
Čítač

Čítač je nástroj umožňující vytváření otázek používaných v odpovědnících v IS MU, které
obsahují integrovaný počítač slov/znaků.

Čítač lze použít pro otázky typu A tj. Odpovězte textem. Tyto otázky se používají v pří-
padech, kdy je ťreba, aby student během online testu napsal delší textovou odpověd’,
kterou mu následně učitel opraví a ohodnotí. V takovýchto typech úkolů je často žá-
doucí, aby byl omezen maximální počet znaků/slov, které může student napsat a právě
tuto funkci umožňuje Čítač.

Zadání otázky
Nejprve je ťreba vyplnit samotné zadání otázky, na kterou mají studenti odpovídat.

1. Na adrese https://is.muni.cz/auth/do/rect/el/nastroje/citac/otazky_citac.html si otev̌rete
nástroj Čítač.

2. Vyplňte Zadání, pokud chcete, můžete uvést i Titulek otázky.

Parametry otázky

Nyní je ťreba nastavit, jakým způsobem se mají slova/znaky v testu počítat.

1. Pokud chcete počítat slova, zaklikněte Slova, při takto nastavené otázce se studen-
tovi v testu bude zobrazovat, kolik slov napsal.

Pokud zároveň zakliknete Limit a uvedete počet slov, studentovi se bude zobrazo-
vat, kolik slov již napsal a kolik slov mu zbývá do uvedeného limitu (případně o kolik
slov již student limit překročil).
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2. Pokud chcete počítat znaky, zaklikněte Znaky, při takto nastavené otázce se stu-
dentovi v testu bude zobrazovat, kolik znaků napsal.

Pokud zároveň zakliknete Limit a uvedete počet znaků. Studentovi se bude zobra-
zovat, kolik znaků již napsal a kolik znaků mu zbývá do uvedeného limitu (případně
o kolik znaků již student limit překročil).

Pokud navíc zaškrtnete i Po překročení limitu blokovat další vepisování, student nebu-
de moci po překročení limitu již další znaky do textu vepsat, dokud jinou část text
nesmaže.

3. Pokud chcete, můžete změnit i Rozměry vstupního pole. Ovlivníte tím rozměry oblasti,
do které bude student moci text psát. Pokud však po studentech nebudete vyžado-
vat velmi krátký, anebo velmi dlouhý text, není ťreba tyto rozměry měnit.

Vložení do sady otázek v IS MU
Otázka je již připravená, nyní je ťreba ji vložit do sady otázek v IS MU.

1. Klikněte na Generovat výstupní kód, výstupní kód si pomocí CTRL+C uložte do počí-
tače.
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2. Otev̌rete si sadu otázek, do které chcete otázku vkládat, a klikněte na Vložit novou
otázku textovým editorem.

3. Vložte kód, který Vám vygeneroval Čítač, a klikněte na Uložit. Otázka je nyní vložená
v sadě otázek.

Pokud při použití Čítače narazíte na problém, bude s ním chtít pomoci, či budete mít
podnět k jeho úpravě, piště na adresu etech@fi.muni.cz.
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