
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, ... 
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