
 
 

Report on C-Game internal piloting in the Czech Republic 

 

Number of persons involved 7 

Names of persons involved  
 

Zuzana Freibergová 
Michal Zeman 
Libuše Třískalová 
Kristýna Třískalová 
Andrea Csirke 
Dagmar Merhautová 
Katarína Sabová 

Period of piloting November 2021 – May 2022 

Number of sent messages to programmer 38 (approx.) 

 

Piloting of C-Game was carried out by the aforementioned persons individually. The participants 

were tasked to building as many buildings as possible, occupying as many vacant jobs as possible and 

testing all the functionalities of the game. And, according to the given propositions, in case there is 

not well functioning or missing to took C-Game screenshots and specified what did not work or what 

should be improved. In order to quickly correct errors, individual findings were immediately sent to 

the programmer for their removal. E.g. bad displays, missing translations, non-opening of some items 

were reported. The most commonly reported issues was a bug in the random question answer 

algorithm in the level 1 quiz, which was later fixed thanks to its disclosure. 

Examples of individually reported issues 
Tady se stalo, že jsem zadala správně „Digitální dovednosti“ a ono to vyhodnotilo jako špatnou 

odpověď, přitom v překladech „Digitall skills“ jsou uvedené – viz další obrázek 

 



 
 

Už jsem ve 2. Levelu, ale v seznamu budov, který se otevírá po kliknutí na jeden z ekonomických 

oblastí města je zámek a +6 společností na ÚROVEŇ 2 

 

 
 

Profil hráče: V profilu by někde mělo být tlačítko „Ukaž můj RIASEC profil“, po kterém bude žákovi 

sděleno, které budovy ještě musí postavit, aby se mu RIASEC profil otevřel. Musíš ještě postavit tyto 

budovy: … 

 

 
Když se najede na postavenou sklárnu, tak tam chybí její název. To samé u textilky, ICT servisní 

střediska. 



 
Televizní stanice má jiné fonty? 

 
 

Po stisknutí „Postav a obsaď“ se nic neděje. 

 
 

Bylo by možné se v kartě povolání každé jazykové verze objevovaly názvy předmětů v daném jazyce? 

+ taky vyhledávání v daném jazyce? 



 
 

 

Po kliknutí na ikonu „Zemědělství …“ „Farma“ se mapa nehne, zatímco „Pivovar“ se na mapě najde. 

 
Jsou tam označená volní pracovní místa s klíčem, ale nemají tu danou funkci. 



 
Chybí hlavička Určitě ne 

 
 

Pořád stejná chyba: správná odpověď vyhodnocená jako špatná. 

 



 



 

 



Šlo by doplnit souhrn informací o hře? 

 
 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACE – VSTUP PRO TUTORY / FACILITÁTORY – informace v záložkách „Budovy“ a „Povolání„ 

jsou nepřehledné – Nešlo by to dát do tabulky? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement 

of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for 

any use which may be made of the information contained therein." 

Doplnit nabídku: 

 

Doplnit políčko: 

Tvůj RIASEC profil je hotov z <%>. 

K jeho dohotovení musíš odpovědět na 

otázky u budov: 

<budova s linkem>  

<budova s linkem> 

<budova s linkem> 

… 

Doplnit tlačítko: 

Upřesnit můj RIASEC profil  

 Link na novou stránku 

s otázkami a editovatelnými 

odpověďmi daného žáka, 

grafika MZ 

Doplnit tlačítko: 

Vyplnit obrázkový dotazník RIASEC 

 Link na obrázkový dotazník zpracovaný ISON, 

návrh grafiky MZ 

Doplnit tlačítko nebo umístit někam jinam: 

Co je to RIASEC? 

 Link na novou stránku – Na textu 

pracujeme, pak návrh grafiky MZ 

 


