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1. Seznámení s projektem B-SAFE  

 

Projekt B-SAFE je evropský projekt financovaný z programu Erasmus+, který má za cíl vyvinout 

online vzdělávací platformu týkající se bezpečnosti na internetu, a tím zvýšit gramotnost 

občanů v oblasti online bezpečnosti a ochrany osobních údajů. 

Úkolem projektu B-SAFE je poskytnout evropskému vzdělávacímu prostředí nejdůležitější 

informace ohledně internetové bezpečnosti a ochrany osobních údajů/GDPR využitím inovativní 

neakademické online platformy, která tyto znalosti poskytuje.  

Vývoj této webové platformy umožní uživatelům být více pozorní, uvědomělí a znalí změn, 

nařízení a zásad internetu. Cílová skupina tohoto projektu je poměrně široká a zahrnuje 

dospělé osoby, učitele odborného a vysokoškolského vzdělávání, podniky, pracovníky a širokou 

veřejnost. Jinými slovy, projekt B-SAFE je vhodný pro každého, kdo má zájem o získání znalostí 

v oblasti internetové bezpečnosti a ochranu osobních údajů v rámci pracovního kontextu EU.  

 

B-SAFE má za úkol poskytnout evropskému vzdělávacímu prostředí nejdůležitější informace 

ohledně bezpečnosti na internetu a ochrany osobních údajů/GDPR využitím inovativní 

neakademické online platformy a umožnit tak budoucím uživatelům:  

• využít znalosti k rozšíření přístupu k základním a podstatným informacím; 

• porozumět, které národní a evropské zákony se týkají odpovědného chování na 

internetu a jaká mají práva a povinnosti; 

• samostatně číst a porozumět aktuálním tématům a problémům internetové bezpečnosti 

a ochrany osobních údajů 

 

Zároveň účastníkům školení zvýší šance na získání zaměstnání tím, že  prokáží nejen odborné 

dovednosti, ale také know-how související s otázkami jako jsou ochrana údajů, odpovědné 

chování na internetu atd. 

  



Manuál/podklady pro učitele 4 

 

 

2. Manuál pro učitele – offline učební materiál  

 

2.1. Vysvětlení, jak s obsahem pracovat (získávání a procvičování 

znalostí) 

Všeobecný přístup ke školení 

Koncepcí školení projektu B-SAFE je flexibilní návrh projektu, který splňuje potřeby různých 

cílových skupin (viz odstavec „Relevantnost pro cílovou skupinu“) a nabízí možnost školit 

účastníky z různých oblastí a přistupovat k nim individuálně.  

 
Tento projektový návrh zaměřený na kompetence nabízí individualizované získávání 

kompetencí v důsledku odlišného výchozího bodu znalostí různých cílových skupin, jakož i 

jejich odlišných přístupů a potřeb v oblasti učení. Veškerý učební obsah je tedy připraven tak, 

aby byl přímo aplikovatelný a použitelný pro každého studenta.  

 
Z hlediska zaměření na kompetence usilujeme o tyto nejdůležitější učební výsledky: 

• Studenti jsou schopni porozumět tomu, jakým způsobem mohou využít nově získané 

vědomosti jak v jejich osobním životě, tak i v jejich profesním zaměření. 

• Dokáží nově získané vědomosti aplikovat na různé situace, a tím pádem zvládat různé 

úlohy v každodenním i pracovním životě.  

• Tento pocit úspěchu vede k motivaci, odhodlanosti a k zaměření se na cíle a má 

pozitivní dopad na studijní výkony a úspěchy při učení a skládání zkoušek.  

• Studenti jsou schopni samostatně získávat, budovat, využívat a správně interpretovat 

vědomosti a informace potřebné k vyřešení nějakého úkolu. Tímto způsobem získávají 

schopnost rozvíjet a zavádět výukové strategie (výukové kompetence), které jim 

umožní zapojit se do procesu celoživotního vzdělávání.  

• Studenti se naučí, že mohou sami proaktivně ovlivnit dosažení svých cílů a jsou schopni 

formovat získávání vědomostí převzetím osobní odpovědnosti. Tímto se u nich zvyšuje 

sebeúcta a schopnost sebeřízení, sebemotivace a sebereflexe. 

 
Učební materiál projektu B-SAFE je koncipován jako samostudijní obsah. Kromě digitální 

dostupnosti je učební materiál také k dispozici ke stažení, což umožňuje studentům flexibilní 

studium a poskytuje jim možnost samostatné organizace učení. Vzhledem k vysoké míře 

individualizace a flexibility mohou navíc učitelé a školitelé snadno působit jako 

zprostředkovatelé vzdělání.  
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Relevantnost pro cílovou skupinu 

Projekt B-SAFE se důrazně zaměřuje na zabezpečení webu a ochranu osobních údajů/GDPR 

s hlavním cílem vytvořit v tomto ohledu souhrnné znalosti. Studenti získávají odborné 

dovednosti a zároveň také právní know-how, které zlepšuje jejich pracovní uplatnění. Vzhledem 

k tomu, že v dnešní době odpovědné zvládání situací v online prostoru stále nabývá na 

důležitosti v osobním i pracovním životě, cílová skupina tohoto projektu je poměrně široká a 

zahrnuje: 

• dospělé osoby 

• učitele odborného a vysokoškolského vzdělávání 

• podniky 

• pracovníky 

• širokou veřejnost 

Díky vysokému stupni individualizace a flexibility je obsah pro takto různorodé skupiny jedinců 

ideální. 

 

Náplň projektu 

Projekt B-SAFE poskytuje standardizovanou neakademickou vědomostní základnu, která má 

za úkol přiblížit lidem bezpečnost na internetu a ochranu osobních údajů/GDPR.  

 
Projekt rozvíjí tato konkrétní témata:  

• Počítačová kriminalita 

Tento modul poskytuje obecný přehled trestné činnosti v kybernetickém prostoru a její 

nebezpečí týkající se dospělých osob i dětí a seznamuje účastníky s různými termíny a 

definicemi. Dále poskytuje studentům náhled na různé způsoby a metody páchání 

kriminality na internetu a na to, jak nejlépe se před ní ve virtuálním prostoru mohou 

chránit.  

 
• Informační tok a komunikace na internetu 

V této kapitole se účastníci dozví o narůstajících hrozbách týkajících se zabezpečení a 

přenosu dat, které přicházejí spolu s užíváním nástrojů elektronické komunikace. 

Studenti obdrží praktické know-how ohledně možných bezpečnostních problémů a jak 

je správně a bezpečně vyřešit.  
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• Rodičovská kontrola 

V tomto modulu je přiblížena důležitost rodičovské kontroly v digitálním světě, která 

má za úkol zajistit ochranu dětí a mládeže před hrozbami, které jsou spojeny s užíváním 

různých elektronických zařízení. Dále se dozvíte, jaká existují doporučená bezpečnostní 

opatření.  

 
• Ochrana osobních údajů 

Tento modul poskytuje základní znalosti ohledně ochrany a zabezpečení osobních 

údajů, jak v soukromém, tak i v pracovním životě, které jsou v souladu s právními 

předpisy a mají studenty naučit, jak získat větší kontrolu nad jejich daty. 

 
• Ochrana před nevhodným obsahem 

V této kapitole se studenti seznámí s nevhodným obsahem v digitálním světě – co to 

je, jaký obsah pod tento termín spadá a jak se před ním chránit. 

 
• Bezpečnost používání mobilních telefonů 

Tento modul poskytuje studentům přehled hrozeb souvisejících s užíváním služeb 

poskytujících tzv. instant messaging a jiných mobilních aplikací. Dále účastníci obdrží 

informace ohledně toho, jak ochránit své mobilní zařízení a své soukromí před 

nežádoucími riziky. 

 
• Internet věcí 

Tento modul se zabývá vysvětlením pojmu „internet věcí“ a nejzásadnějšími způsoby 

využití, které s touto novou technologií souvisejí. Dále jsou zde zmíněny bezpečnostní 

hrozby a možné ohrožení ochrany údajů, které s internetem věcí souvisí, a postupy, 

jak se zachovat v případě kybernetických útoků. 

 
• Ochrana osobních údajů na sociálních sítích 

Tato kapitola poskytuje přehled nejčastějších rizik souvisejících s ochranou osobních 

údajů na sociálních sítích. Studenti obdrží informace ohledně toho, jak rizika rozpoznat 

a jak se před nimi chránit.  

 
• Zabezpečení hardwaru a softwaru 

Tato kapitola rozebírá různé druhy útoků zaměřené na hardware a software a poskytuje 

užitečné rady a tipy, jak se před nimi chránit. 
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• Kybernetická bezpečnost 

V této kapitole se studenti dozví, co se skrývá pod pojmem kybernetická bezpečnost a 

proč je v dnešní době tak důležitá. Dále tato kapitola obsahuje přehled doporučených 

bezpečnostních opatření, která lze aplikovat na každodenní život.  

 

• Ověření znalostí 

Tento finální modul poskytuje účastníkům přehled největších internetových hrozeb a 

základních bezpečnostních opatření v online světě. Navíc mají studenti možnost 

procvičit si a upevnit znalosti získané ve všech modulech. 

 

Metodicko-didaktická struktura kapitol  

Podkladem pro vývoj učebních materiálů byla kompatibilita obsahů nejen v rámci různých 

učebních přístupů, ale také v rámci různých výukových platforem. Studijní materiály byly tedy 

navrženy tak, aby byly snadno použitelné při samostudiu a zároveň aby byly dobře 

přizpůsobeny, rozšířeny, aktualizovány a použity v různých studijních a digitálních prostředích. 

Druhým záměrem bylo nastartování a udržení sebemotivace studentů. Získávání nových 

znalostí a dovedností by měla být zábava a studijní materiály by neměly být pro účastníky 

stresující, ale naopak obohacující.  

 
Pro dodržení těchto dvou stanovených zásad mají kapitoly tuto strukturu: 

 
1: "Úvod" 

Cílem této části je motivovat čtenáře k tomu, aby pokračoval ve čtení, například pomocí 

přímých odkazů na běžné situace ze života. Úvod do tématu slouží jako motivace, má 

poskytnout studujícímu první seznámení s obsahem, ale nejvíce ze všeho má za úkol upoutat 

čtenářovu pozornost a vzbudit u něj zájem o dané téma. 

 
2: "Praktický význam" 

Zde se studenti dozví, k čemu získané znalosti a dovednosti využijí a v čem konkrétně spočívá 

praktický význam tématu.  

 
3: "Přehled výukových cílů a získaných kompetencí" 

Zde jsou popsány výukové cíle a kompetence, což poskytuje čtenáři přehled znalostí, který si 

po dokončení této kapitoly osvojí.  
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4: "Fáze získávání znalostí" 

Získávání znalostí je rozděleno do několika fází a je zprostředkováno za pomoci jednoduchého 

jazyka a praktických příkladů. Každá věta má za úkol budovat znalosti, názorně vyobrazit 

problém na příkladech nebo motivovat studenty a je přiřazena ke konkrétnímu výukovému cíli. 

Grafické rozlišení, příklady a rámečky s definicemi, poznámky, mnemotechnické pomůcky nebo 

exkurzy mají za úkol odlehčit výklad a předejít zdlouhavému a nudnému čtení.  

 
5: “Fáze procvičování znalostí s praktickými příklady " 

Za pomoci různých příkladů (např. úlohy, cvičení s jednou nebo více správnými odpověďmi) 

jsou získané znalosti využívány, opakovány a upevňovány.  

 
6: "Fáze ukládání znalostí " 

Zakončení kapitoly krátkým a přehledným shrnutím nejdůležitějších bodů poskytne studentům 

možnost znovu si získané znalosti upevnit a reflektovat je.  

 

Zavádění metodicko-didaktických postupů do výuky B-SAFE 

Aby bylo zajištěno, že jsou výukové materiály vhodné pro různorodou skupinu lidí, lze je použít 

k samostudiu a jsou doplněny vysokým stupněm motivace pro studenty, převládaly při jeho 

tvorbě tyto zásady: 

 
• Moduly byly navrženy podle dříve vyvinutých a testovaných osnov, aby byla zajištěna 

stálost obsahu a cílově orientovaná posloupnost. 

• Byly stanoveny výukové cíle jednotlivých kapitol a vytvořený obsah se zaměřuje na 

kompetence, které jsou v souladu s výukovými cíli.  

• Všechny kapitoly mají shodný design a posloupnost. 

• Obsah byl sepsán jasně a srozumitelně.  

• Ve všech možných případech, byl použit genderově neutrální jazyk, aby nedošlo 

k narušení průběhu čtení.  

• Čtenáři jsou oslovováni přímo, aby ihned došlo k zachycení jejich pozornosti a 

zapojení do studovaného obsahu pomocí propojení s běžným životem.  

• K zajištění rozmanitosti a odlehčení obsahu byly použity obrázky a příklady, které 

mají za úkol pomoct lepšímu zapamatování a zvýšit motivaci studentů.  

 

2.2. Popis způsobu učení: samostudium 

Samostudium je se zvyšujícím se počtem nových technologií a rostoucí světovou populací na 

vzestupu. Vzdělávání již není omezeno pouze na „běžné“ školní třídy a někdo by dokonce mohl 
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namítat, že způsob výuky ve třídách je zastaralý a neodpovídá intelektuálním potřebám 

jednotlivců v této digitální a propojené společnosti.  

Samostudium je způsob získávání znalostí o nějakém tématu, jehož podstatou je samostatné 

studování, ve vlastním tempu, nikoli ve třídě s učitelem/školitelem, a je to užitečný nástroj, jak 

posílit jakýkoli zážitek ze studia. Jinými slovy, samostudium pomocí online a offline platforem 

je efektivním prvkem a je čím dál více oceňováno jak učiteli, tak studenty.  

 

Při samostudiu lidé sami bez dozoru řídí své vzdělávání. Jelikož jsou studenti schopni převzít 

kontrolu nad tím, co (a jak) se učí, samostudium může být pro mnoho studentů velmi cenným 

způsobem výuky.  

 

Existují dva způsoby, jak lze samostudium splnit - offline nebo online. Hlavní výhodou online 

výuky je možnost psát komentáře do chatů, a získat tak okamžitou pomoc lektora, zatímco při 

offline výuce musíte pro radu zavolat kolegovi, školiteli či vyučujícímu. Na druhou stranu 

vyžaduje online výuka stabilní připojení k internetu.  

 

Offline samostudium Vám umožňuje učit se kdykoli a kdekoli (větší flexibilita) bez toho, aniž 

byste byli závislí na stabilním internetovém připojení. Můžete začít přesně tam, kde chcete 

a/nebo potřebujete, a studenti se zabývají pouze obsahem, jehož znalost je právě vyžadována. 

Offline výuka nabízí možnost přímo si zapisovat poznámky. Offline výuka také může být 

jednodušší, pokud se scházíte a učíte se/rozebíráte něco společně se zbytkem Vaší studijní 

skupiny.  

 

Offline samostudium je důležité, protože Vám umožňuje například vybrat si správné místo na 

učení a mít k dispozici pomůcky k zapisování poznámek (např. zvýrazňovače, pera, samolepící 

papírky, zápisník atd.)  

 

Kromě toho se svět neustále digitalizuje a technologie hrají důležitou roli v mnoha aspektech 

našeho každodenního života a jejich význam pro vzdělávání je více než kdy jindy velmi 

rozmanitý. Vzhledem k této skutečnosti se e-learningové platformy stávají stále užitečnějšími.  

 

E-learningová platforma je soubor interaktivních online služeb, které poskytují studentům 

přístup k informacím, nástrojům a zdrojům, aby podpořily poskytování a řízení výuky 

prostřednictvím internetu. Pro růst e-learningového odvětví existuje mnoho důvodů, zejména 

flexibilita a dostupnost tohoto způsobu učení.  
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Vzdělávací platforma B-SAFE umožňuje lidem nezávisle studovat a vypracovávat cvičení, která 

se nacházejí v každé kapitole. Samostudium však vyžaduje hodně disciplíny a může být 

zpočátku náročné, ale s postupem času je na něj třeba vynaložit stále menší a menší úsilí. 

Pokud je samostudium prováděno správně, jedná se o velmi efektivní učební nástroj, který 

může být velmi nápomocný při samostatném získávání znalostí ohledně nového tématu. Zde 

je několik tipů pro úspěšné samostudium:  

 

 

 

 

Stanovte si reálné cíle: stanovte si pracovní cíle, které realisticky 

zapadají do Vašeho života a dalších osobních a profesních 

povinností, abyste si mohli vytvořit zdravé samostudijní návyky. 

Úspěšná cesta k cíli začíná tím, že si každý den stanovíte pouze 

určitý počet kapitol z každého modulu k přečtení podle toho, jak 

hektický je zrovna Váš rozvrh v daném období a naplánujete si čas 

k odpočinku. 

Měli byste mít také na paměti, že je důležité stanovit si pravidelný 

čas ke studiu a držet se ho, protože plánováním Vašeho studijního 

času předem Vás vede k vytvoření rutiny a závazku k učení.  

 

 

 

 

 

 

Zjistěte, co pro Vás vědomě funguje: existuje mnoho různých 

způsobů, jak se lze učit, a je důležité přizpůsobit si své studijní 

techniky podle toho, co Vám vyhovuje. Některým lidem vyhovuje 

čtení potichu, pro jiné je nápomocné předčítat si z materiálů nahlas. 

Objevte tedy, který způsob Vám nejlépe vyhovuje, a exponenciálně 

urychlíte křivku Vašeho učení. Navíc je důležité si jednou za čas 

udělat krátké přestávky, abyste zlepšili proces učení a vyhnout se 

zlozvyku, kterým je multitasking. 

 

 

 

 

Zopakujte si získané znalosti ve stejný den, kdy se je 

naučíte: poté, co si uděláte poznámky z materiálů, které online 

platforma poskytuje, nebo přečtete kapitolu, procvičte si své nově 

získané dovednosti. Opakování může pomoct s dlouhodobým 

vstřebáváním nových informací.  
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Učte se v krátkých intervalech: namísto toho, abyste si ze studia 

udělali „maratón“, rozdělte si materiál podle témat na sérii krátkých 

sezení, oddělených krátkými přestávkami. Takto neztratíte pozornost 

dlouhým zíráním na obrazovku počítače a Váš mozek bude moci 

snadněji vstřebávat informace.  

 

 

 

 

 

Připravte si a udržujte své studijní prostředí: při dálkovém 

studiu je důležité vytvořit si svůj studijní prostor. Někdo například 

používá k lepšímu soustředění hudbu, jiní zase upřednostňují 

naprosto klidné prostředí bez jakéhokoli rozptýlení nebo zvuků. 

Předtím, než se pustíte do učení, odstraňte potenciální rušivé 

elementy a ujistěte se, že u sebe máte studijní pomůcky (psací pera, 

zvýrazňovače, sešit či papír k zapisování poznámek atd.). 

 

 

 

 

K učení využívejte různé zdroje: za účelem zdokonalení 

učebního procesu je také dobré vyhledávat další zdroje informací 

(jako jsou knihy, články, videa na YouTube…) a zlepšit tak své 

znalosti o daném tématu. 
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3. Manuál pro učitele – online učební materiál 

3.1. Vysvětlení, jak platformu využít k výuce 

Cílem tohoto materiálu je poskytnout učitelům a školitelům návod k tomu, jak využít online 

platformu ve třídě nebo mimo ni. Přístup kombinované výuky se zaměřuje na tyto hlavní 

zásady:  

✓ Struktura kombinované výuky  

✓ Didaktika a metodika e-learningu i výuky ve třídě  

✓ Obecné principy psychologie učení  

Nejvyšším cílem této koncepce je umožnit co nejefektivnější způsob výuky odpovědného 

chování na internetu  podle potřeb různých cílových skupin. Tento projekt se zaměřuje na 

mladé dospělé, takže předpokladům a potřebám této cílové skupiny byl věnován dostatečný 

prostor.  

 

Předtím, než začnete vyučovat: 

✓ Připravte se pomocí e-learningového programu  

✓ Vžijte se do pozice studujícího  

Aby mohla být online platforma využita jako učební nástroj, je důležité, aby se každý školitel 

s platformou B-SAFE nejprve seznámil! Navrhujeme využít online platformu v kombinaci 

s výukou ve třídě v těchto 3 následujících verzích: 

 

Verze č. 1 

Fáze 1: prostudování celé B-SAFE online platformy v předstihu 

Fáze 2: 1-2 dny výuky ve třídě (tváří v tvář) 

 

 

 

Verze č. 2 

Fáze 1: studenti pracují s jednotlivými tématy  

Fáze 2: půldenní či denní seminář (tváří v tvář) 

 

 

Version 3: 

 

 

Verze č. 3 

Kurz 

 

Samostudium 

 
Samostudium 

 
Kurz 

 
Kurz 
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Fáze 1: samostudium je spojeno s výukou ve třídě – školitel podává dodatečné informace k 

tématu 

Fáze 2: účastníci společně vypracují závěrečný test  

 

3.2. Popis platformy B-SAFE 
 

Systémové požadavky 

Online platformu B-SAFE naleznete na tomto odkazu: https://lms.project-bsafe.eu/cs/.  Ujistili 

jsme se, že platforma nepotřebuje žádné zvláštní technické požadavky. Jediné, co potřebujete, 

abyste si užili „zážitek z internetové bezpečnosti“, je stabilní internetové připojení a stolní 

počítač, notebook či tablet (využít můžete také chytrý telefon, zážitek však v tomto případě 

není kvůli malé velikosti obrazovky příliš dobrý). 

 

Využít můžete jakýkoli webový prohlížeč (vždy se ujistěte, že máte staženou nejnovější verzi!), 

doporučeným prohlížečem je Chrome. Platforma funguje na všech operačních systémech, 

protože záleží především na internetovém připojení a webovém prohlížeči, nikoli na operačním 

systému, který používáte. 

 

A co hardwarové požadavky? Pokud Váš počítač zvládá Windows 10 nebo vhodnou verzi MAC 

OS, platforma funguje bez jakýchkoli problémů. 

 

 

Ovládání a obsah 
 

Kurz 
 

 

 
Samostudium  

Samostudium 

Samostudium  

Samostudium 

https://lms.project-bsafe.eu/cs/
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Zaregistrujte se 

 
 

Před prvním použitím je potřeba se zaregistrovat a vytvořit nový uživatelský účet. Po registraci 

obdržíte potvrzovací e-mail (zkontrolujte složku spam) a můžete začít se studiem. Registrace 

není povinná, bez ní však přicházíte o možnost ukládat si své studijní pokroky a využívat obsah 

v režimu e-learningu („zapsat se do kurzu“).  
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Přihlášení 

Na přihlašovací stránce spustíte platformu zadáním svého uživatelského jména a hesla.  
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Jazyk 

Vyberte si jazyk (angličtina, čeština, španělština, němčina a portugalština) ve spodní části 

obrazovky. 

 

 

 

Zapomenuté heslo 

Zapomněli jste své heslo či uživatelské jméno? Kliknutím na tlačítko „Zapomenuté heslo“ 

budete přesměrováni na nové okno, ve kterém si pomocí e-mailu můžete heslo resetovat.  
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Domovská stránka 

Na domovské stránce máte k dispozici tyto funkce:  
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Akademie 
Zde naleznete všechny dostupné kurzy. Pro výběr kurzu můžete využít filtr a kliknutím vybrat 

kategorii, které se chcete věnovat. 

 

 

Moduly ke stažení 
Zde naleznete výukové materiály „Bezpečnosti na internetu“ ke stažení ve formátu pdf.  

Manuál pro učitele 
Zde naleznete manuál pro učitele ve formátu pdf. 

Partneři 
Zde naleznete detailní informace o partnerech, kteří pracovali na vývoji online platformy 
projektu B-SAFE. 
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Projekt 
Toto je odkaz na webovou stránku projektu, která se týká realizace a vývoje projektu a 

platformy. 
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Klikněte na funkci „Akademie“ a můžete začít své studium. Kliknutím na název získáte 

podrobnější informace o kurzu. 
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Zde se dozvíte hlavní cíl a zaměření kapitoly. Když se rozhodnete s kurzem začít, klikněte na 

tlačítko „Spustit kurz“. Abyste však toto tlačítko měli k dispozici, musíte se nejprve 

zaregistrovat. Materiály jsou k dispozici také bez registrace v sekci „Moduly ke stažení“, to Vám 

však neumožňuje ukládat své pokroky v učení a využít režim e-learningu.  

 
Každá kapitola je rozdělena na tyto části: 

✓ Výukové texty 

✓ Zdroje – použitá literatura  

✓ Shrnutí 

✓ Závěrečný test – procvičení znalostí  

 

Výběrem možnosti „Spustit kurz“ získáte přístup k osnově kapitoly, která se ukazuje na levé 
straně, a výukovým textům, které jsou na straně pravé. K požadovanému tématu se dostanete 
kliknutím na jeho název v osnově nebo proklikáním se modulem pomocí tlačítek předchozí 
kapitola/následující kapitola. Pokud chcete téma/stránku dokončit, musíte kapitolu označit jako 
dokončenou. Závěrečný test můžete spustit pouze tehdy, pokud jste dokončili všechny kapitoly. 
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Závěrečný test – procvičení znalostí 

Po dokončení výukových textů můžete spustit závěrečný test a procvičit si tak získané znalosti 
kliknutím na tlačítko „Spustit kvíz“.  

 

 
 
 

Na konci každé kapitoly máte možnost procvičit si pomocí interaktivního kvízu získané znalosti. 

Každé cvičení obsahuje jednu ze 4 druhů otázek: 
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• Jediná možnost: zaklikněte políčko vedle odpovědi, kterou jste vybrali jako správnou. 
U otázek tohoto druhu je možné vybrat pouze jednu odpověď. Odpověď lze uložit 
pouze jednou.  

• Vícenásobný výběr možností: zaklikněte políčko vedle odpovědi, kterou jste vybrali 
jako správnou. U otázek tohoto druhu je možné vybrat žádnou, jednu nebo více 
odpovědí. Odpovědi lze uložit pouze jednou. 

• Pravda/nepravda: zaklikněte políčko vedle odpovědi, kterou jste vybrali jako 
správnou. Odpověď lze uložit pouze jednou. 

• Výběr z odpovědí: z rozbalovací nabídky přiřaďte ke konkrétním částem textu 
správnou odpověď. Odpovědi lze uložit pouze jednou. 

 
 Své odpovědi můžete ihned zkontrolovat kliknutím na tlačítko „Zkontrolovat výsledek“ – na 
základě Vašich odpovědí Vám bude udělen určitý počet bodů a dozvíte se, jaké odpovědi byly 
správné. Po zodpovězení všech otázek klikněte na „Odeslat kvíz“.  

 

 
 
 
 
 

 
Každá odpověď má určitou bodovou hodnotu. Po odeslání testu se dozvíte své výsledky.  
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Pokud si chcete závěrečný test udělat znovu, klikněte na „Opakovat kvíz“. 

 

Výsledky testů budou k dispozici na Vašem profilu v sekci Kurzy -> Osnova kurzu -> Procvičte 

si znalosti. 
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Pokud kliknete na „Zkontrolovat výsledky“ zobrazí se Vám poslední vyhodnocení: 

 

 



Manuál/podklady pro učitele 26 

 

 

Uživatelský účet 

Po přihlášení máte přístup ke všem informacím o svém účtu. 

 

 
 

Řídící panel (Dashboard) 

Zde naleznete veškeré informace o kurzech, pokrocích, výsledcích, statistikách (a úspěších) a 
nastavení. 
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Kurzy/Courses 

 
 

 
 
 

Statistiky/Stats 
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Nastavení/Settings 
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Kontakty 
 
Více informací naleznete na webové stránce projektu B-SAFE: https://lms.project-
bsafe.eu/cs/. 

bit cz training 

Vinohradská 29/93 
120 00 Praha 2, Česká republika 
www.bitcz.cz 
Kontaktní osoba: 
Michaela Vránová 
michaela.vranova@bitcz.cz 

 

EDIT VALUE 

Edit Value Apoio à Gestão 
Praceta João Beltrão, S. Victor 
4715-292 Braga, Portugal 
www.editvalue.com 

Kontaktní osoba: 
Nuno Pinto Bastos 

b-safe@projects.editvalue.com 
 

UDIMA 

Universidad A Distancia de Madrid, S.A.  
Calle Ponzano 15 
28010, Madrid, Spain 
www.udima.es 

Kontaktní osoba: 
Juan Carmona 
juan.carmona@udima.es 

 
 

bit Schulungscenter 

bit Schulungscenter GmbH 
Kärntner Strasse 311 
8054 Graz, Austria 
www.bitschulungscenter.at 

Kontaktní osoba: 
Michael Kvas 
Michael.Kvas@bitschulungscenter.at 

http://www.bitcz.cz/
mailto:michaela.vranova@bitcz.cz
http://www.editvalue.com/
mailto:b-safe@projects.editvalue.com
http://www.udima.es/
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http://bitschulungscenter.at/
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