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LANGMaster eTestMe.com 

Možnosti využití testovací platformy a ceník služeb 
 
Vyberte si nejvýhodnější způsob využití: 
 
1. Standardní verze 

Standardní verze je provozována na serverech a doméně http://eTestMe.com. Obsahuje 
standardní funkcionalitu, grafiku i data, které můžete vidět v demoverzi.  
 

2. Profesionální verze 
Profesionální verze nabízí rozšíření funkcionality aplikace, grafické úpravy a úpravu a rozšíření 
testovacích dat. Profesionální verzi je možné provozovat na serverech a doméně LANGMaster 
nebo na serverech a doméně klienta (ve firemním Intranetu). 
 

3. Kumulativní množstevní slevy 
Při koupi většího množství testů lze ušetřit až 60% ceny. Množstevní slevy se počítají od dosažení 
příslušného počtu zakoupených testů (sčítáno od počátku spolupráce). 
 

4. Rychlé otestování za poloviční cenu 
Nabízíme možnost rychlého otestování (pouze počítačově vyhodnotitelný test).   

 
5. Licenční práva na software eTestMe.com 

Tato forma spolupráce umožňuje využití platformy eTestMe.com pro Vaše vlastní data. 
Poznámky: 
 Veškeré ceny jsou uváděny v Kč bez DPH 

1. Standardní verze 

Standardní verze je provozována na serverech a doméně LANGMaster. Obsahuje standardní 
funkcionalitu, grafiku i data.  
 

 
Standardní verze 

 

cena SW 
v Kč 

cena licence 
v Kč 

cena za práci 
v Kč 

TESTOVÁNÍ   

Test jednoho testovaného účastníka 
včetně vyhodnocení Tutorem (Hodnotitelem) 

  750,-/ks   

Jazykový audit (test jednoho testovaného účastníka 
podle SERR klasifikace + vyhodnocení + doporučení 
pro další rozvoj jazyka) 

  1 500,-/ks   

Služby Tutora (Hodnotitele) dle požadavků firmy   
 

500,- / hod.  

Zaslání vytištěného certifikátu, deklarující 
dosaženou úroveň, poštou. 

  100,- /ks   

Export certifikátu do elektronicky podepsaného PDF 
souboru 

 zdarma  

KUMULATIVNÍ MNOŽSTEVNÍ SLEVY  viz dále  
 

http://etestme.com/
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2. Profesionální verze 

Profesionální verze zahrnuje úpravy funkcionality aplikace, dat nebo obojího dle požadavků klienta. 
Profesionální verzi je možné provozovat buďto na serverech a doméně LANGMaster nebo na 
serverech a doméně klienta (ve firemním Intranetu). 

Rozšíření funkcionality aplikace a grafické úpravy 
 členění výstupů dle 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 vzhledu aplikace je možná pouze ve 

spojení se službou Provoz na serverech klienta. V případě vývoje náročné aplikace lze rozložit 
cenu nebo zvolit splátkový kalendář. 
 
 

 
Profesionální verze 

 

cena SW 
v Kč 

cena licence 
v Kč 

cena práce 
v Kč 

Rozšíření funkcionality aplikace a grafické úpravy    

Vývoj na míru dle požadavků klienta (*)   850,- /hod. 

Grafické úpravy (*)   850,- /hod. 

Roční licenční poplatek za provoz upravené verze 12 900,-   

Výjezd technika / administrátora   
650,- /hod.  
+ cestovné 

TESTOVÁNÍ     

Test jednoho testovaného účastníka 
včetně vyhodnocení Tutorem (Hodnotitelem) 

  750,-/ks   

Jazykový audit (test jednoho testovaného účastníka 
podle SERR klasifikace + vyhodnocení + doporučení 
pro další rozvoj jazyka) 

  1 500,-/ks   

Služby Tutora (Hodnotitele) dle požadavků firmy    500,- / hod.  

Zaslání vytištěného certifikátu, deklarující dosaženou 
úroveň, poštou. 

  100,- /ks   

Export certifikátu do elektronicky podepsaného PDF 
souboru 

 zdarma  

KUMULATIVNÍ MNOŽSTEVNÍ SLEVY  viz dále  

 
(*) Minimální cena služeb je 37 500,- Kč bez DPH pro první objednávku. Pro každou další objednávku 
je minimální cena 3.000,- Kč bez DPH. Cena je splatná před započetím prací.  
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Úprava a rozšíření dat 
 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. 
 

 
Profesionální verze 

 

cena SW 
v Kč 

cena licence 
v Kč 

cena práce 
v Kč 

Úprava a rozšíření dat   

 
Příprava dat, kalkulace na normostranu A4 (*) 
 

  
1 500, 

neozvučená 
data  

  
2 800,-   

ozvučená data 

Nákup dat (v případě že klient nemá vlastní data)(*)  
cena od 

autora dat 
 

Upgrade dat v nadstavbě (nemusí být vyžadován, 
kalkulace dle počtu normostran) (*)   

 od 1 500,- /NS 

Datový expert  (*)   500,- / hod. 

VLASTNÍ TESTOVÁNÍ    

Test jednoho testovaného účastníka 
včetně vyhodnocení Tutorem (Hodnotitelem) 

  750,-/ks   

Jazykový audit (test jednoho testovaného účastníka 
podle SERR klasifikace + vyhodnocení + doporučení 
pro další rozvoj jazyka) 

  1 500,-/ks   

Služby Tutora (Hodnotitele) dle požadavků firmy    500,- / hod.  

Zaslání vytištěného certifikátu, deklarující 
dosaženou úroveň, poštou. 

  100,- /ks   

Export certifikátu do elektronicky podepsaného PDF 
souboru 

 zdarma  

KUMULATIVNÍ MNOŽSTEVNÍ SLEVY  viz dále  

    

NEZBYTNÝ VÝVOJ APLIKACE PRO NOVÁ DATA (**) 
(nemusí být potřebný) 

   

Vývoj na míru pro nová data (*)   850,- /hod. 

 
(*) Minimální cena služeb je 37 500,- Kč bez DPH pro první objednávku. Pro každou další objednávku 

je minimální cena 3 000,- Kč bez DPH. Cena je splatná před započetím prací. 

(**) jedná se například o přípravu nových aktivit (jiných typů cvičení) apod. 
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Provoz na serverech klienta 
 Systém eTestMe.com můžete provozovat na Vašich serverech a Vaší doméně (ve firemním 

Intranetu apod.). 
 Technicky systém funguje jako webová aplikace na platformě Microsoft ASP. NET.  
 Standardně je 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). 
 Pokud nevyužijete Tutorů (Hodnotitelů) společnosti LANGMaster, získáváte slevu Kč 50,- na jeden 

test. 
 

 
Profesionální verze 

 

cena SW 
v Kč 

cena licence 
v Kč 

cena práce 
v Kč 

Provoz na serverech klienta   

Pronájem aplikace na 1 rok (*)  24 900,-  

Pronájem aplikace na 2 roky (*)   39 800,-  

Pronájem aplikace na 3 roky (*)  59 800,-  

Nezbytné úpravy aplikace (například v souvislosti 
s přechodem na jiný databázový server apod.) 

  850,- /hod. 

Roční balíček, zahrnující administraci technika 
společnosti LANGMaster (v objemu 12 hodin) 

  5 000,- 

Práce technika po vyčerpání paušálu nebo v případě 
neoprávněného výjezdu (např. neadekvátní zásah 
klientem do aplikace, změna prostředí pro aplikaci 
apod.) 

  
650,- /hod.  + 

cestovné 

VLASTNÍ TESTOVÁNÍ    

Test jednoho testovaného účastníka 
včetně vyhodnocení Tutorem (Hodnotitelem) 

  750,-/ks   

Jazykový audit (test jednoho testovaného účastníka 
podle SERR klasifikace + vyhodnocení + doporučení 
pro další rozvoj jazyka) 

  1 500,-/ks   

Služby Tutora (Hodnotitele) dle požadavků firmy    500,- / hod.  

Zaslání vytištěného certifikátu, deklarující 
dosaženou úroveň, poštou. 

  100,- /ks   

Export certifikátu do elektronicky podepsaného PDF 
souboru 

 zdarma  

KUMULATIVNÍ MNOŽSTEVNÍ SLEVY  viz dále  

 
(*) jednorázová cena za pronájem aplikace dle doby pronájmu splatná při podpisu smlouvy. V ceně je 
zahrnuta i instalace aplikace na serveru klienta (pomocí vzdáleného přístupu na server). 
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3. Kumulativní množstevní slevy 

 Při koupi většího množství testů lze ušetřit až 60% ceny. Množstevní slevy se počítají od dosažení 
příslušného počtu zakoupených testů (sčítáno od počátku spolupráce). 

 Ceny jsou včetně vyhodnocení jazykovým expertem. 
 

 
Kompletní test včetně částí mluvení a psaní 

vyhodnocených Tutorem 

Cena za 
jeden test 

v Kč 

Procentuální 
sleva 

1-19 testů 750,-  

20-49 testů 675,- 10% 

50-99 testů 600,- 20% 

100-199 testů 525,- 30% 

200-499 testů 450,- 40% 

500-999 testů 375,- 50% 

1000 testů a více 300,- 60% 

 

4. Rychlé otestování za poloviční cenu 

 Standardní verze (viz výše) testuje následující dovednosti: Gramatika a slovní zásoba, Čtení, 
Poslech, Mluvení a Psaní. Mluvení a psaní je pak vyhodnoceno vyškoleným lektorem. 

 Rychlé otestování testuje pouze následující dovednosti: Gramatika a slovní zásoba, Čtení a 
Poslech.  

 Opět je možné při koupi většího množství testů ušetřit až 60% ceny. 
 

 
Počítačově vyhodnotitelný test (bez testování 

mluvení a psaní) 

Cena za 
jeden test 

v Kč 

Procentuální 
sleva 

1-19 testů 375,-  

20-49 testů 337,50 10% 

50-99 testů 300,- 20% 

100-199 testů 262,50 30% 

200-499 testů 225,- 40% 

500-999 testů 187,50 50% 

1000 testů a více 150,- 60% 

 
 
 



LANGMaster.com, s.r.o. 
Branická 659/107, 147 00 Praha 4 

IČ: 273 38 606 
Email: lvinklerova@langmaster.cz 

 

Stránka 6 z 6 

 

5. 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. 

 
Napište nám a společně vytvoříme technické řešení, na základě kterého Vám připravíme 

obchodní nabídku, odpovídající Vašim potřebám. 


