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E-learningový portál E-CET 
Systém riadenia výučby Moodle používaný počas projektu e-CET je dostupný na webovej adrese 
https://ecet.aspektnd.sk/. 

E-learningové kurzy sú dostupné len pre registrovaných užívateľov. Samoregistrácia ešte nie je 
otvorená. Pre vytvorenie používateľského účtu je preto potrebné kontaktovať administrátora. 

 

Ak máme používateľský účet, môžeme sa prihlásiť do systému. Vidíme personalizovanú nástenku, ktorá 
sa môže líšiť podľa pridelenej roly a preferencií jednotlivých používateľov. Zoznam kurzov, ku ktorým 
máme prístup alebo do ktorých sme už boli zapísaní, je zobrazený v hlavnej časti nástenky. Ak tam 
žiadne kurzy nevidíme, môžeme skúsiť zmeniť nastavenie filtra. 

Ak vidíme kurz, môžeme naň kliknúť a zadať konkrétny kurz 

Personalizovaná nástenka  
 

 

Poznámka: Kurz, ktorý plánujeme často používať, môžeme zvýrazniť pomocou odkazu v pravom 
hornom rohu plochy. Ak zvolíme možnosť S hviezdičkou, kurz bude vždy dostupný v najviditeľnejšej 
časti nástenky. 
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Hlavnú stránku kurzu vidíme po kliknutí na názov kurzu. Kurzy vyvinuté počas projektu budú mať 
rovnakú štruktúru a usporiadanie. Ponuku vľavo je možné zbaliť pomocou ikony zvýraznenej 
oranžovým štvorcom. 

Vzdelávací obsah je dostupný v centrálnej časti hlavnej stránky projektu. Odporúča sa rozdeliť obsah 
do logických celkov. Hovoríme im témy. Všetci tvorcovia kurzov alebo učitelia môžu pridávať, 
nahrádzať a odstraňovať témy. 

Vývoj kurzu 
 

 

Predtým, ako sa nám to podarí, však musíme zmeniť režim úprav kurzu. Inými slovami, musíme kliknúť 
na tlačidlo Zapnúť úpravy na pravej strane, aby sme otvorili režim úprav. Tento režim je dostupný iba 
pre používateľov v úlohe učiteľa alebo tvorcu kurzu. 

Úprava tém v kurze 
Každá téma predstavuje samostatnú jednotku, ktorú je možné spravovať pomocou ponuky na pravej 
strane obrazovky. Tému môžeme upravovať, zvýrazňovať, skrývať pre študentov a mazať. Ak 
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potrebujeme zmeniť poradie tém, môžeme ich presunúť na konečné miesto pomocou ikony krížika na 
ľavej strane. 

Názov témy môžeme premenovať aj priamo pomocou ikony pera vedľa názvu. Na potvrdenie zmien v 
tomto prípade musíme stlačiť Enter. 

 

 

Ak potrebujeme pridať ďalšie témy, môžeme použiť odkaz Pridať témy v pravom dolnom rohu. 

 

 
Keď sa rozhodneme pridať ku konkrétnej téme akýkoľvek vzdelávací zdroj alebo aktivitu, musíme byť 
v režime úprav a následne použiť odkaz Pridať aktivitu alebo zdroj dostupný na pravej strane témy. 

Pridanie súborov 
Najjednoduchší spôsob, ako nahrať súbory do vybranej témy, je nasledujúci: 

1. Zapneme režim úprav pomocou tlačidla na pravej strane stránky hlavného kurzu. 
2. Prejdeme na tému, kde by mal byť súbor umiestnený. 
3. Otvoríme prehliadač súborov MS Windows. 
4. Prejdeme do adresára so súborom, ktorý je potrebné presunúť. 
5. Presunieme súbor myšou na správne miesto v kurze. 

 

Názov súboru môžeme zmeniť priamo pomocou ikony pera.  

Nezabudnime stlačiť Enter na potvrdenie zmien. 

Ak potrebujeme zmeniť ďalšie nastavenia, môžeme použiť ponuku Upraviť nastavenia na pravej strane.  
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Zobrazí sa formulár so všetkými nastaveniami. Jednotlivé funkcie sú rozdelené do niekoľkých zbalených 
kategórií. Všetky ich môžeme rozbaliť pomocou odkazu na pravej strane. Nakoniec zmeny potvrdíme 
pomocou tlačidiel nižšie. 

 

Nezabudnime, že ak sme zmenili zdrojový súbor na našom počítači, musíme zopakovať všetky vyššie 
uvedené kroky, aby sme zmenený súbor nahradili v e-learningovom kurze. 

Vytvorenie interaktívneho obsahu 
Vizuálne zaujímavejší obsah môžeme vytvárať pomocou unikátnej aktivity s názvom Interaktívny 
obsah. Interaktívny obsah je moderná aktivita, plne podporovaná webovým prehliadačom, ktorá 
poskytuje veľa možností, ako študentov zapojiť do učenia. 

Používame ho na vytváranie testu s rôznymi typmi otázok. Nasledujúci obrázok ukazuje, ako môže 
výsledný test vyzerať. 
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Výsledok ukazuje, koľko bodov študent získal. 

 

Pri vytváraní nového kvízu by sme mali postupovať podľa nasledujúcich krokov: 

1. Režim úprav zapneme tlačidlom Zapnúť úpravy na pravej strane stránky hlavného kurzu. 
2. Vyberieme tému, ku ktorej chceme pridať vzdelávací obsah. 
3. Klikneme na odkaz Pridať aktivitu alebo zdroj pod vybranou oblasťou témy na pravej strane. 

 

4. Zobrazí sa kontextové okno s dostupnými typmi zdrojov a aktivít. Vyberieme interaktívny 
obsah. 

 

 

5. Zobrazí sa formulár s hlavnými nastaveniami aktivity. 
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6. Časť Popis môže zostať prázdna. Môžeme ju však efektívne využiť na poučenie žiakov a 
opísanie cieľa aktivity. Popis je možné zobraziť aj na hlavnej stránke kurzu pomocou 
zaškrtávacieho tlačidla Zobraziť popis na stránke kurzu. 

7. Všetky kroky súvisiace s obsahom vzdelávania robíme v editore formulára. 
8. Najprv musíme vybrať vhodný typ obsahu. V našom prípade vyberieme Quiz (Question Set). 

 

 

9. Po automatickom obnovení časti formulára v časti Editor môžeme vidieť veľa možností. 
Povinné možnosti sú označené hviezdičkou. Našťastie môžeme mnohé možnosti ponechať 
nezmenené s predvolenými nastaveniami a v prípade potreby ich zmeniť neskôr. 

10. Najprv pridáme názov sady otázok. Názov sa zobrazí na stránke hlavného kurzu ako odkaz, 
ktorý je priamo zameraný na kvíz. 
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11. Ak klikneme na malú ikonu šípky v blízkosti Úvod do kvízu, môžeme ľahko pridať potrebný 
úvodný text. Ostatné polia môžu zostať prázdne alebo vyplnené predvolenými hodnotami. 

12. Samozrejme, môžeme zmeniť indikátor priebehu a nastaviť tam prah pre absolvovanie kvízu. 
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13. Najdôležitejšia časť kvízu má názov Otázky. Ako vidíme na obrázku, pomocou kombinovaného 
poľa Typ otázky môžeme vytvoriť postupnosť otázok rôznych typov. Existuje šesť základných 
typov otázok. 

 

 

Výber viacerých správnych odpovedí 
Ako príklad vyberieme typ otázky s možnosťou viacerých odpovedí. Konečný vzhľad tohto typu otázok 
je nasledujúci. 

 

Obrázok 1 Otázka s jednou správnou odpoveďou. 

Ak je odpoveď správna, kvíz zobrazí nasledujúcu spätnú väzbu. 
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Vidíme, že zvyšok formulára sa zmenil podľa zvoleného typu otázky. 

Začneme názvom otázky, ktorý bude viditeľný v ponuke vľavo. Následne do poľa Otázka pridáme 
samotnú otázku (Error! Reference source not found.). 

 

Do časti Dostupné možnosti musíme napísať možné individuálne odpovede (Error! Reference source 
not found.). V prvom rade pridáme odpoveď do poľa Text a následne skontrolujeme, či je táto odpoveď 
správna. Tipy a spätnú väzbu môžeme pridať kliknutím na rovnomennú časť formulára. 

Pomocou tlačidla Pridať možnosť môžeme pridať toľko odpovedí, koľko je potrebné. Otázka môže mať 
viac ako jednu správnu odpoveď. 
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Nakoniec môžeme k tejto otázke pridať celkovú spätnú väzbu a nastaviť podrobnosti o správaní otázky. 
V našom prípade necháme jednotlivé nastavenia nezmenené (Error! Reference source not found.). 

 

Tento typ aktivity sme vybrali na vytvorenie celého kvízu s niekoľkými otázkami, ako sme už písali. 
Ďalším krokom preto bude pridanie novej otázky. Okno musíme posúvať nahor a kliknúť na tlačidlo 
Pridať otázku na ľavej strane formulára. Ako vidíme, ešte sme neuložili žiadne zmeny. Preto musíme 
byť opatrní a nepoužívať tlačidlo späť vo webovom prehliadači (). 
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Po kliknutí na tlačidlo musíme vybrať nasledujúci vhodný typ otázky a zopakovať všetky kroky. 

Otázka typu Drag and Drop  
Druhým príkladom otázky je drag and drop. Tento typ otázok môžeme použiť na umiestnenie 
správneho slova na obrázok v pozadí alebo na porovnanie príbuzných dvojíc slov pomocou drag and 
drop, ako v našom prípade. 

 

Opäť začneme názvom. Následne nastavíme rozmery plochy v pixeloch a stlačíme tlačidlo Úloha 
ďalšieho kroku na pravej strane. 
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Naša úloha bude pozostávať z nasledujúcich krokov: 

1. Začneme umiestnením kvapkových zón na plátno alebo obrázok. 
2. Ukážeme jeho nastavenia, dáme Label 
3. Ďalej umiestnime spúšťacie prvky a začiarkneme príslušné zóny spustenia. 
4. Nakoniec znova upravíme zónu dropu a začiarkneme správne odpovede. 

Nakoniec máme otázku drag and drop hotovú. 
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Otázka typu Fill in the Blanks  
Ďalšia otázka umožňuje vyplniť prázdnu časť textu správnymi slovami. Používame rovnaký príklad 
dvojíc slov ako v predchádzajúcom príklade. 

 

Ako sa otázka správa, môžeme vidieť na nasledujúcom obrázku. Ak klikneme na Zobraziť riešenie, 
zobrazí sa správna odpoveď. 

 

Tento typ otázky môžeme pridať do kvízu tak, že ho vyberiete v zozname typov otázok. Okrem názvu 
by sme mali skontrolovať pole Popis úlohy, kde môžeme napísať sprievodcu, ako na tento druh úlohy 
odpovedať. 

Text otázky prejde do časti označenej ako textové bloky. Ako vidíme, existuje možnosť pridať do jednej 
otázky viac textových blokov pomocou tlačidla Pridať textový blok. 

Na úspešné vytvorenie tohto druhu otázky môžeme postupovať podľa pokynov. Pred a za správne 
slovo/frázu môžeme pridať medzery s hviezdičkou (*). Alternatívne odpovede sú oddelené lomkou (/). 
Nakoniec môžeme pridať textový tip pomocou dvojbodky (:) pred tip. 

Je potrebné zdôrazniť, že v slovách sa štandardne rozlišujú veľké a malé písmená. Toto správanie 
môžeme zmeniť nižšie v časti formulára s názvom Nastavenia správania. Vidíme mnoho ďalších 
možností, vďaka ktorým je kvíz pre našich študentov príjemnejší. 
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Otázka typu Mark the Words  
Ďalší typ otázky vyžaduje, aby študent označil/zvýraznil správne slovo alebo frázy v zozname slov alebo 
viet. 
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Obrázok 2 

Ak chceme vytvoriť tento typ otázky, pridáme ju do kvízu pomocou tlačidla Pridať otázku. Následne do 
polí formulára Názov a Úloha pridáme vhodný text. Najdôležitejšie pole má názov Textové pole, do 
ktorého napíšeme text otázky. Toto pole obsahuje aj potrebné pokyny na označenie slova, ktoré sa 
bude považovať za správnu odpoveď. Opäť na to používame hviezdičku. 
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Môžeme nastaviť mnoho ďalších možností a funkcií správania podobných predchádzajúcim typom 
otázok. 

Otázka typu Drag into Text  
Otázka s textom ťahania nám umožňuje požiadať študenta, aby do textu vložil správne slovo alebo 
vytvoril zodpovedajúce dvojice. Otázka môže vyzerať ako na nasledujúcom obrázku. 

 

Študent by mal presunúť slovné spojenia na správne miesto vľavo. Po kliknutí na tlačidlo Skontrolovať 
vidí správnosť svojho pokusu. 

 

Ak dokážeme vytvoriť tento typ otázky, postupujeme podľa známych krokov. Opäť musíme do kvízu 
pridať novú otázku a ako typ otázky vybrať položku Pretiahnuť text. Následne musíme pridať Názov a 
Popis úlohy. Samotná otázka je napísaná v poli Text. 
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Ako sa v pokynoch dočítame, na každé prázdne miesto je len jedno správne slovo. Ak dokážeme zmeniť 
správanie otázky alebo pridať dodatočnú spätnú väzbu, všetko nájdeme v časti formulára Celková 
spätná väzba a Nastavenia správania. 

Otázka typu pravda/nepravda 
Vytvorenie posledného typu otázky priamo dostupnej v tomto kvíze je jednoduché. Od študenta sa 
musí rozhodnúť, či je výrok správny alebo nesprávny. 
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Tento typ otázky môžeme do kvízu pridať pomocou tlačidla Pridať otázku. Vyberáme typ 
Pravdivá/nepravdivá otázka. Následne musíme napísať Názov otázky a samotný text otázky. Nakoniec 
musíme označiť, či je výrok považovaný za pravdivý alebo nepravdivý. 

 

Nakoniec, keď sú vytvorené všetky otázky, môžeme skontrolovať nastavenia týkajúce sa správania sa 
kvízu, ktoré sú zobrazené na konci formulára. 
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Ďalšia sada nastavení je k dispozícii pod názvom Dokončené. V budúcnosti sa môžeme kedykoľvek 
vrátiť a zmeniť správanie individuálnej otázky alebo kvízu. V tejto fáze vývoja kvízu ich však môžeme 
nechať nezmenené. 

 

Konečný kvíz vo vybranej téme kurzu môžeme vidieť po potvrdení všetkých zmien. 

 

Obrázok 3 
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Kvízy v LMS Moodle je možné vytvoriť aj pomocou staršieho prístupu, ktorý bude predstavený v 
nasledujúcej kapitole. 

Vytvorenie testu 
Príkladov, ako efektívne využiť kvíz v e-learningovom kurze, je veľa. Mali by sme sa však riadiť týmito 
odporúčaniami, aby sme zaistili flexibilné použitie testu a otázok v kurze: 

1. V banke otázok vytvoríme sadu otázok. 
2. Otázky rozdeľujeme do kategórií podľa zvolených kritérií. 
3. Môžeme tiež pridať značky, aby sme maximalizovali budúce využitie otázok. 
4. K otázkam zozbieraným v banke otázok vytvárame kvízy v rôznych častiach e-learningového 

kurzu. 

 

Vytvorenie otázok v banke otázok 
Všetky otázky vytvorené v e-learningovom kurze sa zhromažďujú v banke otázok. Súbor otázok 
môžeme zobraziť pomocou ikony ozubeného kolieska v pravom hornom rohu stránky hlavného kurzu. 
Musíme vybrať položku ponuky Viac…. 

 

 

Nakoniec vidíme štruktúrovaný zoznam všetkých funkcií, ktoré je možné spravovať na úrovni kurzu. 
Odkaz na banku otázok je k dispozícii nižšie. Klikneme na odkaz Otázky. 
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Systém zobrazí hlavnú stránku banky otázok. Môžeme získať zoznam už vytvorených otázok. 
Samozrejme, ak sme túto stránku zobrazili prvýkrát, zoznam bude prázdny. 

Novú otázku vytvoríme pomocou tlačidla s rovnakým textom. Nepotrebujeme nič iné meniť. 
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Vytváranie otázok v banke otázok 

Systém zobrazí hlavnú stránku banky otázok. Môžeme získať zoznam už vytvorených otázok. 
Samozrejme, ak sme túto stránku zobrazili prvýkrát, zoznam bude prázdny. 

Novú otázku vytvoríme pomocou tlačidla s rovnakým textom. Nepotrebujeme nič iné meniť. 

 

Obrázok 4 Zoznam vytvorených otázok 

Po kliknutí na tlačidlo zvýraznené na predchádzajúcom obrázku sa otvorí kontextové okno. Môžeme 
tam vidieť niekoľko typov otázok, ktoré môžeme zaradiť do kvízov. V nasledujúcich kapitolách si 
predstavíme najčastejšie typy otázok. 
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Obrázok 5 Ponuka rôznych typov otázok. 

Viacnásobný výber 
Typ otázky s možnosťou výberu z viacerých odpovedí je pravdepodobne najčastejšie používanou 
otázkou s uzavretými odpoveďami. Môže mať jednu alebo viac správnych odpovedí a voliteľný počet 
nesprávnych. 

  

Ak sa nám podarí vytvoriť tento typ otázky, označíme tento typ vo vyššie zobrazenom okne a stlačíme 
tlačidlo Pridať. Systém otvorí formulár s mnohými nastaveniami. Našťastie musíme pridať iba tieto 
položky: 

1. Názov otázky, pod ktorým bude otázka dostupná v zozname otázok. 
2. Text otázky. 
3. V tejto fáze nemeníme predvolenú značku. 
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Obrázok 6 Vytvorenie otázky typu viacnásobný výber. 

Následne by sme mali vybrať, či bude mať otázka iba jednu alebo viac správnych odpovedí pomocou 
rozbaľovacieho poľa Jedna alebo viacero odpovedí?. 

  

 Obrázok 7 Ďalšie nastavenia otázky typu viacnásobný výber. 

Používame druhú časť formulára Odpovede, do ktorej musíme napísať všetky možné odpovede na 
otázku. Odpovede doplníme do poľa s názvom Voľba 1 … Voľba N. Zároveň musíme zvoliť váhu známky 
pre túto voľbu (odpoveď) tak, aby súčet všetkých správnych odpovedí bol 100 %. 

To znamená, že ak máme v otázke iba jednu správnu odpoveď, vyberieme 100 %. V prípade viacerých 
správnych odpovedí musíme medzi všetky správne odpovede rozdeliť 100.  
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Obrázok 8 Zadanie jednotlivých odpovedí. 

Ako môžeme vidieť, existuje možnosť pridať spätnú väzbu ku každej možnej odpovedi. Vytvorenie tejto 
spätnej väzby si však vyžaduje príliš veľa času. 

Otázka Pravda/Nepravda 
Môžeme tiež veľmi rýchlo vytvoriť otázku typu pravda/nepravda. Jedinou podmienkou je pripraviť 
vyhlásenie, ktoré je správne alebo nesprávne. 

  

Obrázok 9 Príklad otázky typu pravda nepravda. 

Postupujeme podľa rovnakých krokov ako predtým: 

1. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť novú otázku. 
2. Zvoľte True/False a kliknite na tlačidlo Add. 
3. Pridajte názov otázky a text otázky. 
4. Zvoľte Správna odpoveď – pravda alebo nepravda. 
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Obrázok 10 

 

Obrázok 11 Ukážka vytvorenia otázky typu správna – nesprávna. 

Priraďovací typ otázky 
Zhoda typu otázky nám umožňuje vytvoriť otázku, v ktorej je študent požiadaný, aby priradil súvisiace 
slová, tvrdenia alebo entity. Príklad takejto otázky môžeme vidieť na nasledujúcom obrázku. 

  

Obrázok 12 Ukážka otázky typu priraďovacia otázka. 

Ak dokážeme vytvoriť zodpovedajúcu otázku, postupujeme podľa dobre známych krokov: 
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1. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť novú otázku. 
2. Vyberte Typ zhody otázky a kliknite na tlačidlo Pridať. 
3. Pridajte názov otázky a text otázky. 

 

 

Obrázok 13 Vytvorenie priraďovacieho typu otázky.  

Ďalšia časť formulára sa líši od typov otázok uvedených vyššie. Vidíme, že musíme vytvárať dvojice slov 
alebo výrokov. Inými slovami, ku každej otázke 1 musíme napísať odpovede… Otázka č. Okrem toho 
môžeme pridať dvojice, do ktorých napíšeme iba odpovede, pričom otázka bude chýbať. V dôsledku 
toho bude mať študent viac možností ako otázok. 

 

 

Obrázok 14 Nastavenie jednotlivých odpovedí v priraďovacej otázke. 

Drag and Drop do textu 
Ďalší typ otázky možno považovať za užívateľsky príjemnejší variant priraďovacej otázky. Študent je 
požiadaný, aby presunul nižšie uvedený výrok a pustil ho na správne miesto. 
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Obrázok 15 Ukážka otázky Drag and Drop into Text. 

Opäť môžeme postupovať podľa rovnakých krokov ako pri vyššie uvedených typoch otázok. V texte 
otázky však musíme použiť špeciálne zástupné znaky [[]], aby sme vytvorili miesta, kam by študenti 
mali púšťať slová alebo výroky. 

 

 

Obrázok 16 Formulár pre vytvorenie otázky Drag and Drop into Text 

Vidíme, že vytvárame dvojice medzi týmito očíslovanými zástupnými znakmi a voľbami, ktoré sú 
zhromaždené v nasledujúcej časti formulára. Systém tieto špeciálne znaky/zástupné znaky neskôr 
nahradí a zabezpečí ich správne vyhodnotenie. 
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Obrázok 17  Príklad vytvárania odpovedí. 

Existuje možnosť vytvoriť viac skupín slov alebo výrokov v jednej otázke pomocou skupín vpravo. 
Môžeme s nimi experimentovať neskôr, keď presne pochopíme, ako táto otázka funguje. 

Otázka typu krátka odpoveď 
Typ otázky s krátkou odpoveďou sa líši od predchádzajúcich typov otázok. Predstavuje otvorený typ 
otázky. Znamená to, že môžeme nastaviť len správne varianty odpovede. Študent tam musí napísať 
jedno zo slov alebo tvrdení zo zoznamu. Všetky ostatné sa považujú za nesprávne. 

 

 

Obrázok 18 Otázka typu krátka odpoveď. 

Ak dokážeme vytvoriť otázku s krátkou odpoveďou, postupujeme podľa dobre známych krokov: 

1. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť novú otázku. 
2. Vyberte typ otázky s krátkou odpoveďou a kliknite na tlačidlo Pridať. 
3. Pridajte názov otázky a text otázky. 
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Obrázok 19 Ukážka vytvorenia otázky s krátkou otvorenou odpoveďou. 

Následne musíme do políčka Odpoveď 1 napísať minimálne jednu správnu odpoveď a prideliť známky. 
Ak má otázka viac ako jednu správnu odpoveď, môžeme ich všetky pridať do nasledujúcich polí 
formulára. Nie je potrebné priradiť 100 % všetkým. Môžeme sa rozhodnúť, ktorú odpoveď budeme 
považovať za správnejšiu. 

 

 

Obrázok 20 Pridanie odpovedí do otázky typu krátka odpoveď. 

Vnorený typ otázky 
Typ otázky s vloženou odpoveďou predstavuje ďalší vzrušujúci a užitočný typ otázky. Umožňuje 
vytvárať súvislý text a umiestňovať tam rôzne typy otázok. Napríklad študenti musia vybrať správne 
slovo zo zoznamu, napísať slovo alebo tvrdenie na prázdne miesto, napísať číslo atď. Tento druh otázok 
sa predtým nazýval Cloze. 

  

Obrázok 21 Ukážka vnoreného typu otázky. 
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Prvá časť tvorby tohto typu otázok je rovnaká. Ako môžeme vidieť na nasledujúcom obrázku, táto 
otázka má iba pole Text otázky. Musíme tam napísať obsah otázky. 

  

Obrázok 22 Okno pre postupné vytváranie vnorenej otázky s rôznymi možnosťami. 

Následne musíme do textu pridať špeciálnu sekvenciu znakov, ktorým systém rozumie a dokáže ich 
neskôr nahradiť očakávanými formulárovými prvkami. 

Aj keď nie je ľahké zapamätať si presné sekvencie, používame špeciálne tlačidlo zvýraznené oranžovým 
štvorčekom, ktoré je dostupné v editore. Otvorí sa kontextové okno s nasledujúcimi možnosťami. 

 

Obrázok 23 Editor pre tvorbu rôznych typov vnorených otázok. 

Všetky možnosti sú dostatočne podrobne opísané. Zhrnuli sme ich v nasledujúcej tabuľke. 

MULTICHOICE Allows the selection of single or multiple 
responses from a pre-defined list.  
Drop-down menu in-line in the text  
One answer only 

MULTICHOICE_H Allows the selection of single or multiple 
responses from a pre-defined list. 
A horizontal row of radio-buttons 
One answer only 

MULTICHOICE_V Allows the selection of single or multiple 
responses from a pre-defined list. 
A vertical column of radio buttons 



35 
 

One answer only 
MULTICHOICE_S Allows the selection of single or multiple 

responses from a pre-defined list. 
Drop-down menu in-line in the text 
Shuffle within questions 
One answer only 

MULTICHOICE_HS Allows the selection of single or multiple 
responses from a pre-defined list. 
A horizontal row of radio-buttons 
Shuffle within questions 
One answer only 

MULTICHOICE_VS Allows the selection of single or multiple 
responses from a pre-defined list. 
A vertical column of radio buttons 
Shuffle within questions 
One answer only 

MULTIRESPONSE Allows the selection of single or multiple 
responses from a pre-defined list. 
A vertical column of checkboxes 
Multiple answers allowed 

MULTIRESPONSE_H Allows the selection of single or multiple 
responses from a pre-defined list. 
A horizontal row of checkboxes 
Multiple answers allowed 

MULTIRESPONSE_S Allows the selection of single or multiple 
responses from a pre-defined list. 
A vertical column of checkboxes 
Shuffle within questions 
Multiple answers allowed 

MULTIRESPONSE_HS Allows the selection of single or multiple 
responses from a pre-defined list. 
A horizontal row of checkboxes 
Shuffle within questions 
Multiple answers allowed 

NUMERICAL Allows a numerical response, possibly with units, 
graded by comparing against various model 
answers, possibly with tolerances. 

SHORTANSWER Allows a response of one or a few words graded 
by comparing against various model answers, 
which may contain wildcards. 
No, the case is unimportant 

SHORTANSWER_C Allows a response of one or a few words graded 
by comparing against various model answers, 
which may contain wildcards. 
Yes, the case must match 

Všetky možnosti sú dostatočne podrobne opísané. Zhrnuli sme ich v nasledujúcej tabuľke. 
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Obrázok 24 Ukážka vytvorenia krátkej odpovede v Cloze editore. 

Nastavenia sú mierne odlišné v prípade multichoice, ako môžeme vidieť na nasledujúcom obrázku. 

 

Obrázok 25 Ukážka vytovrenia otázky s viacnásobným výberom v Cloze editore. 

Keď nastavíme všetky požadované hodnoty a uložíme ich, vidíme, že do textu otázky bola pridaná 
špeciálna textová sekvencia. 

  

Obrázok 26 Výsledný kód generovaný editorom vytvorrí v texte požadované typy otázok. 

Správnosť textu môžeme vyhodnotiť pomocou tlačidla Dekódovať a overiť text otázky. Ak je všetko 
správne, počet otázok je rovnaký ako počet pridaných prvkov otázky. 
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Obrázok 27 Kontrola správnosti vloženého kódu. 

Podrobnosti pre jednotlivé prvky otázky môžeme vidieť po kliknutí na názov. 

 

Obrázok 28 Podrobnosti kontroly. 

Zobrazenie výsledkov testov 
K výsledkom testov vedie viacero odkazov. Ak sa zobrazí konkrétny test, počet už zrealizovaných 
pokusov študentov je viditeľný v riadku Pokusy (Obrázok 29). Tento riadok je zároveň odkazom, ktorým 
možno zobraziť všetky pokusy študentov vo forme prehľadovej tabuľky (Obrázok 30). 

 

Obrázok 29 Úvodná stránka pokusu s informáciou o počte uskutočnených pokusov. 

Pre každý pokus prehľad zobrazuje autora pokusu, počet dosiahnutých bodov, dátum realizácie 
pokusu, dĺžku trvania ako aj body za jednotlivé otázky. Výsledky je možné stiahnuť vo formáte csv pre 
ďalšie spracovanie v Exceli. 

  

Obrázok 30 Zobrazenie výsledkov jednotlivých pokusov študentov. 
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Ľubovoľný pokus je možné prezrieť odkazom kliknutím na rovnomenný odkaz pod menom študenta. 
Zobrazí sa stránka s podrobnými informáciami o priebehu a výsledkoch konkrétneho pokusu  (Obrázok 
31). 

  

Obrázok 31 Zobrazenie podrobností o uskutočnenom pokuse študenta. 

 


