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1.1 Termín "otevřená otázka" v testu systému Moodle
Systém Moodle umožňuje vytvářet testy také s tzv. "otevřenými otázkami", kdy musí testovaný na
dotaz napsat delší textovou odpověď, kterou ovšem systém Moodle nedokáže automaticky sám
vyhodnotit a musí si ji přečíst a obodovat člověk (učitel). Níže je uveden postup, jak je možné
jednotlivé testy s těmito otázkami vyhodnotit.

1.2 Postup "ručně-automatického" hodnocení testu
1.2.1 Pohled studenta
Poté co student absolvuje v systému Moodle (zde verze 2.4.x) on-line klikací test, který obsahuje
jak otázky typu a,b,c, tak i několik otevřených otázek, jsou systémem vyhodnoceny a obodovány
pouze otázky u kterých lze použít automatizované rozhodování a kde jsou definovány správné
odpovědi. Ovšem student uvidí po odevzdání testu oznámení: Dosud nehodnoceno (obr. 1)
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Ilustrace 1: Pohled studenta na zatím učitelem neohodnocenýt test

1.2.2 Zobrazení testu učitelem
Po odevzdání alespoň jednoho testu studentem, má vyučující možnost, kliknout si v on-line kurzu
na příslušný test a v něm na odkaz s početm pokusů (obr. 2)

Ilustrace 2: Již absolvovány testy

1.2.3 Tabulka se seznamem studentů a jejich pokusů
V následné tabulce uvidíte seznam studentů a jejich pokusů a pakliže jste ještě v daném testu
neohodnotili všechny otevřené otázky, bude ve sloupci Známka odkaz Dosud nehodnoceno. (obr.
3)
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Ilustrace 3: Tabulka s přehledem absolvovaných testů

1.2.4 Zobrazení konkrétního pokusu
Po kliknutí na odkaz Dosud nehodnoceno má vyučující možnost zobrazit si konkrétní test/pokus
studenta a mj. u všech otázek najde odkaz Okomentovat nebo přepsat známku, který využije při
obodování otevřených otázek. U těchto otázek si povšimněte, že není zatím uveden počet získaných
bodů z možných, kdežto otázky automaticky vyhodnocené systémem už body mají. (obr. 4)

Ilustrace 4: Okomentovat nebo přepsat známku
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1.2.5 Ohodnocení otevřené otázky
Po kliknutí na odkaz Okomentovat nebo přepsat známku pod příslušnou otevřenou otázkou se
zobrazí okno, ve kterém si přečtete otázku a odpověď na ni, pak udělíte příslušný počet bodů do
textového políčka a stisknete tlačítko Uložit. (obr. 5) Komentář není nutné zadávat.
Po uložení změn, se automaticky u dané otázky objeví počet přidělených bodů a přičte se k ostatním
otázkám.
Dokud nejsou VŠECHNY otevřené otázky obodovány, tak není zobrazen bodový výsledek testu, ale
pořád se bude zobrazovat jenom odkaz Dosud nehodnoceno, vizte obr. 3.

Ilustrace 5: Obodování otázky
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1.2.6 Hotový test v tabulce s body
Jestliže je hodnocení testu/pokusu ukončeno, tzn. jsou obodovány také všechny otevřené otázky,
pak se v tabulce objeví jeho bodové hodnocení a nikoliv odkaz Dosud nehodnoceno. (obr. 6)
Jestliže budete chtít případně změnit známku/body některé z otázek u daného pokusu, i když je už
bodově celý test vyhodnocen, pak můžete opět postupovat stejným způsobem, ovšem kliknete
přímo na číslo s obdrženými body.

Ilustrace 6: Test vyhodnocen

1.2.7 Tlačítko Hodnotit vybrané pokusy
Jestliže v tabulce (obr. 6) označíte (zatrhnete) některé pokusy a pak stisknete Hodnotit vybrané
pokusy, dojde k přepočítání výsledků u zmíněných pokusů.
To se může hodit v případě, že jste například špatně označili v nějaké otázce správnou odpověď,
nebo jste dodatečně změnili body u dané otázky, apod. Pak je pochopitelně nutné provést přepočet
bodů. Zde je pak asi vhodné označit pro jistotou všechny pokusy/testy pomocí odkazu Vybrat vše a
přepočítat všechny testy a pouze ty, v nichž se vyskytují ovlivněné otázky se přepočítají s novými
hodnotami. Někdy mohou být testy generovány náhodně a ne ve všech testech/pokusech se objeví
stejné otázky.

1.3 Jak zobrazit a opravovat jenom otevřené otázky
Než abychom museli otevírat každý testový pokus každého studenta, můžeme si zobrazit pouze
otázky, které "čekají" na ruční hodnocení učitele. Tedy pouze otevřené otázky. Je to rychlejší, než je
vyhledávat v přehledu každého testu, zvláště pokud jsou otázky v testech náhodně míchány, pak ty
hledané otevřené odpovědi mohou být vždy na jiném místě.
Nejprve vstoupíme do příslušného kurzu a zobrazíme si výsledky testu obrázky 7 a 8.
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Ilustrace 7: Najdeme v příslušném kurzu test

Ilustrace 8: Zobrazíme si tabulku s výsledky
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Ilustrace 9: Zobrazit tabulku s výsledky
V tabulce s výsledky (obrázek 8) si povšimněte toho, že některé z pokusů ve sloupci Známka mají
hodnotu Dosud nehodnoceno. U těchto pokusů je nutné provést ruční oznámkování. Nejsnazší
bude, kliknout v levém sloupci na položku Ruční známkování. (vizte obrázek 9).

Ilustrace 10: Otázky k ručnímu hodnocení
Zobrazí se seznam všech otevřených otázek, které je nutné oznámkovat ručně. Postupně klikněte na
odkaz ve sloupci K hodnocení (obrázek 10) a proveďte hodnocení a zadání známek/bodů z
maximálního možného počtu (za lomítkem je maximum bodů z otázky).
Na konci stránky vždy nezapomeňte stisknout tlačítko Uložit a přejít na další stránku. (obr. 12).
V záhlaví stránky s ručním hodnocením otázek si můžete nastavit, kolik otázek/studentů si můžete
na jednu stránku zobrazit, případně jestli chcete zobrazovat pořadí náhodné pro zvýšení objektivity
vašeho hodnocení. (obr. 11)
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Ilustrace 11: Ruční hodnocení jedné otázky

Ilustrace 12: Na konci stránky hodnocení uložte
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