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Úvod
Téměř deset let svého profesního života jsem strávil v nadnárodních korporacích. Kromě
dobrých prodejních výsledků a růstu podílu na trhu jsme vždy kladli důraz také na efektivní
komunikaci, optimalizaci procesů a především na neustálé snižování nákladů. Spolu s tím šlo
ruku v ruce vzdělávání zaměstnanců a neustálé zvyšování jejich kompetencí.

Nutno podotknout, že ne vždy se tyto snahy setkaly s úspěchem. Stinnou stránkou rychlého
růstu každé společnosti je nárůst administrativy, problémy s řízením stále většího počtu
zaměstnanců a také nutnost vyrovnat se s jejich vysokou fluktuací a tedy neustále hledat
pracovníky nové, kteří splňují náročná výběrová kritéria. Pokud se k tomu ještě přidají
zvyšující se nároky zákazníků a jejich tlak na ceny výrobků a služeb, dostává se vedení
takových společností do téměř neřešitelné situace.

A právě v takových situacích nastupují jednoduchá avšak účinná řešení, která mohou
v relativně krátkém časovém období a za minimální vynaložené finanční prostředky
nastartovat „ozdravné“ vnitropodnikové procesy a dopomoci tak k postupnému návratu
k požadované výkonnosti a dosažení firemních cílů.

Jedním z takových řešení je i produkt LANGMaster eTestMe.com, o němž pojednává tato
uživatelská příručka. Ačkoliv je určena především personalistům a vedoucím pracovníkům
odpovědným za vzdělávání zaměstnanců a plánování jejich dalšího profesního rozvoje, dobře
poslouží také jako podklad pro rozhodování odpovědných pracovníků o možném nasazení
tohoto řešení. Po přečtení příručky bude čtenář podrobně seznámen s konceptem,
vlastnostmi a uživatelskou obsluhou eTestMe.com a bude tak schopen maximálně využít
veškerý potenciál, který tento systém nabízí.

Ing. Martin Řepa
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Představení eTestMe.com
LANGMaster eTestMe.com je elektronická testovací platforma, jejímž prostřednictvím lze
spolehlivě vyhodnotit úroveň znalostí cizího jazyka. Je určena především pro firmy a
organizace, které hledají rychlý a efektivní způsob, jak otestovat jazykové schopnosti svých
zaměstnanců, studentů jazykových škol nebo uchazečů o zaměstnání. Slouží k testování
jazykových dovedností všech, kteří musí v rámci svých kompetencí aktivně používat cizí jazyk,
nebo jsou účastníky jazykových kurzů.

eTestMe.com nabízí
-

výhradně elektronické testování znalostí cizího jazyka

-

komplexní jazykové testy – gramatika a slovní zásoba, porozumění čtenému textu,
porozumění poslechu, písemný projev a mluvený projev

-

výsledky dle kritérii Společného Evropského referenčního rámce (SERR) pro jazyky,
které jsou srovnatelné s mezinárodními jazykovými zkouškami

-

získání kompletních výsledků testů do několika hodin (včetně vyhodnocení
písemného a mluveného projevu tutorem)

-

certifikát s výsledky testu včetně písemných informací, jak výsledky testů
interpretovat

-

doporučení, jaké strategie uplatňovat při dalším rozvoji jazykových znalostí

-

rozsáhlou databázi testovacích otázek – každý test je originál

-

provádění testů dle individuálních požadavků (místo a termín testu, obsah testu,
obtížnost atd.)

-

napojení testovacího prostřední na stávající informační systémy

Společný Evropský referenční rámec (SERR) pro jazyky

eTestMe.com vychází z požadavků dokumentu „Společný Evropský referenční rámec (SERR)“
pro jazyky, který vydala Rada Evropy a který slouží jako standardní rámec pro srovnání
znalostí uchazečů, kteří absolvovali různé jazykové testy v rámci Evropské unie.
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SERR jednoznačně definuje úrovně znalostí od začátečnické až po vysoce pokročilou a tyto
úrovně označuje jako A1, A2, B1, B2, C1, C2. V rámci vyhodnocení jazykového testu stanoví
eTestMe.com jazykovou úroveň testovaného uchazeče právě podle této klasifikace.
Na základě výsledků testu může pak firma (např. pracovníci HR oddělení) jednoduše
porovnat výsledky testovaného uchazeče s výsledky dalších uchazečů, kteří složili některou
ze světově známých jazykových zkoušek a testů. Srovnání jednotlivých jazykových zkoušek je
uvedeno v následující tabulce:
SERR

ALTE úroveň

Cambridge
ESOL

IELTS

TOEIC

TOEFL

dřívější označení

A1

Breakthrough

-

1-2

-

-

Easystart /
Beginner

A2

úroveň 1

KET

3

246 - 380

96 - 125

Elementary /
Pre-Intermediate

B1

úroveň 2

PET

3,5 - 4,5

381 - 540

126 - 175

Intermediate

B2

úroveň 3

FCE

5-6

541 - 700

176 - 235

UpperIntermediate

C1

úroveň 4

CAE

6,5 - 7

701 - 910

236 - 275

Advanced

C2

úroveň 5

CPE

7,5+

910+

276+

Professional

Obdobným způsobem může firma porovnat jazykové znalosti svých zaměstnanců a následně
navrhnout ekonomicky efektivní a smysluplný rozvoj těchto kompetencí. V budoucnu by
tedy již nemělo docházet k situacím, kdy se na firemních kurzech potkávali účastníci s různou
znalostí cizího jazyka nebo kdy úroveň kurzu neodpovídala znalostem účastníků.
Veškerá data pro testovací platformu LANGMaster byla připravena renomovanou jazykovou
agenturou tak, aby splňovala požadavky Národního plánu výuky cizích jazyků a odpovídala
výstupům dle Evropského referenčního rámce (SERR) pro jazyky.

Účastníci testovacího procesu

Jednou z největších výhod testovací platformy LANGMaster eTestMe.com je fakt, že
propojuje tři zcela na sobě nezávislé subjekty, v různých časech a na různých místech.
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Firma/Správce

Testovaný účastník
Tutor/Hodnotitel

Firma/Správce
-

zadává testované účastníky do systému a zve je na testy

-

definuje způsob testování každého testovaného účastníka

-

zpracovává výsledky testů a doporučuje další vzdělávání

Testovaný účastník
-

na základě pozvání vypracuje test podle zaslaných požadavků

-

po ukončení testu obdrží certifikát s výsledkem testu včetně písemných informací, jak
výsledky testů interpretovat

Tutor/Hodnotitel
-

na základě upozornění ze systému si na svém počítači poslechne mluvený projev
Testovaného účastníka a přečte si jím vypracovanou esej

-

zapíše své hodnocení do systému

-

doporučí oblasti, ve kterých se má Testovaný účastník dále rozvíjet
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Průběh testovacího procesu

Činnosti jednotlivých účastníků testování na sebe logicky navazují a celý testovací proces se
skládá z následujících kroků:
činnost

provádí

1.

přihlášení do systému a objednání licencí

Firma/Správce

2.

zadání testovaných účastníků

Firma/Správce

3.

pozvání testovaných účastníků k testu (e-mail)

Firma/Správce

4.

přijetí pozvánky a příprava na test (zkušební test)

Testovaný účastník

5.

vypracování testu

Testovaný účastník

6.

ohodnocení testu

Tutor/Hodnotitel

7.

vyzvednutí certifikátu (výsledky testu včetně doplňujících informací)

Testovaný účastník

8.

kontrola výsledků testu

Firma/Správce

9.

ukončení testovacího procesu (zpracování výsledků)

Firma/Správce

Druhy testů (možné způsoby průchodu testem)

Jednoúrovňový test
Test, který komplexně testuje všechny dovednosti pouze pro jednu předem vybranou
jazykovou úroveň (A1, A2, B1, B2, C1 nebo C2 dle klasifikace SERR)
Příklad: Tento test je vhodný, deklaruje-li uchazeč o zaměstnání pokročilost na úrovni zkoušky
FCE dle Cambridge ESOL, ale nevlastní certifikát, který jeho znalosti potvrzuje. Pak je na místě
pozvat tohoto uchazeče na test úrovně B2 (která odpovídá FCE úrovni dle Cambridge ESOL).
Výsledek testu pak sdělení uchazeče potvrdí nebo prokáže odlišnou úroveň znalosti cizího
jazyka.
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Víceúrovňový test
Test, který detailně prověří každou jazykovou dovednost zvlášť, bez předchozího stanovení
úrovně dovednosti. Testu předchází podrobný sebe-evaluační dotazník, s jehož pomocí
Testovaný účastník upřesní, na jaké úrovni jsou jeho znalosti a dovednosti v každé z
testovaných oblastí. Pro každou dovednost je pak spuštěn test jazykové úrovně stanovené na
základě sebe-evaluačního dotazníku.
Příklad: Tento test je vhodný k identifikaci oblastí, na něž je třeba se v budoucnu zaměřit.
Výsledkem testu je oddělené procentuální ohodnocení pro každou testovanou dovednost a
úroveň: gramatika a slovní zásoba - A2, 77%, porozumění čtenému textu - B1, 68%,
porozumění poslechu - A2, 82%, mluvený projev - A2, 67%, písemný projev - B1, 60%.

Adaptabilní test (připravuje se)
Hlavní předností adaptabilního testu je vyřazení subjektivního pohledu Testovaného
účastníka. Vlastnímu testu nepředchází sebehodnocení. To je nahrazeno systémem
průběžného vyhodnocování, kdy se v průběhu testování účastníka mění úroveň obtížnosti
testu tak, aby odpovídala úrovni jazykových znalostí Testovaného účastníka. Jestliže účastník
odpovídá na otázky správně, začne dostávat těžší otázky. Jestliže odpovídá chybně, začne
dostávat lehčí otázky.
Příklad: Tento test je vhodný k objektivnímu stanovení jazykové úrovně. Výsledkem testu je
procentuální ohodnocení pro každou jazykovou dovednost zvlášť (jako ve Víceúrovňovém
testu), avšak toto hodnocení odpovídá skutečným výsledkům testovaného účastníka během
testu.

Rozřazovací test (připravuje se)
Tento test slouží k rychlému, ale jen přibližnému určení, na jaké jazykové úrovni se Testovaný
účastník pohybuje. Vhodný je pro zahájení jazykového auditu, kdy je nutné rozřadit velké
množství testovaných účastníků do základních skupin:
- uživatel základů jazyka (podúrovně A1 a A2)
- samostatný uživatel (podúrovně B1 a B2)
- zkušený uživatel (podúrovně C1 a C2)
Rozřazovací test trvá 30 minut a testují se pouze exaktně hodnotitelné dovednosti:
gramatika a slovní zásoba, porozumění čtenému textu a porozumění poslechu. Na základě
výsledků lze doporučit vhodný test z výše uvedené nabídky pro detailní testování dle SERR.
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Hlavní rysy elektronického testování eTestMe.com

-

Test je časově omezený - po vypršení časového limitu se automaticky přechází k další
části. K předchozím otázkám se již nelze vracet.

-

Testy se nedají předem naučit - testovací otázky se náhodně vybírají z velké databáze
předpřipravených otázek.

-

Test může být přerušen (např. výpadkem elektrického proudu, přerušením spojení na
internet), aniž by došlo k znehodnocení již otestovaných částí. Počet přerušení se
zaznamenává a může být důležitým indikátorem poctivosti zpracování.

-

Testy používají procentuální vyhodnocení, aby byly zohledněny drobné výkyvy v
každé z testovaných oblastí.

-

Vyhodnocení testů je kombinované - automatické vyhodnocení počítačem (gramatika
a slovní zásoba, porozumění čtenému textu, porozumění poslechu) a vyhodnocení
Tutorem, jako nezávislým jazykovým expertem (písemný a mluvený projev).
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Firma/Správce
Správce zastává v testovacím procesu roli administrátora a aktivně celý proces řídí. Je to on,
kdo nastavuje parametry systému, udržuje aktuální databázi testovaných účastníků a
rozhoduje o jejich zapojení se do testovacího procesu. Má přístup k výsledkům testovaných
účastníků, na jejichž podkladě rozhoduje spolu s dalšími kompetentními osobami o jejich
dalším vzdělávání.

Z následujícího diagramu je patrné, jaké činnosti Správce provádí:
činnost

provádí

1.

přihlášení do systému a objednání licencí

Firma/Správce

2.

zadání testovaných účastníků

Firma/Správce

3.

pozvání testovaných účastníků k testu (e-mail)

Firma/Správce

4.

přijetí pozvánky a příprava na test (zkušební test)

Testovaný účastník

5.

vypracování testu

Testovaný účastník

6.

ohodnocení testu

Tutor/Hodnotitel

7.

vyzvednutí certifikátu (výsledky testu včetně doplňujících informací)

Testovaný účastník

8.

kontrola výsledků testu

Firma/Správce

9.

ukončení testovacího procesu (zpracování výsledků)

Firma/Správce

Správce tedy celý testovací proces zahajuje a končí. Po zpracování výsledků rozhoduje o
následném postupu a případném zařazení testovaných účastníků do dalšího testování.

Testovaný účastník
Na rozdíl od Správce má Testovaný účastník vlastně jen jediný úkol: po přijetí pozvánky
absolvovat předepsaný test. V rámci přípravy na test provede kontrolu počítače, která
zahrnuje především otestování reproduktorů a mikrofonu.

10

Pokud si chce být účastník jistý, že bude během testu vždy vědět jak postupovat, může si
před započetím vlastního testu vyzkoušet tzv. ukázkový test, ve kterém si může vyzkoušet
všechny aktivity, se kterými se ve skutečném jazykovém testu setká. Navíc je kompletně v
rodném jazyce.

Výše uvedené činnosti účastníka jsou popsány v následujícím přehledu:
činnost

provádí

1.

přihlášení do systému a objednání licencí

Firma/Správce

2.

zadání testovaných účastníků

Firma/Správce

3.

pozvání testovaných účastníků k testu (e-mail)

Firma/Správce

4.

přijetí pozvánky a příprava na test (zkušební test)

Testovaný účastník

5.

vypracování testu

Testovaný účastník

6.

ohodnocení testu

Tutor/Hodnotitel

7.

vyzvednutí certifikátu (výsledky testu včetně doplňujících informací)

Testovaný účastník

8.

kontrola výsledků testu

Firma/Správce

9.

ukončení testovacího procesu (zpracování výsledků)

Firma/Správce

Po absolvování testu obdrží Testovaný účastník certifikát a podrobné výsledky testu.
Certifikát slouží jako doklad o absolvování testu a podrobné výsledky, případně komentář
Tutora, jako doporučení pro další vzdělávání.

Tutor/Hodnotitel
Tutor vykonává činnost, která nemůže být z pochopitelných důvodů plně automatizována.
Na výzvu ze systému si osobně poslechne zvukový záznam mluveného projevu Testovaného
účastníka a stejně tak přečte jeho písemný projev. Na základě těchto podkladů vypracuje
kvalifikované hodnocení, které vloží zpět do systému a odešle.

Zároveň může, po dohodě se Správcem, doplnit svůj komentář a doporučit postup dalšího
vzdělávání.
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Tutorem se může stát výhradně certifikovaný lektor, který je ve smluvním vztahu se
společností LANGMaster nebo jako interní či externí lektor spolupracuje s firmou provádějící
testování svých zaměstnanců. Tento úzký vztah umožňuje zkrátit dobu vyhodnocení na 48
hodin nebo v individuálních případech na pouhou 1 hodinu.

Podrobný průvodce testovacím procesem
Přesto, že celý testovací proces je velice jednoduchý a ovládání aplikace přehledné a
intuitivní, pro ještě větší uživatelský komfort předkládáme podrobný popis tohoto procesu,
včetně náhledů obrazovek a dialogových oken, s nimiž se může Správce a Testovaný účastník
setkat.

Přihlášení do systému (Firma/Správce)

Jako každá podobná aplikace, také eTestMe.com vyžaduje nejprve přihlášení. To zajistí, že do
systému budou mít přístup jen osoby, které jsou k tomu oprávněny. První, co tedy na
obrazovce uvidíte, bude:

Po kliknutí na „Přihlásit se“ budete vyzváni k zadání vašeho e-mailu a hesla následujícím
dialogovým oknem:
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Pokud se jedná o vaše první přihlášení, je nutné samozřejmě nejprve provést registraci a
vaše heslo založit. To provedete vyplněním následujícího dialogu. Po zadání vašeho e-mailu
budete vyzváni k vložení nového hesla, jeho potvrzení a zadání vašich základních
identifikačních údajů, tedy jména a příjmení. Přesto, že eTestMe.com není z bezpečnostního
hlediska příliš exponovaný systém, doporučujeme přistupovat k tvorbě a uchování hesla
stejně, jako v jiných případech a dodržovat základní pravidla počítačové bezpečnosti.
Nebudete-li si zcela jisti, určitě vám ochotně poradí pracovníci vašeho IT oddělení.

Registraci provedete vyplněním následujícího dialogu:

Po stisknutí tlačítka „Registrovat“ vám systém automaticky odešle ověřovací e-mail, což
bude potvrzeno následujícím oznámením:

13

Ověřovací e-mail pak obsahuje tuto informaci:
Vážený uživateli,
Děkujeme Vám za registraci v aplikaci eTestMe.com.
Potvrďte prosím Vaši registraci kliknutím na: Ověřit. Spustí se Vám internetový testovací systém eTestMe.com.
Vaše přihlašovací údaje jsou:
e-mail: etestme.company@gmail.com
heslo: langmaster
S pozdravem,
Váš LANGMaster tým
eTestMe.com
LANGMaster.com

Po kliknutí na „Ověřit“ se znovu objeví přihlašovací dialog, tentokrát s vyplněnou e-mailovou
adresou. Nyní už stačí jen správně zadat vaše heslo.
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Pokud se vám stane, že heslo zapomenete nebo ztratíte, není třeba zoufat, ani se znovu
registrovat. Jako většina obdobných systémů, také eTestMe.com vám v tomto ohledu
pomůže. Do následujícího dialogu stačí zadat e-mail, který jste uvedli během procesu
registrace.

a systém vám potvrdí, že obdržíte e-mail s instrukcemi pro obnovení hesla.

Tento e-mail pak obsahuje následující informaci:
Vážený uživateli,
Pro zadání nového hesla klikněte zde.
S pozdravem,
Váš LANGMaster tým
eTestMe.com
LANGMaster.com

Po kliknutí na „zde“ se objeví dialogové okno, pomocí něhož můžete znovu zadat a potvrdit
vaše nové heslo.

15

Po změně hesla se můžete znovu přihlásit a dostanete se již do systémového prostředí
eTestMe.com.

Objednávka licencí (Firma/Správce)

Aby mohla být platforma eTestMe.com využívána co nejefektivněji, je její provoz založen na
licenční politice, která dovoluje zakoupit přesně takový počet licencí, jaký v danou chvíli
potřebujete. Vzhledem k plánovanému počtu testovaných účastníků nebo rozsahu
vzdělávacích aktivit tedy stačí zakoupit počet licencí, který tyto aktivity spolehlivě pokryje.
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Kliknutím na „Objednávka licencí“ můžete specifikovat požadovaný balíček licencí a zadat
údaje o vaší firmě, které poslouží jako podklad k vystavení zálohové faktury.

Systém oznámí, že nejpozději do druhého pracovního dne vám bude doručena zálohová
faktura.

Kliknutím na „(více …)“

pak získáte okamžitý stav nákupu licencí (včetně jejich počtu) a průběhu nákupního procesu.
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Po úspěšném zakoupení licencí uvidíte aktuální počet zakoupených licencí.

Pro lepší koordinaci vašich vzdělávacích aktivit a případné zakoupení dalších potřebných
licencí můžete aktuální stav vždy zkontrolovat v poli „Počet dostupných licencí“.

Zadání testovaných účastníků (Firma/Správce)

Pokud jste se úspěšně zaregistrovali a zakoupili požadovaný počet licencí, můžete přistoupit
k dalšímu kroku, kterým je pozvání účastníka k testu. Klikněte tedy na volbu „Přidat jednoho
účastníka“.

Objeví se následující formulář, do něhož vyplňte e-mail, jméno a příjmení účastníka
testování.
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pozn. V Pro-verzi, o které bude pojednáno později, můžete rozdělit účastníky do různých
skupin (například podle pracovního zařazení, útvaru nebo znalosti jazyka).

Takto vložený záznam se okamžitě objeví v seznamu účastníků.

Kliknutím na „Upravit“ můžete specifikovat skupiny účastníků (pouze Pro-verze)
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nebo účastníka testování ze seznamu smazat. Aby nedošlo k nechtěnému vymazání, systém
se vás pro jistotu ještě jednou zeptá.

Pozvání testovaných účastníků k testu (Firma/Správce)

Vzhledem k tomu, že eTestMe.com nabízí testování různých světových jazyků a různé
obtížnosti testů, před pozváním testovaných účastníků je třeba nejprve zvolit druh testu
(jazyk) a jeho úroveň dle Evropského referenčního rámce (SERR).
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Po odeslání pozvánky vybraným účastníkům se u každého z nich objeví přehled odeslaných
testů a stav testovacího procesu.

Pokud potřebujete podrobnější informace, stačí kliknout na ikonu „+“ na řádku testovaného
účastníka a zobrazí se podrobný přehled odeslaných testů včetně data a času přijetí pozvání.
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Po absolvování testu je na tomto místě možno získat podrobné informace o dokončení testu,
tedy nejen datum a čas dokončení, ale také výsledky jeho jednotlivých sekcí. O tom se
dozvíte více v kapitole Kontrola výsledků.

Přijetí pozvánky a příprava na test (Testovaný účastník)

V případě, že Správce pozve Testovaného účastníka k absolvování testu, obdrží účastník
následující e-mail:
Vážený uživateli,
Uživatel etestme company (etestme.company@gmail.com) Vám prostřednictvím systému eTestMe.com posílá pozvánku
na otestování Vašich znalostí.
Potvrďte prosím přijetí této pozvánky kliknutím na odkaz: Přijmout pozvánku. Spustí se Vám internetový testovací
systém eTestMe.com.
S pozdravem,
etestme company (etestme.company@gmail.com)
eTestMe.com
LANGMaster.com

Ke spuštění testu vedou dvě cesty. První je naznačena ve výše uvedeném e-mailu. Stačí tedy
kliknout na „Přijmout pozvánku“ a okamžitě se zobrazí přihlašovací dialog.

Pokud se však chce Testovaný účastník přihlásit do systému, aniž by otvíral pozvánku na test,
může to udělat přes přihlašovací obrazovku eTestMe.com.
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Tady však musí zadat nejen své heslo, ale také e-mail

Registrace i nastavení hesla probíhá totožně, jako v případě Správce. Podrobné informace
naleznete v kapitole Přihlášení do systému.

Pokud proběhne přihlášení úspěšně, objeví se tato úvodní obrazovka:
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V její levé polovině jsou základní instrukce, tlačítko pro kontrolu počítače a možnost spuštění
ukázkového testu. V pravé polovině je pak přehled všech testů, k nimž byl účastník přizván.

Kontrola počítače (Testovaný účastník)

Ještě před započetím vlastního testování je nutné zkontrolovat počítač.

V prvním kroku je třeba zvětšit dostupné úložiště, tedy jakousi paměť aplikace Silverlight,
pod kterou je eTestMe.com provozováno.
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Po kliknutí na tlačítko „Povolit“ se tedy zobrazí následující dialogové okno, které vyžaduje
odpověď „Ano“.

V dalším kroku je třeba povolit přístup k mikrofonu.

Jako v předchozím případě se zobrazí obdobné dialogové okno s volbou „Ano“.

Nyní se můžete přesvědčit, zda máte dobře nastavenou konfiguraci počítače. Pro kontrolu
přehrávaní zvuku stačí stisknout symbol modré šipky

25

a pro kontrolu nahrávání zvuku stisknout červené kolečko a nahrát několik vteřin mluveného
slova. Stačí tradiční „jeden – dva – tři“, zastavit nahrávání a záznam přehrát.

Pokud váš počítač přehrává i nahrává zvuk, je vše připraveno na testování.

Vypracování testu (Testovaný účastník)
Příprava na test

Jak již bylo řečeno, testovací platforma eTestMe.com disponuje rozsáhlou databázi
testovacích otázek a obsah každého testu je tedy unikátní. Struktura testů a způsob
testování je však pokaždé stejný. Jakmile se jednou seznámíte s testovacím prostředím a
ovládacími prvky využívanými během průchodu testem, můžete tyto dovednosti uplatnit při
každém dalším testování bez ohledu na jazyk a obtížnost testu.
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Nejlepším způsobem, jak si testovací prostředí „osahat“ je absolvovat tzv. ukázkový test. Pro
jeho spuštění klikněte na tlačítko „Spustit ukázkový test“.

Každý test se skládá z těchto základních sekcí:
- gramatika a slovní zásoba
- čtení
- poslech
- mluvení
- psaní

Úvod

Před zahájením testu se ještě zobrazí úvodní obrazovka se stručnými pokyny a informací
o časové náročnosti testu. Časová náročnost zkušebního testu je samozřejmě mnohem nižší,
někde v řádu jednotek minut.
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Gramatika a slovní zásoba
Výběr jedné z možností

Zde je vaším úkolem vybrat jednu z nabízených možností.

Postupujte následovně:
1. Přečtěte si větu, kterou máte zkompletovat.
2. Klikněte levým tlačítkem myši na možnost, kterou jste vybrali.
3. Chcete-li svoji volbu změnit, klikněte na nově vybranou možnost.
4. Pokud odpověď neznáte, pokračujte dalším bodem nebo otázkou.

Po splnění úkolu stiskněte tlačítko „Pokračovat“.
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Úprava v okénku

Dalším úkolem je upravit sloveso v okénku do správného času a tvaru.

Postupujte následovně:
1. Klikněte do okénka, objeví se blikající kurzor.
2. Přepište text v okénku do správného času a tvaru. Může se stát, že žádné úpravy nebudou
potřeba.
3. Pokud odpověď neznáte, pokračujte dalším bodem nebo otázkou.

Po splnění úkolu stiskněte tlačítko „Pokračovat“.
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Výběr z nabídky více slov

Dalším úkolem je vytvořit správnou větu. Vybíráte z nabídky více slov nebo větných částí.
Pouze jedna možnost je správná.

Postupujte následovně:
1. Klikněte levým tlačítkem myši na možnost, kterou jste vybrali (zobrazí se zeleně).
2. Chcete-li svoji volbu změnit, klikněte na nově vybranou možnost.
3. Pokud odpověď neznáte, pokračujte dalším bodem nebo otázkou.

Po splnění úkolu stiskněte tlačítko „Pokračovat“.

Slovo, které sem nepatří

Dalším úkolem je označit slovo, které do uvedené skupiny nepatří.

Postupujte následovně:
1. Klikněte levým tlačítkem myši na zvolené slovo (zobrazí se zeleně).
2. Chcete-li svoji volbu změnit, klikněte na jiné slovo.
3. Pokud odpověď neznáte, pokračujte dalším bodem nebo otázkou.

Po splnění úkolu stiskněte tlačítko „Pokračovat“.
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Vytvoření dvojic

Dalším úkolem je spárovat texty z pravého sloupce s texty z levého sloupce tak, aby utvořené
spojení dávalo smysl.

Postupujte následovně:
1. Najeďte myší na text v pravém sloupci, který chcete přesunout. Klikněte a tlačítko držte
stále stisknuté. Text se po kliknutí zvýrazní.
2. Držte tlačítko myši stisknuté a přesuňte text pohybem myši nahoru nebo dolů po ose
pravého sloupce do místa (na řádek), kde vidíte, že se v levém sloupci nachází text, který
chcete spárovat s textem z pravého sloupce.
3. Jakmile jste na správném řádku, tj. Vámi zvolený text v pravém sloupci se nachází vedle
odpovídajícího textu z levého sloupce, uvolněte tlačítko myši.
4. Takto postupujte, dokud nebudou všechny řádky podle vás správně.
5. Pokud odpověď neznáte, pokračujte dalším bodem nebo otázkou.

Po splnění úkolu stiskněte tlačítko „Pokračovat“.
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Po dokončení této sekce vám eTestMe.com pogratuluje.

Čtení
Pravdivá tvrzení

Vaším úkolem je na základě úvodního textu rozhodnout, jestli jsou předkládaná tvrzení
pravdivá nebo nejsou.

Doporučujeme postupovat následovně:
1. Nejprve si zběžně přečtěte všechna tvrzení.
2. Potom se vraťte k úvodnímu textu nahoře. Čtěte pomalu a dávejte pozor, abyste zachytili
části, které se týkají uvedených tvrzení. Během čtení můžete rovnou vybírat a označovat
správné odpovědi.
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3. Pokud je tvrzení pravdivé, klikněte levým tlačítkem myši na ANO. Pokud je tvrzení
nepravdivé, klikněte na NE.
4. Chcete-li svoji volbu změnit, klikněte na nově vybranou možnost.
5. Pokud odpověď neznáte, pokračujte dalším tvrzením.

Po splnění úkolu stiskněte tlačítko „Pokračovat“.

Výběr správné odpovědi

Dalším úkolem je na základě úvodního textu vybrat k zadáním správné odpovědi.

Doporučujeme postupovat následovně:
1. Nejprve si zběžně přečtěte všechna zadání (otázky nebo nekompletní věty) a nabídnuté
možnosti (odpovědi).
2. Potom se vraťte k úvodnímu textu nahoře. Čtěte pomalu a dávejte pozor, abyste zachytili
části, které se týkají uvedených zadání. Během čtení můžete rovnou vybírat a označovat
správné odpovědi.
3. Pro výběr správné odpovědi klikněte levým tlačítkem myši na vybranou možnost.
4. Chcete-li svoji volbu změnit, klikněte na nově vybranou možnost.
5. Pokud odpověď neznáte, pokračujte dalším bodem nebo otázkou.
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Po splnění úkolu stiskněte tlačítko „Pokračovat“.

A opět oznámení o ukončení sekce.

Poslech

Vaším úkolem je na základě úvodního poslechu vybrat k zadáním správné odpovědi.

Doporučujeme postupovat následovně:
1. Nejprve si zběžně přečtěte všechna zadání (otázky nebo nekompletní věty) a nabídnuté
možnosti (odpovědi).
2. Potom si spusťte nahrávku a snažte se zachytit informace, týkající se jednotlivých zadání.
Během poslechu můžete rovnou označovat správné odpovědi.
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3. Pokud informace nestačíte zachytit, můžete si nahrávku poslechnout opakovaně.
4. Přehrávání zvuku můžete kdykoli přerušit stisknutím tlačítka Pauza a následně stisknutím
tlačítka Přehrát, pokračovat v přehrávání. Máte také možnost nahrávku zastavit a spustit jí
celou od začátku (tlačítka Zastavit a Přehrát). Nahrávku můžete spustit od libovolného místa,
které si vyberete. Kliknutím do indikátoru průběhu nahrávky určete místo, od kterého se má
nahrávka začít přehrávat. Potom klikněte na Přehrát.
5. Pro výběr správné odpovědi klikněte levým tlačítkem myši na vybranou možnost.
6. Chcete-li svoji volbu změnit, klikněte na nově vybranou možnost.
7. Pokud odpověď neznáte, pokračujte dalším bodem nebo otázkou.

Po splnění úkolu stiskněte tlačítko „Pokračovat“.

Následuje obdobné cvičení s modifikovanými otázkami:
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A oznámení o ukončení sekce:

Mluvení

Vaším úkolem je nahrát s pomocí mikrofonu 1-3 minutovou nahrávku.

Doporučujeme postupovat následovně:
1. Nejprve si přečtěte otázku a rozmyslete si, co budete říkat. Doporučujeme, abyste si
udělali poznámky na papír. Pokud si ještě navíc zkusíte svoje poznámky říci nahlas, zvýšíte
tím úspěšnost nahrávky. Na přípravu máte maximálně 3 min. Na ukazateli vpravo se
odpočítává čas.
2. Jakmile budete připraveni, klikněte na tlačítko Spustit nahrávání. Mluvte pokud možno
souvisle do mikrofonu po dobu 1-3 min. Na ukazateli vpravo se Vám odpočítává čas. Snažte
se mluvit dostatečně hlasitě a udržovat stále stejnou vzdálenost úst od mikrofonu, aby byla
Vaše nahrávka v co nejvyšší kvalitě. Pokud uděláte chybu, nezastavujte nahrávání, ale
pokračujte plynule dále. Chybu můžete opravit v následující větě.
3. Na každou nahrávku máte jen jeden pokus.
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Po splnění úkolu stiskněte tlačítko „Pokračovat“.

Objeví se oznámení o ukončení sekce.

Psaní

Vaším úkolem je napsat s pomocí klávesnice text na zadané téma.

Doporučujeme postupovat následovně:
1. Nejprve si přečtěte zadání a rozmyslete si, o čem budete psát. Doporučujeme, abyste si
napsali na papír osnovu.
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2. Začněte psát s pomocí klávesnice. Na ukazateli nahoře můžete průběžně sledovat, kolik
slov jste již napsali. Předepsaný počet slov je doporučení, kterému byste se měli co nejvíce
přiblížit.

Po splnění úkolu stiskněte tlačítko „Pokračovat“.

Objeví se oznámení o ukončení sekce.

Výsledky

Aby mohl být celý proces ukončen, musí být ještě práce Testovaného účastníka ohodnocena.
Proto jsou ihned po ukončení testu k dispozici výsledky sekcí gramatika a slovní zásoba, čtení
a poslech. Do 48 hodin pak Testovaný účastník obdrží také vyhodnocení sekcí mluvení a
psaní, které do systému vloží Tutor, včetně certifikátu o absolvování testu.

Kompletní výsledky jsou pak přehledně uspořádány na následující obrazovce:
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Výsledky jsou samozřejmě dostupné nejen po ukončení testovacího procesu, ale také
kdykoliv poté. Stačí jen vybrat příslušný test (pokud jich účastník absolvoval více) a kliknout
na tlačítko „Podrobnosti“.
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Ohodnocení testu (Tutor/Hodnotitel)

Jak již bylo několikrát zmíněno, do testovacího procesu zasahuje také Tutor. Ten vyhodnotí
mluvený a písemný projev Testovaného účastníka a vloží své hodnocení do systému. Až po
tomto kroku může být vystaven certifikát a zaslány výsledky Testovanému účastníkovi.

Poté, co Testovaný účastník dokončil svůj test a odeslal ho k vyhodnocení, zobrazí se
Tutorovi v jeho záložce následující požadavek:

Tutor si poslechne nahrávku mluveného projevu

a přečte si text na dané téma.
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Obě tyto dovednosti vyhodnotí, přiřadí jim odpovídající počet bodů a tyto informace vloží do
systému. Tím jeho úloha v testovacím procesu končí.

Vyzvednutí certifikátu (Testovaný účastník)

Po ukončení testu a jeho vyhodnocení Tutorem obdrží Testovaný účastník následující e-mail:
Dear participant,
Congratulations. You have completed the test.
Please find enclosed your certificate in the attached PDF document.
Best regards,
Your LANGMaster Team
eTestMe.com
LANGMaster.com

Přílohou tohoto e-mailu je soubor ve formátu pdf, který obsahuje certifikát, podrobné
vyhodnocení testu a interpretaci výsledků.
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Po přihlášení do eTestMe.com pak Testovaný účastník vidí kompletní výsledky svého testu.

Detailní informace může získat po stisknutí tlačítka „Podrobnosti“.
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Kontrola výsledků testu (Firma/Správce)

Stejně tak, jako Testovaný účastník, má o všech výsledcích přehled také Správce. Na řádku
konkrétního účastníka tedy vidíte:

Detailní informace můžete získat opět po stisknutí tlačítka „Podrobnosti“.

Kromě vlastních výsledků pro jednotlivé dovednosti (gramatika, čtení, poslech atd.) jsou
dostupné také informace o historii testu, tedy časové údaje o přijetí testu, jeho spuštění,
případné přerušení a zaslání k vyhodnocení.
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Aby mohl Správce důkladně vyhodnotit výsledky testovaných účastníků, musí mít
samozřejmě k dispozici veškeré jejich odpovědi na jednotlivé testové otázky. Ty nalezne
přehledně uspořádané na následujících obrazovkách.

Gramatika a slovní zásoba

V každé sekci si můžete zvolit konkrétní testovou otázku. Například v sekci Gramatika a
slovní zásoba zvolíte otázku 1 až 40 a zobrazí se odpověď Testovaného účastníka.
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Čtení

Poslech

45

Mluvení

Psaní
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Uzavření testovacího procesu (Firma/Správce)

V tomto okamžiku celý testovací proces končí. Účastník vyplnil test, vyzvedl si certifikát a
získal případná další doporučení. Správce obdržel kompletní výsledky Testovaného účastníka
včetně podrobných informací o průběhu testovacího procesu (počet přihlášení a čas strávený
průchodem jednotlivých sekcí testu).

Nezbývá, než všem testovaným účastníkům poděkovat a rozhodnout o jejich případném
dalším jazykovém vzdělávání.
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Standardní a profesionální verze eTestMe.com
Vše, co bylo až dosud popsáno, se týkalo Standardní verze eTestMe.com. Ta je provozována
na serverech a doméně http://eTestMe.com a obsahuje standardní funkcionalitu, grafiku i
data, které můžete vidět v demoverzi.

Pokud máte v úmyslu dále tento systém upravovat dle vašich potřeb nebo ho plně integrovat
do vašich firemních informačních systémů, pak je pro vás určena Profesionální verze, která
nabízí rozšíření funkcionality aplikace, grafické úpravy a možnost úpravy a rozšíření
testovacích dat. Lze ji provozovat na serverech a doméně LANGMaster nebo na vašich
serverech a vaší doméně (ve firemním Intranetu).

Rozšíření funkcionality aplikace a grafické úpravy zahrnuje
-

členění účastníků do různých skupin (oddělení, pozice, znalostních skupin atd.),

-

vstupy i výstupy do a z testovací platformy dle potřeb klienta,

-

firemní logo, adaptace na požadovaný firemní vizuál.

Úprava a rozšíření dat zahrnuje
-

specializovaná témata a terminologie, související s konkrétním pracovním zařazením,

-

schopnost testovaného řešit konfliktní situace, schopnost vyjednávat, asertivně řešit
námitky nebo schopnost řešit, v cizím jazyce, témata týkající se přímo pracovního
zařazení jednotlivce.

V případě provozu na serverech klienta
-

můžete eTestMe.com provozovat na Vašich serverech a Vaší doméně (ve firemním
Intranetu apod.).

-

technicky systém funguje jako webová aplikace na platformě Microsoft ASP.NET.

-

je standardně využit databázový systém MS SQL Server. Dle požadavků klienta lze ale
použít jiný SQL databázový systém.

-

pokud chcete využít Tutorů (Hodnotitelů) společnosti LANGMaster, musíte jim zajistit
přístup do aplikace (tj. práva přístupu do Vašeho Intranetu).
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Licenční práva na software

Forma spolupráce se společností LANGMaster prostřednictvím licenčních práv na software je
vhodná především pro společnosti, které chtějí k testování používat vlastní jazyková data.
Příkladem mohou být jazykové školy, jazykové agentury, střední nebo vysoké školy, ale i
velké společnosti, které mají interní jazykovou školu.
Společnost LANGMaster po podpisu licenční smlouvy implementuje a zprovozní klientovi na
jeho serveru aplikaci eTestMe.com a nezbytné autorské nástroje, umožňující implementaci
vlastních jazykových dat. Další spolupráce s klientem se odvíjí od jeho technických možností
a představ o funkčnosti testovací platformy, ať už jde o přípravu dat pro implementaci,
rozvoj aplikace dle specifických potřeb klienta nebo pouze o pravidelnou údržbu aplikace.
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Kontakty
LANGMaster.com
Branická 659/107
147 00 Praha 4
Česká republika
Telefon: +420 244 460 807

www.etestme.com
etestme@langmaster.com
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Přílohy

Certifikát - obsah souboru pdf (1. strana)

Certifikát - obsah souboru pdf (2. strana)

Evropské úrovně – Stupnice pro sebehodnocení (1. část)

Evropské úrovně – Stupnice pro sebehodnocení (2. část)
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Certifikát - obsah souboru pdf (1. strana)
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Certifikát - obsah souboru pdf (2. strana)
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Evropské úrovně – Stupnice pro sebehodnocení (1. část)

Poslech
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Čtení

Ústní
interakce

M
L
U
V
E
N
Í

Samostatný
ústní
projev

Písemný
projev

A1
Rozumím známým slovům a
zcela základním frázím
týkajícím se mé osoby, mé
rodiny a bezprostředního
konkrétního okolí, pokud lidé
hovoří pomalu a zřetelně.

A2
Rozumím frázím a nejběžnější
slovní zásobě vztahující se k
oblastem, které se mě
bezprostředně týkají (např.
základní informace o mně a
mé rodině, o nakupování,
místopisu, zaměstnání).
Dokážu pochopit smysl
krátkých jasných
jednoduchých zpráv a hlášení.

Rozumím známým jménům,
slovům a velmi jednoduchým
větám, například na
vývěskách, plakátech nebo v
katalozích.

Umím číst krátké jednoduché
texty. Umím vyhledat
konkrétní předvídatelné
informace v jednoduchých
každodenních materiálech,
např. v inzerátech,
prospektech, jídelních lístcích
a jízdních řádech. Rozumím
krátkým jednoduchým
osobním dopisům.
Umím komunikovat v
jednoduchých běžných
situacích vyžadujících
jednoduchou přímou výměnu
informací o známých tématech
a činnostech. Zvládnu velmi
krátkou společenskou
konverzaci, i když obvykle
nerozumím natolik, abych
konverzaci sám/sama
dokázal(a) udržet.

Umím se jednoduchým
způsobem domluvit, je-li můj
partner ochoten zopakovat
pomaleji svou výpověď nebo ji
přeformulovat a pomoci mi
formulovat, co se snažím říci.
Umím klást jednoduché otázky
a na podobné otázky
odpovídat, pokud se týkají
mých základních potřeb, nebo
jde-li o věci, jež jsou mi
důvěrně známé.
Umím jednoduchými frázemi a
větami popsat místo, kde žiji, a
lidi, které znám.

Umím napsat stručný
jednoduchý text na pohlednici,
například pozdrav z dovolené.
Umím vyplnit formuláře
obsahující osobní údaje,
například své jméno, státní
příslušnost a adresu při
přihlašování v hotelu.

Umím použít řadu frází a vět,
abych jednoduchým způsobem
popsal(a) vlastní rodinu a další
lidi, životní podmínky,
dosažené vzdělání a své
současné nebo předchozí
zaměstnání.

Umím napsat krátké
jednoduché poznámky a
zprávy týkající se mých
základních potřeb. Umím
napsat velmi jednoduchý
osobní dopis, například
poděkování.
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B1
Rozumím hlavním myšlenkám
vysloveným spisovným
jazykem o běžných tématech,
se kterými se setkávám v práci,
ve škole, ve volném čase, atd.
Rozumím smyslu mnoha
rozhlasových a televizních
programů týkajících se
současných událostí nebo
témat souvisejících s oblastmi
mého osobního či pracovního
zájmu, pokud jsou vysloveny
poměrně pomalu a zřetelně.
Rozumím textům, které
obsahují slovní zásobu často
užívanou v každodenním
životě nebo které se vztahují k
mé práci. Rozumím popisům
událostí, pocitů a přáním v
osobních dopisech.

Umím si poradit s většinou
situací, které mohou nastat při
cestování v oblasti, kde se
tímto jazykem mluví. Dokážu
se bez přípravy zapojit do
hovoru o tématech, která jsou
mi známá, o něž se zajímám
nebo která se týkají
každodenního života (např.
rodiny, koníčků, práce,
cestování a aktuálních
událostí).
Umím jednoduchým
způsobem spojovat fráze,
abych popsal(a) své zážitky a
události, své sny, naděje a cíle.
Umím stručně odůvodnit a
vysvětlit své názory a plány.
Umím vyprávět příběh nebo
přiblížit obsah knihy nebo
filmu a vylíčit své reakce.
Umím napsat jednoduché
souvislé texty na témata, která
dobře znám nebo která mě
osobně zajímají. Umím psát
osobní dopisy popisující zážitky
a dojmy.

Evropské úrovně – Stupnice pro sebehodnocení (2. část)

Poslech
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Čtení

B2
Rozumím delším promluvám a
přednáškám a dokážu sledovat
i složitou výměnu názorů,
pokud téma dostatečně znám.
Rozumím většině televizních
zpráv a programů týkajících se
aktuálních témat. Rozumím
většině filmů ve spisovném
jazyce.
Rozumím článkům a zprávám
zabývajícím se současnými
problémy, v nichž autoři
zaujímají konkrétní postoje či
stanoviska. Rozumím textům
současné prózy.

Ústní
interakce

Dokážu se účastnit rozhovoru
natolik plynule a spontánně, že
mohu vést běžný rozhovor s
rodilými mluvčími. Dokážu se
aktivně zapojit do diskuse o
známých tématech,
vysvětlovat a obhajovat své
názory.

Samostatný
ústní
projev

Dokážu se srozumitelně a
podrobně vyjadřovat k široké
škále témat, která se vztahují k
oblasti mého zájmu. Umím
vysvětlit své stanovisko k
aktuálním otázkám a uvést
výhody a nevýhody různých
řešení.
Umím napsat srozumitelné
podrobné texty na širokou
škálu témat souvisejících s
mými zájmy. Umím napsat
pojednání nebo zprávy,
předávat informace, obhajovat
nebo vyvracet určitý názor. V
dopise dovedu zdůraznit, čím
jsou pro mě události a zážitky
osobně důležité.

Písemný
projev

C1
Rozumím delším promluvám, i
když nemají jasnou stavbu a
vztahy jsou vyjádřeny pouze v
náznacích. Bez větší námahy
rozumím televizním
programům a filmům.

C2
Bez potíží rozumím jakémukoli
druhu mluveného projevu,
živého či vysílaného. Pokud
mám trochu času zvyknout si
na specifické rysy výslovnosti
rodilého mluvčího, nemám
potíže porozumět mu ani
tehdy, mluví-li rychle.

Rozumím dlouhým složitým
textům, a to jak
faktografickým, tak
beletristickým a jsem schopen/
schopna ocenit rozdíly v jejich
stylu. Rozumím odborným
článkům a delším technickým
instrukcím, a to i tehdy, když
se nevztahují k mému oboru.
Umím se vyjadřovat plynule a
pohotově bez příliš zjevného
hledání výrazů. Umím používat
jazyk pružně a efektivně pro
společenské a pracovní účely.
Umím přesně formulovat své
myšlenky a názory a vhodně
navazovat na příspěvky
ostatních mluvčích.

Snadno čtu všechny formy
písemného projevu, včetně
abstraktních textů náročných
svou stavbou i jazykem, jako
jsou např. příručky, odborné
články a krásná literatura.

Umím jasně a podrobně
popsat složitá témata,
rozšiřovat je o témata vedlejší,
rozvíjet konkrétní body a
zakončit svou řeč vhodným
závěrem.

Umím se jasně vyjádřit, dobře
uspořádat text a podrobně
vysvětlit svá stanoviska. Umím
psát podrobné dopisy,
pojednání nebo zprávy o
složitých tématech a zdůraznit
to, co považuji za
nejdůležitější. Umím zvolit styl
textu podle toho, jakému typu
čtenáře je určen.
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Dokážu se zapojit do jakékoli
konverzace nebo diskuse.
Znám dobře idiomatické a
hovorové výrazy. Umím se
plynule vyjadřovat a přesně
sdělovat jemnější významové
odstíny. Narazím-li při
vyjadřování na nějaký
problém, dokážu svou
výpověď přeformulovat tak
hladce, že to ostatní ani
nepostřehnou.
Umím podat jasný plynulý
popis nebo zdůvodnění stylem
vhodným pro daný kontext a
opírajícím se o efektivní
logickou strukturu, která
pomáhá posluchači všimnout
si důležitých bodů a
zapamatovat si je.
Umím napsat jasný plynulý
text vhodným stylem. Dokážu
napsat složité dopisy, zprávy
nebo články a vystavět text
logicky tak, aby pomáhal
čtenáři všimnout si důležitých
bodů a zapamatovat si je.
Umím psát resumé a recenze
odborných nebo literárních
prací.

