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Úvod 
 

Hot Potatoes Suite je nástroj pro vytváření e-learningových, interaktivních cvičení, zahrnuje šest 

modulů pro tvorbu cvičení, sedmý modul je určen pro sestavení finální verze kurzu: 

- krátká odpověď 

- neuspořádané věty 

- křížovky 

- doplňování vět 

- přiřazení 

- doplňování 

- The Masher 

 

 

Program napsali a dále jej rozvíjejí  Stewart Arneil a Martin Holmes  z fakulty „Humanities Computing 

and Media Centre“ univerzity Victoria http://hcmc.uvic.ca/. 

 

Domovská  stránka  projektu se nachází na adrese  http://hotpot.uvic.ca/.  

Hot Potatoes je  freware. Může jej použít pro libovoný projekt. Není však Open-souce.  

 

Editor je přeložen do řady jazyků. Oficiální český překlad zatím chybí.  

 

 

Při tvorbě tohoto manuálu jsem vycházel z informací získaných na domovské stránce projektu, včetně 

odkazovaných stránek, přiložených příkladů a vlastní tvorby. 

 

Na našich stránkách http://www.ajina.eu/ v sekci Pro učitele --> Nástroje naleznete sadu článků na 

téma moduly HotPotatoes. Můžete stáhnout naši neoficiální verzi lokalizace, příklady a tento 

manuál. 

 

 

 

 

 

 

 

Manuál můžete libovolně upravovat a používat s podmínkami vycházejícími z licence. Pokud byste jej 
potřebovali v editovatelném tvaru napište mi. 
 
 
 
 

   

Tento manuál podléhá licenci Creative Commons. 

CC BY-SA Česko 3.0 

Uveďte autora – Zachovejte licenci 

Ing. Rostislav Mikulecký 
 

e-Mail: Rostislav.Mikulecky@ajina.eu 
URL: http://www.ajina.eu 

 

http://hcmc.uvic.ca/
http://hotpot.uvic.ca/
http://www.ajina.eu/
mailto:Rostislav.Mikulecky@ajina.eu
http://www.ajina.eu/


Obecné informace 

Nastavení modulů 

 

Pomocí nástrojů v rozbalovacím menu „Možnosti“ můžeme 

nastavit vlastní vzhled cvičení pro každý modul. 

Vzhled výsledného kurzu můžeme nastavit v modulu The 

Masher, který slouží pro sestavení kurzu z jednotlivých 

cvičení vytvořených i vložených html stránek vyrobených 

mimo Hot Potatoes. Zde máme na výběr nechat nastavení 

z modulů, nebo zvolit jednotné. 

 

 

Způsob jak se bude chovat cvičení, nastavíme ve volbě „Možnosti“: 

- Konfiguruj výstup 

- Písmo     - nastavení fontu a velikosti písma 

- Z práva do leva    - nastavení směru zápisu  

- Nástroje     - nastavení zobrazení tlačítek funkcí na panelu nástrojů 

- Show tooltips    -  zobrazení „bublinové“ nápovědy  

- Načti konfiguraci ze souboru   - načtení konfiguračního souboru 

- Rozhraní     - nastavení jazykové lokalizace 

o Načti rozhraní ze souboru 

o Přelož rozhraní 

o Zruš nastavené rozhraní 

- Nastavení umístění zdrojového souboru 

- Vymaž nastavení umístění zdrojového souboru 

 

Nastavení jednotlivých voleb je již při otevření jasné v jednotlivych modulech se liší minimálně. 

 

Doporučení před začátkem práce 

 

Pro každý kurz/cvičení vytvořte vlastní adresář pro uložení zdrojového i výstupního souboru. Obrázky 

a ostatních použité soubory dávejte do vnořených adresářů.  Důvod je jednoduchý, v případě 

publikování ve formě webové stránky kopírujete na server celý adresář včetně podadresářů 

s obrázky, soubory a dodatečně neřešíte propojení. 

 

Pro seznámení se nebojte se použít přiložené zdrojové soubory příkladů. Brzo zjistíte, že pro 

nejefektivnější vytváření kurzů/cvičení je použití šablon. 

 

  



JMath – Přiřazení 
 

Jak je napsáno v názvu, tento modul slouží pro 

vytváření testů, cvičení, kde otázce přiřadíme 

odpověď. Je použitelný od jednoduchého a 

zábavného procvičování slovíček po testy, kde 

požadujeme postupné, navazující odpovědi viz. 

obrázky. 

 

Po spuštění modulu  JMath, otevře se 

obrazovka viz obrázek vlevo, ve které 

vytváříme požadované cvičení. Součástí 

tohoto „rychlého“ manuálku budou 

příklady a konfigurační soubory k cvičením, 

které vidíte na obrázcích. Do sloupečku 

vlevo vkládáme otázky formou textového 

řetězce, nebo obrázku. Obrázek vložíme 

přes volbu „Vložit“, nebo pomocí ikon na 

lišťe , kde první ikona odkazuje na 

obrázek uložený na InterNetu, druhá ikona 

na obrázek uložený na disku. Při vkládání 

obrázku se Vás modul dotáže na cestu, 

velikost v pixelech, kde doporučuji mít zatržítko na volbě „Udržuj poměr velikosti obrázku“. Při změně 

jednoho rozměru se automaticky dopočítává druhý. Text v políčku „Název“ se zobrazuje při najetí 

myši na obrázek.  Druhý sloupeček je určen pro odpovědi. Třetí sloupec s políčky pro zatržítko se 

používá v případě, když chcete použít jako příklad jednu(více) odpověď(í). Při spuštění cvičení se 

k takto označeným otázkám automaticky přiřadí správná odpověď. Otázky a odpovědi jsme vyplnili a 

chceme se podívat jak vypadá „hotové“ cvičení. Slovo „hotové“ dávám do uvozovek proto, že 

s prvním náhledem nebudete spokojeni. Před generováním náhledu, nejen před, doporučuji projekt 

uložit. Náhled vygenerujete pomocí volby „Soubor --> Vytvoř webovou stránku“. Zde máte tři volby: 

- Webová stránka pro v6 prohlížeče, ta Vám vytvoří výstup, kde v jednom sloupci jsou otázky a 

v druhém rozbalovací menu s odpověďmi. Obrázek s fialovým pozadím. 



- Přesouvací webová stránka pro v6 prohlížeče, kde k otázce myší přesouváte správnou 

odpověď. Obrázek „Colors - Barvy“. 

- Flashcard format, touto volbou se nebudeme zabývat, výsledek  je poněkud podivný. 

 

Jakmile zvolíte jednu z možností program se Vás zeptá kam si přejete vygenerovanou stránku uložit. 

Doporučuji do adresáře projektu, v případě, že použijete v otázkách obrázky je publikování výsledku 

jednodušší. Následně se Vás program zeptá jestli se chcete na vygenerované cvičení podívat. 

Abychom dostali námi zamýšlený 

výsledek, budeme potřebovat v 

modulu JMatch nastavit další 

parametry. Ty nastavíme volbou 

„Možnosti --> Konfigurovat výstup“. 

Význam prvních pěti záložek je jasný 

na první pohled.1 V záložce „Jiné“ je 

nám nabídnuto využít funkce formátu 

SCORM 1.22. Využijeme je pro zvýšení 

zajímavosti a obtížnosti cvičení.  Čím 

víc otázek vložíme, je cvičení 

obtížnější, ale bez využití těchto funkcí 

také, s počtem otázek ztrácí 

přehlednost. Použijeme li volbu „Vždy 

po načtení stránky, ukaž limitovaný počet otázek“, bude výsledek přehlednější a navíc při každém 

spuštění obdržíme jiné pořadí otázek vybrané ze zadané množiny doporučuji, počet otázek na stránce 

vyzkoušet tak aby nebylo nutno při odpovídání stránku rolovat. Další volba „Vždy po načtení stránky, 

zamíchej pořadí odpovědí v každé otázce“, vygeneruje jiné pořadí otázek.  Tímto téměř vyloučíte 

opisování.  Všechny nastavení si uložíme co cfg souboru pomocí tlačítek na spodní straně rámečku. 

Další nastavení ve volbě „Možnosti“ jsem popsal v úvodní kapitole. 

                                                           
1
 Pokud byste chtěli abych se o jednotlivých volbách více rozepsal, napište mi. 

2
 SCORM  1.2 -  standardizovaný formát pro vytváření  e-larningových kurzů. 



JClose – Doplňování vět 
 

 

V tomto modulu vytváříme cvičení ve formě větných doplňovaček a to ve dvou variantách: 

- Doplňování do vynechaných děr v textu. 

- Výběr správných odpovědí v roletovém menu 

 

Po spuštění modulu se otevře 

obrazovka do velkého rámečku 

napíšeme, nakopírujeme text ze kterého 

vytvoříme cvičení. Máme možnost 

postupně označit slova, které chceme 

skrýt klávesou „Díra“ a v následujícím 

okně zadáme do položky „Klíč“ 

nápovědu, která se ve výsledném 

cvičení objeví jako klávesa „[?]“za dírou. 

Do následujících políček máme možnost 

zapsat alternativní odpovědi, které 

systém vyhodnotí jako správné. Další 

možností jak vytvořit „díry“ je klávesa 

„Auto-Díry“. Po stisknutí klávesy se nás 

modul dotáže na počet „děr“, které má náhodně vybrat. Zadání klíče a alternativního textu  uděláme 

označením vybraného (červeně označeného) slova a stisknutím klávesy „Ukaž slova“. Ve volbě 

„Možnosti --> Konfigurovat výstup“ nastavíme potřebné parametry. Parametry jsou ve všech 

modulech podobné, my se zmíníme o možnosti nastavení v záložce „Jiné“. Zatrhneme volbu „Include 

SCORM 1.2 functions“. Pokud požadujeme aby výsledné cvičení obsahovalo rozbalovací menu 

zatrhneme volbu „Použij rozbalovací menu místo textových boxů“.  Do textu lze vkládat HTML znaky, 

obrázky, odkazy, tabulky,... Pro export cvičení si vybereme jednu z možností ve volbě „Soubor“. 



Modul se Vás zeptá kam chcete stránku uložit a zdali se chcete podívat na výsledek. Jako již 

v předchozí kapitole připomínám: „Ukládejte průběžně. Ukládejte.“ 

 

JCross – Křížovka 
 

 
 V tomto modulu vytváříme cvičení formou 

křížovky.  

Po spuštění modulu JCross dostaneme následující 

obrazovku. Do mřížky vložíme text křížovky. Do 

rámečku pod „Název“ vložíme název cvičení.  

 

Potom stiskneme tlačítko „Vlož klíče“ a vložíme zástupný text.  

 
 Ve volbě „Možnosti --> Konfigurovat výstup“ nastavíme potřebné parametry. Parametry jsou ve 

všech modulech podobné, my se zmíníme o možnosti nastavení v záložce „Jiné“. Zatrhneme volbu 

„Include SCORM 1.2 functions“. Pro export cvičení si vybereme jednu z možností ve volbě „Soubor“. 

Modul se Vás zeptá kam chcete stránku uložit a zdali se chcete podívat na výsledek. Jako již v 

předchozí kapitole připomínám: „Ukládejte průběžně. Ukládejte.“ 

  



JMix – Neuspořádané věty 
 

   

 Tento modul je pro tvorbu cvičení ve formě skládání pořadí slov (řetězců) ve větu(y). Spuštěním 

modulu JMix se nám zobrazí editor úlohy viz následující obrazovka.   

V horní části editoru je políčko pro 

zapsání názvu cvičení. Do levé části 

editoru vkládáme řetězec tak aby, 

námi zvolené části byly na 

samostatných řádcích. Je možné do 

vět vkládat i obrázky. Odkaz na 

obrázek musí být v pravé části i na 

správném místě v levé části, 

odpovědi. V pravé části zapíšeme do 

prvního políčka správné pořadí slov. 

Do dalších políček je možné zapsat 

alternativy. 

 Ve volbě „Možnosti --> Konfigurovat 

výstup“ nastavíme potřebné 

parametry. Parametry jsou ve všech 

modulech podobné. Cvičení můžeme exportovat ve dvou verzích viz. úvodní obrázky. Webová 

stránka pro V6 prohlížeče , první obrázek. Přesouvací webová stránka pro V6 prohlížeče , 

druhý obrázek. Modul se Vás zeptá kam chcete stránku uložit a zdali se chcete podívat na výsledek. 

Jako již v předchozí kapitole připomínám: „Ukládejte průběžně. Ukládejte.“ 

  



JQuiz – Test / Kvíz 
 

Tento modul umožňuje tvorbu 

testů: 

- Výběr jedné odpovědi z N. 

- Ano/Ne. 

- Krátká odpověď. 

- Hybridní. 

- Více správných odpovědí. 

 

 

 

Spuštění modulu jQuiz nám nabídne obrazovku, viz následující obrázek. 

 

 

Před začátkem vytváření testů doporučuji zapnout volbu „Styl pokročilý“ Možnosti --> Styl --> Styl 

pokročilý. Zapnutím dostaneme rozšířenou nabídku možností nastavení testu. Šipkama  

vedle číslice nastavíme pořadí otázky. Do rámečku v řádku „Q“ zapíšeme otázku. Na konci řádku je 

nastavení typu testu „Výběr odpovědi, krátká odpověď hybrid a víe správných“. Do řádků označených 

„A,B,C,...“ zapíšeme v prvním sloupci odpovědi, do druhého komentáře k odpovědím a ve třetím 

nastavíme jestli je odpověď správná a procentuální hodnocení. 



Výběr správné odpovědi 

Tato volba vytvoří test kde na odpovědí otázku je výběr z n odpovědí. 

 

Ano/Ne 

Je speciálním případem „výběru správné odpovědi“ kde na otázku jsou pouze dvě odpovědi. 

 

Krátká odpověď 

Výsledkem je otázka a odpověď se vpisuje do rámečku. Správných odpovědí může být několik jejich 

váhu nastavíme procentuálním ohodnocením odpovědi. 

 

Hybrid 

Stejně jako u „Krátké odpovědi“ je  možnost zapsat odpověď do rámečku. V případě několika 

chybných odpovědí (přednastaveno na 2) se otázka změní na „Výběr správné odpovědi“. Správných 

odpovědí může být několik jejich váhu nastavíme procentuálním ohodnocením odpovědi. 

 



Více správných odpovědí. 

U tohoto typu otázky je odpovědí zatržení   více správných odpovědí. 

 

Ve volbě „Možnosti --> Konfigurovat výstup“ nastavíme potřebné parametry. Cvičení můžeme 

exportovat jako webová stránka pro V6 prohlížeče . Modul se Vás zeptá kam chcete stránku uložit 

a zdali se chcete podívat na výsledek. Jako již v předchozí kapitole připomínám: „Ukládejte průběžně. 

Ukládejte.“ 



The Masher – vytvoření finálního cvičení 
 

 The Masher má dvě funkce: 

1. Vytvoření finální verze cvičení z jednotlivých cvičení vyrobených v  Hot Potatoes  modulech. 

Finální cvičení může pak sdílet stejné grafický vzhled. Jednotlivá cvičení sjou propojena 

pomocí navigačních tlačítek. Cvičené mohou být sestavena sekvenčně, nebo po kapitolách. 

2. Modul je možné použít k nahrání souborů na server hotpotatoes.net. Při exportu vytvořit 

webovou stránku, automaticky nahrát stánky i souviseící mediální soubory. Je možné nahrát i 

další typy souborů PDF, Word, obrázky. 

The Master může spojit soubory uložené v libovolných adresářích a uložit je na libovolné místo, 

nejlepší výsledky dá následující postup. 

1. Všechny datové Hot Potatoes soubory pro vytvářené cvičení uložte do jednoho adresáře. 

2. Do stejného adresáře nakopírujte i další soubory (webové stránky apod.), které si přejete 

vložit do finálního cvičení. 

3. Do stejného adresáře uložte i datový soubor modulu The Masher. 

Příklad: 

Do adresáře Cviceni_01 nahrajeme soubory: 

- instrukce.htm  HTML soubor vytvořený v jiném editoru. 

- jclose1.jcl  Dílčí cvičení vytvořené v Hot Potatoes 

- jmatch1.jmt  ----------------------------„-------------------- 

- cviceni_01.jms  Datový soubor modulu The Masher 

Tyto soubory použijete pro vytvoření finálního cvičení 1. 

Obsah adresáře cviceni_01, po použití modulu The Masher bude vypadat takto: 

- index.htm  úvodní stránka cvičení 

- instrukce.htm  HTML soubor vytvořený v jiném editoru. 

- jclose1.jcl  Dílčí cvičení vytvořené v Hot Potatoes 

- jclose1.htm  HTML stánka cvičení 

- jmatch1.jmt  Dílčí cvičení vytvořené v Hot Potatoes 

- jmatch1.htm  HTML stánka cvičení 

- cviceni_01.jms  Datový soubor modulu The Masher 

Nové HTML soubory, včetně indexové stránky, byly vytvořeny a spojeny The Masher. Doporučujeme 

všechny tyto soubory mít uloženy v jednom adresáři. Výsledné cvičení se pak lépe přenáší a zálohuje. 

  



Jak je popsáno výše, vytvoříme adresář, nahrajeme do něj zdrojové soubory. Spustíme modul The 

Masher. V úvodní obrazovce pomocí tlačítka „Přidej soubory“ vložíme všechny soubory, z kterých 

budeme vytvářet cvičení. Označením souboru a šipkama vpravo, můžeme změnit pořadí jednotlivých 

cvičení. 

 

Při poklepání na řádku vloženého souboru je 

nám nabídnuta volba, kde je možné nastavit 

podrobnosti: 

- Cesta k zdrojovému souboru 

- Název výstupního (htm) souboru 

- Název souboru dalšího cvičení“, tato 

kolonka je automaticky vyplněna při přidání 

dalšího souboru. 

- Formát výstupu“ je možné nastavit 

na standard a Drag&Drop. 

 

Pomocí voleb v liště viz. obrázek je možné 

nastavit celkový grafický vzhled cvičení. 

Ve volbě „Vzhled“ zaškrtnutím máme 

možnost zvolit, jestli si přejeme nastavit 

jednotný vzhled pro všechny soubory 

pořízené v modulech Hot Potatoes, nebo 

zachováme původní nastavení. Dále je 

možné volit obrázek na pozadí a barevné 

nastavení stránky. 

Ve volbě „Tlačítka“ nastavíme 

(ne)zobrazování tlačítek a jejich popisy.  

Zaškrtnutím „Přidej navigační lištu pro HTML 

soubory, které nejsou cvičeními“ dáme 

příkaz k doplnění stejných navigačních lišt i 

do souborů nevytvořených v Hot Potatoes. Vložení navigační lišty je trvalé. 



Ve volbě „Index“ volíme název/nadpis index stránky. 

 V rámci sestavování cvičení je potřeba ukládat soubor s nastavením pomocí volby  v nástrojové 

liště., nebo z menu Soubor --> Uložit projekt. Jako již v předchozích kapitolách připomínám: 

„Ukládejte průběžně. Ukládejte.“  

Výsledný export provedeme kliknutím na ikonku , nebo z menu Akce -->. Zde si 

zvolíme výstupní formát HTML, SCORM 1.2, zip balíček, ... 

 

 

Jak vylepšit cvičení 
 
 
Vložení obrázku 
Vložení zvuku mp3 
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