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1. Založení testu 

 

TIP! 

Kompletní návod na testování v Moodle s popisem všech otázek naleznete na:  

https://dl.cuni.cz/wp-content/uploads/N%C3%A1vod-Testov%C3%A9-

ot%C3%A1zky.pdf 

 

a) 

- činnost Test je vhodná pro zadávání a skládání testů online s velkou variací otázek, může 

sloužit pro závěrečné absolvování kurzu i jako mezitest či cvičení pro studenty 

 

b)  

- Úkol Test se vytváří kliknutím na Zapnout režim úprav – Přidat činnost nebo studijní 

materiál – Test 

 

c) 

- v činnosti Test jsou nejdůležitější údaje:  

Název – zobrazí se na hlavní straně kurzu 

Popis – jedná se o celkový popis testu, který si student může přečíst ještě před začátkem 

samotného testování, např. délka testu, chování úloh, povolené a zakázané pomůcky apod. 

Po zakliknutí Zobrazit popis na titulní straně kurzu se objeví popis i na hlavní straně, 

jinak je viditelný až po rozkliknutí úkolu 

https://dl.cuni.cz/wp-content/uploads/N%C3%A1vod-Testov%C3%A9-ot%C3%A1zky.pdf
https://dl.cuni.cz/wp-content/uploads/N%C3%A1vod-Testov%C3%A9-ot%C3%A1zky.pdf
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Časování – nastavení času při testu, jestliže chcete nastavit, je nutné zaškrtnout Povolit 

 - Zpřístupnit test – časový údaj, od kterého studenti mohou spustit kompletní test 

 - Uzavřít test – časový údaj, po kterém program automaticky ukončí testování 

 - Časový limit – celkový čas, který student má na testování, poté mu program 

automaticky ukončí testování 

 - Když vyprší čas – nastavení, co má program udělat po vypršení časového údaje 

Uzavřít test nebo Časový limit – doporučené nastavení tohoto údaje je Otevřené pokusy 

jsou automaticky odeslány, který znamená, že test skončí, a i neuložené odpovědi na 

otázky jsou odeslány 

 

UPOZORNĚNÍ! 

Časové nastavení Zpřístupnit test a Uzavřít test je nezávislé na údaji Časový limit. 

Student po uplynutí doby stanovené údajem Uzavřít test nemůže dále pokračovat, i když 

mu zbývá čas v Časový limit. Doporučené nastavení je, aby interval mezi Zpřístupnit test 

a Uzavřít test byl asi o 5-10 minut delší než interval Časový limit. 

 

Známka – důležité nastavit Povolený počet pokusů – kolikrát může student opakovat 

pokus, doporučené nastavení je 1 
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Rozložení – nastavení vlastností zobrazení úloh v testu 

 - Nová strana – nastavení množství úloh na jednu stranu 

 

UPOZORNĚNÍ! 

Pro další nastavení Rozložení je nutné kliknout na Zobrazit více... 

 

Rozložení 

 - Metoda navigace – nastavení, zda student může postupovat Volně, tj. na 

přeskáčku podle vlastního uvážení, nebo Sekvenčně, kdy student musí odpovídat 

v daném pořadí 
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Chování úloh – nastavení automatického zamíchání úloh a sdělování výsledků 

 - Zamíchat v rámci úloh – program automaticky zamíchá pořadí úloh 

 - Jak se úlohy chovají – nastavení nových pokusů u jednotlivých úloh či sdělování 

celkového výsledku, doporučujeme přečíst nápovědu ? doporučení nastavení je Odložený 

výsledek – student musí odpovědět všechny otázky a odeslat test, teprve poté jsou mu 

sděleny výsledky celého testu 

 

 

 - nápověda s popisem chování úloh 

 

d) 

- ostatní nastavení Testu jsou spíše fakultativní 

- pro uložení nastavení klikněte na Uložit a zobrazit 
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e) 

- teprve až po nastavení zadání Testu je možné zadávat testové otázky 

- otázky testu se zadávají pomocí tlačítka Upravit test 

 

f) 

- nová úloha se přidá pomocí tlačítka Přidat, a následně Nová úloha 
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g) 

- ze seznamu možných typů úloh vyberte vhodný typ a klikněte na tlačítko Přidat 

 

Nejčastější typy otázek jsou: 

 - Dlouhá tvořená odpověď – student vloží nebo napsat text, 

který vyučující následně musí ručně vyhodnotit 

 

 - Vícenásobná volba vše nebo nic – umožňuje výběr více 

odpovědí z předdefinovaného seznamu a používá známkování typu vše nebo nic (100% 

nebo 0%) 
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2. Test – Dlouhá tvořená odpověď 

 

a) 

- nejdůležitější vlastnosti testové úlohy jsou: 

Název úlohy – je důležitý pro pozdější orientaci a editování, uvidí jej pouze vyučující 

Text úlohy – samotné zadání testové otázky, na které pak student odpovídá 
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Formát odpovědi – možnost nastavení, co všechno může být odevzdáno jako odpověď 

(pouze text, i obrázek, graf atp.), doporučené nastavení je Prostý text, kdy student 

odevzdává pouze psaný text 

Vyžadovat text – nastavení, zda má student přímo psát text do programu, nebo jestli 

může nahrávat textový soubor s odpovědí, doporučení nastavení je Požadovat, aby 

student odevzdal text, které znamená, že student musí napsat text do programu 

Velikost vstupního pole – nastavení velikosti pole pro odpověď, 1 řádek je 95-100 znaků 

Povolit přílohy – umožňuje studentovi vkládat k odpovědi soubory, doporučené 

nastavení je Ne 

 

 

 

- ostatní nastavení jsou spíše fakultativní 

 

TIP! 

Podrobný návod s informacemi o všech položkách nastavení Dlouhé tvořené odpovědi 

naleznete na: http://moodledocs.phil.muni.cz/testove-ulohy/dlouha-tvorena-odpoved 

 

 

 

http://moodledocs.phil.muni.cz/testove-ulohy/dlouha-tvorena-odpoved
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b) 

- pro uložení nastavení otázky klikněte na Uložit změny 

 

c) 

- testovou otázku změníte kliknutím na název otázky 

- další testové otázky přidáte kliknutím na Přidat (viz bod 1 f ) 
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3. Test – Vícenásobná odpověď vše nebo nic 

 

a) 

- nejdůležitější vlastnosti testové úlohy jsou: 

Název úlohy – je důležitý pro pozdější orientaci a editování, uvidí jej pouze vyučující 

Text úlohy – samotné zadání testové otázky, na které pak student odpovídá 
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Odpovědi – Volba – nastavení jedné z možných odpovědí, alespoň u jedné z těchto 

odpovědí je nutné zaškrtnout Správně 

Odpovědi – Reakce – nastavení specifické odpovědi, která se studentovi zobrazí po 

zakliknutí této odpovědi, nastavení je fakultativní 

 

  

 

- ostatní nastavení jsou spíše fakultativní 

- nastavení opakovaného pokusu se tvoří v nastavení testu (viz bod 1 c ) 
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b) 

- pro uložení nastavení otázky klikněte na Uložit změny 

 

c) 

- testovou otázku změníte kliknutím na název otázky 

- další testové otázky přidáte kliknutím na Přidat (viz bod 1 f ) 
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4. Test – Banka úloh, kategorie a náhodný výběr otázek 

 

a) 

- všechny úlohy, které vytvoříte ve svém kurzu, jsou uložené v Bance úloh a můžete je 

dále třídit do jednotlivých Kategorií 

- při Přidávání nové úlohy do testu pak můžete vložit již existující úlohu z Banky úloh 

 

- vyberte Kategorii a případně upravte Možnosti hledání 
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- ze seznamu již vytvořených otázek vyberte správnou 

- kliknutím na znak Plusu přidáte pouze zvolenou otázku 

- kliknutím na znak Prázdného políčka vyberete jednu nebo více otázek najednou a 

potvrďte kliknutím na Přidat vybrané úlohy do testu 

 

znak Plusu 

 

znak Prázdného políčka 
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4.1. Správa Banky úloh, Kategorií a hromadný import otázek 



- rozbalí se Vám okno, ve kterém klepněte na Více… 

 

 

 

- ve Správě kurzu klepněte na Banka úloh 

 

 



- v prostředí Banky úloh se zobrazí možnosti karty Úlohy 

 

 



- v rozbalovacím okně můžete zobrazit úlohy podle kategorie a následně lze otázky vyhledávat 

podle různých parametrů 

- klepněte na Vytvořit novou testovou otázku …, čímž přidáte testovou úlohu 

 

 

 

- klepnutím na číselné označení stránek můžete přeskočit na další sadu otázek 



- u každé otázky se nachází tyto funkcionality: 

 ikona „prázdného čtverečku“ – zaškrtnutí otázky 

 ikona „ozubeného kolečka“ – nastavení otázky 

 ikona „dvojitého listu“ - duplikace otázky 

 ikona „lupy se značkou plus“ – náhled otázky 

 ikona „odpadkového koše“ – odstranění otázky 

- u otázky se rovněž nachází, který uživatel otázku vytvořil a naposledy změnil 

 

 

 

- ve spodní části prostředí Banky úloh si lze zobrazit další stránky s otázkami 

- ručně můžete označit otázku, kterou můžete Odstranit nebo Přesunout >> do jiné kategorie 

otázek z rozbalovacího okna 

 

 

 

- v prostředí Banky úloh lze vytvořit kategorie, do kterých následně vložíte testové úlohy 



- klepněte na kartu Kategorie 

 

 

 

- v kartě Kategorie se v kontextu kurzu nachází všechny Vámi vytvořené kategorie (v závorce 

naleznete počet úloh) 

- po klepnutí na Název kategorie a ikonu „ozubeného kolečka“ se rozbalí nastavení konkrétní 

kategorie 

- ikona „odpadkového koše“ – odstranit kategorii 

- ikona „směrové šipky“ – změna umístění kategorie 



- v dolní polovině prostředí karty Kategorie naleznete rozhraní pro vytvoření kategorie 

 

 

 Nadřazená kategorie – nadřazenou kategorií je myšleno dané umístění v rámci již vytvořených 

kategorií v kurzu 

 

(příklad náhledu rozbaleného okna) 

 zvolíte-li možnost „Nahoru“, pak vytvořená kategorie nemá žádnou nadřazenou 

kategorii 

 kategorie je možné členit do podkategorií 

 Název  

 Informace o kategorii 

 

 

- v kartě Import můžete v odpovídajícím formátu do Moodle vložit sadu otázek: 

 např. vložit stažené otázky z předcházejících kurzů 

 nebo si odpovídající otázky vytvoříte sami ve Vašem pevném zařízení 



Příklad vložení sady otázek – Formát Aiken 

- import úloh s výběrem možností z textového souboru 

 

- ve Vašem zařízení vytvoříte jednotně zformátovaný dokument v následujícím tvaru (např. jako 

textový dokument v Microsoft Word): 

 

- po vytvoření sady otázek (např. v Microsoft Word) uložíte dokument jako typ Prostý text 

-  rozbalí se Vám okno s názvem „Převod souboru“ (v závorce je doplněn název pojmenování 

Vašeho dokumentu), v němž zvolíte „Jiné kódování“ a vyberete „Unicode (UTF-8)“ 

 

 

- v kartě Import (Banka úloh) vyplňte parametry v rozhraní „Importovat úlohy ze souboru“ 

 označte Formát Aiken 

 v rozbalovacím okně vyberte, na jaké místo bude sada otázek importována (viz. 

Kategorie 2) 

 vložte soubor ve formátu „txt“ 

 klepněte na „Import“ 



 

 



- zobrazí se Vám stránka s informacemi o průběhu importu spolu se seznamem vložených otázek 

- klepněte na „Pokračovat“ 

 

 

 

- importované úlohy se nacházejí -  Banka úloh/ Úlohy/ Kategorie 2 

 

 



 

- v kartě Export lze exportovat celou kategorii (včetně podkategorie) do textového souboru 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

4.2. Náhodný výběr otázek 

 

a) 

- po vytvoření zásoby otázek v jedné z kategorií lze vytvořit test, který z uvedené sumy 

otázek pro každého studenta vybere náhodné 

- každý student bude mít originální test, čímž se snižuje riziko plagiátorství 

 

Příklad: 

V kategorii je 25 potenciálních otázek, test je naplánovaný na 10 otázek. Moodle při 

přidávání nové otázky (bod 1 f) a zaškrtnutí Náhodnou úlohu z banky úloh vybere 

automaticky každému studentovi zvlášť 10 otázek. Každý student bude mít z původní 

sumy 25 otázek vybrané jiných 10 otázek. 

 

b) 

- při přidávání nové otázky (bod 1 f) klikněte na Náhodnou úlohu z banky úloh 
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c) 

- vyberte Kategorii, ze které chcete vybírat náhodné testové otázky a vyberte Počet 

náhodných úloh 

 

- výběr potvrďte kliknutím na Přidat náhodnou úlohu 
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5. Test – Editace 

 

a) 

- po nastavení všech otázek je nutné v změnit Nejlepší známku, která tvoří součet bodů 

za jednotlivé otázky, poté je nutné kliknout na Uložit 

- body za jednotlivé otázky je možné měnit kliknutím na znak tužky, poté je potřeba 

potvrdit enterem 

- otázku je možné odstranit kliknutím na znak popelnice 

- pořadí otázek je možné změnit přetažením, kdy uchopíte znak křížku s šipkami a 

umístíte otázku na nové místo 

 

- znak tužky pro editaci bodů za jednotlivou otázku 

 - znak popelnice pro odstranění otázky 

 - znak křížku s šipkami pro změnu pořadí stránek 
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b) 

- změnit nastavení testu nebo testových otázek můžete později kliknutím na Váš test na 

hlavní straně kurzu – ozubené kolečko – Upravit nastavení (pro editaci nastavení 

celého testu, viz bod 1) nebo Upravit test (pro editaci testových otázek, viz bod 1 f a 

následující) 
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6. Test – Výsledky a známky 

 

a) 

- jednotlivé výsledky testu nebo známky zjistíte kliknutím na Váš test na hlavní straně 

kurzu – ozubené kolečko – Výsledky 

 

TIP! 

Kliknutím tamtéž na Statistiky získáte podrobnější statistiky k testu, např. nejčastější 

chyby apod. 
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7. Zaheslování testu 

 

a) 

- přístup do testu můžete podmínit heslem 

- je to jedna z dalších možností prevence plagiátorství, test budou moci spustit pouze 

studenti, kteří budou znát heslo – například pouze ti, kteří se přihlásí v SISu na daný 

termín zkoušky (v SISu lze poslat hromadný email studentům přihlášeným na daný 

termín) 

 

b) 

- při zakládání či nastavování testu klikněte na Další omezení pokusů – Vyžaduje heslo 

 

 


