
Průběh testu V Rogo 
 

1. Přihlašte se na www.rogo.cz  Vaším zaměstnaneckým číslem a CAS heslem. 

a. Studenti se hlásí osmi-místným číslem pod fotkou a heslem jako  

do SISu 

 

Pokud jsou Vaši studenti u anglické paralelky,  

 doporučte jim, změnit si vnitřní prostředí programu do angličtiny  

 pozor, toto nemá vliv na klávesnici, k přepnutí klávesnice z češtiny do angličtiny slouží klávesy 

Alt+Shift. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rogo.cz/


2. Co vidíte Vy 

 
a. Naposledy otevřené – zde se nachází Vaše naposledy navštívené dokumenty, 

kliknutím na název přejdete na daný dokument přímo, bez nutnosti vyhledání 

Modulu a testu v něm. 

b. Uprostřed stránky v sekci Moje moduly se nachází Moduly, kterých jste 

členem. Klikněte na modul, který chcete otevřít. 

 

Po vybrání Modulu, klikněte na Druh testu, většinou se bude jednat o Sumativní zkoušky. 

 

 

  



Následně vyberte test, který bude nyní probíhat. 

 

 

Abyste mohli kontrolovat, kolika bodů již studenti dosáhli, klikněte na Sestavy, vyberte 

Celkové výkazy třídy. V záhlaví je vždy aktuální den. Pokud chcete výsledky za jiné (kratší / 

delší období, změňte dle potřeby). 

 

 

Zobrazí se seznam studentů, kteří ve vybraném období psali / píší test a kolika dosáhli bodů 

/ procent. Kdy a kde test psali a jak dlouho jim to trvalo. 

 



Pokud chcete zkontrolovat jednotlivé studenty, klikněte na ikonku vlevo vedle jejich jména 

a vyberte Skript zkoušky, zde se nachází studentovi odpovědi. 

 

 

U každé odpovědi je vyznačeno, odpověděl-li student správně, či nikoliv a kolik bodů za 

odpověď obdržel. 

 

 

Na konci je uvedeno, kolika bodů student dosáhl, kolik bylo potřeba %, kolik % získal, kdy 

začal a kdy skončil. Přehled zavřete tlačítkem Zavřít okno. 

 



V případě, že studenti rozporují správné / nesprávné odpovědi u otázky, je možné tuto 

otázku vyjmout z hodnocení i v průběhu testu. Klikněte opět na Sestavy a vyberte 

Frekvenční & Diskriminační (U-L) analýzu. 

 

 

Vyhledejte otázku, kterou rozporují (a Vy souhlasíte s rozporem) a klikněte na ikonku 

tužtičky u znění otázky, otázka zčervená a je vyhozena z hodnocení. Některé typy otázek 

povolují odebírat i jednotlivé možnosti, ne jen celou otázku. 

 

 

Na konci se nachází počty otázek jednotlivých Obtížností a Citlivostí. 

Nezapomeňte změny Uložit. 

 



3. Co vidí student 

 
 

Po přihlášení a kliknutí na název testu, je po studentovi vyžadováno přístupové heslo 

k testu. 

 
 

Po vyplnění hesla se objeví úvodní obrazovka testu, kde je uvedeno, v jakých 

předmětech je test dostupný, na kolika je stránkách a jaké je maximum bodů.  

Dále je zde uvedeno jméno studenta (Aktuální uživatel). Kterými směry se student 

v testu může pohybovat a kolik má na splnění času.  

Pro započetí vyplňování testu stisknout Start. 

 

 
 



Studentovi se otevře test, kde začne vyplňovat, dle instrukcí. 

Přechod na další stránku testu provádí kliknutím na tlačítka Obrazovka (doleva, 

doprava), anebo vybráním čísla stránky z roletky uprostřed. 

Pro kontrolu slouží čísla stránek v záhlaví dokumentu, pokud je číslo stránky růžové, 

chybí na této stránce odpověď, po přechodu na tuto stránku bude růžově 

podbarvená otázka bez odpovědi. Aktualizuje se to vždy přechodem na jinou stránku. 

 
 

 

Na konci testu se nachází tlačítko Dokončit, který student své výsledky finálně odešle, 

po tomto kroku již nelze opravovat odpovědi. 

 
 

 

 

 

 

 



Pokud by na tlačítko studetn klikl omylem, či si odevzdání ještě rozmyslel, nevadí.  

Po stisknutí tlačítka Dokončit se objeví záchytná zpráva: 

 
 

Zde zvolí Ok, pokud chce odevzdat a Zrušit, pokud se chce vrátit do testu. 

pokud zvolí Ok, systém poděkuje. Student toto okno zavře, 

 
 

uvidí tedy opět úvodní stránku testu, kde klikne na modrou roletku vpravo a vybere 

možnost Odhlásit. 

 
 

Pokud by student chtěl Sumativní test spustit podruhé, klikl na Start a znovu vyplnil 

heslo, objeví se tato zpráva:  

 


