkoušet u počítače - ušetříte si tím práci s opravováním.

1.3.1.1 Rychlý test - krok za krokem

1. V rozcestníku programu EduBase spusťte funkci Sestavení učebních materiálů. Vyberte 

vhodnou složku (případně si založte novou), ve které bude nový test uložen. 

2. Klepněte na tlačítko  Nový učební materiál a zvolte typ  Test.

3. V poli Název zadejte "Ptáci ".

4. Vyberte tematický celek, ze kterého se budou do testu vybírat otázky: na záložce Výběr 

otázek klepněte na tlačítko  a z nabídky vyberte tematický celek (v našem případě 

"Ptáci") a stiskněte tlačítko Vybrat.

TIP: Tematický celek, který obsahuje nějaké testové otázky, je tučně zvýrazněn a 

zobrazuje se i počet testových otázek v něm. 

Výběr a přidání tematického celku

5. Otázky vyberte náhodným výběrem.  V sekci Náhodný výběr klepněte na tlačítko . 

V dialogu zadejte počet otázek, které bude program z příslušného tem. celku do testu 

náhodně vybírat.
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Zadání počtu náhodně vybíraných otázek z vybraného tematického celku

6. Test je hotový. Uložte jej klepnutím na tlačítko Uložit změny.

1.3.2 Závěrečný průřezový test

Delší test, který kombinuje otázky z různých tematických celků a mapuje tak celkové znalosti 

studujících za určitý delší časový úsek nebo po dokončení výuky určitého celku.

Ukázka vytištěného testu. 

JAK SESTAVIT TENTO TEST?

Test "Geologie - závěrečné opakování" je sestaven z osmi testových otázek, které jsme 

vybrali náhodným výběrem ze 4 různých tematických celků, které jsou podřazené 

tematickému celku "Geologie". Testové otázky jsme si již připravili předem. Máte možnost 

sestavit tento test 2 způsoby:
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A - Náhodným výběrem 8 otázek ze všech otázek (z tem. celku Geologie a všech jeho 

podřazených tem. celků)

B - Náhodným výběrem 8 otázek z jednotlivých tematických celků.

Obě varianty jsou popsány krok za krokem.

VYUŽITÍ VE VÝUCE

Průřezový test se uplatní na konci ročníku, pololetí, čtvrtletí, semestru nebo při dokončení 

určité rozsáhlé oblasti učiva.

Připravený test můžete studujícím předložit:

- v elektronické podobě - ve školní síti nebo prostřednictvím internetu,

- v tištěné podobě - s unikátním řešením pro rychlé vyhodnocení (v elektronické podobě 

jej naleznete jako PDF soubor přiložený k této kapitole).

TIP: Tento test si můžete také sami vyzkoušet na www.dosli.cz/eduweb.

1.3.2.1 Závěrečný test A - krok za krokem

1. V rozcestníku programu EduBase spusťte funkci Sestavení učebních materiálů. Vyberte 

vhodnou složku (případně si založte novou), ve které bude nový test uložen. 

2. Klepněte na tlačítko  Nový učební materiál a zvolte typ  Test.

3. V poli Název zadejte "Geologie - závěrečné opakování ".

4. Vyberte tematický celek, ze kterého se budou do testu vybírat otázky: na záložce Výběr 

otázek klepněte na tlačítko  a z nabídky vyberte tematický celek (v našem případě 

"Geologie") a stiskněte tlačítko Vybrat.

POZNÁMKA: Tematický celek "Geologie" neobsahuje žádné testové otázky. Obsahuje 

ale 4 podřazené tematické celky, které obsahují několik desítek připravených testových 

otázek. Program EduBase umožňuje náhodný výběr ze všech  podřízených tematických 

celků. Program pak při generování variací tohoto testu sesype všechny otázky (z 

vybraného tem. celku a všech jeho podcelků) do "jednoho pytle", ze kterého náhodně 

vybere 8 otázek. Nemáte možnost ovlivnit, zda budou v každé variaci tohoto testu 

rovnoměrně zastoupeny otázky ze všech tematických celků.

   TIP: Tematický celek, který obsahuje nějaké testové otázky, je tučně zvýrazněn a 

zobrazuje se i počet testových otázek v něm. 
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Výběr a přidání tematického celku

5. Otázky vyberte náhodným výběrem.  V sekci Náhodný výběr zatrhněte políčko Vybrat z 

podřízených a klepněte na tlačítko . V dialogu zadejte počet otázek, které bude 

program z příslušného tem. celku do testu náhodně vybírat.

 

Zadání počtu  náhodně vybíraných otázek ze všech vybraných tem. celků.

6. Test je hotový. Uložte jej klepnutím na tlačítko Uložit změny.

1.3.2.2 Závěrečný test B - Krok za krokem

1. V rozcestníku programu EduBase spusťte funkci Sestavení učebních materiálů. Vyberte 

vhodnou složku (případně si založte novou), ve které bude nový test uložen. 

2. Klepněte na tlačítko  Nový učební materiál a zvolte typ  Test.

3. V poli Název zadejte "Geologie - závěrečné opakování 2".

4. Vyberte tematický celek, ze kterého se budou do testu vybírat otázky: na záložce Výběr 

otázek klepněte na tlačítko  a z nabídky vyberte tematický celek (v našem případě 
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"Geologické děje a horniny") a stiskněte tlačítko Vybrat. Postupně stejným způsobem 

přidejte do testu všechny tematické celky, které spadají do Geologie (tzn. Stavba Země, 

nerosty; Těžba surovin a Vývoj Země). Samotný tematický celek Geologie neobsahuje 

žádné testové otázky, nepřidávejte ho.

   TIP: Tematický celek, který obsahuje nějaké testové otázky, je tučně zvýrazněn a 

zobrazuje se i počet testových otázek v něm. 

Postupný výběr a přidání tematických celků

5. Otázky vyberte náhodným výběrem. V sekci Náhodný výběr u každého přidaného 

tematického celku klepněte na tlačítko . V dialogu zadejte počet otázek, které bude 

program z příslušného tem. celku do testu náhodně vybírat (2).

 

Zadání počtu  náhodně vybíraných otázek u jednoho z vybraných tem. celků.

6. Toto postupně opakujte u všech vybraných tematických celků. V našem případě jsme 

vybrali 2 otázky z každého ze 4 tematických celku - celkem tedy v testu bude 8 otázek.
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Celkový počet otázek v testu

POZNÁMKA: Tímto způsobem lze přesně stanovit (oproti náhodnému výběru z tem. celku 

včetně jeho podcelků), kolik testových otázek bude vybráno z jednotlivých tematických 

celků.

7. Test je hotový. Uložte jej klepnutím na tlačítko Uložit změny.

1.3.3 Zátěžový test

Zátěžový test se skládá z většího počtu otázek, které mají narůstající obtížnost a stanovený 

časový limit.

Ukázka vytištěného testu

JAK SESTAVIT TENTO TEST?

Zátěžový test je sestaven z několika desítek testových otázek, které jsou vybírány z několika 

tematických celků (databází otázek) s různým bodovým hodnocením.
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DŮLEŽITÁ NASTAVENÍ TESTU

Pro správné vygenerování variací zátěžového testu je důležité nastavit několik parametrů při 

sestavení tohoto testu.

Seřadit otázky dle obtížnosti (nejlehčí na začátek) - tato volba vám zajistí, že na 

začátku testu budou lehčí otázky a na konci testu nejtěžší.

Časové omezení - zde nastavte časový limit v minutách.

VYUŽITÍ VE VÝUCE

Cílem zátěžového testu je rozdělit studující do skupin (např. dle dosažené znalosti cizího 

jazyka). Připravený test můžete studujícím předložit:

- v elektronické podobě - ve školní síti nebo prostřednictvím internetu (tento test si 

můžete on-line vyzkoušet),

- v tištěné podobě - s unikátním řešením pro rychlé vyhodnocení (v elektronické podobě 

jej naleznete jako PDF soubor přiložený k této kapitole).

1.3.4 Test s výchozími texty

V tomto typu testu jsou testové otázky (jedna nebo i skupina otázek) uvedeny výchozím 

textem, ke kterému se otázky vztahují.

 

 

JAK SESTAVIT TENTO TEST?

Test "Pohádka o veliké řepě " je složen z úvodní textové části a druhé testové části. Samotný 

test je staven ze čtyř otázek, které jsme vybrali kombinací náhodného a přímého výběru z 

jednoho tematického celku učiva. Testové otázky jsme si již připravili předem.
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V programu EduBase si textovou část připravte předem jako "učební text". Při sestavování 

učebního materiálu zvolte typ Učebnice (nikoliv Test). První kapitola je textová a tvoří ji 

výchozí text - "Pohádka o řepě". Druhá kapitola je testová a obsahuje 4 otázky.

VYUŽITÍ VE VÝUCE

Připravený test můžete žákům předložit:

- v elektronické podobě - ve školní síti nebo prostřednictvím internetu,

- v tištěné podobě - lze využít jako pracovní list a psát přímo do zadání testu (v 

elektronické podobě jej naleznete jako PDF soubor přiložený k této kapitole).

TIP: Tento test si můžete také sami vyzkoušet na www.dosli.cz/eduweb.

1.3.4.1 Test s výchozím textem (EduBase 2)

Při sestavování testu s výchozím textem zvolte typ  Učebnice (nikoliv  Test). První 

kapitola je textová a tvoří ji výchozí text - "Pohádka o řepě". Druhá kapitola je testová a 

obsahuje 4 otázky.

1. V rozcestníku programu EduBase spusťte funkci Sestavení učebních materiálů. Vyberte 

vhodnou složku (případně si založte novou), ve které bude nový učební materiál uložen. 

2. Klepněte na tlačítko  Nový učební materiál a zvolte typ   Učebnice.

3. V poli Název zadejte "Pohádka o řepě ".

4. Přidejte první kapitolu: klepněte na tlačítko Nová kapitola a zvolte typ Text,poznámky 

a soubory.

5. V okně vyberte tematický celek, ve kterém máte text uložen ( v našem případě 

"Pohádka o řepě") a klepněte na tlačítko Vybrat.
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6. Zadejte název první kapitoly - program automaticky doplnil do názvu kapitoly název 

vybraného tematického celku, ale můžete jej přepsat dle potřeby.

Textová kapitola - náhled

7. Přidejte druhou kapitolu, která bude obsahovat testové otázky. Klepněte na tlačítko 

Nová kapitola a zvolte typ  Testové otázky. Zadejte název této kapitoly (v našem 

případě "Četli jste pozorně?")

8. Tlačítkem  vyberte tematický celek, ze kterého se budou otázky do testu vybírat. 

Následně zadejte počet otázek a jakým způsobem se budou z tematického celku vybírat 

(v našem případě 4 otázky náhodným výběrem.  V sekci Náhodný výběr klepněte na 

tlačítko  a zadejte číslo 4).
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Testová kapitola - výběr otázek do testu

9. Hotový učební materiál uložte klepnutím na tlačítko Uložit změny.

1.3.5 Test s úvodní stranou

U důležitých testů v tištěné podobě je vhodné vytisknout úvodní stránku, která obsahuje 

název testu, pokyny pro řešení testu, vymezený čas, apod. Tato stránka slouží také jako krytí 

testových otázek před oficiálním zahájením testu.

 

JAK VYTVO ŘIT TENTO TEST?

Test "Chemie - 8. ročník - opakování" je staven z 24 otázek, které jsme vybrali náhodným 

výběrem z tematického celku "Chemie" a všech jeho podřazených celků. Testové otázky jsme 

si již připravili předem.

Při sestavení testu jsme v poli Poznámka zadali informace k vypracování testu. Při tisku 

variací testu jsme zvolili Tisk úvodní strany a tisk do 2 sloupců.

VYUŽITÍ VE VÝUCE
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Připravený test můžete studujícím předložit:

- v elektronické podobě - ve školní síti nebo prostřednictvím internetu. Před zahájením 

zkoušení se zobrazí úvodní okno s informacemi a test se zahájí až po stisknutí tlačítka 

Spustit. Aby test spustili všichni studující najednou, je možné využít synchronizace 

výuky (pro vybranou třídu nebo pomocí PIN kódu). V tomto případě je ale nutné počítat 

s delším časem na vygenerování potřebného počtu variací testu (v závislosti na délce 

testu a počtu přihlášených studujících). 

- v tištěné podobě - úvodní stránka přidá testu oficiální vzhled a sjednotí podmínky pro 

všechny zkoušené.

TIP: Tento test si můžete také sami vyzkoušet na www.dosli.cz/eduweb.

1.3.5.1 Test s úvodní stranou - krok za krokem

1. V rozcestníku programu EduBase spusťte funkci Sestavení učebních materiálů. Vyberte 

vhodnou složku (případně si založte novou), ve které bude nový test uložen. 

2. Klepněte na tlačítko  Nový učební materiál a zvolte typ  Test.

3. V poli Název zadejte "Chemie - 8. ročník - opakování".

4. V poli Poznámka zadejte informace k průběhu testu. Psát můžete přímo v poli nebo 

využít editor textu (tlačítko  nebo klávesa F2).

5. Vyberte tematický celek (databázi otázek), ze kterého se budou do testu vybírat otázky: 

na záložce Výběr otázek klepněte na tlačítko  a z nabídky vyberte tematický celek (v 

našem případě "Chemie I") a stiskněte tlačítko Vybrat. Samotný tematický celek Chemie 

I neobsahuje žádné testové otázky, ale zahrnuje množství podřazených tematických 

celků, které již testové otázky obsahují.

TIP: Tematický celek, který obsahuje nějaké testové otázky, je tučně zvýrazněn a 

zobrazuje se i počet testových otázek v něm. 
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6. Otázky vyberte náhodným výběrem.  V sekci Náhodný výběr zatrhněte políčko Vybrat z 

podřízených a klepněte na tlačítko . V dialogu zadejte počet otázek, které bude 

program z příslušného tem. celku (databáze otázek) do testu náhodně vybírat.

 

Zadání počtu  náhodně vybíraných otázek ze všech vybraných tem. celků.

7. Test je hotový. Uložte jej klepnutím na tlačítko Uložit změny.

Powered by EduBase

MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD
CZ.1.07/2.2.00/15.0463



Testy - metodická příručka 25

Obsah

.................................................................................................................................................................................................................................................21.  Testy - metodická příručka
.................................................................................................................................................................................................................................................31.1  Úvod
.................................................................................................................................................................................................................................................31.2  Příprava krok za krokem

.................................................................................................................................................................................................................................................41.2.1  Klasická otázka

.................................................................................................................................................................................................................................................51.2.2  Dichotomická otázka

.................................................................................................................................................................................................................................................61.2.3  Přiřazovací otázka

.................................................................................................................................................................................................................................................71.2.4  Uspořádací otázka

.................................................................................................................................................................................................................................................81.2.5  Doplňovací otázka
.................................................................................................................................................................................................................................................101.3  Sestavení testů

.................................................................................................................................................................................................................................................111.3.1  Rychlý opakovací test
.................................................................................................................................................................................................................................................131.3.1.1  Rychlý test - krok za krokem

.................................................................................................................................................................................................................................................141.3.2  Závěrečný průřezový test
.................................................................................................................................................................................................................................................151.3.2.1  Závěrečný test A - krok za krokem
.................................................................................................................................................................................................................................................161.3.2.2  Závěrečný test B - Krok za krokem

.................................................................................................................................................................................................................................................181.3.3  Zátěžový test

.................................................................................................................................................................................................................................................191.3.4  Test s výchozími texty
.................................................................................................................................................................................................................................................201.3.4.1  Test s výchozím textem (EduBase 2)

.................................................................................................................................................................................................................................................221.3.5  Test s úvodní stranou
.................................................................................................................................................................................................................................................231.3.5.1  Test s úvodní stranou - krok za krokem

Powered by EduBase

MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD
CZ.1.07/2.2.00/15.0463



Powered by EduBase

EDUBASE 3 - SESTAVENÍ A PUBLIKACE 
TEMATICKÝCH  CELKŮ

Tisk učebních materiálů

Bc. Petr Slípek
Ing. Hana Slípková

Ostrava 2013 

© Bc. Petr Slípek, Ing. Hana Slípková 
© Vysoká škola báňská  Technická univerzita Ostrava 
ISBN 978-80-248-3183-1

VYSOKÁ ŠKOLA BÁ ŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
FAKULTA STROJNÍ

Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu
České republiky v rámci řešení projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0463, MODERNIZACE
VÝUKOVÝCH MATERIÁL Ů A DIDAKTICKÝCH METOD



Tisk učebních materiálů 2

1. Tisk učebních materiálů

OBSAH KAPITOLY :
Výběr šablon a tisk
Tisk do PDF
Úpravy tiskových šablon

MOTIVACE:
Sestavené učební materiály je možné vytisknout, případně uložit do 
formátu PDF. Program EduBase nabízí předdefinované tiskové šablony, 
které lze dále upravovat. Tisku testů je možný v nadefinovaném počtu 
variací včetně zkoušecích karet a vyhodnocovací tabulky. 

CÍL:
Tisk nebo uložení do PDF, úprava tiskových šablon
Tisk variací testů, zkoušecích karet a vyhodnocovací tabulky
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1.1 Tisk učebních materiálů

Sestavené učební materiály nyní můžete snadno vytisknout.

1. V rozcestníku zvolte funkci Tisk variací učebních materiálů.

Zobrazí se dialog pro tisk variací učebních materiálů. Na levé straně (označeno 

červeně) je seznam složek, obsah jednotlivých složek se zobrazuje v pravé části okna 

(označeno zeleně). Struktura složek je stejná, jako jste si ji vytvořili v části programu 

Sestavení učebních materiálů (tam ji také můžete změnit).

Okno tisku učebních materiálů

2. V levé části okna zvolte složku, ve které jsou uloženy vaše sestavené učební 

materiály.

3. V pravé části okna zvolte konkrétní učební materiál, který chcete vytisknout.

Postup při tisku všech typů učebních materiálů (Písemka, Test, Písemka s testem a Učebnice) 

je zcela totožný.

Podle zvoleného učebního materiálu jsou k dispozici různé funkce:

- zadejte počet, kolik variací vybraného učebního materiálu chcete vytisknout, 

program vygeneruje nové variace a zobrazí se dialog pro výběr tiskové šablony.
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Generování = program vytvoří konkrétní variaci učebního materiálu dle parametrů, 

které jste zadali při sestavování učebního materiálu. Tzn. náhodně vybere testové a 

otevřené otázky, promíchá jejich pořadí a promíchá pořadí jejich odpovědí.

Variace - konkrétní podoba vašeho sestaveného učebního materiálu.

Následující příkazy jsou aktivní teprve po vytištění alespoň jedné variace vybraného učebního 

materiálu:

 - pro učební materiál typu Test a Písemka + Test (případně testové kapitoly 

Učebnice) vytiskněte vyhodnocovací tabulku a zkoušecí karty.

 - dříve vytištěné variace vybraného učebního materiálu můžete znovu vytisknout. 

Vytištěné variace jsou zobrazeny v dolní části okna.

 - odstranění všech dříve vytištěných variací zvoleného učebního materiálu.

Odstraněním variací odstraníte pouze dříve vygenerované konkrétní podoby (variace) 

vámi zvoleného učebního materiálu. Chcete-li odstranit samotný učební materiál, musíte 

jej odstranit v dialogu Sestavení učebních materiálů, případně klikněte na vybraný 

materiál pravým tlačítkem myši a zvolte možnost .

1.1.1 Výběr šablon a tisk

Po stisknutí tlačítka  se otevře okno pro tisk. V levé části okna je seznam 

dostupných šablon tiskových sestav.

Stejný dialog pro práci s tiskovými sestavami se zobrazí po klepnutí na tlačítko Tisk v 

kterékoliv části programu (např. při tisku přehledu tematického celku, apod.)
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Výběr tiskových šablon

Tisková šablona = grafický návrh, jak bude vypadat tištěná podoba vašeho učebního 

materiálu (příp. tisk různých seznamů, přehledů, apod.).

Výchozí tiskové šablony - předdefinované, pevně dané tiskové šablony, které nelze 

upravovat.

Uživatelsky definované tiskové šablony - tiskové šablony upravené uživatelem dle jeho 

požadavků.

1. Ze seznamu zvolte tiskovou šablonu (dle typu učebního materiálu) a v pravé části 

okna klepněte na tlačítko .

2. V dialogu Vlastnosti sestavy zvolte podrobnosti vzhledu - počet sloupců, zobrazení 

úvodní strany a obsahu učebního materiálu, číslování kapitol a možnost začínat 

hlavní kapitoly na nové stránce.

Nastavení vlastností tiskové sestavy
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3. Pomocí tlačítek v pásu karet lze v náhledu listovat, zobrazit osnovu sestavy (obsah) a 

nastavit lupu zobrazení. 

Dialog tisku sestav se zobrazeným náhledem na učební materiál.

4. Klepněte na tlačítko . Nastavte parametry tisku a klepněte na tlačítko OK.

5. Klepnutím na tlačítko Zpět zavřete dialog tisku. Všimněte si, že se v okně s 

informacemi o dosud vytištěných variacích vybraného učebního materiálu objevila 

ikonka variace č. 1, kterou lze kdykoliv znovu vytisknout. Nebo si 

můžete vytisknout další variace stejného materiálu.

1.1.1.1 Změny v náhledu tisku

Při tisku program "nalije" vybraný učební materiál do zvolené tiskové šablony. Při tomto 

procesu může vzniknout problematické místo, které je možné dodatečně upravit. Typickým 

příkladem je tisk nadpisu kapitoly na konci stránky.
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Ukázka nevhodně zalomené kapitoly

Nevhodně zalomenou kapitolu upravíme nastavením odsazení za předchozí kapitolou.

1. Najděte nadpis kapitoly předcházející problémovému místu (naší nevhodně zalomené 

kapitoly).

2. Dvojklikem na tento nadpis zobrazíte dialog, ve kterém uveďte, o kolik milimetrů se má 

následující kapitola odsadit.
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3. Odsazení se projeví až po novém zobrazení náhledu tisku. Přepněte se proto na jinou 

tiskovou šablonu a zase zpět a znovu vygenerujte náhled tisku.

4. Najděte a zkontrolujte problémové místo.

 

Upravený náhled - nadpis kapitoly se přesunul na další stránku.

1.1.2 Tisk do PDF

Připravenou tiskovou sestavu můžete vytisknout do formátu PDF.

1. Klikněte na tlačítko .

2. Zvolte typ PDF, které je pro vaše účely nejvhodnější. Případně si pomocí Vlastnosti 

PDF nastavte vlastní heslo zabezpečení nebo jiné parametry.

Přednastavené typy PDF

3. Vytvořený PDF dokument uložte.
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1.1.3 Úprava tiskových šablon

Výchozí tiskové šablony je možné upravovat. V okně pro práci s tiskovými šablonami jsou 

po instalaci přednastaveny pouze Výchozí tiskové šablony. Přepnutím na záložku Šablony 

tiskových sestav máte možnost s výchozími šablonami dále pracovat.

Záložka pro další práci s tiskovými šablonami

  - uložení tiskové šablony do souboru (soubor s příponou RTM),

 - vytvoření kopie vybrané předdefinované výchozí tiskové šablony.

Kopie se zobrazí v sekci Uživatelsky definované šablony. S takto vytvořenou kopií můžete 

dále pracovat:

Kopii výchozí tiskové šablony lze dále upravovat

 - otevře se editor tiskových sestav,

 - změna názvu tiskové šablony,
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 - načtení nové tiskové šablony (soubor s příponou RTM) - nahradí vybranou 

tiskovou šablonu.

 - smaže vybranou tiskovou šablonu.

Načtení nové tiskové šablony ze souboru

1. Zvolte jakoukoliv výchozí tiskovou šablonu a vytvořte její kopii. Kopie se uloží 

jako uživatelsky definovaná šablona, se kterou již můžete pracovat.

2. Vyberte tuto nově vytvořenou uživatelsky definovanou šablonu a klepněte na 

tlačítko . Zvolte soubor s příponou RTM.

3. Vybraná šablona bude nahrazena šablonou ze souboru.

1.1.3.1 Načtení tiskové šablony ze souboru

Do programu lze jednoduše načíst nové tiskové šablony:

1. Zvolte jakoukoliv výchozí tiskovou šablonu a vytvořte její kopii. Kopie se uloží jako 

uživatelsky definovaná šablona, se kterou již můžete pracovat.

2. Vyberte tuto nově vytvořenou uživatelsky definovanou šablonu a klepněte na tlačítko 

. Zvolte soubor (přípona RTM) a klikněte na tlačítko Otevřít.

3. Vybraná šablona bude nahrazena tiskovou šablonou ze souboru. Svou novou šablonu 

můžete libovolně přejmenovat .

1.1.3.2 Editor tiskových šablon

Uživatelsky definované tiskové šablony lze upravit v Editoru tiskových šablon. Editor 

tiskových šablon má rozsáhlé možnosti, ale vyžaduje hlubší počítačové dovednosti a znalost 

angličtiny. Příručku uživatele k tomuto editoru naleznete na http://www.digital-

metaphors.com/pdf/LearnReportBuilder.pdf (pouze anglicky).

1. Vyberte Výchozí tiskovou sestavu, kterou chcete upravit.
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2. Klepnutím na tlačítko  vytvoříte kopii sestavy - zobrazí se (pod stejným názvem 

jako originál) v části Uživatelsky definované sestavy.

3. Přejmenujte svou sestavu klepnutím na tlačítko .

4. Otevřete Editor tiskových šablon klepnutím na tlačítko  a šablonu upravte.

Integrovaný Editor tiskových šablon

5. Po dokončení úprav dialog zavřete, upravenou šablonu uložte a vytiskněte.

1.1.4 Tištěné testy

Pro zkoušení pomocí testů v papírové podobě má program EduBase speciální systém pro 

snadné vyhodnocování. Tento systém je navíc i úsporný.

1. Vytiskněte požadovaný počet variací testu (např. dle počtu žáků) . Vraťte se 

zpět do okna Tisk učebních materiálů.
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Tisk zkušebních karet k variacím testu

2. Stiskněte tlačítko  a ze seznamu Výchozích tiskových šablon vyberte 

"Zkoušecí karty". Vytiskněte požadovaný počet zkoušecích karet (dle počtu žáků).

3. Ze stejného seznamu vyberte tiskovou šablonu "Vyhodnocovací tabulka" a vytiskněte 

ji (1x).

K jednomu zkoušení budete mít připraveno: sadu variací testu, zkoušecí karty a 

vyhodnocovací tabulku.

      

Vytištěná variace testu, Vyhodnocovací tabulka a Zkoušecí karty

4. Nastříhejte zkoušecí karty. Žáci vpisují své odpovědi pouze do těchto karet. Do variací 

testů se nepíše a proto je můžete použít vícekrát.

5. V hodině rozdejte žákům vytištěné variace testu a zkoušecí karty. Upozorněte každého, 

že musí do zkoušecí karty uvést číslo variace, kterou dostal.
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6. Vyplněné karty opravíte pomocí vyhodnocovací tabulky. Přiložte zkoušecí kartu ke 

sloupci s označením čísla variace tak, jak je ukázáno na obrázku. Odpověď na 

doplňovací otázku může být rozsáhlejší, proto je ve vyhodnocovací tabulce uvedeno 

pouze identifikační číslo konkrétní doplňovací otázky (označené *) a správné odpovědi 

naleznete pod tabulkou (vyhledání dle identifikačního čísla).

Opravování tištěných testů 

Aby vám variace testů vydržely několik let, vložte každou variaci do plastového obalu na 

dokumenty (eurosložky). Ušetříte tak peníze za tisk nebo kopírování dokumentů.
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1. Výsledky zkoušení

OBSAH KAPITOLY :
Výsledky zkoušení
Práce se seznamem výsledků

Statistiky
Grafy
Tisk výsledků

MOTIVACE:
Při elektronickém zkoušení se veškeré odpovědi studentů a výsledky 
proběhlých zkoušení zaznamenávají v databázi výsledků. V databázi lze 
zpětně dohledat celkový souhrn zkoušení nebo zobrazit detailní pohled, 
výsledky lze exportovat nebo tisknout.

CÍL:
Výsledky testů a odpovědi na otevřené otázky
Tisk a export výsledků
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1.1 Výsledky zkoušení

Výsledky všech proběhlých zkoušení na počítači i odpovědi na otevřené otázky se ukládají do 

části programu Výsledky zkoušení. Výsledky otevřete klepnutím na tlačítko Výsledky 

zkoušení v rozcestníku programu EduBase.

 

Okno výsledků nabízí 3 záložky - Výsledky všech materiálů (obsahuje výsledky všech 

materiálů rozdělené - dle výběru konkrétního materiálu ), Výsledky testů  (obsahuje 

výsledky zkoušení učebních materiálů pouze typu  Test) a Výsledky písemek (obsahuje 

výsledky zkoušení učebních materiálů pouze typu  Písemka)

Základní zobrazení výsledků zkoušení

Všechny výsledky je možné zobrazit v grafech (zobrazení Grafu pro osoby nebo Grafu 

pro třídy) a to jak pro jednotlivé studující, tak i pro jednotlivé třídy. Tím lze jednoduše 

porovnat celkovou úspěšnost studujících a tříd v jednotlivých testech nebo písemkách.

Odstranění výsledků

 Klepnutím na tlačítko Odstranit odstraníte vybraný výsledek zkoušení. Pokud chcete 

odstranit více výsledků najednou, použijte klávesy Ctrl (pro výběr jednotlivých 

výsledků) nebo Shift (pro výběr souvislé skupiny výsledků).
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1.1.1 Výsledky testů

Na záložce výsledky testů jsou shromážděny veškeré výsledky zkoušení na počítači (ve školní 

síti nebo přes webové rozhraní) všech učebních materiálů typu  Test. Výsledky si můžete 

libovolně třídit, seskupovat a filtrovat a díky tomu můžete porovnávat statistiky tříd, 

studujících nebo testů. 

EduBase uchovává kompletní přehled o všech proběhlých zkoušeních a jejich výsledcích:

• název testu,

• příjmení a jméno zkoušeného,

• třídu či jiné zařazení,

• datum a čas zahájení zkoušení,

• čas dokončení zkoušení,

• minimální, maximální a dosažený počet bodů,

• úspěšnost v %,

• zobrazený a celkový počet otázek,

• kompletní informace o variaci testu:

- pořadí jednotlivých otázek a odpovědí,

- správné odpovědi,

- zadané odpovědi,

- bodové hodnocení jednotlivých otázek.

Přehled všech výsledků testů

Barvy usnadňují orientaci:
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• Zelená - test byl dokončen, odpovědi byly automaticky zpracovány a výsledky jsou 

uloženy.

• Šedá - test právě probíhá nebo nebyl řádně dokončen.

Barevné rozlišení dle dokončenosti zkoušení

1.1.2 Výsledky písemek

Na záložce výsledky písemek jsou shromážděny veškeré přijaté odpovědi na otevřené otázky ( 

 Písemka) od studujících a jejich hodnocení učitelem. Výsledky si můžete libovolně třídit, 

seskupovat a filtrovat a díky tomu můžete porovnávat statistiky tříd, studujících nebo 

učebních materiálů. 

EduBase uchovává kompletní přehled o všech přijatých odpovědích na otevřené otázky a 

jejich vyhodnocení:

• název materiálu,

• příjmení a jméno zkoušeného,

• třídu či jiné zařazení,

• datum a čas zahájení řešení úloh,

• čas dokončení řešení úloh,

• minimální, maximální a dosažený počet bodů,

• úspěšnost v %,

• zobrazený a celkový počet otázek,

• kompletní informace o variaci učebního materiálu:

- pořadí jednotlivých otázek,

- zadané odpovědi,

- bodové hodnocení jednotlivých otázek.
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Přehled všech přijatých odpovědí

Barvy usnadňují orientaci:

• Zelená - řešení materiálu bylo dokončeno, odpovědi byly zaslány a učitelem 

zpracovány.

• Oranžová - řešení materiálu bylo dokončeno, odpovědi byly zaslány a čekají na 

vyhodnocení učitelem.

• Šedá - řešení materiálu právě probíhá nebo nebylo řádně dokončeno.

Barevné rozlišení dle stupně vyhodnocení zaslaných odpovědí

1.1.2.1 Jak vyhodnotit odpovědi na otevřené otázky?

Po odeslání odpovědí na otevřené otázky se v tabulce výsledků zobrazí záznam oranžově 

zvýrazněný - odpovědi čekají na vyhodnocení učitelem.

 

1. Dvojklikem na vybraný řádek zobrazte detailní pohled na proběhlé zkoušení - tedy 

zaslané odpovědi studenta.
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Hodnocení zaslaných odpovědí na otevřené otázky

2. Pod celkovým shrnutím naleznete jednotlivé otázky - zadání a odpověď studenta. 

Pomocí tlačítek si můžete zobrazit  Návod,  Řešení nebo správno

u odpověď.

3. Zhodnoťte odpověď studenta a kliknutím na procentuální škálu určete, kolik bodů za 

svou odpověď studující získá. (Bodové hodnocení otázky se určuje při její přípravě ve 

Vlastnostech tematického celku).

PŘ: Je-li odpověď přesná a správná, získá studující 100% bodové hodnoty otázky - 

např. 2 body. Je-li odpověď správná, ale nepřesná, získá studující např. 75% bodové 

hodnoty otázky - tj 1,5 bodu.

4. Můžete dopsat také slovní komentář ke každé zaslané odpovědi.

5. Své hodnocení uložte tlačítkem .

6. Postupně projděte a ohodnoťte všechny odpovědi. Na konci klikněte na tlačítko 

.

7. V celkovém shrnutí se zobrazí celková úspěšnost (procentuální a bodová) studujícího. 

8. Zavřete okno s podrobnostmi zkoušení.

1.1.3 Práce se seznamem výsledků

Seznam výsledků si můžete libovolně upravit dle svých potřeb. Výsledky můžete:

 - řadit dle libovolného sloupce - abecedně nebo numericky - klikněte na název sloupce, 

podle kterého chcete řadit vzestupně/sestupně,

Řazení dat
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- filtrovat  - klepnutím na tlačítko  (zobrazí se po najetí myší na záhlaví sloupce) rozbalíte 

nabídku umožňující filtrování záznamů.

Filtrování dat

- seskupovat a třídit  - přetáhněte myší název sloupce, do pole "Sem přetáhněte záhlaví 

sloupce pro seskupení záznamů dle vybraného sloupce" nad seznamem. Postupně můžete 

přetáhnout více sloupců.

Filtrování dat

Všechny výsledky je možné zobrazit v grafech (zobrazení Grafu pro osoby nebo Grafu 

pro třídy) a to jak pro jednotlivé studující, tak i pro jednotlivé třídy. Tím lze jednoduše 

porovnat celkovou úspěšnost studujících a tříd.

Výběr zobrazení sloupců

Kliknutím na *  v levé části záhlaví sloupců je možné vybrat sloupce, které chcete ve 

výsledcích zobrazit/skrýt. 
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Volba skrytí/zobrazení sloupců

Další možnosti práce se záznamy naleznete v nabídce, kterou vyvoláte kliknutím pravým 

tlačítkem myši na záhlaví (název) vybraného sloupce:

 

Seřadit vzestupně/sestupně - všechny záznamy se seřadí abecedně nebo numericky 

vzestupně/sestupně.

Seskupit podle tohoto sloupce - jednotlivé záznamy se rozdělí do skupin podle 

položek ve vybraném sloupci.

Pole "Seskupit dle" - zobrazí pole, které umožňuje jednoduché seskupování záznamů 

podle jednotlivých položek.

Zápatí - zobrazí zápatí sloupců (celkové pro celou tabulku) - v zápatí lze zobrazit 

některé statistiky.

Zápatí skupiny - zobrazí zápatí jednotlivých skupin.

Odstranit tento sloupec - vybraný sloupec se skryje a nebude zobrazen v seznamu 

záznamů. Kdykoliv jej lze znovu v seznamu zobrazit.
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Výběr sloupců - otevře nabídku, ze které můžete myší do záhlaví přetáhnout sloupce, 

jež chcete zobrazit v seznamu záznamů.

Zarovnat (doleva, doprava, na střed) - údaje v daném sloupci se zarovnají zvoleným 

způsobem.

Přizpůsobit sloupec - daný sloupec přizpůsobí svou šířku uloženým údajům.

Přizpůsobit všechny sloupce - šířka všech sloupců se optimálně přizpůsobí záznamům. 

Uložit jako - záznamy se uloží (ve tvaru, jaký je aktuálně nastaven - řazení, skupiny, 

apod.) do formátu text (csv formát), html, excel nebo PDF.

Náhled tisku - umožňuje vytisknout seznam záznamů v aktuálním nastavení (např. se 

zapnutým filtrováním).

1.1.3.1 Statistika a výsledky zkoušení

Výsledky zkoušení nabízí na několika místech možnost zobrazit statistické údaje a porovnat 

tak např. úspěšnost jednotlivých tříd, žáků nebo testů.

1) Procentní úspěšnost absolvovaného testu

- tato statistika se zobrazuje na řádku u každého zkoušení ve formě číselné (% úspěšnosti) 

a grafické.

Přehled úspěšnosti zkoušení

2) Automatické statistiky pro skupiny výsledků

- při seskupení výsledků (např. seskupení podle názvu testu, podle třídy, jména žáka, 

apod.) se v záhlaví každé skupiny automaticky zobrazují 2 údaje:

* COUNT = počet záznamů v dané skupině

* AVG = průměrná úspěšnost testů ve skupině
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Statistiky dle skupin

3)  Volitelné statistiky v zápatí sloupce (zápatí skupiny)

Zápatí sloupce zobrazíte klepnutím pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce a v nabídce 

zvolíte položku Zápatí. Zápatí sloupce slouží k zobrazení informací o všech 

záznamech v jednotlivých sloupcích.

Zápatí skupiny zobrazíte klepnutím pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce a v 

nabídce zvolíte položku Zápatí skupiny. Zápatí skupiny zachycuje 

statistické informace pro jednotlivé skupiny záznamů, které vznikly 

seskupováním záznamů. Zobrazuje se pod každou skupinou.

Klepnutím pravým tlačítkem myši na zápatí (pod zvoleným sloupcem, se kterým chcete 

pracovat) zobrazíte nabídku několika statistik:

Suma - vrátí součet všech hodnot ve sloupci. (Hodnota zaokrouhlená na 2 desetinná 

místa). 

Min  - vrátí nejmenší numerickou hodnotu daného sloupce. (MIN=hodnota). 

Max - vrátí největší numerickou hodnotu daného sloupce. (MAX=hodnota). 

Počet - vrátí počet zobrazených záznamů (řádků). (Hodnota bez desetinných míst). 

Průměr  - vrátí hodnotu aritmetického průměru všech hodnot ve sloupci. (AVG=hodnota).

Žádná - v zápatí není zobrazena žádná statistická hodnota.

Powered by EduBase

MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD
CZ.1.07/2.2.00/15.0463



Výsledky zkoušení 12

Statistiky suma, min, max a průměr jsou dostupné pouze u sloupců, u nichž je to 

opodstatněné (např. položky typu číslo, čas, apod.). U ostatních položek je dostupná 

pouze statistika počet.

Máte-li zapnuto filtrování záznamů, budou se statistiky počítat pouze pro ty záznamy, 

které odpovídají zadaným požadavkům (filtru) a jsou zobrazeny v seznamu záznamů.

1.1.3.1.1 Grafy

Výsledky je možné jednoduše zobrazit v grafech. Pro zobrazení výsledků v grafech zvolte 

jednu ze záložek Graf pro osoby nebo Graf pro t řídy.

Graf pro osoby

Při výběru záložky Graf pro osoby bude zobrazen graf úspěšnosti jednotlivých studujících

• pro konkrétní učební materiál (na záložce Výsledky všech materiálů)

• průměrné hodnocení studenta ve všech proběhlých zkoušeních (na záložce Výsledky 

testů nebo Výsledky písemek)

Graficky znázorněné výsledky testu nebo písemky jednotlivých studentů

Kliknutím na graf konkrétního studenta nebo výběrem studenta ze seznamu lze zobrazit 

podrobněji jeho úspěšnost při všech testech (písemkách).
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Možnost výběru výsledků pro konkrétního studenta

Graf pro t řídy

Při výběru záložky Graf pro třídy bude zobrazen graf úspěšnosti jednotlivých tříd

• pro konkrétní učební materiál (na záložce Výsledky všech materiálů)

• průměrné hodnocení studenta ve všech proběhlých zkoušeních (na záložce Výsledky 

testů nebo Výsledky písemek).

Graficky znázorněné výsledky testu nebo písemky jednotlivých tříd

Kliknutím na graf konkrétní třídy nebo výběrem třídy ze seznamu lze zobrazit podrobněji 

úspěšnost jednotlivých studentů ze zvolené třídy.
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Možnost výběru výsledků všech studentů ze třídy

1.1.3.2 Podrobné výsledky zkoušení

Klepnutím na tlačítko Zobrazit podrobnosti  zobrazíte dialog s podrobnými 

informacemi o zkoušení, které obsahují zadání otázky, správnou a zkoušeným vybranou 

odpověď, dosažený počet bodů za danou otázku, apod. Odpovědi na všechny otázky vidíte 

pod sebou, takže jednoduše skrolujte a zjistěte, na které otázky bylo odpovězeno správně a na 

které chybně.

Podrobné informace o proběhlém zkoušení

Pro potřeby archivace lze podrobné výsledky zkoušení vytisknout klepnutím na tlačítko 

.
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1.1.3.3 Tisk výsledků - přehledu i podrobností

Výsledky zkoušení lze vytisknout - vybrat si můžete ze dvou pohledů na výsledky:

Tisk seznamu (přehledu) výsledků 

Kliknutím na ikonu Tisk seznamu  program vytiskne seznam výsledků ve stejné 

podobě, jak jej vidíte na monitoru - tzn. se všemi úpravami (seskupení, filtry, apod.), které 

jste v něm udělali. Před finálním tiskem se otevře jednoduchý editor sestavy, ve kterém je 

možné provést potřebné úpravy.

Tištěná verze výsledků zkoušení

Pokud se stane, že šířka tabulky je příliš velká a některé sloupce by se tiskly na další 

stránku, lze sestavu velmi jednoduše upravit - stačí zúžit okno programu 

EduBase/DoTest, ve kterém je seznam výsledků zobrazen, a znovu zvolit Náhled tisku.

Pokud chcete výsledky exportovat tabulku výsledků do jiného formátu (excel, HTML, 

text - csi), klikněte v záhlaví tabulky výsledků pravým tlačítkem a v zobrazeném menu 

vyberte možnost "Uložit jako...".

Tisk podrobných výsledků vybraného zkoušení
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Pro tisk detailních informací o zkoušení vyberte konkrétní test a studujícího a klikněte na 

ikonu Tisk podrobností  . Vytiskne se celý test se správnými odpověďmi a zvolenými 

odpověďmi žáka.

Vytištěné výsledky proběhlého zkoušení na počítači

1.1.3.4 Oprava jména zkoušeného

Pokud přizvete studující k výuce pomocí PIN kódu, musí student zadat své jméno a třídu. Při 

této identifikaci může dojít k překlepu nebo špatnému uvedení třídy, apod.  V seznamu 

výsledků se pak objeví např. Josef Nový, Pepa Nový, Nový Josef... - program tato jména 

bude považovat za 3 různé osoby. Z tohoto důvodu má učitel možnost v tabulce výsledků 

dodatečně opravit jméno zkoušeného a třídu.

1. Vyberte záznam, ve kterém je chybně uvedeno jméno.

2. Klikněte na tlačítko  a záznam opravte.
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