
Hot Potatoes
Hot Potatoes aplikace umožňuje vytvářet interaktivní cvičení ve formátu HTML, která pak lze umístit 

na web. Jeho výhodou je především rychlost a snadnost vytváření testů bez znalostí HTML.

Programy:
• JCloze – textová cvičení, kam uživatel zadává správná písmena (doplňovačky)
• JMatch – seřazovací cvičení
• JQuiz – tvorba kvízů
• JCross – tvorba křížovek
• JMix – skládání vět ze slov
• The Masher – vytváření a správa lekcí

V článku se dále budeme zabývat pouze programem JMatch a JQuiz.

Instalace programu
Program je volně a zdarma k dispozici. Můžete jej stáhnout například zde: 
https://hotpot.uvic.ca/index.php#downloads

Návod pro přidání české jazykové lokace najdete například zde: 
https://sites.google.com/site/elfdocsxaplikace/hotpot/pridani-cestiny

https://hotpot.uvic.ca/index.php#downloads
https://sites.google.com/site/elfdocsxaplikace/hotpot/pridani-cestiny


JQuiz
Vhodný program pro tvorbu testů s výběrem možných odpovědí.

Rovněž můžete v testu nastavit funkci automatického promíchání otázek a odpovědí při každém spuštění testu. 
Nastavíte ji kliknutím na Možnosti → Konfiguruj výstup a poté kliknutím na kartu Jiné (viz obrázek nahoře):

Jak uložit výsledný test? 
Modrou ikonkou v horní liště (pavučina s číslem šest) poté celý test uložíte jako HTML (.htm).



JMatch
Vhodný program pro tvorbu seřazovacích cvičení.

Po sepsání dvojic správných slov si můžete vytvořit dva typy výsledných testů:

 Verze 6 – seznam možností        Verze 7 – přiřazování možností

U verze 6 se vytvoří HTML soubor, kdy u 
každé možnosti vyskočí seznam, ze kterého
budete vybírat správnou možnost

U verze 7 se vytvoří HTML soubor, kdy všechny možnosti 
budou na ploše a uživatel bude mít za úkol přenést možnosti z 
pravé strany ke správným možnostem na levé straně.



Vkládání obrázků do testů
V testech můžete pracovat i s obrázky. K vkládání slouží dvě ikonky:

V prvním případě (ikonka obrázku na pavučině) vkládáte do testu pouze odkaz na obrázek na internetu. 
Obrázek tedy fyzicky nemusí být součástí složky spolu s testem.

Druhou možností je, že si vytvoříte složku, do které stáhnete své potřebné obrázky i svůj test. Obrázky pak do 
testu budete vkládat pomocí ikonky obrázku na složce. 

Pozor, až budete test nahrávat na web, musíte ho nahrát i s těmi obrázky! Stejně tak musíte nejprve test uložit 
do složky pomocí ikony diskety: 


