
Nástroje doporučené pro distanční zkoušení na Univerzitě Karlově 

Moodle, Turnitin, MS Teams a Adobe Connect 

 

Nástroje Moodle, Turnitin, MS Teams a Adobe Connect jsou plně techniky podporovány a 

zajištěny Centrem pro podporu e-learningu Ústřední knihovny UK (ÚK UK).  

 

Ostatní uvedené nástroje je možno využívat, nicméně je nelze plně doporučit.  

 

Nástroj pro distanční zkoušení pomocí testů 

 

MOODLE  

Moodle Test – celouniverzitní instalace Moodle na UK https://dl.cuni.cz/moodle/ 

Modul test v LMS Moodle je velmi flexibilní nástroj, který má široké použití a dá se využít 

i k distančnímu testování. Je však dobré dodržet některá opatření, která přispějí 

k eliminaci podvodného jednání ze strany studentů.  

Je nutné omezit přístup do testu na určitý čas a hodinu a v ideálním případě přístup 

do testu podmínit znalostí hesla. Též je vhodné studentovi umožnit pouze jeden pokus 

absolvování testu při jedné zkoušce. Pro složení testu je též možné stanovit časový limit 

odpovídající časové náročnosti zadaných otázek. Test v Moodle umožňuje zadávání 

různých druhů testových otázek. Ne všechny jsou ale vhodné pro online testování ve 

vysokoškolské výuce. „V kontextu vysoké školy je nejvýhodnější založit test na otázkách 

s jednou nejlepší odpovědí. Pro menší skupiny je možné doplnit o otevřené otázky.“ [1] 

Naopak otázky s mnohočetným výběrem odpovědi autoři knihy Testování při výuce 

medicíny nedoporučují používat vůbec, „neboť to přináší řadu těžko odhadnutelných 

problémů.“ 

Velkou výhodou online testů v Moodle je možnost zadávání náhodných otázek z banky 

úloh. Učitel by si měl připravit dostatek úloh se stejnou obtížností k jednotlivým tématům, 

která budou testována. Pro sestavení testu pak může využít výběr několika náhodných 

otázek z každého tématu. Tímto způsobem lze docílit toho, že test sestavený z náhodných 

otázek bude mít velké množství různých variant a bude statisticky velmi 

nepravděpodobné, aby dva studenti měli shodné zadání testu. 

Další výhodou tohoto typu online testů je automatické vyhodnocení odpovědí studenta. 

Student je seznámen s výsledkem testu prakticky ihned po jeho odevzdání. Je však 

žádoucí, aby si učitel rozmyslel, zda se student dozví, kromě ověření správnosti svých 

odpovědi a svého bodového (procentuálního) zisku i správné odpovědi na testové otázky, 

které odpověděl chybně. Pro zamezení možnosti podvádění není doporučeno studenta 

seznámit se správnými odpověďmi na testové otázky. 

https://dl.cuni.cz/moodle/


Výhody:  
 

 časové omezení pokusu,  
 nastavení hesla, 
 automatické vyhodnocení, 
 možnost zadávání náhodných úloh z banky úloh. 

 
Nevýhody: 
 

 časová náročnost přípravy testu a tvorby banky úloh, 
 možnost opisování nelze zcela vyloučit, 
 z kapacitních důvodů systému Moodle není doporučeno testování velkých skupin 

(nad 50 studentů zároveň)  

 

V případě dotazů nebo pro získání podrobnějších informací se obracejte na podporu 

Moodle e-mailem: moodle-help@ruk.cuni.cz 

 

[1] Štuka Č, Vejražka M., Martinková P., Trnka J, Komenda M.; Testování při výuce 

medicíny, Praha, Karolinum, 2013, dostupné online: 

https://www.wikiskripta.eu/w/F%C3%B3rum:Testy#Typy_ot.C3.A1zek_a_jejich_vytv.C

3.A1.C5.99en.C3.AD 

 

Nástroj pro ověřování a hodnocení písemných prací: 

 

Turnitin 

Turnitin je platforma pro rozvoj akademické psaní a jeho kontrolu. Je výhodný tam, kde 

se hodnotí písemné seminární práce. 

Je integrován do prostředí Moodle UK. Pro hodnocení seminárních prací nabízí nejen 

kontrolu originality, ale také nástroje pro možné komentování částí textu i celkové 

hodnocení. Celkové hodnocení je možno nahrát přímo v Turnitinu, což může přinést 

úsporu času, umožňuje vložit emoční zabarvení do hodnocení a oživí zájem studentů o 

zpětnou vazbu od pedagoga.  

Turnitin umožňuje i metodu peer review, tedy vzájemného hodnocení prací ve skupině 

studentů. 

Bližší informace zde. 

 

 

 

 

https://www.wikiskripta.eu/w/F%C3%B3rum:Testy#Typy_ot.C3.A1zek_a_jejich_vytv.C3.A1.C5.99en.C3.AD
https://www.wikiskripta.eu/w/F%C3%B3rum:Testy#Typy_ot.C3.A1zek_a_jejich_vytv.C3.A1.C5.99en.C3.AD
https://knihovna.cuni.cz/rozcestnik/turnitin/
https://knihovna.cuni.cz/rozcestnik/turnitin/


Výhody: 
 

 preventivní didaktický aspekt zabraňující plagiarismu 
 kontrola originality práce proti veřejných zdrojům na internetu (např. 

http://seminarky.cz) a repozitářům kvalifikačních prací českých škol 
 zakoupené licence Univerzitou Karlovou a podpora z Centra na podporu e-

learningu 
 studenti se seznámí s protokolem hodnocení dříve než po odevzdání své práce 
 jednotné místo pro ukládání prací (nikoliv opakované mailové odeslání) 
 ukládáním seminárních prací UK se postupně doplňuje znalostní databáze v 

českém jazyce 
 licence na UK dostupná v dostatečném množství, není nutný dodatečný finanční 

support 

 

 Nevýhody: 

 není integrována automatická kontrola českého pravopisu 

 neumožňuje systém revizí v textu jako např. MS Word, ale pouze komentáře 

 

Podpora na UK viz turnitin-centralni-podpora-l@cuni.cz  

 

Nástroje pro distanční zkoušení: 

 

MICROSOFT TEAMS  

Microsoft Teams je aplikace pro spolupráci, která umožňuje např. odesílat textové zprávy, 

komunikaci s hlasem a s videem, sdílení plochy, možnost záznamu komunikace, prostor 

pro skupiny (společné dokumenty, správa úkolů...). Zaměstnanci a studenti UK mají k této 

službě přístup prostřednictvím uživatelského účtu Centrální autentizační služby (CAS). 

 

Výhody: 
 

 podpora z Centra pro podporu e-learningu Univerzity Karlovy 
 sdílení obrazovky 
 chat ve skupině a chat s jednotlivcem 
 velké množství studentů ve skupině (max. 250 studentů pro online schůzku) 
 student si nemusí instalovat aplikaci, zkoušky se může zúčastnit pomocí 

vygenerovaného linku, který si otevře pomocí webového vyhledávače, 
 v případě nutnosti je možnost nahrávat online vysílání/zkoušení (u běžných 

kontrol studia po dohodě se všemi účastníky online schůzky, u státních 
závěrečných zkoušek dle podmínek uvedených v zákoně o zvláštních pravidlech 
pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování 
doby studia pro účely dalších zákonů (dále jen „zákon“)) 

http://seminarky.cz/
http://seminarky.cz/
mailto:turnitin-centralni-podpora-l@cuni.cz
https://cczv.cuni.cz/CCZV-220.html


 možnost vypnout mikrofon účastníkům při přednášce, aby nebyl rušen ten, kdo 
právě mluví 

 umožňuje zkoušení v reálném čase (vhodné především k individuálnímu 
zkoušení). 

 
Nevýhody:  
 

 neumožňuje tajné hlasování při komisionálním zkoušení, 
 nemá možnost tzv. „zvednuté ruky“, která nahrazuje přihlášení se ve třídě. 

 

ADOBE CONNECT 

Adobe Connect umožňuje šíření nahraných přednášek a také bezprostřední výuku 

probíhající v reálném čase. Zaměstnanec UK má k této službě přístup prostřednictvím 

uživatelského účtu Centrální autentizační služby (CAS). Návod zde: 

https://adobeconnect/navod,  

 

Výhody: 
 

 podpora z Centra pro podporu e-learningu Univerzity Karlovy 
 ověření autentizace CAS 
 sdílení obecně (obrazovka, soubory) 
 kamera a zvuk duplexně 
 chat – obousměrná textová komunikace 
 možnost využít panel s otázkami  
 v případě nutnosti je možnost nahrávat online vysílání/zkoušení (u běžných 

kontrol studia po dohodě se všemi účastníky online schůzky, u státních 
závěrečných zkoušek dle podmínek uvedených v zákoně) 

 umožňuje zkoušení v reálném čase (vhodné především k individuálnímu 
zkoušení) 

 možnost vypnout mikrofon účastníkům při přednášce, aby nebyl rušen ten, kdo 
právě mluví 

 má možnost tzv. „přihlásit se“, která nahrazuje přihlášení se ve třídě 
 umožňuje rozdělení účastníků na skupiny (možné využití např. při tajném 

hlasování 
 

Nevýhody: 
 

 nutnost instalovat aplikaci  
 

Pro technickou podporu se obraťte na: tomas.nikl@ruk.cuni.cz, tel. +420 777 10 11 66. 

 

 

 

https://dl.cuni.cz/adobe-connect/
https://dl.cuni.cz/wp-content/uploads/Webinare-Adobe-Connect.pdf
mailto:tomas.nikl@ruk.cuni.cz


Nástroje pro distanční výuku, plně nepodporované pro využití při 

distančním zkoušení  

ZOOM  

ZOOM je platforma pro pořádání video konferencí, online setkání a spolupráce, kterou již 

v minulosti využívalo několik fakult UK. Je funkční na většině běžně používaných systémů 

(Windows, Linux, Mac, Android). Nyní nově Centrum pro podporu e-learningu nabízí 

tento nástroj pro online výuku/komunikaci v reálném čase pro všechny fakulty UK - 

podporu pro uživatele zajišťuje v tomto případě Lékařská fakulta v Plzni. Bližší informace 

o získání plné licence a podpoře naleznete zde.  

 

Výhody: 
 

 zakoupené licence Univerzitou Karlovou a podpora z Lékařské fakulty v Plzni, 
 sdílení obrazovky – každý účastník může sdílet obrazovku se skupinou. Hostitel 

může umožnit více účastníkům sdílet obrazovky současně. Ke sdíleným 
obrazovkám můžete vytvářet sdílené poznámky.  

 Vhodný pro menší i větší online setkání, 
 umožňuje zkoušení v reálném čase (vhodné především k individuálnímu 

zkoušení), 
 umožňuje tajné hlasování, 
 plánování z aplikace Outlook a Chrome pomocí bezplatných plug-inů – lze plánovat 

schůzky přímo z kalendáře Outlooku nebo Google kalendáře. 
 
Nevýhody 
 

 nefunguje v prohlížeči Firefox. 
 nebezpečí stran ochrany osobních dat POUZE při případném nahrávání (sdílení dat 

s třetí stranou) 

 

Návod, jak službu začít využívat a jak se registrovat najdete zde.  

Podporu pro nové uživatele zajišťuje Lékařská fakulta v Plzni. V případě jakýchkoliv 

dotazů využijte emailu zoom@lfp.cuni.cz. 

 

Tým podpory uživatelů reaguje zpravidla do 24 hodin. Kromě obecných zdrojů je k 

dispozici dedikovaný web e-learningové podpory LFP.  

 

Informace na tomto webu jsou průběžně aktualizované. Před zadáním dotazu na 

podporu je vhodné tyto stránky projít (zejména sekci Časté dotazy) – mnohé 

odpovědi tam uživatelé získají daleko rychleji.  Po předchozí domluvě je podpora 

dostupná také formou vzdálených konzultací (přes ZOOM, telefon).  

https://cczv.cuni.cz/CCZV-231.html
https://cczv.cuni.cz/CCZV-231.html
https://sites.google.com/view/e-learning-lfp/domovsk%C3%A1-str%C3%A1nka/%C4%8Dast%C3%A9-dotazy#h.7ggjcg9bujoe
mailto:zoom@lfp.cuni.cz
https://sites.google.com/view/e-learning-lfp/


 

SKYPE  

Skype podporuje konferenční hovory s možností sdílení obrazovky během vysílání, 

sdílení dokumentů a chat. V prostředí Skype uspořádáte webinář pro maximálně 50 lidí 

(tj. 49 studentů).  

 
Výhody: 
 

 celosvětově populární, 
 jednoduchý na používání. 

 
Nevýhody: 
 

 nutnost registrace (vytvoření si účtu), 
 potřeba mít účastníky hovoru v kontaktech, 
 často nepříliš dobrá kvalita a přerušování hovorů (zejména s více účastníky). 

 

GOOGLE MEET 

Nástroje Google Meet podporují konferenční videohovory, sdílení plochy až pro 250 

účastníků a masivní streamování až pro 100 tis. účastníků, včetně nahrávání a ukládání 

záznamu prezentace. Vedle videokonference je možné vysílat obsah plochy nebo 

jednotlivých oken, mezi kterými lze přepínat. Během videokonference lze s účastníky 

komunikovat buď přes audio/video nebo pomocí integrovaného chatu.  

 

Google Meet běží jako součást balíku cloudových služeb Google GSuite for Education, 

který je pro vzdělávací instituce včetně UK zdarma. Pro vysílání videokonference je nutný 

účet ve službě GSuite for Education.  Pro účastníka videokonference nejsou kladena žádná 

omezení na účet uživatele – tj. nemusí používat e-mail v doméně cuni.cz, účet Google nebo 

vstupovat přes CAS heslo. Ke vstupu do videokonference stačí zaslaný link. 

K připojení není třeba instalovat žádný software, nástroj běží v okně webového 

prohlížeče. Připojení je možné s libovolným zařízením od desktopu, notebooku, tabletu 

po mobil. Zkušenosti s využíváním tohoto nástroje mají na Přírodovědecké fakultě 

(http://ga.natur.cuni.cz/google-meet) nebo na Fakultě sociálních věd UK, kde jsou 

k dispozici návody a podpora. Podpora na Fakultě sociální věd, na kterou se v případě 

dotazů můžete obrátit: vedoucí IT Bc. Dušan May (dusan.may@fsv.cuni.cz). 

 

Výhody: 
 

 jednoduchá a intuitivní obsluha pro vysílajícího i účastníka, 
 není potřeba instalovat software, vysílání běží v okně webového prohlížeče, 
 možnost záznamu a uložení prezentace, 

https://www.skype.com/cs/
http://ga.natur.cuni.cz/google-meet
mailto:dusan.may@fsv.cuni.cz


 účastník se může připojit přes zaslaný link, bez omezení na typ účtu a autentizaci. 
 účastník může používat libovolný typ zařízení včetně mobilních, 
 během hovoru lze vypnout zvuk účastníků pro nerušení přednášky, 
 souběžně s vysíláním lze komunikovat s účastníky pomocí chatu, 
 živá videokonference pro až 250 účastníků, stream až pro 100 tis. účastníků, 
 možnost sdílení plochy a přepínání mezi různými okny s programy. 

 
Nevýhody: 
 

 pro vysílání videokonferencí je nutný účet ve službě GSuite for Education 
(zdarma), 

 počet účastníků videokonference je standardně 100, rozšíření na 250 účastníků je 
dostupné pouze do 1. 7. v rámci reakce na pandemii COVID.  

 

Safe Exam Browser  

(https://safeexambrowser.org/) 

Volně dostupný webový prohlížeč, který je dostupný pro Windows, macOS a iOS. Po 

instalaci na zařízení, na kterém zkouška probíhá, jej změní v jednorázový nástroj jen na 

zkoušení. Zmizí všechny další aplikace, nelze otevřít jiné webové stránky, nelze používat 

schránku, klávesové zkratky, lze zajistit vypnutí jakýchkoliv aplikací i procesů na pozadí. 

Prohlížeč má podporu i LMS MOODLe a po jejím zapnutí se v nastavení testu v MOODLe 

objeví možnosti zabezpečení: 

 

Takto nastavený test se otevře pouze v prohlížeči Safe Exam Browser, nastavením „Exam 

keys“ lze zajistit další stupeň zabezpečení tak, aby bylo velmi těžké toto zabezpečení obejít 

(podvodem otevřít v nezabezpečeném prohlížeči). 

https://safeexambrowser.org/


V kombinaci s vizuální kontrolou pomocí kamery na mobilním telefonu, kde mohou být 

studenti spojeni např. pomocí ZOOM, nabízí toto řešení obdobnou funkcionalitu jako 

varianty 1 a 2. 

 

Výhody: 
 

 používá nástroje implementované a podporované na UK, 
  vysoký stupeň zabezpečení. 

 
Nevýhody: 
 

 studenti si musí prohlížeč nainstalovat na svá zařízení, 
 ne zcela triviální nastavení konfiguračního souboru a možné potíže s nastavením 

„exam keys“. 

 

PROCTOREXAM  

(https://proctorexam.com/covid-19/ )  

 využívá Sorbonne University, Univerzita Utrecht, polytechnická univerzita 

Montreal a jiné… 

Popis fungování: Student ukáže na web kameru ID kartu (průkaz studenta). Přes web 

kameru pořídí fotografii obličeje a nástroj porovná, zda se jedná opravdu o danou osobu. 

Poté student umožní zkoušejícímu prostřednictvím kamery v mobilu (či v počítači) 

pohled pod stůl, pohled do celé místnosti a také ukáže, že nemá v uších žádná zařízení. 

Nakonec si student převede mobil do letového režimu, zapne wifi a kameru v mobilu 

(mobil se spáruje s počítačem). Mobil je v této chvíli využit jako druhé médium pro 

sledování studenta ze zadního pohledu. Student může nasdílet obrazovku se zkoušejícím. 

Dochází tedy ke dvojí kontrole proti podvádění – sdílení obrazovky a mobil, který 

zajišťuje pohled zezadu.  

Ústřední knihovna UK toho času zjišťuje možnosti zakoupení licencí.  

 
Výhody: 

 platforma vyvinutá speciálně pro online zkoušení. 
 
Nevýhody: 

 nutnost instalace. 

 

 

 

 

 

https://proctorexam.com/covid-19/


TOPHAT  

(https://tophat.com/classroom/online-exam-software/, https://tophat.com/covid-19-

response/)  

- využívají především univerzity v USA. 
- připravují neplacenou verzi pro pedagogy, spolupráce se ZOOM 
 
Výhody: 

 zabezpečeno proti podvádění – systém má nastaven snímání pro „nestandardní“ 
pohyby studentů a učitele ihned upozorní na neobvyklé pohyby a manipulaci 
studenta s počítačem. 

 
Nevýhody: 

 nutnost instalace. 

 

 

 

Zahraniční zkušenosti a doporučení: 

 

Sorbonne University – doporučuje aplikaci Proctorexam 

 

Heidelberg - https://www.urz.uni-heidelberg.de/en/2020-03-16-digital-tools  

 

University of Cambridge – ZOOM 

Praktický příklad k využití ZOOMu: 

Studenti se přihlásí na zkoušku do svého informačního systému. V pořadí, ve kterém se 

přihlásili, jsou poté po jednom zkoušeni (ale dá se i po menších skupinkách). Na každého 

studenta má zkoušející přesně daný čas, takže každý student ví, kdy se má připojit (dá jim 

vědět předem). Zkoušející vyžaduje sdílení obrazovky studentova počítače a zapnutou 

kameru. Toto zajistí, že nemají na počítači otevřené poznámky a odpovědi nečtou. 

 

 pro online zkoušení využívají nástroje jako WebEx (https://www.webex.com/), Skype 

nebo ZOOM. 

 

 

 

Pokud máte další zkušenosti, které byste s námi chtěli sdílet, rady či otázky, prosím, 

kontaktujte nás na mailu  vzdelavani@cuni.cz 

 

https://tophat.com/classroom/online-exam-software/
https://tophat.com/covid-19-response/
https://tophat.com/covid-19-response/
https://www.urz.uni-heidelberg.de/en/2020-03-16-digital-tools
https://www.webex.com/
mailto:vzdelavani@cuni.cz

