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Co je to MATLAB Grader?

• MATLAB Grader je webová služba a výukový nástroj určený 

instruktorům a studentům k vytváření, sdílení a řešení interaktivních 

testů založených na prostředí a syntaxi MATLAB.

• Součástí služby je automatické vyhodnocení správnosti řešení testových 

úloh a získání statistického přehledu úspěšnosti řešení daného 

problému.

• Lze integrovat jako externí doplněk do

výukově-manažerských systémů                                                               

(např. LMS Moodle). 

3



Kdy je MATLAB Grader užitečný?

Kdykoliv je třeba: 

• Sdílet a společně editovat výukové/testové materiály

• Vyhodnocovat správnost velkého množství kvantitativních odpovědí

• Strojově (spravedlivě) známkovat velké množství testů

• Klást důraz na postup řešení, které může být i komplikované

• Rychlá (okamžitá) zpětná vazba po zaslání studentova řešení

• Získat statistický přehled o úspěšnosti jednotlivých studentů nebo 

úspěšnosti řešení konkrétní úlohy
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Přístup ke službě MATLAB Grader

• Univerzita Karlova je vlastníkem Campus-Wide License – celouniverzitní 

licence pro MATLAB, Simulink a jejich nadstavby. Součástí této licence 

je taktéž MATLAB Grader.

• Přístup k této službě získáte prostřednictvím Vašeho osobního účtu u 

MathWorks. Pro jeho založení přejděte na MATLAB Portal UK kde 

klikněte na „Sign in to get started“ v části „Get MATLAB and Simulink“. 

https://www.mathworks.com/academia/tah-portal/charles-university-31384382.html

• Účet s e-mailovou adresou ze subdomény cuni.cz bude automaticky 

propojen s univerzitní licencí.
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https://www.mathworks.com/academia/tah-portal/charles-university-31384382.html


Do prostředí MATLAB Grader lze poté vstoupit na adrese 

https://grader.mathworks.com s použitím Vašeho MathWorks účtu
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Přístup ke službě MATLAB Grader

https://grader.mathworks.com/


Struktura práce s MATLAB Grader 
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TVORBA A ÚPRAVA SBÍRKY V MATLAB GRADER

8

ČÁST PRVNÍ



Nová sbírka 

příkladů se 

založí tlačítkem 

„ADD 

COLLECTION“

Jak založit sbírku?

9

Toto je náhled 

základní 

obrazovky



Název sbírky 

(„Collection“) a 

název první sady 

(„Group“) 

příkladů

Sada je 

tematicky 

ohraničený 

soubor úloh

Sbírka je 

studnice všech 

sad úloh v 

rámci kurzu

Jak založit sbírku?
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Sbírka je 

seskupení 

několika sad 

úloh

Název sbírky 

(„Collection“) a 

název první sady 

(„Group“) 

příkladů



Pro vložení první 

úlohy vyberte 

„ADD PROBLEM“

Jak začít s vytvářením úlohy?
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Pro vložení 

úlohy vyberte 

„ADD 

PROBLEM“



Pro vytvoření 

nového 

problému slouží 

tlačítko „Blank 

Problem“

Jak začít s vytvářením úlohy?
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Pro vytvoření 

nové úlohy 

slouží tlačítko 

„Blank Problem“



Název úlohy

Popis problému 

a instrukce k 

řešení

Jak vytvořit úlohu?
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Tělo programu 

s referenčním 

řešením 

Tlačítkem „Add 

file“ lze přidat 

externí datový 

soubor

Jak vytvořit úlohu?
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Určení, jestli 

program 

bude ve 

formě skriptu 

nebo funkce 



Kritéria 

hodnocení

Šablona pro 

studentovo 

řešení 

Jak vytvořit úlohu?
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Název 

prvního 

kritéria

Způsob 

hodnocení –

binární/váhový

Výběr typu 

kritéria 

Zpětná 

vazba při 

nesplnění 

kritéria

Jak vytvořit úlohu?
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Jak vytvořit úlohu?

Nastavení 

číselné 

tolerance

Kritérium lze 

formulovat 

jako 

programový 

příkaz
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Kritérium lze 

formulovat 

jako MATLAB

kód



18

„Learner 

Preview“ 

neboli náhled 

z pozice 

studenta

Ověření, že 

referenční 

řešení splňuje 

všechna 

kritéria 

„Save as 

Final“ pro 

dokončení 

úlohy

Jak vytvořit úlohu?
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Náhled z 

pozice 

studenta
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Jak vytvořit úlohu?
V rámci 

náhledu z 

pozice studenta 

si lze vyzkoušet 

chod skriptu 



K úpravě sbírky 

lze přizvat další 

kolegy 

(„Collaborate 

with 

Instructors“) 

Jak pozvat ke spolupráci na vytváření úloh kolegy?
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Jak pozvat ke spolupráci na vytváření úloh kolegy?
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Pozvánku 

zašlete na 

e-mailové 

adresy

Odeslání

pozvánky 

stiskem 

„Enroll“
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SESTAVENÍ A ÚDRŽBA KURZU V LMS MOODLE

MATLAB Grader je k dispozici v rámci Moodle UK pro výuku 1

ČÁST DRUHÁ 



Integrace úlohy z MATLAB Grader – krok za krokem
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Tematické 

oddíly do 

nichž 

vkládáme 

úlohy

Toto je náhled 

základní 

obrazovky



Integrace úlohy z MATLAB Grader – krok za krokem
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Spusťte editaci 

kurzu tlačítkem 

„Zapnout režim 

úprav“



Integrace úlohy z MATLAB Grader – krok za krokem
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U zvoleného 

tematického 

bloku klikněte na 

„přidat činnost 

nebo studijní 

materiál“



Integrace úlohy z MATLAB Grader – krok za krokem
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Vyberte

"Externí 

nástroj" a 

zvolte "Přidat"



Integrace úlohy z MATLAB Grader – krok za krokem
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Otevře se stránka, kde 

určíte obecná i 

specifická nastavení 

úlohy – jméno, typ, 

viditelnost, 

zabezpečení a 

specifické parametry



Integrace úlohy z MATLAB Grader – krok za krokem
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V části "Obecná 

nastavení" v řádce 

"Nakonfigurovatelný

nástroj" zvolte 

"MATLAB Grader"



Integrace úlohy z MATLAB Grader – krok za krokem
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V řádce "Uživatelské 

parametry" lze nastavit 

maximální počet pokusů o 

odevzdání správného 

řešení 

(attempts_allowed=„číslo“)
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Integrace úlohy z MATLAB Grader – krok za krokem

Zařazení 

úlohy do 

konkrétního 

testu

Test je 

samostatně 

známkovaná 

skupina úloh



Integrace úlohy z MATLAB Grader – krok za krokem
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Pro dokončení 

obecné 

specifikace úlohy 

se zvolí tlačítko 

„Uložit a zobrazit“   



Integrace úlohy z MATLAB Grader – krok za krokem
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Obrazovka s 

konkrétním 

výběrem 

úlohy 

Pro čerpání z 

Vámi předem 

připravených 

úloh v MATLAB 

Grader je třeba

přihlášení do 

účtu MathWorks

Předem 

vytvořené 

sbírky úloh z 

dílny 

MathWorks



Integrace úlohy z MATLAB Grader – krok za krokem
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Po přihlášení se 

zobrazí nabídka 

úloh ze sbírek a 

kurzů v 

MATLAB Grader



Integrace úlohy z MATLAB Grader – krok za krokem
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Nakopírování 

konkrétní  

úlohy ze 

sbírky



Integrace úlohy z MATLAB Grader – krok za krokem
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Náhled do 

kopírované 

úlohy

Prostředí 

úlohy je 

totožné s tím v 

MATLAB 

Grader



Po dokončení sestavy náplně kurzu následuje
specifikace hodnocení
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Nastavení hodnocení úlohy z MATLAB Grader
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V kategorii 

„Známky“ 

vyhledejte sekci 

„Nastavení 

hodnocení“



Nastavení hodnocení úlohy z MATLAB Grader
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Úprava výpočtu 

známky v dané 

známkové kategorii 

(v našem případě 

„Test 2“) 



Nastavení hodnocení úlohy z MATLAB Grader

39

Pro nastavení 

výpočetního 

vzorce je třeba 

přidat 

identifikátory 

jednotlivých úloh



Nastavení hodnocení úlohy z MATLAB Grader
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Vzorec pro 

výpočet 

známky



Přehled výsledků studentů zapsaných v kurzu
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Jakmile studenti 

odevzdají svá 

řešení, lze 

nahlédnout na 

jejich současné 

hodnocení v sekci 

„Celkový přehled“



Nastavení hodnocení úlohy z MATLAB Grader
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Po zapnutí režimu 

úprav se zobrazí 

editovatelný 

náhled na 

výsledky 

studentů



Náhled na kurz a jeho plnění z pozice studenta
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Náhled na kurz a jeho plnění z pozice studenta
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Základní 

obrazovka kurzu 

viděná 

studentem 

Do detailu 

každého z 

příkladů se lze 

dostat klikem 

na jeho název 



Náhled na kurz a jeho plnění z pozice studenta
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Vzhled příkladu je 

opět totožný s tím 

v MATLAB Grader

Vzhled 

příkladu je 

opět shodný s 

tím v MATLAB 

Grader



Náhled na kurz a jeho plnění z pozice studenta
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Pro předejití odevzdání 

nefunkčního skriptu 

nebo očividně 

nesprávného výsledku 

může student cvičně 

vyzkoušet chod svého 

skriptu



Náhled na kurz a jeho plnění z pozice studenta
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Když je se svým 

řešením 

spokojen, 

odevzdá svůj 

skript tlačítkem 

„Submit“



Studentův přehled výsledků
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Na hodnocení 

svých řešení 

student nahlédne 

v kategorii 

„Známky“ v sekci 

„Známky 

uživatele“


