
Informace k testům Moodle z disciplíny 6SKLA (za ZS 2020/2021)  

Všem studentům disciplíny připomínám souhrnné pokyny k testům Moodle.  

1) PRŮBĚŽNÝ TEST je třeba splnit po prostudování první části kapitoly 7. Skladba z Češtiny pro učitele 
(ČPU), jde o stránky 192 až 243. 

Viz hromadný e-mail před začátkem ZS, který je vyvěšen i na janasvo.cz u kódu disciplíny jako 
Program výuky, pokyny pro studenty. 

PRŮBĚŽNÝ TEST Moodle poskytne informaci, zda se student dostatečně zorientoval v základní 
terminologii disciplíny a umí si ji propojit se vzorovými příklady. Test obsahuje 20 stručných otázek 
typu ano-ne, je třeba ho splnit s úspěšností 80 %, tj. mít 16 odpovědí správně. 

Průběžný test bude spuštěn nejprve ve cvičné verzi, aby si ho studenti mohli opakovaně zkoušet. 
Počet opakování není omezen. Limit bude nastaven na 12 minut. Po uplynutí 12 minut se test uzavře, 
ale student si ho může spustit opět od začátku (zase na 12 minut). Otázky ze zadané banky úloh se 
míchají, jejich pořadí se mění automaticky. 

Kontrolní verze průběžného testu bude spuštěna jednou v přesně zadaném (dohodnutém) 
termínu, a to jen na stanovený časový úsek (cca 12 minut). Neúspěšní studenti dostanou možnost 
opravy – opět v dohodnutém jednotném termínu a ve stanoveném časovém limitu.   
 
2) ZKOUŠKOVÝ TEST Moodle bude zařazen na závěr disciplíny 6SKLA. 
Opět bude připraven také ve cvičné verzi, aby si ho studenti mohli opakovaně zkoušet. 

Obsahuje 2 části: na 1. část ZK testu (teoretickou) je limit 15 minut, poté si student musí sám otevřít 
navazující 2. část (interpunkční).. Ve 2. části je nastaven limit 25 minut. Podoba testu (složení obou 
částí) i jeho bodování a vyhodnocení jsou podrobně popsány v komentáři u cvičené verze zkouškového 
testu. Otázky ze zadané banky úloh se v obou částech míchají, jejich pořadí se mění automaticky. 
Podmínkou fungování (spuštění) 2. části cvičného zkouškového testu je úspěšnost studenta na 60 % 
v 1. části, stejně jako to je nastaveno u jeho definitivní zkouškové podoby. 
 

Den a čas zkouškového testu Moodle budou stanoveny jednotně (po domluvě), studenti se na 
vypsaný termín zapisují do Stagu. 

V den zkoušky je třeba hlídat stanovený čas na hodinách, aby studenti nezmeškali začátek (otevření) 
testu a o nějaké minuty se svou nepozorností neokradli. POZOR: Podmínkou spuštění 2. části 
skutečného zkouškového testu je úspěšnost studenta na 60 % v 1. části, stejně jako to je nastaveno 
u jeho cvičné verze. Student, který dosáhne limitu min. 60 % v 1. části, si poté sám otevře nabízenou 
2. část (neúspěšným studentům toto nabídnuto nebude, zkouška pro ně skončí tímto předčasně). Těm, 
kdo úspěšně splní 1. část skutečného zkouškového testu rychleji než za nastavených 15 minut, se 
otevře 2. (interpunkční) část dříve, a to už po 10 minutách od zahájení zkoušky, takže nemusí čekat na 
uplynutí celých 15 minut limitu pro splnění 1. části. Na 2. (interpunkční) část je přesně 25 minut, poté 
se test zavře.  
Opravný termín zkouškového testu Moodle bude stanoven jednotně po domluvě s těmi, jichž se bude 
týkat, studenti se přihlásí ve Stagu.  

Poznámka: Tím, že je třeba ZK test splnit (v obou částech) minimálně na 60 %, bude do hodnocení ve 
Stagu potom zapsán výsledek v bodech u neúspěšných studentů maximálně jako 50 bodů (tak je totiž 
centrálně nastaven systém pro „nevyhověl“) nebo méně, když student získá nižší ohodnocení než 50. 

Jakékoli dotazy ráda zodpovím, dostupná jsem ve vypsaných distančních konzultačních hodinách nebo 
po včasné e-mailové domluvě (na jana.svobodova@osu.cz) v dohodnutém ind. termínu. 
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