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Souhrn 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (označení CERMAT) bylo Ministerstvem 

školství, mládeţe a tělovýchovy (dle Zákona č. 561/2004 Sb.) zřízeno k 1. lednu 2006 jako 

samostatná instituce. Ve své kompetenci má řešení několika klíčových problémů 

v souvislosti s potřebou státu zajistit přehledné, vypovídající a vzájemně měřitelné 

výsledky vzdělávání. 

Kromě státních maturit je to neméně důleţitá oblast evaluace a autoevaluace škol, která je 

řešená v rámci systémového projektu KVALITA I Evropského sociálního fordu (ESF). 

Cílem projektu je postupné vytvoření nového systému monitorování a hodnocení výsledků 

základního a středního stupně vzdělávání. 

Diplomová práce se zabývá tvorbou nástrojů (formou didaktických testů) pro evaluaci a 

autoevaluaci výsledků vzdělávání v přírodovědných předmětech, konkrétně v chemii. Po 

přípravě a zadávání následuje didaktická analýza statistických výsledků získaných pilotním 

šetřením dvou souborů testových úloh (kaţdý ve dvou variantách): Základy chemie a 

Kritické čtení se zaměřením na správnou výţivu a ţivotosprávu. Na základě navrţených 

změn jsou pak upraveny úlohy a vytvořeny testy, které ověřují míru znalostí a dovedností 

ţáků a slouţí učitelům a školám k vnitřní evaluaci škol. Testy v definitivní verzi CERMAT 

poskytne prostřednictvím internetové aplikace základním a středním školám zdarma. 

  



 
 

Summary 

As of January 1st, 2006, based on the law 561/2004 Coll., the Ministry of Schools, Youth 

and Physical Education founded an independent institution called „Center for educational 

results appreciation“ (abbreviated as CERMAT).  The Center concentrates on solving 

several key issues related to the need to ensure easy to understand, comprehensive and 

mutually measurable educational results. 

Leaving aside the issue of state coordinated secondary school leaving examination, 

evaluation and auto-evaluation of schools stands out as equally important area of interest. 

This area is being worked out within the system project KVALITA I under European 

Social Fund (ESF).  The aim of the project is to gradually develop new system for 

monitoring and evaluating results of primary and secondary education.  

The thesis deals with creation of tools (in the form of achievement tests) aimed at 

evaluation and auto-evaluation of educational results reached in science topics, namely in 

chemistry. Preparatory and submission phases were followed by didactic analysis of 

statistical data obtained through pilot survey using two sets of tasks (each in two 

modifications), namely “Chemistry basics” and “Critical reading focused on healthy diet 

and regime”. Based on proposed changes the tasks were adopted and tests were created to 

measure the knowledge and capability level of students and to serve internal evaluation 

needs of individual schools. The final version of tests will be provided by CERMAT to 

primary and secondary schools via internet application for free. 
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1 Úvod 

V současném období chybí v českém školství jednotný systém hodnocení vzdělávání. 

Nutnost jeho vytvoření je uváděna ve všech školských dokumentech a je doporučována i 

mezinárodními experty. Proto jiţ v roce 1999 vznikl pro řešení problematiky evaluace 

CERMAT jako společné pracoviště Výzkumného ústavu pedagogického (VÚP), 

Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV) a Ústavu pro informace ve vzdělávání 

(ÚIV). Dle Zákona č. 561/2004 Sb. pak Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 

(MŠMT) k 1. lednu 2006 zřídilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) 

jako samostatnou instituci. 

V rámci systémového projektu KVALITA I Evropského sociálního fondu (ESF) řeší 

CERMAT i postupné vytváření nového systému monitorování a hodnocení výsledků 

vzdělávání tak, aby bylo zkvalitněno vzdělávání a podporována kurikulární reforma. 

Kromě prací v oblasti hodnocení na úrovni ţáka a vytváření podpůrných programů jde 

především o oblast hodnocení na úrovni školy, kde je hlavní aktivita zaměřena na tvorbu 

nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání. Nástroje mají formu ověřujících 

didaktických testů, které vycházejí z rámcově vzdělávacích programů a základní a střední 

školy je mohou vyuţívat pro vnitřní evaluaci škol k získání informací o úrovni znalostí a 

dovedností ţáků a k následnému zkvalitnění výuky. Testy v definitivní formě budou 

základním a středním školám poskytnuty zdarma prostřednictvím internetové aplikace. 

K testům budou mít přístup po zadání hesla pouze učitelé pověření vedením školy, bude 

zamezen přístup ze strany ţáků, aby se zvýšila výpovědní hodnota testových výsledků. 

Před tím, neţ je moţné vytvořit definitivní formu testů musí proběhnout velmi sloţitý 

proces spojený s plánováním, tvorbou, ověřování a úpravou úloh, které budou tvořit základ 

testu.  

Diplomová práce se zabývá právě touto problematikou pilotního ověřování souborů úloh. 

Jejím cílem je naplánovat a koordinovat zadání dvou souborů testových úloh (kaţdý ve 

dvou variantách): Základy chemie (dále jako „ZCH“) a Kritické čtení se zaměřením na 

správnou výţivu a ţivotosprávu (dále jen „KČT“) , dále získané výsledky vloţit do matic 

pro statistické vyhodnocování a především provést didaktickou analýzu statistických 

výsledků. Zároveň byla ověřována hypotéza o vlivu postavení konkrétní úlohy 
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v didaktickém testu na výsledky jejího řešení ţáky. Dalším cílem bylo na základě 

provedeného didaktického zhodnocení navrhnout zařazení či nezařazení úlohy do 

didaktického testu včetně jejího umístění v testu. 

Pilotní šetření proběhlo na jaře roku 2008 na vzorku základních a středních škol v České 

republice. Kaţdý soubor testových úloh byl pilotován ve dvou variantách (varianta A a 

varianta B), které se lišily pouze opačným pořadím jednotlivých úloh. Záměrně byly 

vybrány pro pilotní šetření dva zcela odlišné soubory testových úloh: 

1. Soubor nazvaný Základy chemie obsahoval celkem 25 uzavřených úloh s výběrem 

správné odpovědi ze čtyř navrţených alternativ. Ţák odpovídá na otázku nebo 

dokončuje větu, tvrzení. Obsahově jsou úlohy zaloţeny na aplikacích obecné 

chemie, je zařazena i jedna jednoduchá výpočtová úloha a úloha s negací. Test má 

plnit funkci motivační, má seznámit ţáky základních škol s jedním z typů 

uzavřených úloh, se kterými se pak budou setkávat i na střední škole v rámci studia 

a příprav na státní maturitu.  

2. Soubor nazvaný Kritické čtení obsahuje komplexní úlohu Poradna správné výţivy a 

ţivotosprávy. Jde o nový typ úloh v chemii. Chemické úlohy jsou většinou 

zaloţeny na porozumění tabulce, grafu, rovnici, schématu, obrázku. Zatím se 

v chemii pouţívají úlohy, které mají co nejkratší text, popřípadě jsou doplněny 

uvedenými grafickými prvky. V souvislosti se změnami ve školství vyvstává i 

v chemii otázka, zda jsou ţáci schopni pracovat s delšími texty (podobně jako 

v jazycích), v nichţ si musí najít poţadované informace, oddělit podstatné od 

nepodstatných, interpretovat je, porovnat s jinými apod.  Ţáci v tomto materiálu 

pracují s nezvykle dlouhým textem a musí znát značky chemických prvků. 

Pro oba soubory úloh v obou variantách bylo připraveno samostatně zadání souborů úloh, 

záznamové archy pro řešení úloh a autorské řešení pro učitele, kteří měli za úkol ihned po 

dokončených pilotáţích seznámit ţáky se správným řešením a reagovat na jejich případné 

dotazy tak, aby byla zajištěna zpětná vazba. 

Zadavateli byli při pedagogické praxe studenti 4. ročníku UK PedF v Praze (studium 

učitelství aprobace s chemií) a dále učitelé chemie spolupracující s katedrou při práci 

s talentovanou mládeţí – chemickou olympiádou. 
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Po ukončení pilotáţí byly všechny údaje vloţeny do připravených matic a k získaným 

statistickým údajům pak byl proveden didaktický komentář, který je uváděn 

v následujících kapitolách. 
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2 Didaktické testy 

Nejdůleţitějším pojmem diplomové práce je bezesporu „didaktický test“, který 

vychází z anglického „achievement test“ a kaţdý autor odborné didaktické literatury 

pouţívá jiného vymezení. Za nejsnáze uchopitelnou definici pro svoji práci povaţuji 

následující: „didaktický test je nástroj systematického zjišťování (měření) výsledků 

výuky“. 

2.1 Druhy didaktických testů 
Tabulka 1: Druhy didaktických testů dle (1) 

Klasifikační hledisko Druhy testů 

měřená charakteristika výkonu rychlosti úrovně 

dokonalost přípravy testu a jeho 

příslušenství 
standardizované 

kvazi-

standardizované 
nestandardizované 

povaha činnosti testovaného kognitivní psychomotorické 

míra specifičnosti učení 

zjišťovaného testem 
výsledků výuky studijních předpokladů 

interpretace výkonu rozlišující (relativního výkonu) ověřující (absolutního výkonu) 

časové zařazení do výuky vstupní 
průběţné 

(formativní) 
výstupní (sumativní) 

tematický rozsah monotematické polytematické (souhrnné) 

míra objektivity 
objektivně 

skórovatelné 

kvaziobjektivně 

skórovatelné 

subjektivně 

skórovatelné 

 

2.2 Tvorba didaktického testu dle (1) 

Proces tvorby didaktického testu by se měl skládat ze tří částí. Konkrétně to je 

plánování testu, pak konstrukce testu a nakonec ověřování testu.  

2.2.1 Plánování testu 

Důleţité před samotným vytvářením je zamyslet se. Kaţdý tvůrce didaktických 

testů by měl zohlednit především to, k jakému účelu bude test slouţit. Následným 

postupem je určení struktury učiva, které má být testováno, aby test nebyl zmatečný 

a nesrozumitelný. Dále pak se musí při tvorbě zaměřit na určení počtu úloh, tak aby 

jich nebylo ani příliš mnoho a ani velmi málo, coţ by oboje mělo za následek 
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nevhodnost testu jako celku. V poslední řadě se tvůrce musí zaměřit na to, jaké 

úrovně osvojení poznatků mají úlohy ověřovat, viz tabulka 2. 

Tabulka 2: Tabulka úrovně osvojení, vlastní zpracování dle (1) 

Úroveň osvojení Popis Aktivní slovesa 

Zapamatování poznatků 

je dosaţeno, jestliţe je ţák schopen 

vybavit si určitá fakta, přičemţ je 

nesmí mezi sebou zaměňovat 

definovat, napsat, 

opakovat, pojmenovat, 

reprodukovat 

Porozumění poznatkům 

ţák je schopen zapamatované 

poznatky předloţit v jiné formě neţ v 

té, ve které si je zapamatoval, dovede 

poznatky uspořádat nebo zestručnit 

jinak formulovat, 

ilustrovat, objasnit, 

odhadnout, převést, 

přiloţit, vlastními slovy 

vyjádřit 

Pouţívání vědomostí v 

typových situacích 

ţák dovede pouţít vědomostí k řešení 

situací, které jiţ byly ve výuce řešeny 

aplikovat, pouţít, 

prokázat, řešit, 

diskutovat, načrtnout, 

vyzkoušet, registrovat, 

demonstrovat 

Pouţívání vědomostí v 

problémových situacích  

ţák dovede pouţít vědomostí k řešení 

problémových situací, které nebyly 

doposud ve výuce řešeny 

rozhodnout, provést 

rozbor, kombinovat, 

vyvrátit, obhájit, 

zhodnotit, posoudit 

 

2.2.2 Konstrukce didaktického testu 

Po ukončení plánovací fáze se přechází k vlastní tvorbě jednotlivých úloh. Zde 

nastává další problém, jelikoţ se tvůrce musí rozhodnout pro typy úloh, které do 

testu zařadí. Kaţdý typ úlohy má svá pozitiva i negativa, které musejí být brána 

v potaz při jejich aplikování do testu. Typy jednotlivých úloh, ze kterých vyplývají 

jejich plusy i minusy, jsou přehledně shrnuty v následujícím schématu. 
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Schéma 1: Struktura a dělení úloh v didaktickém testu, vlastní zpracování dle (1) 

 

2.2.3 Ověřování testu 

V poslední řadě se musí tvůrce zaměřit na ověření kvalit testu. Nejde jen o to získat 

informace o daném testu, ale především o reflexi daného testu, jak samotným 

autorem, tak i řešiteli a popřípadě i jinými odborníky. To samozřejmě záleţí na 

tom, jestli test je určen pouze pro určitou skupinu lidí, konkrétně ţáků a je to tedy 

test nestandardizovaný. Nebo jestli je to test, který by měl být například přiloţen 

k učebnici a je tedy pro veřejnost a tudíţ by měl být standardizovaný. U 

standardizovaného testu musí proběhnout test jak testováním na malé skupině, tak i 

pilotáţí na výrazně větším počtu řešitelů. To je právě případ testů, které budu v této 

práci srovnávat. 
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3 Termíny statistické analýzy dle (2) 

3.1 Alternativy 

jsou všechny nabízené moţnosti (správné i nesprávné odpovědi) v úlohách. 

3.2 Distraktory 

jsou pouze nesprávné odpovědi v úlohách. Záměr distraktoru není zmást řešitele, ale 

nabídnout mu dostatečné mnoţství moţností, ze kterých si můţe vybrat. 

3.3 Úspěšnost řešitelů v testové úloze 

udává v procentech, kolik řešitelů úspěšně vyřešilo úlohu z celého počtu řešitelů. 

Z toho vyplývá, ţe například úspěšnost 70 % znamená, ţe úlohu vyřešilo správně 

70 % respondentů. Pokud je moţné úlohu hodnotit i za částečné řešení, vstupuje do 

úspěšnosti součet jednotlivých úspěšností. To znamená, ţe například úloha 

hodnocená 3 body, kde 40% respondentů vyřeší za 3 body, 40% za 2 body a 20% za 

1 bod má úspěšnost 40 + 2/3 ∙ 40 + 1/3 ∙ 20 = 73,3%. Pro úplnost se rozlišují tři typy 

úspěšnosti. 

3.3.1.1 Čistá úspěšnost 

označuje podíl řešitelů, kteří správně úlohu řešili a všech testovaných řešitelů. 

3.3.1.2 Korigovaná úspěšnost 

udává podíl řešitelů, kteří na úlohu dosáhli a úspěšně ji vyřešili a všech 

testovaných řešitelů. 

3.3.1.3 Hrubá úspěšnost 

značí podíl řešitelů, kteří na úlohu odpověděli zcela správně a všech testovaných 

řešitelů. Tato veličina přichází v úvahu pouze u úloh, které nabízejí moţnost 

částečného řešení. 

3.4 Obtíţnost úlohy 

je poměrem počtu řešitelů, kteří správně řešili danou úlohu a všech řešitelů. 

V hodnotách ji vyjadřujeme desetinným číslem od 0 do 1. Tato veličina je velmi 

kvalitní hodnotou k posouzení vhodnosti úlohy. 
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3.5 Diskriminační schopnost úlohy (citlivost úlohy) 

značí veličinu, která říká, jak je úloha schopna rozlišit mezi řešiteli s většími a 

menšími znalostmi a dovednostmi. K rozlišení řešitelů na ty s většími a s menšími 

znalostmi a dovednostmi se častou pouţívá jejich výsledek v celém testu. Vysokou 

citlivost má úloha, kterou řeší lepší řešitelé výrazně lépe neţ řešitelé slabší. 

V případě, ţe úlohu řeší lépe slabší řešitelé, obsahuje úloha pravděpodobně nějakou 

konstrukční chybu. Diskriminační schopnost úlohy vyjadřujeme jako: 

3.5.1.1 Diskriminace 

je veličina, která vyjadřuje rozdíl úspěšnosti nejlepších a nejhorších řešitelů 

v dané úloze. Při výpočtu se postupuje následujícím způsobem: ţáci se uspořádají 

podle celkového skóre do pořadí od nejlepších po nejhorší, rozdělí se na pět stejně 

početných skupin, pro kaţdou skupinu se vypočítá úspěšnost ţáků v řešení dané 

testové úlohy a následně se odečte úspěšnost nejhorší skupiny od úspěšnosti 

nejlepší skupiny. (2) 

3.5.1.2 Grafické znázornění diskriminace 

je pouze pro názornost převedená veličina diskriminace od grafické podoby. 

Propojením výsledných bodů na grafu vzniká diskriminační křivka 

3.6 Průměrné skóre 

průměrné skóre je podíl součtu všech individuálních skóre a počtem řešitelů. 

Individuální skóre je součet bodů dosaţených z celého souboru testových úloh 

jednoho řešitele. 

3.7 Průměrná úspěšnost 

je procentuální poměr průměrného a maximálního dosaţitelného skóre. 

3.8 Reliabilita testu 

představuje přesnost a spolehlivost testu. Pouţívané vzorce pro reliabilitu jsou KR-

20 a Cronbachovo alfa. Obě hodnoty mohou nabývat hodnot od 0 do 1(limitně se 

blíţí k 1), kdy čím větší hodnota tím lepší reliabilita (3). 
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4 Analýzy souborů testových úloh ZCH – Základy chemie varianty A a 

B 

Varianta A i varianta B souboru úloh základy chemie obsahovala stejných 25 úloh 

v inverzním postavení, tj. úloha, která byl ve variantě A zařazena jako první byla ve 

variantě B zařazena jako dvacátá pátá. Kaţdá úloha byla hodnocena 1 bodem. 

Maximální moţný bodový zisk byl 25 bodů. 

Postup dodrţený pro analýzu statistických výsledků:  

1. znění úlohy a označení místa zařazení úlohy do souboru úloh 

2. vyhodnocení úlohy v obou variantách (souhrnné statistické tabulky, tabulky 

úspěšnosti v jednotlivých alternativách a grafy četnosti jejich volby) 

3. srovnání a didaktické zhodnocení získaných statistických výsledků včetně 

doporučení eventuelních úprav 

4. kaţdé správné řešení je označeno hvězdičkou, pokud není uvedeno jinak 
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4.1 Analýza souboru testových úloh ZCH – Základy chemie, varianty A a B 

4.1.1 Souhrnné statistické charakteristiky 

Tabulka 3:Souhrnné statistiky testu ZCH varianta A a varianta B 

 

A B 

Počet účastníků 109 109 

Počet chlapců 45 45 

Počet dívek 64 64 

Rozdíl průměrné úspěšnosti chlapců a 

dívek 
+1,5% +3,1% 

Počet úloh 25 25 

 

A B 

Čistá úspěšnost 72,5% 71,5% 

Korig. úspěšnost 72,5% 71,5% 

Hrubá úspěšnost 72,5% 71,5% 

Průměrné skóre 18,1 17,9 

Medián skóre 18,0 18,0 

 

A B 

Max. moţné skóre 25,0 25,0 

Max. dosaţené skóre 25,0 25,0 

Min. moţné skóre 0,0 0,0 

Min. dosaţené skóre 11,0 5,0 

Směr. odchylka skóre 3,3 3,6 

 

A B 

Průměrná vynechanost 1,0% 0,6% 

Průměrná nečtenost 0,0% 0,0% 

Průměrná diskriminace 36,4% 38,2% 

 

A B 

Cronbachovo alfa 0,643 0,715 

KR-20 0,647 0,718 
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4.1.1.1 Histogram skóre 

Graf uvádí počty účastníků v jednotlivých pásmech podle skóre. Z histogramu je 

zřejmé, ţe nejvíce účastníků řešilo správně 18 úloh. Maximální moţné dosaţené 

skóre bylo 25. Nejlepší řešitelé dosáhli na maximální skóre a naopak nejhorší 

dosáhli pouze 11 správně vyřešených úloh. 

 

  

Graf 1: Histogram skóre testu ZCH varianta A 

 

Graf 2: Histogram skóre testu ZCH varianta B 

 

 

4.1.1.1.1 Srovnání histogramů skóre variant A a B 

Ve variantě A je jasně vidět, ţe řešitelé měli vyrovnanější výkon, s minimem na 

11 bodech, ale více řešitelů varianty B dosáhlo na lepší skóre. 
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4.1.1.2 Analýza rozdílů mezi pohlavími 

4.1.1.2.1 Rozloţení skóre 

Graf ukazuje počty chlapců a dívek v jednotlivých pásmech podle dosaţeného 

skóre. Z křivek je vidno, ţe ve špičkovém výkonu si chlapci vedli o něco lépe 

neţ dívky. V průměru lze ale pozorovat, ţe dívky mají vyrovnanější a vyšší 

skóre. 

 

  

Graf 3: Rozloţení skóre chlapců a děvčat testu ZCH 

varianta A 

 

Graf 4: Rozloţení skóre chlapců a děvčat testu ZCH 

varianta B 

 

 

4.1.1.2.1.1 Srovnání rozloţení skóre varianty A a B 

Ze srovnání obou grafů nám jasně vyplyne, ţe ve variantě B si vedli velmi 

nadprůměrně chlapci, a to jak před dívkami, tak i před chlapci, řešiteli varianty 

A. Naopak ve variantě A měli dívky velmi dobře vyrovnané skóre a 

nesrovnatelně vyšší skóre, na rozdíl od dívek řešících variantu B. 
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4.1.1.2.2 Rozdíly úspěšnosti 

Graf uvádí u všech úloh průměrných úspěšností chlapců a dívek. Kladné 

hodnoty (sloupeček nahoru) znamenají vyšší úspěšnost chlapců, záporné 

hodnoty (sloupeček dolů) vyšší úspěšnost dívek. Z poměru v grafu je vidět 

nepatrný rozdíl v úspěšnosti mezi chlapci a dívkami. Za směrodatný rozdíl 

bereme hodnoty 5% a vyšší. Chlapci převaţují výrazně v 8 otázkách a dívky v 6. 

V úloze číslo 12 převaţují dívky téměř o zanedbatelný rozdíl a dá se tedy říci, ţe 

mezi pohlavími nejsou ţádné výraznější rozdíly v úspěšnosti. 

 

4.1.1.2.2.1 Srovnání rozdílů úspěšnosti varianty A a B 

Mezi grafy je znatelný rozdíl v úspěšnosti dívek. Ve variantě A byly dívky 

téměř vyrovnané s chlapci, ale ve variantě B byli chlapci výrazně úspěšnější 

neţ dívky. Při mezigrafovém srovnání dopadly nejhůře dívky řešící variantu B. 

 

  

  

Graf 5: Rozdíly úspěšnosti chlapci – dívky testu  

ZCH varianta A 

 

Graf 6: Rozdíly úspěšnosti chlapci – dívky testu ZCH 

varianta B 
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4.2 Analýza konkrétních úloh 

4.2.1 Úloha číslo 1 varianta A a číslo 25 varianta B, test ZCH. 

Zadání: 

Dokončete větu: Hlavní sloţkou zemního plynu je …. 

a) kyslík 

b) oxid uhelnatý 

c) methan * 

d) sulfan  

4.2.1.1 Vyhodnocení odpovědí úlohy 1A a 25B 

Tabulka 4: Souhrnná statistika úlohy 1A a 25B 

 

A B 

Čistá úspěšnost 96,3% 89,9% 

Diskriminace 9,1% 13,6% 

Chlapci-dívky +2,5% +2,0% 

 

Tabulka 5: Úspěšnost dle schopností řešitelů, úloha 1A 

 

Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  3  2,8  0  0,0  1 4,5  -4,5  0,0  9,1   62,7 

B  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

C*  105  96,3  22  100  20  90,9  9,1  100  81,8  73,1 

D  1 0,9   0 0,0 1   4,5  -4,5  0,0  9,1 44,0  

 

Tabulka 6: Úspěšnost dle schopností řešitelů, úloha 25B 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A 7 6,4 1 1,5 2 9,1 -4,5 9,1 9,1 67,4 

B 2 1,8 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 

C* 98 89,9 21 95,5 18 81,8 81,8 90,9 72,7 72,3 

D 2 1,8 0 0,0 2 9,1 9,1 0,0 18,2 46,0 
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Graf 7: Četnost volby odpovědí, C správně, úloha 1A 

 

Graf 8: Četnost volby odpovědí, C správně, úloha 25B 

 

 

4.2.1.2 Srovnání a celkové zhodnocení úloh 1A a 25B 

Při srovnání statistických výsledků jsem došel k následujícím závěrům. Úspěšnost 

řešitelů obou variant byla velmi nadprůměrná a větší části nečinila problém. 

Drobné zhoršení výsledků z varianty B oproti variantě A je zapříčiněno 

umístěním úlohy aţ na konci testu, kdy klesá soustředěnost a zvyšuje se únava 

řešitelů. Z toho také vyplývá, ţe ve variantě B řešitelé volili častěji distraktory a 

to ze všech moţností. Ve variantě A byly pouţity pouze distraktory A a D 

v minimálním mnoţství. Vyšší úspěšnost chlapců ve variantě A koresponduje se 

statistikami pro celý test. Ve variantě B byly dívky znatelně horší, neţ chlapci coţ 

neodpovídá obecně platným předpokladům (1), ţe dívky mají lepší a delší 

soustředěnost a tudíţ lze říci, ţe dívky, které tuto úlohu řešily, byly horší neţ 

chlapci. 

Tuto úlohu bych doporučil do souboru testů pro „ostrý“ provoz. Dokázala rozlišit 

kvality řešitelů, jak dle pohlaví tak schopností, pozornosti a soustřednosti. Je 

patrné, ţe úloha můţe být zařazena v průběhu celého testu, tedy jak jako úvodní 

tak i závěrečná. Jako závěrečná úloha je velmi vhodná k posuzování pozornosti a 

soustředění řešitelů, naopak na začátku je úloha ideální na stimulaci řešitelů svou 

relativně malou obtíţností.  
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4.2.2 Úloha číslo 2 varianta A a číslo 24 varianta B, test ZCH. 

Zadání:  

Který z uvedených dějů nepatří mezi děje chemické? 

a) hoření uhlí 

b) fotosyntéza 

c) tlení listí 

d) vznik duhy  * 

4.2.2.1 Vyhodnocení odpovědí úlohy 2A a 24B 

Tabulka 7: Souhrnná statistika úlohy 2A a 24B 

 

A B 

Čistá úspěšnost 78,0% 78,9% 

Diskriminace 50,0% 50,0% 

Chlapci-dívky +11,0% +5,7% 

 

Tabulka 8: Úspěšnost dle schopností řešitelů, úloha 2A 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) 

Celková úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

B  7  6,4  0  0,0  4  18,2  -18,2  0,0  18,2  59,4 

C  17  15,6  0  0,0  7  31,8  31,8  0,0  45,5  62,8 

D*  85 78,0   22  100  11  50,0  50,0  100  36,4  75,5 

 

Tabulka 9: Úspěšnost dle schopností řešitelů, úloha 24B 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) 

Celková úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  3  2,8  0  0,0  0  0,0  0,0  0,0  0,0  70,7 

B  5  4,6  0  0,0  3  13,6  -13,6  0,0  18,2  52,0 

C  15  13,8  0  0,0  8  36,4  -36,4  0,0  36,4  57,1 

D*  86  78,9  22  100  11  50,0  50,0  100  45,5  75,2 
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Graf 9: Četnost volby odpovědí, D správně, úloha 2A 

 

Graf 10: Četnost volby odpovědí, D správně, úloha 24B 

 

 

4.2.2.2 Srovnání a celkové zhodnocení úloh 2A a 24B 

Při porovnání statistik obou variant, jsem dospěl k těmto závěrům. Úspěšnost 

řešitelů obou variant byla, podobně jako u úlohy 1A/25B velmi nadprůměrná. 

Úspěšnost 78 % a 78,9% to jen podtrhují. Malým překvapením bylo, ţe vyšší 

úspěšnost v této úloze dosáhli řešitelé varianty B, ale zároveň měli také větší 

rozptyl ve volbě odpovědi. Ve variantě A ţádný z řešitelů nezvolil moţnost A, 

zatímco ve variantě B ji zvolili 3 řešitelé. To odpovídá obecným tezím (1) o 

soustředěnosti a postupně se zvyšující unavenosti v průběhu testování neboť 

úloha 24B je předposlední úlohou varianty B. Rozdíly v úspěšnosti řešení úlohy 

mezi pohlavími, ve variantě B jsou zanedbatelné. Ve variantě A naopak výrazně 

vedou chlapci o 6,9 % nad děvčaty. Jinak v porovnání celé úlohy a obou variant 

dopadly nejlépe dívky řešící variantu B. 

Úloha je velmi vhodná na další testování a měla by být zařazena do finálního 

souboru testových úloh, jako úloha se schopností rozlišit kvality, schopnosti a 

podle umístění v testu ji lze pouţít i jako znak pro sledování pozornosti řešitelů. 
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4.2.3 Úloha číslo 3 varianta A a číslo 23 varianta B, test ZCH. 

Zadání: 

Dokončete větu: Oxidační číslo atomu bromu v kyselině bromovodíkové je… 

a) I 

b) –IV 

c) –I * 

d) VI 

4.2.3.1 Vyhodnocení odpovědí úlohy 3A a 23B 

Tabulka 10: Souhrnná statistika úlohy 3A a 24B 

 

A B 

Čistá úspěšnost 59,6% 51,4% 

Diskriminace 40,9% 36,4% 

Chlapci-dívky -6,9% -8,0% 

 

Tabulka 11: Úspěšnost dle schopností řešitelů, úloha 3A 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  33  30,3  5  22,7  8  36,4  -13,6  0,0  36,4  67,3 

B  2  1,8  0  0,0  1  4,5  4,5  0,0  9,1  58,0 

C*  65  59,6  17  77,3  8  36,4  36,4  100  18,2  77,1 

D  6  5,5  0  0,0  5  22,7  22,7  0,0  36,4  57,3 

 

Tabulka 12: Úspěšnost dle schopností řešitelů, úloha 23B 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  31  28,4  6  27,3  6  27,3  0,0  18,2  9,1  71,1 

B  2  1,8  0  0,0  1  4,5  -4,5  0,0  9,1  48,0 

C*  56  51,4  15  68,2  7  31,8  36,4  81,8  54,5  75,4 

D  18  16,5  0  0,0  8  36,4  -36,4  0,0  27,3  62,4 
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Graf 11: Četnost volby odpovědí, C správně, úloha 3A 

 

Graf 12: Četnost volby odpovědí, C správně, úloha 23B 

 

4.2.3.2 Srovnání a celkové zhodnocení úloh 3A a 23B 

Ze srovnání statistik a grafů jsem došel k těmto závěrům: Obtíţnost úlohy, kdyţ 

vycházíme z úspěšnosti řešitelů, byla nastavena optimálně. Ze všech řešitelů 

zvolilo správnou odpověď 59,6 %. Nejčetněji vybíraný distraktor byla volena 

odpověď A, a to dokonce ve 30,3% případů. Distraktor A měl hodnotu „I“ a 

správná odpověď C hodnotu „-I“, lze z toho, ţe odpovědi se od sebe lišili pouze 

znaménkem „-“ usuzovat, ţe převáţná většina chyb byla způsobena nepozorností 

řešitelů. Toto tvrzení bych dále podtrhl fakt, ţe z řešitelů varianty A, kteří byli 

v ostatních otázkách úspěšnější (skupina „lepších“), větší počet volil distraktor A, 

neţ ve variantě B, kde by se nepozornost měnila spíše na unavenost a sníţenou 

soustředěnost v důsledku časové náročnosti testu. Při srovnání výsledků chlapců a 

děvčat, se dívky řešící obě varianty drţely na stejné úrovni a chlapci byli spíše 

úspěšnější při řešení varianty A. V celkovém porovnání si v korespondenci se 

statistikami celého testu, vedli nejlépe chlapci řešící variantu A. 

Tato úloha je podle teorií didaktických testů (1) naprosto ukázková. Takovémuto, 

téměř Gaussovu, rozloţení volby odpovědí by se měla podobat kaţdá ideálně 

postavená a vyhodnocená úloha. Rozhodně bych tuto úlohu zařadil do testového 

souboru úloh, pokud moţno na začátek, aby nedocházelo k záměně s nepozorností 

a unaveností.  
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4.2.4 Úloha číslo 4 varianta A a číslo 22 varianta B, test ZCH. 

Zadání: 

Která kyselina má hygroskopické (odnímá látkám vodu)? 

a) koncentrovaná kyselina chlorovodíková 

b) koncentrovaná kyselina sírová * 

c) koncentrovaná kyselina dusičná 

d) koncentrovaný amoniak 

4.2.4.1 Vyhodnocení odpovědí úlohy 4A  

Tabulka 13: Souhrnná statistika úlohy 4A 

 

A B 

Čistá úspěšnost 27,5% 26,6% 

Diskriminace 40,9% 59,1% 

Chlapci-dívky +9,9% +11,5% 

 

Tabulka 14: Úspěšnost dle schopností řešitelů, úloha 4A 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  20  18,3  5  22,7  5  22,7  0,0  0,0  27,3  71,0 

B*  30  27,5  13  59,1  4  18,2  40,9  81,8  18,2  80,5 

C  22  20,2  1  4,5  4  18,2  -13,6  0,0  18,2  67,8 

D  27  24,8  3  13,6  6  27,3  -13,6  18,2  18,2  70,2 

 

Tabulka 15: Úspěšnost dle schopností řešitelů, úloha 22B 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  22  20,2  2  9,1  6  27,3  -18,2  0,0  18,2  68,9 

B*  29  26,6  13  59,1  0  0,0  59,1  72,7  0,0  82,6 

C  31  28,4  3  13,6  7  31,8  -18,2  18,2  36,4  65,7 

D  25  22,9  3  13,6  9  40,9  -27,3  9,1  45,5  68,0 
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Graf 13: Četnost volby odpovědí, B správně, úloha 4A 

 

Graf 14: Četnost volby odpovědí, B správně, úloha 22B 

 

4.2.4.2 Srovnání a celkové zhodnocení úloh 4A a 22B 

Výsledkem srovnání je tento komentář: Z procentuální úspěšnosti, která se 

vyšplhala na maximální hodnotu 27,5 % ve variantě A je patrné, ţe tato úloha 

byla nadhodnocená. Všechny distraktory byly voleny, stejným dílem, téměř stejně 

často jako správná odpověď B. V obou variantách je tento znak patrný a nelze se 

tedy odvolávat na unavenost a sníţenou pozornost řešitelů. I přes tuto obtíţ volili 

ale chlapci častěji správnou odpověď neţ dívky a to v obou variantách. Zajímavá 

je hodnota „Vynechali“. Ve variantě A vynechalo dokonce 10 řešitelů, coţ také 

napovídá o vysoké obtíţnosti úlohy. 

I přes velmi vysokou obtíţnost bych tuto úlohu do testu zařadil. Její uplatnění 

bych ale nacházel spíše jako rozlišující úlohu mezi velmi nadanými a slabšími 

řešiteli. Další moţnost jak do testu zakomponovat tuto úlohu spatřuji v jejím 

vyčlenění a zadání jako bonusové úlohy.   

  



29 
 

4.2.5 Úloha číslo 5 varianta A a číslo 21 varianta B, test ZCH. 

Zadání: 

Dokončete větu: Zásaditost vodných roztoků způsobuje přítomnost … 

a) aniontů H
+
 

b) kationtů OH
-
 

c) kationtů H
+
 

d) aniontů OH
-
  * 

4.2.5.1 Vyhodnocení odpovědí úlohy 5A a 21B 

Tabulka 16: Souhrnná statistika úlohy 5A a 21B 

 

A B 

Čistá úspěšnost 56,9% 60,6% 

Diskriminace 72,7% 59,1% 

Chlapci-dívky +1,5% -8,5% 

 

Tabulka 17: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 5A 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  12  11,0  0  0,0  4  18,2  -18,2  0,0  27,3  65,3 

B  18  16,5  1  4,5  8  36,4  -31,8  9,1  27,3  65,1 

C  10  9,2  0  0,0  2  9,1  -9,1  0,0  9,1  66,4 

D*  66  60,6  21  95,5  8  36,4  59,1  90,9  36,4  77,2 

 

Tabulka 18: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 21B 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  5  4,6  0  0,0  4  18,2  -18,2  0,0  9,1  50,4 

B  19  17,4  0  0,0  4  18,2  -18,2  0,0  18,2  66,3 

C  23  21,1  1  4,5  9  40,9  -36,4  0,0  54,5  64,0 

D*  62  56,9  21  95,5  5  22,7  22,7  100  18,2  77,5 
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4.2.5.2 Srovnání a celkové zhodnocení úloh 5A a 21B 

Ze srovnání bych chtěl prezentovat několik zajímavých výsledků. Úspěšnost 

řešitelů této úlohy se pohybovala okolo 60 %, coţ je velmi dobrý, a především pro 

zpracování, kvalitní výsledek. Celkově vyrovnanějších výsledků dosáhli řešitelé 

varianty A, i přestoţe měli horší hodnoty „diskriminace“ a „chlapci-dívky“. 

V obou variantách byly úspěšnějšími řešiteli dívky, ale ve variantě B byla 

úspěšnost jak chlapců, tak dívek velmi podobná. V celkovém náhledu byly 

nejúspěšnější dívky řešící variantu A a to i přesto, ţe ve variantě A vynechalo 2,8 

% řešitelů. Na grafu 36 je vidět, ţe se jeho průběh velmi podobá průběhu 

ideálnímu, kdy od nejlepšího k nejhoršímu má křivka volby správné odpovědi 

descendentní charakter a naopak u křivek volby distraktorů, jeţ mají všechny 

ascendentní charakter. 

Úloha má velmi dobré předpoklady pro to se stát reálnou testovací úlohou. Jedná 

se především o relativně adekvátní úspěšnost a náročnost. Dle statistických údajů, 

přesně řečeno hodnoty „diskriminace“ a „chlapci-dívky“, nicméně vidíme, ţe by 

bylo vhodnější tuto úlohu pouţít ke konci testu, přesně jako ve variantě B (čili 21. 

úloha z 25). 

  

  

Graf 15: Četnost volby odpovědí, D správně, úloha 5A 

 

Graf 16: Četnost volby odpovědí, D správně, úloha 21B 
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4.2.6 Úloha číslo 6 varianta A a číslo 20 varianta B, test ZCH. 

Zadání: 

Který z následujících chemických prvků se oxiduje při chemické reakci 

Fe + CuSO
4 

→ FeSO
4 
+ Cu?  

a) Cu 

b) Fe * 

c) S 

d) O 

4.2.6.1 Vyhodnocení odpovědí úlohy 6A a 20B 

Tabulka 19: Souhrnná statistika úlohy 6A a 20B 

 

A B 

Čistá úspěšnost 78,9% 78,9% 

Diskriminace 40,9% 31,8% 

Chlapci-dívky +13,2% +13,2% 

 

Tabulka 20: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 6A 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  18  16,5  1  4,5  6  27,3  -22,7  0,0  18,2  68,2 

B*  86  78,9  21  95,5  12  54,5  40,9  100  54,5  74,4 

C  2  1,8  0  0,0  1  4,5  -4,5  0,0  9,1  62,0 

D  2  1,8  0  0,0  2  9,1  -4,1  0,0  18,2  50,0 

 

Tabulka 21: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 20B 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  21  19,3  1  4,5  6  27,3  -22,7  0,0  36,4  63,4 

B*  86  78,9  21  95,5  14  63,6  31,8  100  54,5  73,8 

C  2  1,8  0  0,0  2  9,1  -9,1  0,0  9,1  56,0 

D  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
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Graf 17: Četnost volby odpovědí, B správně, úloha 6A 

 

Graf 18: Četnost volby odpovědí, B správně, úloha 20B 

 

4.2.6.2 Srovnání a celkové zhodnocení úloh 6A a 20B 

Při srovnání těchto dvou úloh, jsem došel k překvapujícím závěrům. Úspěšnost 

řešitelů jak ve variantě A tak ve variantě B byla shodná. Nejen, ţe byla shodná, 

ale byla i relativně vysoká, 78,9 %. To samo o sobě by nebyl aţ tak překvapivý 

fakt, ale ţe i hodnota „chlapci-dívky“ je stejná, je velmi udivující. Pro statistické 

zpracování je samozřejmě tento fenomén naprosto přijatelný a vítaný. O této 

úloze tedy můţeme s přehledem napsat, ţe dívky si v jejím řešení vedly podstatně 

hůře neţ chlapci, a to jak ve variantě A, tak ve variantě B. Z grafů četnosti volby 

distraktorů je zase přehledně vidět, ţe graf se nápadně podobá modelovým 

grafům, kde od nejlepších po nejhorší klesá četnost volby správné odpovědi a 

oproti tomu roste četnost volby distraktorů.  

Úloha je velmi vhodně postavena, takţe bych ji doporučil na další testování. Můj 

návrh na úpravu je jednoduchý: Pouţití prvků jak na levé tak pravé straně jasně 

dává najevo, jaká řešení připadají v úvahu. Tato teze se dá dokázat pohledem na 

grafy 41 a 44, kde je vidět, ţe volba odpovědí zahrnuje převáţně odpovědi A a B. 

Na druhou stranu, i toto zadání má své pro: Musíme si uvědomit, ţe test je 

situován pro ZŠ, a tedy není nutné z něj dělat nějakou nadlidskou šifru.  
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4.2.7 Úloha číslo 7 varianta A a číslo 19 varianta B, test ZCH. 

Zadání: 

Jak se nazývá plyn (v chemické rovnici označen X), reagující s hydroxidem 

vápenatým v chemické rovnici, která vyjadřuje tvrdnutí vápenné malty? 

Ca(OH)
2 
+ X → CaCO

3 
+ H

2
O  

a) oxid uhličitý  * 

b) oxid vodičitý 

c) oxid dusičitý 

d) oxid vápenatý 

4.2.7.1 Vyhodnocení odpovědí úlohy 7A a 19B 

Tabulka 22: Souhrnná statistika úlohy 7A a 19B 

 

A B 

Čistá úspěšnost 85,3% 94,5% 

Diskriminace 40,9% 22,7% 

Chlapci-dívky -1,5% +1,8% 

 

Tabulka 23: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 7A 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A*  103  94,5  22  100  17  77,3  22,7  100  63,6  73,6 

B  1  0,9  0  0,0  1  4,5  -4,5  0,0  9,1  52,0 

C  1  0,9  0  0,0  1  4,5  -4,5  0,0  9,1  48,0 

D  3  2.8  0  0,0  2  9,1  -9,1  0,0  18,2  56,0 

 

Tabulka 24: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 19B 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A*  93  85,3  22  100  13  59,1  40,9  100  45,5  74,2 

B  3  2,8  0  0,0  3  13,6  -13,6  0,0  27,3  36,0 

C  1  0,9  0  0,0  0  0,0  0,0  0,0  0,0  60,0 

D  12  11,0  0  0,0  6  27,3  -27,3  0,0  27,3  60,3 
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Graf 19: Četnost volby odpovědí, A správně, úloha 7A 

 

Graf 20: Četnost volby odpovědí, A správně, úloha 19B 

 

4.2.7.2 Srovnání a celkové zhodnocení úloh 7A a 19B 

Statistika této úlohy nám říká: Úspěšnost ve variantě A, která je 94,5 % je velmi 

vysoká hodnota a dalo by se spekulovat o tom, ţe to není vhodná úloha pro 

zařazení do první třetiny úloh. To také dokládá hodnota „diskriminace“, která 

nám říká, jak je úloha schopna rozlišit lepší a horší ţáky od sebe. V případě 

varianty A se tato hodnota pohybuje docela na nízké úrovni 22,7 %. Tyto údaje se 

však neshodují s údaji z vyhodnocení varianty B. V této variantě byla úspěšnost 

„pouhých“ 85,3 % a diskriminace dokonce 40,9 %. Z dalších zajímavostí bych 

upozornil na téměř výhradní zastoupení správné odpovědi u řešitelů obou variant 

a pouze občasné zaměření se na distraktor D, coţ je zcela pochopitelné jiţ 

z pohledu na distraktory. Oxid vodičitý je opravdu velmi úsměvný, a ţe jej zvolil 

jeden řešitel z dvou set osmnácti, mi přijde spíš jako omyl neţ úmysl. Stejně tak 

oxid dusičitý, který nemá nic společného s prvky, které figurují v dané úloze.  

Úlohu bych doporučil do dalšího provozu nikoliv jako 7A, ale jako 19B, kde byla 

jak menší úspěšnost, tak výrazně vyšší rozlišovací schopnost úlohy (viz.: tabulka 

27 a tabulka 29, hodnoty diskriminace). Jinak myslím, ţe by bylo vhodné změnit 

znění distraktorů B a C, ale nepovaţuji to za nezbytně nutné. 
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4.2.8 Úloha číslo 8 varianta A a číslo 18 varianta B, test ZCH. 

Zadání:  

Dokončete tvrzení: Ag2S je chemický vzorec sloučeniny s názvem … 

a) síran stříbrný 

b) sulfid stříbrný * 

c) síran zlatný 

d) sulfid zlatný 

4.2.8.1 Vyhodnocení odpovědí úlohy 8A a 18B 

Tabulka 25: Souhrnná statistika úlohy 8A a 18B 

 

A B 

Čistá úspěšnost 89,9% 82,6% 

Diskriminace 22,7% 45,5% 

Chlapci-dívky -5,5% -0,6% 

 

Tabulka 26: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 8A 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  9  8,3  0  0,0  5  22,7  -22,7  0,0  36,4  61,8 

B*  98  89,9  22  100  17  77,3  22,7  100  63,4  73,8 

C  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

D  2  1,8  0  0,0  0  0,0  0,0  0,0  0,0  60,0 

 

Tabulka 27: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 18B 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  12  11,0  0  0,0  7  31,8  -31,8  0,0  45,5  58,0 

B*  90  82,6  22  100  12  54,5  45,5  100  36,4  74,4 

C  2  1,8  0  0,0  1  4,5  -4,5  0,0  9,1  48,0 

D  5  4,6  0  0,0  2  9,1  -9,1  0,0  9,1  60,8 
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Graf 21: Četnost volby odpovědí, B správně, úloha 8A 

 

Graf 22: Četnost volby odpovědí, B správně, úloha 18B 

 

4.2.8.2 Srovnání a celkové zhodnocení úloh 8A a 18B 

Statistické hodnoty získané z vyhodnocení těchto dvou úloh nám poskytují 

několik důleţitých poznatků. Jako nejzajímavějším údajem bych začal srovnáním 

diskriminace, tedy schopnosti úlohy rozlišit mezi nadanými a méně talentovanými 

ţáky. Ze srovnání těchto hodnot jasně vidíme, ţe pro pouţití v praxi, je vhodnější 

úloha varianty B, kde byla hodnota diskriminace 45,5 %, na rozdíl od varianty A 

s 22,7 %. Hodnoty diskriminace ve variantě B jsou tedy vyšší dvakrát oproti 

variantě A. Další neméně důleţitou hodnotou pro srovnání je úspěšnost. U obou 

variant se úspěšnost pohybovala nad hranicí 80 %, coţ je velmi solidní hodnota. 

Především ve variantě A, kde dosahovala hodnoty dokonce 89,9 %, bych 

doporučil volit náročnější distraktory. K velbě distraktroů bych měl pouze 

drobnou připomínku. Vyuţití distraktorů, jejichţ chemický vzorec je velmi 

podobný s vzorcem správné odpovědi je excelentní, ale bylo by vhodné vyuţít 

názvy těchto sloučenin ve stejném oxidačním čísle jako je sloučenina v zadání. To 

znamená, ţe bych pro distraktor C a D volil síran zlatnatý a sulfid zlatnatý.  

Tuto úlohu bych v daném souboru uvítal především ve variantě B, která měla 

vyšší hodnoty diskriminace a zároveň niţší hodnoty úspěšnosti. Vhodnou změnou 

by bylo přepracování distraktorů C a D, ale i jejich současné znění je velmi 

vhodné.   
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4.2.9 Úloha číslo 9 varianta A a číslo 17 varianta B, test ZCH 

Zadání: 

Vypočítejte, kolik molů amoniaku vzniká při chemické reakci: 

H2 + N2  HN3 

a) 4 

b) 3 

c) 2 * 

d) 1 

4.2.9.1 Vyhodnocení odpovědí úlohy 9A a 17B 

Tabulka 28: Souhrnná statistika úlohy 9A a 17B 

 

A B 

Čistá úspěšnost 49,5% 62,4% 

Diskriminace 36,4% 63,6% 

Chlapci-dívky +14,0% +3,5% 

 

Tabulka 29: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 9A 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  21  19,3  1  4,5  3  13,6  -9,1  0,0  9,1  69,1 

B  12  11,0  2  9,1  5  22,7  -13,6  0,0  18,2  67,3 

C*  54  49,5  16  72,7  8  36,4  36,4  81,8  45,5  76,4 

D  21  19,3  3  13,6  6  27,3  -13,6  18,2  27,3  68,8 

 

Tabulka 30: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 17B 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  7  6,4  0  0,0  2  9,1  -9,1  0,0  18,2  65,7 

B  14  12,8  1  4,5  5  22,7  -18,2  0,0  27,3  58,9 

C*  68  62,4  20  90,9  6  27,3  63,6  100  27,3  77,2 

D  15  13,8  1  4,5  8  36,4  -31,8  0,0  27,3  62,7 
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Graf 23: Četnost volby odpovědí, C správně, úloha 9A, 

 

Graf 24: Četnost volby odpovědí, C správně, úloha 17B 

 

4.2.9.2 Srovnání a celkové zhodnocení úloh 9A a 17B 

Statistickým zpracováním výsledků testů jsem se dobral k velmi zajímavým 

závěrům. Úspěšnost, která většinou nabývala vyšších hodnot ve statistice varianty 

A, byla vyšší ve variantě B a to o 12,9 %. Zároveň tak byl překvapující fakt, ţe 

diskriminace nabyla ve variantě A hodnoty 36,4 %, ale ve variantě B dokonce 

skvělých 63,6 %. V porovnání mezi pohlavími zase byli lepšími řešiteli chlapci, 

ve variantě B se zanedbatelným náskokem, ale ve variantě A s velkým rozdílem 

14 %. Tuto hodnotu bych přisoudil většímu nadání chlapců pro předměty typu 

matematika a fyzika, zatímco dívky spíše vynikají v jazycích a společenských 

vědách. V souhrnu při prozkoumání grafů, je jasně vidět, ţe úloha varianty B je 

celkově vyrovnanější a tedy i vhodnější pro zařazení. 

Úlohu bych doporučil v obou variantách i přesto, ţe je varianta B statisticky 

vhodnější. Na obou variantách se dá demonstrovat rozlišení řešitelů podle jejich 

schopností a i vzhledem k velmi solidní úspěšnosti jsem pro zařazení těchto úloh 

k dalšímu vyuţívání. 
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4.2.10 Úloha číslo 10 varianta A a číslo 16 varianta B, test ZCH. 

Zadání: 

Dokončete větu: Chemický vzorec uhličitanu olovnatého je … 

a) PbCO3  * 

b) PC2 

c) P2CO3 

d) Pb4C2 

4.2.10.1 Vyhodnocení odpovědí úlohy 10A a 16B 

Tabulka 31: Souhrnná statistika úlohy 10A a 16B 

 

A B 

Čistá úspěšnost 78,0% 78,9% 

Diskriminace 31,8% 40,9% 

Chlapci-dívky -4,1% +1,9% 

 

Tabulka 32: Úspěšnost dle schopností řešitelů, úloha 10A 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A*  85  78,0  21  95,5  14  63,6  31,8  100  63,6  74,6 

B  1  0,9  0  0,0  1  4,5  -4,5  0,0  9,1  44,0 

C  7  6,4  0  0,  1  4,5  -4,5  0,0  0,0  69,7 

D  16  14,7  1  4,5  6  27,3  -22,7  0,0  27,3  64,5 

 

Tabulka 33: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 16B 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A*  86  78,9  22  100  13  59,1  40,9  100  36,4  74,7 

B  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

C  8  7,3  0  0,0  4  18,2  -18,2  0,0  18,2  56,0 

D  15  13,8  0  0,0  5  22,7  -22,7  0,0  45,5  61,6 
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Graf 25: Četnost volby odpovědí, A správně, úloha 10A 

 

Graf 26: Četnost volby odpovědí, A správně, úloha 16B 

 

4.2.10.2 Srovnání a celkové zhodnocení úloh 10A a 16B 

Téměř shodná úspěšnost, 78,0 % varianty A a 78,9 % varianty B, vypovídá o 

velmi vhodně poloţené a formulované úloze. Tento fakt také podtrhují hodnoty 

„nedosáhli“, vynechali“ a „neplatné“, jeţ jsou všechny na hodnotě 0,0%m jak ve 

variantě A tak ve variantě B. Naopak o tom, ţe úloha byla pro řešitele relativně 

jednoduchá vypovídají hodnoty diskriminace 31,8 % a 40,9 %, coţ nejsou nijak 

extra vysoké hodnoty. Korespondující hodnotou pro toto tvrzení je četnost volby 

distraktorů, kdy distraktor B byl volen pouze jedním řešitelem ze všech. Z grafů 

je také vidět, ţe průběhy křivek grafů četnosti volby distraktorů jsou velmi 

podobné ideálnímu případu, kdy od nejlepších po nejhorší řešitele křivka správné 

odpovědi klesá a naopak rostou křivky distraktorů. 

Úloha má velmi dobrý předpoklad pro další vyuţití v praxi a osobně bych ji dále 

doporučil. Pro jisté zvýšení potenciálu úlohy by bylo vhodné vyuţít trochu 

náročnější distraktory a to především distraktor B. Vyuţití podobného 

chemického prvku je velmi vhodné k rozlišení znalosti ţáků, ale distraktor B bych 

osobně upravil ze znění PC2 na PbC2, coţ by bylo pro řešitele náročnější a lépe by 

to otestovalo jejich schopnosti nejen z periodické tabulky prvků, ale i 

z názvosloví. 
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4.2.11 Úloha číslo 11 varianta A a číslo 15 varianta B, test ZCH 

Zadání: 

Vyberte nesprávné tvrzení o fyzikálních vlastnostech společných kovům. 

a) vedou elektrický proud 

b) vedou teplo 

c) jsou neprůhledné 

d) za běţných podmínek jsou pevné látky * 

4.2.11.1 Vyhodnocení odpovědí úlohy 11A a 15B 

Tabulka 34: Souhrnná statistika úlohy 11A a 15B 

 

A B 

Čistá úspěšnost 35,8% 51,4% 

Diskriminace 54,5% 59,1% 

Chlapci-dívky +11,0% +22,3% 

 

Tabulka 35: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 11A 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  5  4,6  0  0,0  2  9,1  -9,1  0,0  9,1  64,0 

B  27  24,8  3  13,6  10  45,5  -31,8  0,0  63,6  66,5 

C  19  17,4  2  9,1  5  22,7  -13,6  18,2  18,2  68,4 

D*  56  51,4  17  77,3  4  18,2  59,1  81,8  9,1  77,8 

 

Tabulka 36: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 15B 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  14  12,8  1  4,5  6  27,3  -22,7  0,0  36,4  63,4 

B  23  21,1  2  9,1  4  18,2  -9,1  18,2  27,3  66,4 

C  33  30,3  3  13,6  8  36,4  -22,7  9,1  27,3  68,8 

D*  39  35,8  16  72,7  4  18,2  54,5  72,7  9,1  79,6 
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Graf 27: Četnost volby odpovědí, D správně, úloha 11A 

 

Graf 28: Četnost volby odpovědí, D správně, úloha 15B 

 

4.2.11.2 Srovnání a celkové zhodnocení úloh 11A a 15B 

Ač by se mohlo jevit, ţe hodnoty úspěšnosti jsou relativně malé, a to především 

v případě varianty B (úspěšnost varianty A byla 51,4 %), kde hodnota dosáhla 

„pouhých“ 35,8 % a tedy by se mohlo zdát, ţe úloha byla naddimenzovaná, není 

tomu tak. Hodnoty diskriminace jsou v této úloze, jak ve variantě A, tak ve 

variantě B na velmi vysoké hladině. Z těchto dvou hodnot tedy jasně vyplývá 

zjištění, ţe tato úloha sice byla náročnější, ale perfektně dokázala odlišit slabší a 

lepší řešitele, coţ je velmi vhodné. Volby distraktorů ve variantě A byla celkem 

rovnoměrná a i dle grafu se dá říci, ţe se přibliţovala k optimu. Ve variantě B 

naopak bylo voleno tak vysoké mnoţství distraktorů, ţe by se klidně mohlo jednat 

i o náhodné tipování, kdyby neměla největší podíl odpovědí „správná odpověď“, 

neţ znalost. Při srovnání podle pohlaví, byli jasně lepší chlapci, a to v obou 

variantách. Ve variantě A o slušných 11 % a ve variantě B o velmi silných 22,3 

%, coţ je rozdíl jiţ markantní. Tento velký rozdíl, by se dal svést na poměrně 

jasně fyzikálně zaměřenou koncepci úlohy, coţ samozřejmě více vyhovuje 

chlapcům. 

Úlohu bych doporučil pro další uţití, avšak spíše neţ úlohu, která by měla 

rozhodovat, bych ji navrhl jako o úlohu, která bude schopna vypovídat o srovnání 

schopností jednotlivých studentů mezi sebou. 
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4.2.12 Úloha číslo 12 varianta A a číslo 14 varianta B, test ZCH 

Zadání: 

Dokončete větu: Bronz je …. 

a) slitina mědi a zinku 

b) slitina mědi a cínu  * 

c) sloučenina 

d) prvek 

4.2.12.1 Vyhodnocení odpovědí úlohy 12A a 14B 

Tabulka 37: Souhrnná statistika úlohy 12A a 14B 

 

A B 

Čistá úspěšnost 89,0% 89,0% 

Diskriminace 27,3% 36,4% 

Chlapci-dívky -0,2% +3,6% 

 

Tabulka 38: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 12A 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  8  7,3  0  0,0  3  13,6  -13,6  0,0  9,1  62,5 

B*  97  89,0  22  100  16  72,4  27,3  100  72,7  74,0 

C  2  1,8  0  0,0  2  9,1  -9,1  0,0  18,2  50 

D  2  1,8  0  0,0  1  4,5  -4,5  0,0  0,0  64,0 

 

Tabulka 39: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 14B 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  9  8,3  1  4,5  6  27,3  -22,7  0,0  36,4  59,1 

B*  97  89,0  21  95,5  13  59,1  36,4  100  36,4  73,6 

C  1  0,9  0  0,0  1  4,5  -4,5  0,0  9,1  52,0 

D  2  1,8  0  0,0  2  9,1  -9,1  0,0  18,2  36,0 
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Graf 29: Četnost volby odpovědí, B správně, úloha 12A Graf 30: Četnost volby odpovědí, B správně, úloha 14B 

4.2.12.2 Srovnání a celkové zhodnocení úloh 12A a 14B 

Shodných 89 % úspěšnosti při řešení této úlohy jsou velmi vysoké hodnoty. Na 

první pohled by se tedy mohlo zdát, ţe tato úloha byla relativně jednoduchá, ale 

na druhý pohled vidíme, ţe tato úloha je více či méně uprostřed testu, a takováto 

zdánlivě jednoduchá úloha má na řešitele velmi kladný motivační účinek. Ti, kteří 

jiţ nejsou schopni udrţet svoji soustředěnost, si na této úloze odpočinou a těm, 

kteří stále mají dost elánu, dodá sebevědomí pro řešení náročnějších úloh. 

Vyrovnaností úspěšnosti mezi variantami se také nelze příliš divit, jelikoţ 

v časovém progresu testu je uprostřed a to jak odpředu, ve variantě A, tak odzadu, 

ve variantě B. Hodnota „diskriminace“ by mohla nabývat vyšších hodnot, ale její 

vyšší hodnoty by potom kolidovali s vysokými hodnotami úspěšnosti. Pro zvýšení 

hodnot diskriminace, a tak i vypovídající hodnotu úlohy, by bylo nutné zvýšit 

obtíţnost aţ na takovou mez, ţe by „úspěšnost“ nabývala pouze hodnot okolo 40 

%, a to by zhroutilo celou filosofii úlohy. 

Takovouto úlohu bych uvítal v jakémkoliv testu, především kvůli jejímu 

motivačně-relaxačnímu podtextu. Hodí se perfektně na pozici úlohy uprostřed, ale 

lze ji zařadit i do pozdějších partií testu. 
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4.2.13 Úloha číslo 13 varianta A a číslo 13 varianta B, test ZCH 

Zadání: 

Dokončete větu: Označení I2 znamená…. 

a) atom jodu 

b) dva atomy jodu 

c) dvě molekuly jodu 

d) molekulu jodu  * 

4.2.13.1 Vyhodnocení odpovědí úlohy 13A a 13B 

Tabulka 40: Souhrnná statistika úlohy 13A a 13B 

 

A B 

Čistá úspěšnost 50,5% 50,5% 

Diskriminace 45,5% 54,5% 

Chlapci-dívky +8,7% +8,7% 

 

Tabulka 41: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 13A 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  8  7,3  1  4,5  3  13,6  -9,1  0,0  18,2  67,0 

B  32  29,4  3  13,6  7  31,8  -18,2  9,1  27,3  70,5 

C  14  12,8  0  0,0  4  18,2  -18,2  0,0  9,1  68,9 

D*  55  50,5  18  81,8  8  36,4  45,5  90,9  45,5  75,4 

 

Tabulka 42: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 13B 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  10  9,2  1  4,5  2  9,1  -4,5  9,1  18,2  65,2 

B  34  31,2  2  9,1  8  36,4  -27,3  0,0  45,5  66,6 

C  10  9,2  1  4,5  6  27,3  -22,7  9,1  18,2  64,4 

D*  55  50,5  18  81,8  6  27,3  54,5  81,8  18,2  76,9 
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Graf 31: Četnost volby odpovědí, D správně, úloha 13A Graf 32: Četnost volby odpovědí, D správně, úloha 13B 

4.2.13.2 Srovnání a celkové zhodnocení úloh 13A a 13B 

Srovnání této úlohy z obou variant je velmi náročené. Náročnost tohoto 

zhodnocení vyplývá z identických hodnot „úspěšnost“ , „chlapci-dívky“ a také 

z minimálního rozdílu, konkrétně 9 %, hodnot „diskriminace“. I z grafů je patrné, 

ţe rozloţení odpovědí a volby distraktorů u obou varinat se příliš nelišilo a tedy 

by se dalo říci, ţe úloha je v obou variantách vyrovnaná. Při zpracování statistik 

obou variant je jasně vidět, ţe úspěšnost je opravdu na ideálu a v závislosti na 

„úspěšnosti“ i hodnoty „diskriminace“ jsou velmi vysoké. Tímto stanoviskem, ale 

docházím pouze k jednomu závěru, a to, ţe úloha je velmi dobře koncipována a to 

jak z hlediska poloţení úlohy, tak i z hlediska výběru distraktorů, které nejsou 

matoucí a přesně vystihují podstatu toho, co by řešitel měl umět. Z hodnot 

„chlapci-dívky“ se dá vyčíst, ţe v obou variantách měli navrch chlapci a to o 

shodných 8,7 %. 

Takto vyrovnaná úloha je opravdu skvělým nástrojem pro oddělení „horších“ a 

„lepších“ řešitelů a je bezpochyby jednou z nejdůleţitějších úloh tohoto testu. 

Osobně bych ji vřele doporučil. 
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4.2.14 Úloha číslo 14 varianta A a číslo 12 varianta B, test ZCH 

Zadání: 

Které dvě látky z uvedených dvojic jsou za běţných podmínek kapalné? 

a) H, N 

b) Hg, Br * 

c) Cl, F 

d) O, I 

4.2.14.1 Vyhodnocení odpovědí úlohy 14A a 12B 

Tabulka 43: Souhrnná statistika úlohy 14A a 12B 

 

A B 

Čistá úspěšnost 74,3% 78,9% 

Diskriminace 50,0% 27,3% 

Chlapci-dívky -13,0% +1,9% 

 

Tabulka 44: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 14A 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  8  7,3  0  0,0  1  4,5  -4,5  0,0  0,0  68,0 

B*  81  74,3  22  100  11  50,0  50,0  100  54,5  75,2 

C  19  17,4  0  0,0  9  40,9  -40,9  0,0  45,5  63,8 

D  1  0,9  0  0,0  1  4,5  -4,5  0,0  0,0  60,0 

 

Tabulka 45: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 12B 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  8  7,3  0  0,0  2  9,1  -9,1  0,0  0,0  65,5 

B*  86  78,9  20  90,9  14  63,6  27,3  100  72,7  73,2 

C  14  12,8  2  9,1  5  22,7  -13,6  0,0  18,2  67,4 

D  1  0,9  0  0,0  1  4,5  -4,5  0,0  9,1  32,0 
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Graf 33: Četnost volby odpovědí, B správně, úloha 14A Graf 34: Četnost volby odpovědí, B správně, úloha 12B 

4.2.14.2 Srovnání a celkové zhodnocení úloh 14A a 12B 

Ve statistce této úlohy jsem se dobral zajímavých, ale relativně dobře 

vysvětlitelných jevů a hodnot. Především bych chtěl upozornit na vysoké hodnoty 

úspěšnosti, u varianty A 74,3 % a u varianty B dokonce 78,9 %. Jsou to velmi 

vysoké hodnoty, ale co je zajímavější na statistice této úlohy je fakt, ţe hodnoty 

diskriminace se od sebe liší o 22,7 % ve prospěch varianty A. Toto zjištění má 

však velmi prosté vysvětlení. Řešitelé varianty A byli, jakoţto celek, velmi 

diferenciovaní na „lepší“ a „horší“ a tudíţ mohla hodnota diskriminace dosáhnout 

takové výše. Toto tvrzení potvrzují hodnoty zanesené v tabulce 42, viz výše, kde 

je patrný rozdíl mezi skupinami „nejlepší“ a „nejhorší“. Velmi názorně je tento 

fakt vidět při srovnání s tabulkou 43, viz výše, kde zdaleka není tak propastný 

rozdíl mezi „nejlepšími a „nejhoršími“ řešiteli. Při výběru distraktorů, jak je vidět 

z grafů 33 a 34, bylo rozloţení mezi variantami téměř shodné. Jediným méně 

často voleným distraktorem byla moţnost D, dle mého názoru z důvodu toho, ţe 

je v jejím obsahu zastoupen kyslík, o kterém se řešitelé učí jiţ od prvních hodin 

chemie, ţe je to plyn a vědí, ţe dýchají plyn a nikoliv kapalinu. 

Úlohu bych volil do dalšího pouţívání, ale doporučil bych se zaměřit na úpravu 

distraktoru D, přestoţe to nepovaţuji za nezbytně nutné. Jinak je, dle mého 

názoru, tuto úlohu moţné umístit kamkoliv do testu a přesto bude mít dobrou 

vypovídající hodnotu.  
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4.2.15 Úloha číslo 15 varianta A a číslo 11 varianta B, test ZCH 

Zadání: 

Dokončete větu: Pod petrolejem se uchová prvek …. 

a) draslík  * 

b) fosfor 

c) síra 

d) rtuť 

4.2.15.1 Vyhodnocení odpovědí úlohy 15A a 11B 

Tabulka 46: Souhrnná statistika úlohy 15A a 11B 

 

A B 

Čistá úspěšnost 34,9% 24,8% 

Diskriminace 40,9% 27,3% 

Chlapci-dívky +1,2% +14,6% 

 

Tabulka 47: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 15A 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A*  38  34,9  12  54,5  3  13,6  40,9  63,6  27,3  76,4 

B  23  21,1  4  18,2  5  22,7  -4,5  9,1  18,2  72,7 

C  37  33,9  6  27,3  9  40,9  -13,6  27,3  27,3  71,4 

D  8  7,3  0  0,0  3  13,6  -13,6  0,0  18,2  64,0 

 

Tabulka 48: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 11B 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A*  27  24,8  9  40,9  3  13,6  27,3  45,5  9,1  76,3 

B  24  22,0  2  9,1  7  31,8  -22,7  9,1  27,3  69,2 

C  39  35,8  10  45,5  8  36,4  9,1  45,5  36,4  71,2 

D  16  14,7  0  0,0  4  18,2  -18,2  0,0  27,3  66,5 
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Graf 35: Četnost volby odpovědí, A správně, úloha 15A Graf 36: Četnost volby odpovědí, A správně, úloha 11B 

4.2.15.2 Srovnání a celkové zhodnocení úloh 15A a 11B 

Zadání této úlohy by se mohlo zdát jednoduché, ale není tomu tak. Tato úloha je 

více neţ na mechanicky naučené znalosti zaměřená na pouţití teorie v praxi a na 

praktické laboratorní cvičení. Teorií v praxi rozumějme vyuţití znalosti reakcí 

alkalických kovů s vodou a jejich aplikaci na prostředí, kde dochází k reakci kovu 

se vzdušnou vlhkostí. Praxí samotnou pak myslím laboratorní cvičení zaměřené 

na reakci alkalických kovů s vodou, coţ je velmi bouřlivá a poutavá reakce, která 

se nedá hned tak zapomenout. Na celém souboru testovaných řešitelů je patrné, ţe 

v jejich výuce nebyly zakomponovány laboratorní cvičení a dokonce ani 

demonstrační pokusy, které jsou velmi názorné a vhodné pro zapamatování. 

Konkrétní statistikou hodnot bych se v tomto případě nezabýval jak z důvodů 

výše uvedených, tak z rychlého srovnání grafů volby odpovědi, kde je patrné ţe 

šlo spíše o tipování, neţ o znalosti. 

Úloha je velmi dobrá a skvěle zacílená ne propojení praxe a teoretických 

poznatků, naráţí zde však na nedostatečně praktickou výuku a to je velké škoda. 

Po pravdě jsem očekával hodnoty „úspěšnosti“ nad 90 % a toto zjištění bylo 

velkým šokem. Úlohu vřele doporučuji pro testování na souboru laboratořemi 

poznamenaných řešitelů, popřípadě pro zjištění jejich laboratorní gramotnosti. 
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4.2.16 Úloha číslo 16 varianta A a číslo 10 varianta B, test ZCH 

Zadání: 

Mezi které z následujících prvků patří podle skupenství vodík? 

a) C, Li, Na 

b) O, N, F  * 

c) Cl, Br, I 

d) Ca, Cu, Hg 

4.2.16.1 Vyhodnocení odpovědí úlohy 16A a 10B 

Tabulka 49: Souhrnná statistika úlohy 16A a 10B 

 

A B 

Čistá úspěšnost 80,7% 80,7% 

Diskriminace 36,4% 40,9% 

Chlapci-dívky -1,2% +6,3% 

 

Tabulka 50: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 16A 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  5  4,6  0  0,0  3  13,6  -13,6  0,0  27,3  56,0 

B*  88  80,7  22  100  14  63,6  36,4  100  72,7  74,3 

C  14  12,8  0  0,0  4  18,2  -18,2  0,0  0,0  68,9 

D  1  0,9  0  0,0  0  0,0  0,0  0,0  0,0  64,0 

 

Tabulka 51: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 10B 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  6  5,5  0  0,0  3  13,6  -13,6  0,0  27,3  58,0 

B*  88  80,7  22  100  13  59,1  40,9  100  45,5  73,7 

C  12  11,0  0  0,0  5  22,7  -22,7  0,0  18,2  65,0 

D  3  2,8  0  0,0  1  4,5  -4,5  0,0  9,1  58,7 
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Graf 37: Četnost volby odpovědí, B správně, úloha 16A Graf 38: Četnost volby odpovědí, B správně, úloha 10B 

4.2.16.2 Srovnání a celkové zhodnocení úloh 16A a 10B 

Na této úloze s velmi vysokou úspěšností 80,7 % je vidět, ţe i přesto, ţe je 

úspěšnost tak vysoká, nemusí vţdy hodnoty „diskriminace“ klesnou na úplně 

zanedbatelnou úroveň. Hodnoty mezi 36 aţ 41 % jsou tomu přesvědčivým 

důkazem. Jinak celkovým zhodnocením, které vychází jak z tabulek tak grafů, 

docházím k závěru, ţe úloha byla snad aţ příliš jednoduchá, distraktor C byl 

velmi vhodně zvolen a byl i druhou nejčastěji vybíranou moţností, ale ani 

distraktory A a D nebyly úplně špatně poloţené i přesto, ţe byly voleny méně 

často. 

Tuto úlohu bych s drobnými úpravami distraktorů A a D navrhl jako úlohu spíše 

ke konci testu. Důvod je prostý, a tím je obtíţnost. S klesající soustředěností by se 

v takovémto testu měli postupně ke konci objevovat i úlohy takovéhoto, lehčího 

rázu, aby se řešitelé dokázali oprostit od stupňující se nervozity. 
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4.2.17 Úloha číslo 17 varianta A a číslo 9 varianta B, test ZCH 

Zadání: 

Dokončete větu: Alobal je potravinářská fólie vyrobená z …. 

a) cínu 

b) olova 

c) hliníku  * 

d) zinku 

4.2.17.1 Vyhodnocení odpovědí úlohy 17A a 9B 

Tabulka 52: Souhrnná statistika úlohy 17A a 9B 

 

A B 

Čistá úspěšnost 94,5% 95,4% 

Diskriminace 18,2% 9,1% 

Chlapci-dívky -2,0% -3,5% 

 

Tabulka 53: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 17A 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  2  1,8  0  0,0  0  0,0  0,0  0,0  0,0  72,0 

B  2  1,8  0  0,0  2  9,1  -9,1  0,0  9,1  56,0 

C*  103  94,5  22  100  18  81,8  18,2  100  72,4  73,4 

D  2  1,8  0  0,0  2  9,1  -9,1  0,0  18,2  44,0 

 

Tabulka 54: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 9B 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  2  1,8  0  0,0  1  4,5  -4,5  0,0  9,1  66,0 

B  2  1,8  0  0,0  1  4,5  -4,5  0,0  9,1  40,0 

C*  104  95,4  22  100  20  90,9  9,1  100  81,8  72,2 

D  1  0,9  0  0,0  0  0,0  0,0  0,0  0,0  68,0 
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Graf 39: Četnost volby odpovědí, C správně, úloha 17A Graf 40: Četnost volby odpovědí, C správně, úloha 9B 

4.2.17.2 Srovnání a celkové zhodnocení úloh 17A a 9B 

Tato úloha neoddiskutovatelně patří mezi ty nejjednodušší. Z hodnot „úspěšnosti“ 

limitně se blíţící 100 % to je jasně patrné. Korespondujícími hodnotami jsou i 

velmi nízké hodnoty „diskriminace“, které nenabyly ve variantě A ani 20 % a ve 

variantě B dokonce ani 10 %. Další srovnání je absolutně bezpředmětné. 

I přes extrémní jednoduchost ba aţ triviálnost není špatné takovéto typy úloh 

zařadit do testu, jako zpestření a rozptýlení. O nezařazení úlohy by se dalo 

uvaţovat, aţ při čisté úspěšnosti 100 %. Doporučil bych zařazení aţ na úplný 

závěr testu. 
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4.2.18 Úloha číslo 18 varianta A a číslo 8 varianta B, test ZCH 

Zadání: 

Dokončete větu: Chlorid sodný se v přírodě … 

a) vyskytuje jako korund 

b) vyskytuje jako halit  * 

c) vyskytuje jako kazivec 

d) nevyskytuje 

4.2.18.1 Vyhodnocení odpovědí úlohy 18A a 8B 

Tabulka 55: Souhrnná statistika úlohy 18A a 8B 

 

A B 

Čistá úspěšnost 65,1% 67,0% 

Diskriminace 63,6% 54,5% 

Chlapci-dívky +6,4% -0,5% 

 

Tabulka 56: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 18A 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  9  8,3  1  4,5  6  27,3  -22,7  0,0  36,4  60,4 

B*  71  65,1  20  90,9  6  27,3  63,6  90,9  18,2  77,2 

C  9  8,3  1  4,5  1  4,5  0,0  9,1  0,0  68,4 

D  18  16,5  0  0,0  7  31,8  -31,8  0,0  36,4  64,0 

 

Tabulka 57: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 8B 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  4  3,7  0  0,0  2  9,1  -9,1  0,0  9,1  68,0 

B*  73  67,0  20  90,9  8  36,4  54,5  100  36,4  75,5 

C  6  5,5  0  0,0  3  13,6  -13,6  0,0  18,2  59,3 

D  25  22,9  2  9,1  9  40,9  -31,8  0,0  36,4 63,4  
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Graf 41: Četnost volby odpovědí, B správně, úloha 18A Graf 42: Četnost volby odpovědí, B správně, úloha 8B 

4.2.18.2 Srovnání a celkové zhodnocení úloh 18A a 8B 

Tato úloha je velmi dobře vyváţená, co se statistických hodnot týče. Hlavní 

předností jsou při tom především vysoké hodnoty „diskriminace“, podtrţené 

ideálními hodnotami „úspěšnost“. Úspěšnost pohybující se v rozmezí 65 aţ 70 % 

povaţujeme u zpracování testů za optimální, stejně jako hodnoty diskriminace 

pohybující se okolo 60 %. Přihlédneme-li i k rozloţení volby odpovědi a 

distraktorů, musím konstatovat, ţe toto rozloţení se limitně blíţí ideálnímu 

rozloţení pro vyhodnocení testu. Další z velmi důleţitých plusů pro tuto úlohu 

získalo mezipředmětové propojení s biologií, konkrétně environmentální 

výchovou a geologií. Tato propojení jsou v soudobém moderním světě velmi 

populární a perfektně vyuţívají a rozvíjejí schopnosti ţáků propojovat si učivo 

z jednotlivých oborů a předmětů. 

Úloha je velmi dobře koncipována, jako velmi kvalitní bych zde především 

zhodnotil mezipředmětové propojení a volbu distraktorů. Není pochyb, ţe by se 

v nezměněné podobě měla vyskytnout v testech „načisto“. Tímto ji vřele 

doporučuji pro další uţívání.  
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4.2.19 Úloha číslo 19 varianta A a číslo 7 varianta B, test ZCH 

Zadání: 

Dokončete větu: Oxid uhelnatý je …. 

a) bezbarvý plyn  * 

b) bezbarvá kapalina 

c) bílá pevná látka 

d) ţlutá kapalina 

4.2.19.1 Vyhodnocení odpovědí úlohy 19A a 7B 

Tabulka 58: Souhrnná statistika úlohy 19A a 7B 

 

A B 

Čistá úspěšnost 89,9% 91,7% 

Diskriminace 18,2% 27,3% 

Chlapci-dívky -5,5% +2,7% 

 

Tabulka 59: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 19A 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A*  98  89,9  22  100  18  81,8  18,2  100  63,6  73,8 

B  3  2,8  0  0,0  1  4,5  -4,5  0,0  9,1  65,3 

C  3  2,8  0  0,0  1  4,5  -4,5  0,0  9,1  64,0 

D  5  4,6  0  0,0  2  9,1  -9,1  0,0  18,2  56,8 

 

Tabulka 60: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 7B 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A*  100  91,7  22  100  16  72,7  27,3  100  54,5  73,4 

B  3  2,8  0  0,0  1  4,5  -4,5  0,0  9,1  49,3 

C  2  1,8  0  0,0  2  9,1  -9,1  0,0  9,1  54,0 

D  3  2,8  0  0,0  2  9,1  -9,1  0,0  18,2  46,7 
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Graf 43: Četnost volby odpovědí, A správně, úloha 19A Graf 44: Četnost volby odpovědí, A správně, úloha 7B 

4.2.19.2 Srovnání a celkové zhodnocení úloh 19A a 7B 

Jiţ dle hodnot úspěšnosti, se dá říci, ţe tato úloha byla pro řešitele velmi 

jednoduchá. Nebylo to však lehkostí zadání, jako spíše volbou distraktorů. Ať 

v chemii, biologii nebo dokonce ve fyzice se ţáci učí o oxidu uhelnatém 

především dvě důleţité vlastnosti. Za prvé, ţe „je to smrtelně jedovatý“ a 

pokračuje k druhé vlastnosti a tou je „plyn“. A není to pouze výklad vyučujících, 

co tyto znalosti vštípí do hlavy, ale i různé seriály, kde je oxid uhelnatý pouţit 

jako prostředek k usmrcení. To, ţe je velmi jedovatý a dokáţe způsobit smrt, je 

jakýmsi lákadlem pro paměť ţáků, a to ţe je plyn k tomu prostě patří. Tím se 

dostáváme k ne příliš šťastné volbě distraktorů. Pouze v jedné variantě, přesně 

řečeno správné odpovědi, je pouţita moţnost toho, ţe je to plyn. Tím pádem není 

pro řešitele nic snazšího, neţ vytáhnout z paměti „jedovatý“ a s tím spojené 

„plyn“ a mají vyhráno. Přesto je velmi zajímavé, ţe ve variantě B byla 

diskriminace téměř 30 %, coţ je na takto „jednoduchou“ úlohu více neţ dost. 

Vysvětlení tohoto jevu je celkem prosté: ve variantě B neopověděl jeden řešitel 

vůbec na tuto úlohu, coţ zvýšilo úspěšnost varianty B vůči variantě A. Zároveň 

však odpovědělo o 2 řešitele méně správnou odpovědí neţ ve variantě A a to byla 

příčina nárůstu hodnoty „diskriminace“. 

Úloha je poloţena perfektně, jen volba distraktorů není úplně nejlepší. Pokud 

však to má být úloha spíše odpočinková a pro řešitele motivační, pak je naprosto 

v pořádku.  
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4.2.20 Úloha číslo 20 varianta A a číslo 6 varianta B, test ZCH 

Zadání: 

Jaké zakončení v názvu se uţívá pro oxidační číslo IV? 

a) –ičitý  * 

b) –istý 

c) –itý 

d) –natý 

4.2.20.1 Vyhodnocení odpovědí úlohy 20A a 6B 

Tabulka 61: Souhrnná statistika úlohy 20A a 6B 

 

A B 

Čistá úspěšnost 97,2% 99,1% 

Diskriminace 9,1% 0,0% 

Chlapci-dívky -2,9% -2,2% 

 

Tabulka 62: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 20A 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A*  106  97,2  22  100  20  90,9  9,1  100  81,8  73,0 

B  2  1,8  0  0,0  1  4,5  -4,5  0,0  9,1  58,0 

C  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

D  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

 

Tabulka 63: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 6B 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A*  108  99,1  22  22  22  100  0,0  100  100  71,4 

B  1  0,9  0  0,0  0  0,0  0,0  0,0  0,0  84,0 

C  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

D  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
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Graf 45: Četnost volby odpovědí, A správně, úloha 20A Graf 46:Četnost volby odpovědí, A správně, úloha 6B 

4.2.20.2 Srovnání a celkové zhodnocení úloh 20A a 6B 

Mechanicky „nadrcená“ znalost. Tak by základní pilíř názvosloví označili 

všichni, kteří studovali chemii na úrovni niţší neţ vysoké školy nebo lidé bez 

znalosti chemických poměrů. Bohuţel je to pilíř, bez kterého nejde dále chemii 

rozvíjet. Je to jako s cizím jazykem, kde se musíte mechanicky naučit slovíčka i 

přesto, ţe máte pro jazyk cit. V této úloze se ani nebudu pouštět do srovnávání, 

zde bezvýznamných, statistických hodnot, jelikoţ to nemá cenu. Diskriminace 

limitně se blíţící nule a úspěšnost naopak ke stovce, je statisticky nehodnotné. Na 

druhou stranu je velmi povzbudivé, ţe z 217 řešitelů jich 214 znalo správnou 

odpověď a tudíţ by se mezi sebou „domluvili“. To, ţe 3 řešitelé pochybili, můţe 

být z různých příčin, počínaje nepozorností přes neznalost aţ po odpor k tomuto 

předmětu. Ne kaţdý se chemikem narodil. 

Úloha přes svoji jednoduchost a statistickou bezcennost vypovídá o dobré 

přípravě v našich, českých, školách. Není proto od věci takovouto úlohu zařadit 

do testovaného souboru a doufat v téměř 100% úspěšnost. 
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4.2.21 Úloha číslo 21 varianta A a číslo 5 varianta B, test ZCH 

Zadání: 

Dokončete tvrzení: Chemický prvek se značkou Cr má název …. 

a) křemík 

b) cín 

c) chrom  * 

d) hořčík 

4.2.21.1 Vyhodnocení odpovědí úlohy 21A a 5B 

Tabulka 64: Souhrnná statistika úlohy 21A a 5B 

 

A B 

Čistá úspěšnost 82,6% 72,5% 

Diskriminace 31,8% 40,9% 

Chlapci-dívky -4,4% +1,5% 

 

Tabulka 65: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 21A 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  15  13,8  1  4,5  5  22,7  -18,2  0,0  27,3  64,8 

B  1  0,9  0  0,0  0  0,0  0,0  0,0  0,0  64,0 

C*  90  82,6  21  95,5  14  63,6  31,8  100  45,5  74,7 

D  1  0,9  0  0,0  1  4,5  -4,5  0,0  9,1  44,0 

 

Tabulka 66: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 5B 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  29  26,6  3  13,6  11  50,0  -36,4  0,0  54,5  64,8 

B  1  0,9  0  0,0  1  4,5  -4,5  0,0  9,1  20,0 

C*  79  72,5  19  86,4  10  45,5  40,9  100  36,4  74,6 

D  0 0,0   0  0,0  0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
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Graf 47: Četnost volby odpovědí, C správně, úloha 21A Graf 48: Četnost volby odpovědí, C správně, úloha 5B 

4.2.21.2 Srovnání a celkové zhodnocení úloh 21A a 5B 

Úloha koncepčně přímo navazující na úlohu předchozí s tím rozdílem, ţe 

prohlubuje potřebné znalosti k jejímu správnému zodpovězení. Má slova jedině 

potvrzují i hodnoty získané ze statistického zpracování. Úspěšnost 82,6 % ve 

variantě A a 72,5 % ve variantě B je lehce nad průměrem, ale u takovéto úlohy se 

to dá přepokládat, i kdyţ tím nechci naznačovat, ţe je enormně lehká. Toto 

tvrzení podkládá i hodnota „diskriminace“, která nabyla ve variantě A 31,8 % a 

ve variantě B dokonce 40,9 %. Takto vysoké hodnoty diskriminace u ne příliš 

těţké úlohy jsou zdůvodnitelné prostě. Kvalitní výběr distraktorů, především 

distraktoru A má za následek toto rapidní zvýšení hodnot „diskriminace“. 

Distraktor A je totiţ záměrně volen jako velmi podobně vypadající k chemické 

značce Cr, tedy „křemík“. To bychom sice mohli hodnotit jako pokus zmást 

řešitele, ale není tomu tak, jelikoţ se jedná o základní a běţné znalosti 

chemických značek. 

Úloha dokáţe perfektně rozlišit řešitele, kteří mají chemii nastudovanou a řešitele, 

kteří pouze odhadují správné odpovědi dedukcí ze zadání a moţných správných 

odpovědí. Tato úloha je, myslím, velmi vhodnou pro další testování. 
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4.2.22 Úloha číslo 22 varianta A a číslo 4 varianta B, test ZCH 

Zadání:  

Ze které suroviny se vyrábí petrolej? 

a) uhlí 

b) zemního plynu 

c) benzínu 

d) ropy  * 

4.2.22.1 Vyhodnocení odpovědí úlohy 22A a 4B 

Tabulka 67: Souhrnná statistika úlohy 22A a 4B 

 

A B 

Čistá úspěšnost 72,5% 82,6% 

Diskriminace 54,5% 22,7% 

Chlapci-dívky +9,0% +3,2% 

 

Tabulka 68: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 22A 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

B  13  11,9  0  0,0  7  31,8  -31,8  0,0  27,3  60,9 

C  14  12,8  0  0,0  3  13,6  -13,6  0,0  0,0  68,0 

D*  79  72,5  22  100  10  45,5  54,5  100  54,5  75,8 

 

Tabulka 69: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 4B 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

B  7  6,4  0  0,0  3  13,6  -13,6  0,0  18,2  59,4 

C  12  11,0  2  9,1  4  18,2  -9,1  9,1  18,2  64,0 

D*  90  82,6  20  90,9  15  68,2  22,7  90,9  63,6  73,4 
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Graf 49: Četnost volby odpovědí, D správně, úloha 22A Graf 50: Četnost volby odpovědí, D správně, úloha 4B 

4.2.22.2 Srovnání a celkové zhodnocení úloh 22A a 4B 

U této úlohy jiţ začíná být velmi znatelné, ţe se dostáváme k začátku testu B, tím 

se také dá vysvětlit rostoucí tendence hodnot „úspěšnosti“ ve variantách B a 

sniţující se tendence u varianty A. Jinak se dá říci, ţe úloha je přímo spojena se 

znalostmi „pro běţné pouţití“ a zároveň v dnešní době se rozvíjejícím tématem 

environmentální výchovy, které se do školních vzdělávacích programů začleňuje 

aţ v posledních několika letech. Tendence, které jsem popsal ve srovnání výše, 

odpovídají i hodnotám diskriminace, kde došlo k navýšení rozdílu mezi 

hodnotami z varianty A a B. Rozdíl byl dokonce velmi vysokých 31,8 %, ve 

prospěch varianty A, coţ je jiţ velmi hodnotné zjištění. Toto napovídá o vyšší 

obtíţnosti úloh pro řešitele v závislosti na tom, jak daleko od počátku testu je 

konkrétní úloha. Samozřejmě se náročnost zvyšuje od počátku testu k jeho konci. 

Úloha jasně demonstruje, ţe jako úloha 22 je schopna výrazně rozlišit řešitele 

„lepší“ od „horších“, coţ je velmi kladná schopnost, ale v tomto případě se dá 

přičíst především postavení úlohy ke konci. Doporučil bych ji jako úlohu velmi 

kvalitně provázanou s tématy environmentální výchovy a běţným ţivotem. 
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4.2.23 Úloha číslo 23 varianta A a číslo 3 varianta B, test ZCH 

Zadání: 

Který chemický prvek se vyuţívá na výrobu přípravku pro dezinfekci vody 

v bazénech? 

a) jod 

b) chlor  * 

c) vodík 

d) uhlík 

4.2.23.1 Vyhodnocení odpovědí úlohy 23A a 3B 

Tabulka 70: Souhrnná statistika úlohy 23A a 3B 

 

A B 

Čistá úspěšnost 97,2% 99,1% 

Diskriminace 4,5% 4,5% 

Chlapci-dívky +0,9% +1,6% 

 

Tabulka 71: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 23A 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  2  1,8  0  0,0  0  0,0  0,0  0,0  0,0  66,0 

B*  106  97,2  22  100  21  95,5  4,5  100  90,9  72,9 

C  1  0,9  0  0,0  1  4,5  -4,5  0,0  9,1  44,0 

D  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

 

Tabulka 72: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 3B 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

B*  108  99,1  22  100  21  95,5  4,5  100  90,9  72,0 

C  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

D  1  0,9  0  0,0  1  4,5  -4,5  0,0  9,1  20,0 
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Graf 51: Četnost volby odpovědí, B správně, úloha 23A Graf 52: Četnost volby odpovědí, B správně, úloha 3B 

4.2.23.2 Srovnání a celkové zhodnocení úloh 23A a 3B 

Kaţdý řešitel byl někdy na plovárně. Ne přírodní, ale v klasickém bazénu jako je 

v Praze v Podolí, kde cítíte chlor ještě dlouho před tím, neţ vlezete do vody. 

Kaţdé malé dítě je zvědavé „co to tady tak páchne“ a rodiče vţdy říkají „to je 

chlor“. Spousta řešitelů má doma, na chatě u babičky nebo u strýčka bazén, který 

je potřeba čistit a to je to samé. Hodnoty „úspěšnosti“ tato tvrzení také velmi 

výrazně podtrhují. 99,1 % a 97,2 % jsou hodnoty tak vysoké, ţe jakékoliv další 

srovnání je zbytečné a dala by se tato znalost povaţovat za tak obecnou, ţe by se 

snad nemusela ani vyučovat. Je to pozoruhodný příklad samovolného a 

záţitkového učení dohromady a to i v situaci, je-li někdo alergický na chlor. 

Úloha je perfektně umístěn a na začátku varianty B a na konci varianty A. Tím by 

se dalo říci, ţe je na jednu stranu „na rozjezd (motivační úloha)“ a na druhou 

stranu „na odpočinek“. Tato úloha je pro toto velmi dobře vymyšlena a není 

důvod, i přes statistickou neuţitečnost, ji nepouţít. 
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4.2.24 Úloha číslo 24 varianta A a číslo 2 varianta B, test ZCH 

Zadání: 

Chemickou reakcí sodíku s vodou vzniká sloučenina X a vodík podle chemické 

rovnice: 2Na + 2H2O → 2X + H2. Jak se nazývá sloučenina X? 

a) oxid sodný 

b) hydroxid sodný  * 

c) voda 

d) kyslík 

4.2.24.1 Vyhodnocení odpovědí úlohy 24A a 2B 

Tabulka 73: Souhrnná statistika úlohy 24A a 2B 

 

A B 

Čistá úspěšnost 56,0% 60,6% 

Diskriminace 59,1% 40,9% 

Chlapci-dívky -0,7% +14,2% 

 

Tabulka 74: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 24A 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  45  41,3  3  13,6  13  59,1  -45,5  0,0  45,5  69,0 

B*  61  56,0  19  86,4  6  27,3  59,1  100  27,3  76,3 

C  1  0,9  0  0,0  1  4,5  -4,5  0,0  9,1  52,0 

D  1  0,9  0  0,0  1  4,5  -4,5  0,0  9,1  44,0 

 

Tabulka 75: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 2B 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  41  37,6  2  9,1  11  50,0  -40,9  0,0  81,8  64,8 

B*  66  60,6  20  90,9  11  50,0  40,9  100  18,2  75,8 

C  2  1,8  0  0,0  0  0,0  0,0  0,0  0,0  66,0 

D  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
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Graf 53: Četnost volby odpovědí, B správně, úloha 24A Graf 54: Četnost volby odpovědí, B správně, úloha 2B 

4.2.24.2 Srovnání a celkové zhodnocení úloh 24A a 2B 

Tato úloha má jednu velkou přednost, co se týče moţností jak ji řešit. První 

variantou jak řešit tuto úlohu je mít ji naučenou nazpaměť. Dále je moţno řešit ji 

naučením obecných reakcí a aplikací obecných znalostí na konkrétní případ. Za 

třetí je to prostá logická úvaha: „vpravo máme dva sodíky, čtyři vodíky a dva 

kyslíky; vlevo máme pouze dva vodíky a dvě X; z toho vyplývá ţe X se musí 

skládat z jednoho sodíku, jednoho kyslíku a jednoho vodíku, coţ je tedy NaOH“. 

Kdyţ porovnáme řešení, tak je pochopitelné, proč měli chlapci z varianty B tak 

vysokou úspěšnost. Chlapci mají jak známo lepší logické uvaţování a proto i lepší 

výsledky v této úloze, variantě B. Stejně tak je vidět, ţe chlapci nedokáţou udrţet 

soustředěnost aţ do konce testu a dívky ve variantě A lehce vedou v úspěšnosti. 

Hodnoty „úspěšnosti“ jsou v mezích pro standardizovanou úlohu. Diskriminace je 

podle očekávání niţší u varianty B, ale i tak obě hodnoty překonaly 40 %, coţ 

tuto úlohu dělá reliabilní. 

Úloha velmi vhodná na aplikaci obecných znalostí nebo na jednoduchou logickou 

úvahu se v testu nikde jinde nevyskytovala a i tím bych tuto úlohu hodnotil velmi 

kladně, především z důvodů většího mnoţství moţností řešení. Spíše by se však 

hodila do první poloviny testu, aby na ni měli řešitelé ještě „čerstvý mozek“. 
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4.2.25 Úloha číslo 25 varianta A a číslo 1 varianta B, test ZCH 

Zadání: 

Která z následujících látek působí jako ţíravina? 

a) NaCl 

b) H2O 

c) KOH * 

d) C 

4.2.25.1 Vyhodnocení odpovědí úlohy 25A a 1B 

Tabulka 76: Souhrnná statistika úlohy 25A a 1B 

 

A B 

Čistá úspěšnost 64,2% 67,9% 

Diskriminace 36,4% 59,1% 

Chlapci-dívky -7,2% -13,4% 

 

Tabulka 77: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 25A 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. 

(%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  36  33,0  3  13,6  11  0,0  -36,4  0,0  54,5  66,4 

B  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

C*  70  64,2  19  86,4  11  50,0  36,4  100  45,5  75,5 

D  3  2,8  0  0,0  0  0,0  0,0 0,0   0,0  76,0 

 

Tabulka 78: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 1B 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. 

(%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  29  26,6  2  9,1  12  54,5  -45,5  90,1  45,5  62,8 

B  1  0,9  0  0,0  1  4,5  -4,5  0,0  9,1  20,0 

C*  74  67,9  20  90,9  7  31,8  59,1  90,9  45,5  75,8 

D  3  2,8  0  0,0  1  4,5  -4,5  0,0  0,0  69,3 
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Graf 55: Četnost volby odpovědí, C správně, úloha 25A Graf 56: Četnost volby odpovědí, C správně, úloha 1B 

4.2.25.2 Srovnání a celkové zhodnocení úloh 25A a 1B 

Rozloţení odpovědí bylo dobré, ale nastal pravděpodobně jeden malý problém. U 

soli kuchyňské ţáci učí, ţe má hygroskopické účinky a to samé se učí například u 

kyseliny sírové. To můţe být pro řešitele matoucí, neboť si nemusí uvědomit a 

pochopit, ţe se jedná o schopnost odjímat vodu a nikoliv o ţíravost. Jinak ze 

statistického hlediska úloha splnila limity pro kvalitní úlohu a to nejen hodnotami 

„úspěšnosti“ přes 60 %, ale především ve variantě B i vysoké hodnoty 

diskriminace, tedy rozlišení řešitelů mezi sebou. Nejlepšími řešiteli byly dívky 

řešící variantu B, coţ by mohlo vyplývat z vyšší pozornosti při výuce a lepší 

paměti, která dokáţe propojovat pojmy s fakty. 

Úloha je velmi dobře poloţená, moţná aţ příliš jednoduché jsou diskriminanty B 

a D, i kdyţ i u vody jeden řešitel zatrhl, ţe je ţíravá. Úlohu bych uvítal 

s drobnými avšak ne zcela nutnými úpravami pro další testování. 
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5 Analýzy souborů testových úloh KČT – Kritické čtení – Poradna 

správné výţivy a ţivotosprávy, varianta A a B 

Varianta A i varianta B souboru úloh kritické čtení obsahovala 1 stejnou komplexní 

úlohu tvořenou 8 podúlohami v inverzním postavení, tj. úloha, která byl ve variantě A 

zařazena jako první byla ve variantě B zařazena jako osmá. Kaţdá úloha byla 

hodnocena 1 bodem. Maximální moţný bodový zisk byl 8 bodů. 

Postup dodrţený pro analýzu statistických výsledků:  

1. znění úlohy a označení místa zařazení úlohy do souboru úloh 

2. vyhodnocení úlohy v obou variantách (souhrnné statistické tabulky, tabulky 

úspěšnosti v jednotlivých alternativách a grafy četnosti jejich volby) 

3. srovnání a didaktické zhodnocení získaných statistických výsledků včetně 

doporučení eventuelních úprav 

4. kaţdé správné řešení je označeno hvězdičkou, pokud není uvedeno jinak 
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5.1 Text k úlohám souboru testových úloh KČT – Kritické čtení – Poradna 

správné výţivy a ţivotosprávy, varianta A a B 

 

Minerály mají velký podíl na správném vyuţití vitamínů a na rozdíl od nich se 

neničí vařením. K ţivotu je jich nutných 18, nejdůleţitější z nich jsou:  

Vápník: Můţeme ho získat z kefíru, jogurtu a jiných nesterilizovaných mléčných 

produktů, dále je hodně vápníku v máku, paţitce, lískových oříškách, sóji a petrţelové nati. 

Povzbuzuje nervovou, svalovou a srdeční činnost. Má také důleţitou úlohu při sráţlivosti 

krve. Při jeho nedostatku dochází k odvápňování kostí, křečím ve svalech a zácpě.  

Hořčík: Nalezneme ho především v lískových oříškách a v listové zelenině. Zabraňuje 

kornatění tepen a zvyšování hladiny cholesterolu v krvi. Jeho nedostatek se můţe projevit 

nočním pomočováním u dětí, chvěním rukou a také tvorbou ledvinových kamenů.  

Ţelezo: Nejvíce ţeleza obsahují meruňky, vejce, ořechy a dýňová jádra. Jeho nedostatek 

má za následek chudokrevnost, můţe se projevovat lámavostí nehtů. K jeho vstřebávání je 

nutná měď. Cukr a bílá mouka sniţují vstřebávání ţeleza.  

Draslík: Je obsaţen nejvíce v banánech, šťávě z rajčat, hroznech a obilných klíčcích. Je 

přirozeným diuretikem, sniţuje vysoký krevní tlak a podílí se při rozkladu glukózy. Jeho 

nedostatek způsobuje nespavost, člověk je unavený a špatně tráví.  

Měď: Zdrojem mědi je ţitná mouka, obilné klíčky, kvasnice, neloupaná rýţe, mrkev, 

brambory, hrozny, maliny, švestky, jahody, ostruţiny. Naše tělo potřebuje měď při syntéze 

hemoglobinu. Její nedostatek můţe způsobit těţkou anémii.  

Jod: Nalezneme jej v bramborách, mrkvi, hroznech, černém rybízu, hruškách. Je nezbytný 

pro správnou činnost štítné ţlázy. Nedostatek jódu napomáhá vzniku akné a dává větší 

předpoklad srdeční mrtvice.  

Zinek: Můţeme jej získat zejména z dýňových jader, ořechů, zelené listové zeleniny, 

cibule. Je velice důleţitý při hojení ran po úrazech či operacích. Zinek také brzdí ztrátu 

sluchu. Nedostatek se projevuje bílými skvrnami na nehtech.  

Selen: Je obsaţen ve vejcích, obilných klíčcích, brokolici, rajčatech, fazolích a celozrnném 

pečivu. Selen „spolupracuje“ se zinkem a má vliv na srdeční nemoci. Zabraňuje také 

tvoření lupů.  
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5.2 Analýza souboru testových úloh KČT – Kritické čtení – Poradna správné 

výţivy a ţivotosprávy, varianta A a B 

5.2.1 Souhrnné statistické charakteristiky 

Tabulka 79:Souhrnné statistiky testu KČT varianta A a varianta B 

 

A B 

Počet účastníků 135 135 

Počet chlapců 66 59 

Počet dívek 69 76 

Rozdíl průměrné úspěšnosti chlapců a 

dívek 
+1,7% -1,1% 

Počet úloh 8 8 

   Čistá úspěšnost 96,9% 97,9% 

Korig. úspěšnost 96,9% 97,9% 

Hrubá úspěšnost 96,9% 97,9% 

Průměrné skóre 7,7 7,8 

Medián skóre 8,0 8,0 

   Max. moţné skóre 8,0 8,0 

Max. dosaţené skóre 8,0 8,0 

Min. moţné skóre 0,0 0,0 

Min. dosaţené skóre 0,0 0,0 

Směr. odchylka skóre 1,1 0,9 

   Průměrná vynechanost 0,0% 0,0% 

Průměrná nečtenost 0,0% 0,0% 

Průměrná diskriminace 15,7% 10,6% 

   Cronbachovo alfa 0,912 0,884 

KR-20 0,913 0,886 
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5.2.1.1 Histogram skóre 

Graf uvádí počty účastníků v jednotlivých pásmech podle skóre. Z histogramu je 

zřejmé, ţe nejvíce účastníků řešilo správně 8 úloh. Maximální moţné dosaţené 

skóre bylo 8. Nejlepší řešitelé dosáhli na maximální skóre a naopak nejhorší 

nedosáhli ani jedné správně vyřešené úlohy a to v obou variantách. 

 

  

Graf 57: Histogram skóre testu KČT varianta A 

 

Graf 58: Histogram skóre testu KČT varianta B 

 

 

5.2.1.1.1 Srovnání histogramů skóre variant A a B 

Ve variantě A i B je jasně vidět, ţe řešitelé měli velmi dobrý výkon, 

s minimálním počtem 0 bodů, coţ ale spíše připisuji ignoraci zadání testu a 

„frajeření“ nějakého z chlapců. Jinak je patrné, ţe převáţná většina řešila test 

velmi úspěšně. 
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5.2.1.2 Analýza rozdílů mezi pohlavími 

5.2.1.2.1 Rozloţení skóre 

Graf ukazuje počty chlapců a dívek v jednotlivých pásmech podle dosaţeného 

skóre. 

 

  

Graf 59: Rozloţení skóre chlapců a děvčat testu KČT 

varianta A 

 

Graf 60: Rozloţení skóre chlapců a děvčat testu KČT 

varianta B 

 

 

5.2.1.2.1.1 Srovnání rozloţení skóre varianty A a B 

Ze srovnání obou vyplývá, ţe jak chlapci, tak dívky byli velmi úspěšní při 

řešení, menší výkyvy ve výkonu měli chlapci. Chlapci řešící variantu A měli 

nejvyšší špičkový výkon. 
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5.2.1.2.2 Rozdíly úspěšnosti 

Graf uvádí u všech úloh průměrných úspěšností chlapců a dívek. Kladné 

hodnoty (sloupeček nahoru) znamenají vyšší úspěšnost chlapců, záporné 

hodnoty (sloupeček dolů) vyšší úspěšnost dívek. Z poměru v grafu je vidět 

nepatrný rozdíl v úspěšnosti mezi chlapci a dívkami. Za směrodatný rozdíl 

bereme hodnoty 5% a vyšší. Chlapci převaţují velmi zřetelně ve variantě A a 

naopak ve variantě B byly výrazně silnější dívky. V tomto případě, kdy jsou 

hodnoty zanedbatelné, tak se dá závěr nalézt i v niţších neţ 5% hodnotách. 

 

5.2.1.2.2.1 Srovnání rozdílů úspěšnosti varianty A a B 

Mezi grafy je znatelný rozdíl v úspěšnosti dívek ve variantě B a nesrovnatelné 

převaha chlapců ve variantě A. Při srovnání mezi grafy a pohlavími byly 

nejúspěšnějšími řešiteli dívky řešící variantu A. 

  

Graf 61: Rozdíly úspěšnosti chlapci – dívky testu  

KČT varianta A 

 

Graf 62: Rozdíly úspěšnosti chlapci – dívky testu  KČT 

varianta B 
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5.3 Analýza konkrétních úloh 

5.3.1 Úloha číslo 1 varianta A a číslo 8 varianta B, test KČT 

Zadání: 

Poraď mi: Pečuji o své nehty, často se mi však lámou a tvoří se na nich bílé 

skvrny. Poraď, prosím, který minerál mi schází. 

a) Zn  * 

b) P 

c) Se 

d) K 

5.3.1.1 Vyhodnocení odpovědí úlohy 1A a 8B 

Tabulka 80: Souhrnná statistika úlohy 1A a 8B 

 

A B 

Čistá úspěšnost 98,5% 98,5% 

Diskriminace 7,4% 7,4% 

Chlapci-dívky -0,1% -3,4% 

 

Tabulka 81: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 1A 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A*  133  98,5  27  100  25  92,6  7,4  100  84,6  98,3 

B  2  1,5  0  0,0  2  7,4  -7,4  0,0  15,4  0,0 

C  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

D  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

 

Tabulka 82: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 8B 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A*  133  98,5  27  100  25  92,6  7,4  100  84,6  98,9 

B  1  0,7  0  0,0  1  3,7  -3,7  0,0  7,7  0,0 

C  1  0,7  0  0,0  1  3,7  -3,7  0,0  7,7  62,5 

D  0  0,0  0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
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Graf 63:  Četnost volby odpovědí, A správně, úloha 1A Graf 64: Četnost volby odpovědí, A správně, úloha 8B 

5.3.1.2 Srovnání a celkové zhodnocení úloh 1A a 8B 

Hodnoty „úspěšnosti“ jsou u této úlohy, jak ve variantě A tak ve variantě B, nejen 

velmi vysoké, ale i shodné a to 98,5 %. Tuto úspěšnost připisuji jednoznačnosti 

pomocného textu, kde je doslova u zinku napsáno: „nedostatek se projevuje 

bílými skvrnami na nehtech“. I přes takto evidentní nápovědu odpověděli 4 

řešitelé z celkového počtu chybně. Z tohoto zjištění jasně vyplývá, ţe i úlohy 

relativně jednoduché, nejsou „pro všechny“. Jasným cílem této úlohy je rozšířit 

obzory řešitelům formou didaktického testu. Shodné hodnoty „diskriminace“ sice 

ve srovnání s jakoukoliv úlohou testu ZCH nejsou vysoké, ale i tak jsou 

uspokojivé. Je z nich patrné, ţe ne kaţdý řešitel je natolik nadaný, aby vyřešil i 

velmi lehkou úlohu. Dalo by se téţ spekulovat o laxním přístupu, ale pro to 

nemám relevantní podklady. Při porovnání si vedly nejlépe řešitelky varianty B a 

to dokonce o celých 3,4 %. 

Úloha je kvalitně konstruovaná, moţná aţ příliš lehký vodící text měl za následek 

vysokou úspěšnost a nízkou diskriminaci, ale v tomto testu šlo spíše o poučení 

neţ o rozlišení řešitelů a známkování, takţe bych úlohu poslal do ostrého provozu 

bez diskuze.  
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5.3.2 Úloha číslo 2 varianta A a číslo 7 varianta B, test KČT 

Zadání: 

Poraď mi: Mojí babičce řekl lékař, ţe se jí odvápňují kosti. Babička trpí sklerózou a 

zapomněla, co jí lékař doporučil k uţívání. 

a) I 

b) Fe 

c) Ca  * 

d) Cu 

5.3.2.1 Vyhodnocení odpovědí úlohy 2A a 7B 

Tabulka 83: Souhrnná statistika úlohy 2A a 7B 

 

A B 

Čistá úspěšnost 96,3% 97,8% 

Diskriminace 18,5% 11,1% 

Chlapci-dívky +4,3% +0,9% 

 

Tabulka 84: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 2A 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  1  0,7  0  0,0  1  3,7  -3,7  0,0  7,7  87,5 

B  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

C*  130  96,3  27  100  22  81,5  18,5  100  61,5  98,6 

D  4  3,0  0 0,0   4  14,8  -14,8  0,0  30,8  43,8 

 

Tabulka 85: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 7B 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

B  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

C*  132  97,8  27  100  24  88,9  11,1  100  76,9  98,8 

D  3  2,2  0  0,0  3  11,1  -11,1  0,0  23,1  58,3 
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Graf 65: Četnost volby odpovědí, C správně, úloha 2A Graf 66: Četnost volby odpovědí, C správně, úloha 7B 

5.3.2.2 Srovnání a celkové zhodnocení úloh 2A a 7B 

I přes vysoké hodnoty úspěšnosti, konkrétně 96,3 % ve variantě A a 97,8 % ve 

variantě B, si oproti předchozí úloze velmi polepšili hodnoty „diskriminace“. Obě 

hodnoty se dostaly přes 10 % a ve variantě A byla diskriminace dokonce celých 

18,5 %, coţ je na test na bázi kritického čtení relativně vysoká hodnota. Této 

hodnoty ovšem nebylo dosaţeno obtíţností úlohy, ale geniální volbou distraktoru 

D. Volby značky mědi (Cu), jako velmi podobné značce vápníku (Ca), mi přišlo 

velmi kvalitní. Dokazuje to totiţ, ţe řešitelé dokáţou pracovat s textem, ale 

nemusím mít nutně perfektní znalosti chemie. V této úloze byli obecně nejlepší 

chlapci řešící variantu A a to rozdílem 4,3 %, coţ je hodnota pomalu se blíţící 

našim směrodatným 5 %, které jsem na začátku vytýčil, samozřejmě s poznámkou 

pro tento test, ţe bereme v úvahu i menší hodnoty s ohledem na stavbu úlohy. 

Úloha je velmi vhodná nejen pro rozvíjení klíčových kompetencí a znalostí, ale i 

pro osvěţení znalostí periodické tabulka prvků. Další testování jiţ není nutné a 

tato úloha můţe být pouţita v reálném provozu. 
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5.3.3 Úloha číslo 3 varianta A a číslo 6 varianta B, test KČT 

Zadání: 

Poraď mi: Můj mladší bratr stále trpí nočním pomočováním. Většinou je noční 

pomočování způsobeno nějakým psychickým problémem, ale můj bratr psychické 

problémy nemá. Poraď mi prosím, který minerál mu schází. 

a) Zn 

b) Fe 

c) P 

d) Mg  * 

5.3.3.1 Vyhodnocení odpovědí úlohy 3A a 6B 

Tabulka 86: Souhrnná statistika úlohy 3A a 6B 

 

A B 

Čistá úspěšnost 97,0% 97,0% 

Diskriminace 14,8% 14,8% 

Chlapci-dívky -0,1% +2,3% 

 

Tabulka 87: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 3A 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

B  1  0,7  0  0,0  1  3,7  -3,7  0,0  7,7  50,0 

C  3  2,2  0  0,0  3  11,1  -11,1  0,0  23,1  29,2 

D*  131  97,0  27  100  23  85,2  14,8  100  69,2  98,8 

 

Tabulka 88: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 6B 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  0  0  0  0,0  0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

B  2  1,5  0  0,0  2  7,4  -7,4  0,0  15,4  56,3 

C  2  1,5  0  0,0  2  7,4  -7,4  0,0  15,4  43,8 

D*  131  97,0  27  100  23  85,2  14,8  100  69,2  99,3 
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Graf 67: Četnost volby odpovědí, D správně, úloha 3A Graf 68: Četnost volby odpovědí, D správně, úloha 6B 

5.3.3.2 Srovnání a celkové zhodnocení úloh 3A a 6B 

Vzhledem k jasnosti průvodního textu, cituji: „nedostatek se můţe projevit 

nočním pomočováním“, je s podivem, ţe nebylo dosaţeno 100% úspěšnosti. O to 

je příznivějším výsledkem shodná hodnota „diskriminace“, která dosáhla velmi 

slušných 14,8 %. Opět na této úloze můţeme najít prvky didaktického testu, který 

netestuje, ale učí. V celkovém průměru si nejlépe vedli chlapci řešící variantu B, 

kdyţ o velmi malý rozdíl. Volbu distraktoru C přisuzuji nepozornosti při pročítání 

textu, neboť u textu, který se zabývá fosforem je napsáno, cituji: „má vliv na 

pravidelnost tepu srdce a činnost ledvin“, coţ by sice mohlo být spojováno 

s nočním pomočováním, ale pouze za předpokladu, ţe by v textu nebyly uvedeny 

konkrétní informace o hořčíku a jeho důleţitosti. 

Úloha je velmi dobře koncipována a krom rozvíjení znalostí lehce hraje i na 

nepozornost řešitelů, coţ se v pěti případech i vyplatilo. Do dalšího provozu bych 

jí vřele doporučil. 
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5.3.4 Úloha číslo 4 varianta A a číslo 5 varianta B, test KČT 

Zadání: 

Poraď mi: Puberta je dávno za mnou a já stále trpím na akné. Poraď, prosím, který 

minerál mi schází. 

a) Mg 

b) I  * 

c) Ca 

d) P 

5.3.4.1 Vyhodnocení odpovědí úlohy 4A a 5B 

Tabulka 89: Souhrnná statistika úlohy 4A a 5B 

 

A B 

Čistá úspěšnost 96,3% 97,0% 

Diskriminace 18,5% 14,8% 

Chlapci-dívky +4,3% -0,8% 

 

Tabulka 90: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 4A 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  4  3,0  0  0,0  4  14,8  -14,8  0,0  30,8  25,0 

B*  130  96,3  27  100  22  81,5  18,5  100  69,2  99,1 

C  1  0,7  0  0,0  1  3,7  -3,7  0,0  0,0  87,5 

D  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

 

Tabulka 91: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 5B 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  4  3,0  0  0,0  4  14,8  -14,8  0,0  30,8  43,8 

B*  131  97,0  27  100  23  85,2  14,8  100  69,2  99,5 

C  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

D  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
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Graf 69: Četnost volby odpovědí, B správně, úloha 4A Graf 70: Četnost volby odpovědí, B správně, úloha 5B 

5.3.4.2 Srovnání a celkové zhodnocení úloh 4A a 5B 

V této úloze bylo dosaţeno jedné z nejvyšších hodnot „diskriminace“ z celého 

testu a to konkrétně ve variantě A. Diskriminace 18,5% je jiţ hodnota, která lehce 

napovídá o rozdělení řešitelů na lepší a horší, kdyţ v tomto testu o toto rozlišení 

nijak výrazně nešlo. Úspěšnost pohybující se nad hodnotami 96% je velmi 

vysoká, stejně jako u ostatních úloh tohoto testu. Její hodnota je jasně zapříčiněna 

jednoznačností naučného textu. Při srovnání mezi pohlavími byli jednoznačně 

nejlepšími řešiteli chlapci řešící variantu A, a to dokonce o 4,3%, coţ je hodnota 

blíţící se k směrodatné hodnotě 5% stanovené pro tento test. 

Úloha odpovídá stylu celého testu a zamýšleným cílům, mezi které rozhodně patří 

práce s textem a pochopení. Do dalšího pouţívání bych jí směle doporučil. 
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5.3.5 Úloha číslo 5 varianta A a číslo 4 varianta B, test KČT 

Zadání: 

Poraď mi: Moje matka se snaţí dodrţovat všechny zásady správné výţivy, přesto se 

jí často tvoří ledvinové kameny a trpí třesem v rukou. Poraď, prosím, který minerál 

jí schází. 

a) Mg  * 

b) P 

c) I 

d) Zn 

5.3.5.1 Vyhodnocení odpovědí úlohy 5A a 4B 

Tabulka 92: Souhrnná statistika úlohy 5A a 4B 

 

A B 

Čistá úspěšnost 93,3% 96,3% 

Diskriminace 33,3% 18,5% 

Chlapci-dívky +1,2% -2,5% 

 

Tabulka 93: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 5A 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A*  126  93,3  27  100  18  66,7  33,3  100  30,8  99,5 

B  7  5,2  0  0,0  7  25,9  -25,9  0,0  53,8  57,1 

C  2  1,5  0  0,0  2  7,4  -7,4  0,0  15,4  68,8 

D  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

 

Tabulka 94: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 4B 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A*  130  96,3  27  0,0  22  81,5  18,5  100  61,5  99,4 

B  4  3,0  0  100  4  14,8  -14,8  0,0  30,8  59,4 

C  1  0,7  0  0,0  1  3,7  -3,7  0,0  7,7  50,0 

D  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
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Graf 71: Četnost volby odpovědí, A správně, úloha 5A Graf 72: Četnost volby odpovědí, A správně, úloha 4B 

5.3.5.2 Srovnání a celkové zhodnocení úloh 5A a 4B 

Podobně jako u úlohy 3A/6B je zde patrné, ţe ti, kteří volili distraktor B nebyli 

dostatečně trpěliví čtenáři s dobrou pamětí. U fosforu je sice napsáno, ţe je dobrý 

na ledviny, ale pouze u hořčíku je poznámka o ledvinových kamenech. Ve 

výsledku, ale tato úloha dopadla statistiky velice dobře, jelikoţ hodnota 

diskriminace u varianty A dosáhla dokonce na 33,3%, coţ je takzvaný top celého 

testu. Takto vysoká hodnota je zapříčiněna především vysokou volbou distraktoru 

B, čili fosforu. S takto vysokou diskriminací koresponduje i hodnota „úspěšnosti“ 

ve variantě A celkově nejniţší v celém testu, konkrétně 93,3%. Nejlépe si vedly 

dívky řešící variantu B a to o 2,5%. 

Úloha zapadá mezi ostatní úlohy celého testu jak konceptem tak i velmi vysokými 

hodnotami úspěšnosti a nízkými hodnotami „diskriminace“. Do dalšího pouţívání 

bych jí doporučil jako součást celku tohoto testu.  
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5.3.6 Úloha číslo 6 varianta A a číslo 3 varianta B, test KČT 

Zadání: 

Poraď mi: Jednou za čas se mi stane, ţe při cvičení v posilovně dostanu křeč do 

nohy. Trenér mi to vţdy rozmasíruje a poradím mi, ţe mám uţívat: 

a) K 

b) P 

c) Ca  * 

d) Se 

5.3.6.1 Vyhodnocení odpovědí úlohy 6A a 3B 

Tabulka 95: Souhrnná statistika úlohy 6A a 3B 

 

A B 

Čistá úspěšnost 98,5% 97,8% 

Diskriminace 7,4% 11,1% 

Chlapci-dívky -0,1% -2,1% 

 

Tabulka 96: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 6A 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  0  0  0  0,0  0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

B  0  0  0  0,0  0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

C*  133  98,5  27  100  25  92,6  7,4  100  84,6  98,3 

D  2  1,5  0  0,0  2  7,5  -7,4  0,0  15,4  0,0 

 

Tabulka 97: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 3B 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  1  0,7 0   0,0  1  3,7  -3,7  0,0  7,7  62,5 

B  1  0,7  0  0,0  1  3,7  -3,7  0,0  7,7  50,0 

C*  132  97,8  27  100  24  88,9  11,1  100  76,9  99,2 

D  1  0,7  0  0,0  1  3,7  -3,7  0,0  7,7  0,0 
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Graf 73: Četnost volby odpovědí, C správně, úloha 6A Graf 74: Četnost volby odpovědí, C správně, úloha 3B 

5.3.6.2 Srovnání a celkové zhodnocení úloh 6A a 3B 

Ani jeden z pouţitých distraktorů neobsahuje zmínku o jakýchkoliv svalových 

křečích. Je tedy podivné, ţe pět řešitelů volilo právě distraktory. V návaznosti na 

volbu distraktorů bych poukázal na očekávané hodnoty „diskriminace“ okolo 

10% a na velmi vysoké hodnoty „úspěšnosti“, konkrétně 97,8 % ve variantě B a 

98,5 % ve variantě A. Nejlépe si při řešení této úlohy počínaly dívky řešící 

variantu B a to o 2,1 %. 

Úloha zapadá do celku testu perfektně. Stejně jako ostatní úlohy se snaţí propojit 

reálný ţivot se vzděláváním v oblasti chemie a správné výţivy. Nevidím potenciál 

v dalším testování, ale v prostém pouţití v ostrém provozu. 

  



89 
 

5.3.7 Úloha číslo 7 varianta A a číslo 2 varianta B, test KČT 

Zadání: 

Poraď mi: Někde jsem četla, ţe musím jíst hodně banánů, hroznů a obilných klíčků, 

abych netrpěla bolestivými větry. Poraď, který minerál pomáhá. 

a) Cu 

b) Se 

c) I 

d) K  * 

5.3.7.1 Vyhodnocení odpovědí úlohy 7A a 2B 

Tabulka 98: Souhrnná statistika úlohy 7A a 2B 

 

A B 

Čistá úspěšnost 97,8% 99,3% 

Diskriminace 11,1% 3,7% 

Chlapci-dívky +1,4% -1,7% 

 

Tabulka 99: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 7A 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

B  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

C  3  2,2  0  0,0  3  11,1  -11,1  0,0  23,1  16,7 

D*  132  97,8  27  100  24  88,9  11,1  100  76,9  98,7 

 

Tabulka 100: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 2B 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

B  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

C  1  0,7  0  0,0  1  3,7  -3,7  0,0,  7,7  0,0 

D*  134  99,3  27  100  26  96,3  3,7  100  92,3  98,6 
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Graf 75: Četnost volby odpovědí, D správně, úloha 7A Graf 76: Četnost volby odpovědí, D správně, úloha 2B 

5.3.7.2 Srovnání a celkové zhodnocení úloh 7A a 2B 

Na rozdíl od předchozí úlohy byla u všech distraktorů jistá pravděpodobnost na 

výběr. Bylo to zapříčiněno tím, ţe jak u mědi, selenu i jodu je uvedeno, ţe se 

vyskytuje v alespoň jedné potravině shodné s potravinami uvedenými u správné 

odpovědi, tedy draslíku. I přesto však odpovědělo ve variantě A správně 97,8 % 

řešitelů a ve variantě B dokonce 99,3 % řešitelů, z čehoţ vyplývá, ţe se v řešení 

varianty B spletl pouze jeden řešitel. K těmto hodnotám jsou i odpovídající 

hodnoty „diskriminace“ kde varianta A měla diskriminaci 11,1 % a varianta B 

pouhých 3,7 %. Při řešení této úlohy byly nejlepší, i kdyţ pouze o málo, dívky 

řešící variantu B. 

Úlohu bych doporučil, ale zároveň bych navrhl malou změnu ve formulaci zadání, 

kde se vyskytuje přílišné mnoţství zdrojů draslíku a to velmi ulehčuje výběr 

odpovědi. V celku ale tato úloha drţí směr testu a nijak se neodchyluje od jeho 

záměrů.  
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5.3.8 Úloha číslo 8 varianta A a číslo 1 varianta B, test KČT 

Zadání: 

Poraď mi: Můj otec má lupy. Šampony proti lupům mu nepomáhají. Poraď, prosím, 

který minerál mu schází. 

a) Fe 

b) Se  * 

c) Mg 

d) K 

5.3.8.1 Vyhodnocení odpovědí úlohy 8A a 1B 

Tabulka 101: Souhrnná statistika úlohy 8A a 1B 

 

A B 

Čistá úspěšnost 97,0% 99,3% 

Diskriminace 14,8% 3,7% 

Chlapci-dívky +2,8% -1,7% 

 

Tabulka 102: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 8A 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  3  2,2  0  0,0  3  11,1  -11,1  0,0  23,1  16,7 

B*  131  97,0  27  100  23  85,2  14,8  100  69,2  99,0 

C  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

D  1  0,7  0  0,0  1  3,7  -3,7  0,0  7,7  50,0 

 

Tabulka 103: Úspěšnost podle schopností řešitelů, úloha 1B 

  Celkem Nejlepší Nejhorší Rozdíl Skupiny (%) Celková 

úsp. (%)   počet % počet % počet % % 1/10 10/10 

A  1  0,7  0  0,0  1  3,7  -3,7  0,0  7,7  0,0 

B*  134  99,3  27  100  26  96,3  3,7  100  92,3  98,6 

C  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

D  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

 

  



92 
 

 
 

 
 

Graf 77: Četnost volby odpovědí, B správně, úloha 8A Graf 78: Četnost volby odpovědí, B správně, úloha 1B 

5.3.8.2 Srovnání a celkové zhodnocení úloh 8A a 1B 

Úspěšností 97,0 % pro variantu A a 99,3 % pro variantu B tato úloha ţádným 

způsobem nevybočuje z celého testu. Volba distraktorů nebyla špatně provedena, 

ale komentáře k jednotlivým minerálům velmi usnadnily rozhodování při výběru 

odpovědi. Tomu také nasvědčují hodnoty „diskriminace“ 3,7 % ve variantě B, ale 

velmi zajímavá je hodnota 14,8 % u varianty A, coţ bylo zapříčiněno častější 

volbou distraktoru A neţ ve variantě B. Nejlepšími řešiteli této úlohy byli chlapci 

řešící variantu A a to konkrétně o 2,8 %. 

Úloha je velmi dobře poloţená a rozvíjí všechny vytyčené cíle, ale bylo by moţná 

vhodnější zaměřit se na formulaci jednotlivých textů u minerálních látek. Další 

testování této úlohy je bezpředmětné a navrhuji jí do ostrého provozu. 
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6 Závěr 

Tématem diplomové práce byla problematika evaluace v chemii na základní a střední 

škole. V průběhu let 2005 – 2008 vznikly v rámci řešení systémového projektu 

KVALITA I ESF na CERMATu soubory testů pro vnitřní evaluaci základních a středních 

škol ze 14 všeobecně vzdělávacích předmětů. V přírodovědných předmětech byly pro 

chemii vytvořeny 3 testy pro základní a 3 testy pro střední školu s tím, ţe testy z chemie 

pro základní školu je moţné pouţít i na školách středních a to v úvodu výuky chemie jako 

opakovací, zjišťující i motivační.  

Konkrétně byla práce věnována analýze  

1. souboru testových úloh nesoucí pracovní označení „Základy chemie“, který se 

skládal z 25 úloh s moţností výběru právě jedné odpovědi ze čtyř navrţených 

alternativ. Test řešilo celkem 218 ţáků (109 variantu A, 109 variantu B). Ve vzorku 

bylo 90 chlapců (45 varianta A, 45 varianta B) a 128 dívek (64 varianta A, 64 

varianta B). Testování proběhlo na základních školách a v niţších ročnících 

víceletých gymnázií v celé České republice. Souhrnně úspěšnějšími řešiteli byli 

chlapci, jejichţ průměrná úspěšnost byla v obou variantách vyšší neţ u dívek. 

Maximální moţné skóre a zároveň nejvyšší dosaţené skóre bylo 25 bodů. Nejniţší 

moţné skóre bylo 0 bodů, avšak všichni řešitelé toto minimum překonali. Ve 

variantě A bylo minimální dosaţené skóre 11 bodů a ve variantě B 5 bodů. 

Schopností rozlišit se test zařadil k testům průměrným a to s hodnotami 36,4% ve 

variantě A a 38,2% ve variantě B. Z hlediska reliability testu bylo dosaţeno hodnot, 

jak Cronbachova alfa, tak KR-20 nad hodnotu 0,6, coţ značí velmi přesný a 

spolehlivý test. Z didaktické analýzy vyplývá, ţe všechny úlohy ze souboru 

testových úloh „Základy chemie“ jsou vhodné pro zařazení do definitivní verze 

didaktického testu. Zároveň se prokázala důleţitost postavení jednotlivých úloh 

v závislosti na výkon řešitelů v rámci testu a z toho plynoucí i rozdílnost ve 

výsledcích variant.  

2. souboru testových úloh nesoucí pracovní označení Kritické čtení – Poradna správné 

výţivy a ţivotosprávy, který se skládal z komplexní úlohy sloţené z 8 uzavřených 

úloh s výběrem správné odpovědi ze čtyř navrţených. Variantu A řešilo 135 

řešitelů (66 chlapců, 69 dívek), variantu B řešilo 135 řešitelů (59 chlapců, 
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76 dívek). Testování proběhlo na základních školách a v niţších ročnících 

víceletých gymnázií v celé České republice. Úspěšnější v řešení varanty A byli 

chlapci a naopak v řešení varianty B dívky. Nejvyšší moţné skóre bylo 8 bodů, 

nejniţší moţné skóre bylo 0 bodů. Obou těchto hodnot, jak maximálního tak 

minimálního skóre bylo vzorku dosaţeno. Niţší hodnoty měla v tomto testu 

diskriminace, která dosáhla u varianty A 15,7% a u varianty B pouze 10,6%. 

Přesnost a spolehlivost testu je na vynikající úrovni, obě hodnoty (Crombachovo 

alfa i KR-20) byly vyšší neţ 0,88. Tyto vysoké hodnoty vypovídají o dostatečně 

reliabilním testu. Analýza z pohledu didaktiky jasně vyplývá, ţe všechny úlohy ze 

souboru testových úloh „Kritické čtení – Poradna správně výţivy a ţivotosprávy“ 

jsou vhodné pro zařazení do konečné verze didaktického testu. U tohoto testu se 

neprokázala důleţitost postavení úlohy v rámci testu, coţ bylo především 

způsobeno vysokými hodnotami úspěšnosti. 

Na základě provedené analýzy doporučují pro další zařazení do definitivní podoby 

didaktického testu 

1) ze Základů chemie: obě varianty v úplném znění, jen s drobnými 

úpravami navrţenými v analýze. 

2) z Kritického čtení: libovolně jednu z variant (nezávisí na tom, zda A či 

B). S ohledem na to, ţe se prokázala schopnost ţáků i v chemii řešit 

úlohy na kritické čtení a s ohledem na výsledky dosaţené pilotáţním 

šetřením doporučuji tento soubor úloh zařadit jako úvodní (motivační) 

komplexní úlohu spolu s úlohami dalšími. 

Oba testy doporučuji pro vyuţití jak na základních, tak na středních školách. 
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