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eTest v UIS pro distanční testování
Tento manuál Vám pomůže vytvǒrit a nastavit eTest v UIS tak, aby jej studenti mohli vyplnit z domu.

• Nejdříve je zapoťrebí nachystat si eLearningový projekt

– eLearning→ eLearningové projekty→ Založit nový eLearningový projekt

– P̌ridejte pracovníky

– Testové báze→ P̌ridat složku

Tip: Každý test je vhodné mít v separátní složce. Chcete-li umožnit výběr otázek tak, aby studenti neměli
identický test, je vhodné pro různé typy otázek založit vlastní podsložky (například po tématech, nebo podle
charakteru - testové, otevřené atp.).

– Je dobré mít promyšlenou strukturu a počty bodů předem

– Doporučuje se netvǒrit otázky faktografické, ale otázky, které testují kritické a anlytické schopnosti

Tip: Vhodné jsou otázky komparativní (srovnejte, narozdíl od A je pro B charakteristické...), ilustrativní (zadejte
konkrétní příklad a ať z něj studenti vyvodí obecné; zadejte obecné a ať studenti ilustrují na konkrétním příkladu)
atp.

– Máte-li testovou bázi hotovou, můžete přistoupit ke tvorbě eTestu.

Tip: Mějte pracovníků více a navzájem si zkontrolujte otázky - nikdo z nás nevytvoří dokonalý test na první
dobrou! Nebojte se poznámek a komentářů kolegů. Předejdete potenciálním problémům.
Pozor! Když bude eTest jednou aktivován, tak se otázky již nebudou dát editovat ani po jeho ukončení.
Testbank by tedy měl být co nejlepší již před definováním eTestu.

• Máte-li testbank hotový, můžete nadefinovat eTest

– Záznamník učitele→ P̌redmět→ Testy a zkoušení→ zvolte požadovanou skupinu studentů

Pozor! Je vhodné zvolit všechny studenty (takto jej uvidí všichni studenti vč. kombinovaných - ti si např.
průběžný nebo zápočtový eTest mohou jen tak vyzkoušet jako náhradu za odpadlé výukové bloky). Pokud však
distanční eTest zamýšlíte pro konkrétní zkoušku, mějte na paměti, že k němu budou mít přístup všichni studenti
a že si jej budou moci otevřít bez odevzdání. Je nutné je varovat, že pokud eTest otevřou a neodevzdají, bude
se jim počítat jako termín zkoušky za 0 bodů.

– → Vytvǒrit test→ předmětový test→ nastavte si parametry, jak poťrebujete

Tip: Do pokynů uveďte prohlášení studentů "Odevzdáním tohoto eTestu prohlašuji, že jsem jej vypracoval(a)
sám(sama) a že jsem se u jeho vyhotovení nedopustil(a) nekalého či podvodného jednání. Jsem si vědom(a), že
případné odhalení nekalého či podvodného jednání bude mít pro mě disciplinární následky. Také jsem si vědom(a),
že neodevzdáním již otevřeného testu, bude tento eTest hodnocen 0 body." Posílíte alespoň psychologicky faktor,
který může studenty demotivovat od podvádění.
Tip: Nastavte způsob vyhodnocení na základní se strháváním bodů - přeci jen studenti budou vyplňovat
z domu a využijí různé materiály.

– Otázky→ vyberte počet otázek z požadovaných složek (není ťreba zadávat body - máte je již zadefi-
nované u konkrétních otázek v testbanku.

– eTest naleznete ve Vámi zvolené skupině studentů. Využijte náhled k tomu, abyste si zkontrolovali, že
eTest je sestaven, jak poťrebujete.
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• Nastavení termínu eTestu

– U eTestu zvolte Termíny

Pozor! Nepřiřazujte termín k žádnému již vypsanému termínu, ani jej neomezujte na skupinu zařízení! Upravujte
jenom a pouze časové omezení.

– Nastavte časové omezení ve formátu DD.MM.RRRR HH:MM.

– Počítejte s nějakou rezervou navíc.

Tip: Pokud Váš eTest trvá například 35 minut, nastavte pro jistotu 45 nebo 50 minut. Přeci jen chvíli potrvá,
než se studenti zorientují, eTest si v UIS vyhledají. Někteří se před otevřením eTestu třeba ještě vydýchají :)

– Vrat’te se na seznam testů a před určeným termínem klikněte na zvěrejnit zadání. Studenti si budou
moci eTest ve Vámi určeném termínu vyplnit a odevzdat.

– Můžete též rovnou zvěrejnit výsledky. Student tak po odevzdání uvidí i výsledky.

• Opravení otev̌rených otázek

– Klikněte na výsledky→ zobrazí se Vám seznam všech studentů, ktěrí daný test otev̌reli (bez výsledku)
a odevzdali (s body)→ Otev̌rené otázky u vámi vybraného testu.

– Po zkontrolování a vyhodnocení otev̌rené otázky vepište počet bodů do políčka Body a vložte ko-
mentář k otázce. Body se automaticky přičtou k celkovému bodovému výsledku.

Tip: Pokud nechcete špatné nastavení eTestu v ostrém provozu riskovat, vytvořte si složku v testbanku o několika
vzorových otázkách. Nastavte si eTest a termín konání. Zveřejněte ho studentům jako ukázkový/vzorový test.
Studenti to ocení a Vy si nastavení vyzkoušíte tak, jak Vám bude vyhovovat.

• Detaily a další informace: https://is.mendelu.cz/auth/help.pl?page=9084;lang=cz

• POZOR na časové kolize!

– Jelikož nelze eTest propojit s termínem a nechat studenty na termín přihlašovat (pokud tak učiníte,
nebudou studenti moci eTest psát z IP adres mimo univerzitu), reálně hrozí, že nám budou kolidovat
termíny (například zkoušek) napříč celou fakultou = že student bude nucen psát zápočtový nebo
zkouškový test distančně ze dvou předmětů ve stejný čas!

– Z tohoto důvodu jsou zaměstnanci po dobu trvání mimǒrádného opaťrení povinni dodržovat tento
harmonogram:

– Termíny distančních zkoušek se vypisují v čase a dnu konání p̌rednášky p̌redmětu dle rozvrhu.

– Termíny jednotlivých zápočtů se vypisují bud’ v termínu konání přednášky nebo v jednotlivých ter-
mínech konání cvičení.
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