
P̌revod odpovědníků z minulých semestrů a jejich úprava

Základní pojmy

qdef – question definition

V souboru s příponou .qdef je uloženo zadání a řešení otázek. Je ťreba mít uloženo ve
složce testbank, kam studenti nemají přístup.

qdesc - questionnaire description

V souboru s příponou .qdesc je uložen popis odpovědníku. Tj. např. kdo a kdy může
test spustit, jaké sady otázek se pro test použijí... Je ťreba mít také uloženo ve složce test-
bank, kam studenti nemají přístup.

qref - questionnaire reference

V souboru s příponou .qref je uložen přímý odkaz na odpovědník. Propojuje sady otázek
s popisem odpovědníku. Vytváří se automaticky ve složce odpovědníky (lze změnit)
v okamžiku, kdy v nastavení odpovědníku zvolíte Uložit a zpřístupnit. Odkaz na odpověd-
ník nesmí být uložen ve složce testbank, studenti by potom nemohli test spustit.

Kopírování odpovědníků z minulých semestrů

Pokud jste na začátku semestru použili Kopírování studijních materiálů, tak se Vám
z minulého semestru zkopírovaly i všechny soubory .qdef, .qdesc, .qref a můžete je za-
čít přímo upravovat. Pokud sady otázek a nastavení odpovědníků zatím zkopírované
nemáte a chcete, postupujte následovně:

1. Běžte do starých studijních materiálů předmětu Učitel Õ Manipulace se studijními
materiály zvolte období ze kterého chcete kopírovat (např. jaro 2009)

2. Ve většině případů naleznete staré odpovědníky ve složce testbank. Označte za-
škrtnutím soubory s příponou .qdef a .qdesc (zelené a modré, červené není ťreba
kopírovat).

3. Klikněte na ikonu Zkopírovat jinam.

4. Pomocí tlačítka Vyhledat zvolte složku, do které chcete kopírovat (např. testbank
v semestru jaro 2010), nechte zaškrtnuto upravit odpovědníky a osnovy pro cílový
semestr a potvrd’te pomocí tlačítka Provést.

5. Nyní máte zkopírované otázky a nastavení odpovědníku a můžete je upravovat.

P̌rejmenování otázek a odpovědníků

P̌rejmenování sady otázek

Učitel Õ Manipulace se studijními materiály Õ Odpovědníky Õ testbank
(Pozor! Zkontrolujte si, že jste ve správném, tedy současném období.) Vyberte
(zelenou) sadu otázek, kterou chcete přejmenovat. Vedle jejího názvu je ikonka
klíče s rozbalovacím tlačítkem . Kliknutím rozbalte a zvolte Upravit. S textem nic
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nedělejte, jen do políček nahǒre Název a dole Jméno přepište jméno souboru -
příponu .qdef nemažte ani nepřejmenovávejte!

P̌rejmenování nastavení odpovědníků

Lze úplně stejným způsobem jako u sady otázek, viz výše. Jen místo zeleného soubo-
ru zvolte modrý, tj. přípona .qdesc. Nebo také až budete upravovat popis odpověd-
níku, můžete název změnit přímo tam.

Úprava sady otázek
Učitel -> (Odpovědníky) Sady otázek – vytváření, úprava

Dále klikněte na zvolit pod sadou, kterou chcete upravovat. Nyní můžete jednotlivé
otázky upravovat, a to bud’ formulářem nebo textovým editorem.

Úprava popisu odpovědníku
Učitel -> (Odpovědníky) Správa odpovědníku

Dále klikněte na upravovat pod popisem, který chcete upravit. Vyberte sadu otázek,
které se popis bude týkat (tj. tu na kterou chcete, aby studenti ve Vámi stanovený
čas/datum odpovídali) a nastavte další parametry. Dole zvolte tlačítko Uložit a zpřístup-
nit. To znamená, že studenti uvidí (červený) odkaz na odpovědník, ale spustit ho mohou
až nastanou Vámi navolené podmínky (tj. určitá hodina, učebna...).

2


