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Štěpán Macháček (2010): Analýza vybraných zeměpisných testů 

Diplomová práce se zabývá testy a testováním ve výuce zeměpisu. Toto široké mezioborové 
a věčně aktuální téma si diplomant zúžil volbou tří relevantních cílů, na které navazují čtyři 
výzkumné otázky.  

Zvolené cíle (tj. specifikace evaluačních kritérií didaktických zeměpisných testů, jejich využití 
při evaluaci konkrétních vybraných zeměpisných testů a zjišťování způsobu testování ve 
výuce zeměpisu na gymnáziích vč. základních parametrů jejich testů) jasně ovlivnily logickou 
obsahovou strukturu práce a použitou metodologii.  

První polovina práce vychází z obsahového rozboru základní literatury a představuje 
teoretický rámec pro vlastní autorovy analýzy testů a jejich hodnocení, která jsou obsahem 
 druhé části práce. K celkové koncepci diplomové práce nemám proto zásadních připomínek.  

V teoretické části zejména oceňuji uvedení vlastních a v zásadě relevantních příkladů úkolů 
k jednotlivým kategoriím revidované Bloomovy taxonomie a také pojmenování hodnotícího 
kritéria specifického pro zeměpisné testy (tj. zdroje dat). V druhé analytické části práce 
pozitivně hodnotím evaluaci testů podle autorem v úvodu stanovených kritérií, zvláště 
detailní rozbor, resp. hodnocení ilustrativního maturitního testu ze zeměpisu.  

Hodnocení zeměpisných testů z praxe, vedené taktéž podle zvolených kritérií, má určitou 
slabinu. Je na škodě věci, že uvedená konstatování (hodnotící soudy) nejsou doložena 
autorovým detailním rozborem (podle jednotlivých testů a jejich položek). Je zřejmé, že 
autor tento rozbor provedl, ale v práci podrobné podklady pravděpodobně kvůli svému 
rozsahu nejsou uvedeny. Takto nemůžeme ověřit, zda např. uváděný podíl položek podle 
kognitivních procesů je správný, když nevíme, které konkrétní otázky autor do jednotlivých 
kategorií zařadil.  

V kapitole pět, kde autor analyzuje výsledky vlastního dotazníkové šetření, postrádám 
zmínku o tom, že se jednalo o pilotní šetření. V tomto duchu (kdy mj. odpovědělo jen 14 
učitelů) bylo také žádoucí získaná data interpretovat. V závěru práce pak postrádám shrnutí 
slabin výsledků diplomové práce (zejména v analytické části), které vyplývají ze zvolené 
metodiky. 

Autor diplomové práce má stručný a logický písemný projev (nezapře se jeho kombinace 
s matematikou). Zvolená logika výběru a řazení dílčích kapitol vedla k netradiční strukturaci 
ve smyslu rozsahu jednotlivých částí. V důsledku toho rozsah subkapitol je nevyvážený, 
obsah některých z nich je tvořen jen jedním odstavcem. Z mé strany to není výtka, jen 
poznamenávám, že autor tak dal přednost logice před konvencí.  

K formální stránce mám drobné připomínky jiného charakteru: místy se v textu objevují 
stylisticky neobratná vyjádření (např. s. 28 „Dalším kritériem, které může hodnotit kvalitu 
testu, … „. X Dalším kritériem, pomocí kterého můžeme hodnotit ….) a drobné prohřešky 
„korekturního“ charakteru (mj. v názvu RVP není plán ale program).  

Výše uvedené připomínky by však neměly výrazně snížit celkovou hodnotu diplomové práce, 
kterou student vypracoval poměrně samostatně. 

Diplomová práce Štěpána Macháčka splňuje požadavky kladené na tento typ kvalifikační 
práce, a proto ji doporučuji k obhajobě.  

V Praze dne 11. září 2010      
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