
Informace ke zkoušce z disciplíny 3RKLA (k testům Moodle) 

Upřesňuji informace ke zkoušení pomocí testů Moodle, protože dnešním dnem byl zprovozněn cvičný 

test pro všechny zájemce. Vaše jména jsou tam zadána. Přihlásíte se přes Moodle, cvičný test T_3RKLA 

si můžete zkoušet opakovaně.  Všechny podrobnosti jsou uvedeny přímo u testu. Čas je stanoven na 

15 minut (1. část s variantami ano – ne) + poté 25 minut na 2. část (interpunkce a volba varianty ze 

4 možností). Vyzkoušejte si to – počet pokusů u cvičného testu není omezen. Systém hodnocení: je 

třeba splnit požadavky na 60 %, a to i u 1. části testu, aby se následně otevřela 2. (interpunkční) část, 

kam po splnění 1. části plynule přejdete (proklik vpravo dole). 

Základním předpokladem je, že budete mít syntaktickou a interpunkční problematiku kvalitně 

nastudovanou ze zadaných zdrojů. Jen bezmyšlenkovitě tipovat odpovědi pokládám za ztrátu času. Jak 

víte, vycházíme pouze ze 7. kapitoly Skladba z učebnice Čeština pro učitele (úvodní část testu) 

a z Průvodce českou interpunkcí (interpunkční část testu).  

Potřebuji teď, abyste se sjednotili na JEDNOM společném 1. termínu, kdy bude zkouškový test 
T_3RKLA spuštěn. Já sama uvažuji o pondělí 22. 6. dopoledne (hodinu lze upřesnit), ale kdybyste 

měli dojem, že jste syntax ještě nedostudovali dost podrobně a nejste si jistí, můžete se mezi sebou 

dohodnout i jinak. Vše záleží na domluvě. Jak už jsem oznámila, jsem připravena zkoušet i na začátku 

července a poté v srpnu (zřejmě ve druhé polovině srpna), abyste měli možnost dostatečně dlouhé 

systematické přípravy, popř. možnost opravných termínů. Vybraný jednotný první termín mi prosím 

sdělte nejpozději 1. 6. 2020. Já ho vypíšu do stagu a vy se tam přihlásíte. 

Zatím se mi nikdo s ničím neozývá, prosím tedy O ZPĚTNOU VAZBU kohokoli ze skupiny (např. slečny 

Z. Malíčkové, která se stala na začátku semestru takovou první „mluvčí“ skupiny). Opakuji znovu: 

pokud máte jakékoli dotazy, požadavky nebo náměty, napište mi e-mail a do předmětu zprávy uveďte 

kód disciplíny a své příjmení bez diakritiky ve formátu 3RKLA-Prijmeni. Všem ráda odpovím. 

Nově od příštího pondělí 18. 5. rozšiřuji vypsané PONDĚLNÍ konzultační hodiny na dobu od 10.00 do 

12.00 hod. s tím, že nebudu přítomna na katedře, ale budu dostupná nejen e-mailem 

(jana.svobodova@osu.cz), ale také telefonicky na čísle 555 222 013 (odorik), popř. přes Skype 

(janasvo7). Tyto širší konzultační hodiny budou v provozu po 5 pondělků, tedy až do 15. 6. včetně. 

Kontakt přes e-mail je neomezený a pokračuje i po tomto datu. Jiná individuální domluva je možná 

právě přes e-mail.  

V další samostatné příloze ve wordu (pdf) najdete ukázku některých úkolů z testu Moodle – pro 

představu, na jaké typy otázek a zadání v něm lze narazit. Žlutě podbarveno je v ukázce správné řešení. 

S pozdravem a přáním studijního zdaru 

Jana Svobodová 

14. 5. 2020 

P. S. Vzhledem k atypickému průběhu semestru a koronavirové krizi ruším povinnost vyhotovit 

a odevzdat písemný popis postupu samostudia u těch, kdo mají disciplínu zapsanou podruhé nebo 

se přímé výuky neúčastnili.  
 


