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METODICKÝ PRŮVODCE – Evropské jazykové portfolio 

 

Jak se přihlásit do programu 
Po přihlášení na adresu ika.uhk.cz (nejlépe v prohlížeči Mozilla Firefox, který zaručuje ideální 

fungování 

programu) se 

otevře na 

monitoru 

počítače 

následující 

stránka:  

 

 

Zde je třeba kliknout na červený nápis Přihlásit se.  

 

Dále se zobrazí tato stránka: 



 
 

 

 

Uživatelské jméno a heslo získají zájemci od provozovatele serveru (učitelé) nebo se mohou 

do kurzu přihlásit jako host nebo v rámci tzv. „přihlášení sama sebe do kurzu“. 

 

Poté je již vstup do programu volný. V rámci projektu Littera je k dispozici 5 kurzů, pro 

němčinu jsou určeny Evropské jazykové portfolio_Čtení_15_19, Evropské jazykové 

portfolio_Čtení_11_14,  Evropské jazykové portfolio_Poslech_15_19, Evropské jazykové 

portfolio_Poslech_11_14. 

 



 
 

 

 

Zájemci si vyberou požadovanou kompetenci a věkovou kategorii. Poté se jim zobrazí 

nabídka deskriptorů, ke každému z nich byly vloženy tři texty a vypracovány úkoly. 

Např. deskriptor A1_A „V novinách a časopisech rozumím článkům o lidech (o jejich 

bydlišti, věku a pod).“ obsahuje text A1_A_1, A1_A_2, A1_A_3.  

 

Při rozkliknutí konkrétního souboru (např. v .pdf se otevře konkrétní text určený ke čtení). 

 Ich stelle mich vor II Soubor 

 

http://ika.uhk.cz/mod/resource/view.php?id=1167
http://ika.uhk.cz/mod/resource/view.php?id=1167


 
 

 

Text je možné číst libovolně dlouhou dobu, lze jej rovněž vytisknout pro další práci. 

 

Po zobrazení následující stránky na monitoru odklikneme nápis Okamžitý náhled testu. 

 



 
 

Zobrazí se test, kde je třeba vyplnit všechny úkoly (přehled již zodpovězených otázek vidíme 

vlevo v kolonce  „Navigace testu“ 

 

Po vyplnění všech odpovědí klikneme na „Další“. 

 

 



 
 

 

Nejprve uvidíme souhrn pokusu a zjistíme, zda jsme opravdu všechny otázky zodpověděli a 

odpovědi uložili. Pokud ne, můžeme se k pokusu ještě vrátit. Jakmile však odklikneme 

„Odeslat vše a ukončit pokus“, začne vyhodnocení testu. 

 

 



 
 

Test je automaticky vyhodnocen a jsou označeny správné i nesprávné odpovědi a vypočítán 

procentový průměr úspěšnosti.  

 

Dosáhneme-li úspěšnosti 70 % a více, test je považován za úspěšný. Pokud ne, můžeme 

znovu přečíst test a pustit si nový test (obsahuje vždy novou kombinaci otázek).  

Obdobně pracujeme také se soubory zaměřenými na Poslech s porozuměním. Zde můžeme 

nacvičovat porozumění slyšenému textu nejprve tím, že sledujeme čtený text (jeho napsanou 

formu), kterou si můžeme buď vytisknout, nebo otevřít během přehrávání textu na obrazovce 

monitoru.  Obdobně jako texty pro čtení s porozuměním mají své testovací otázky, najdeme 

testy rovněž u poslechu s porozuměním. Předností je, že všechny texty byly namluveny 

rodilými mluvčími (studenty z Katolické univerzity v Eichstättu).  

Testování schopností a dovedností žáků pomocí projektu Littera přispívá k objektivizaci 

sebehodnocení žáka (protože EJP je jeho vlastnictvím, hodnotí své výkony on sám a tudíž 

subjektivně). 

Tvůrci projektu se snažili o zařazení co největšího počtu autentických textů, proto zde 

nalezneme originální plakáty, vývěsky, inzeráty, návody aj. K textům jsou připojeny úkoly s 

automatickým vyhodnocením. Pokud žák splní všechny tři úkoly jednoho deskriptoru na 70 a 

více procent, může si zaznamenat (např. do elektronické nebo papírové formy EJP), že 

kompetence požadované deskriptorem zvládl. 

 


