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Abstrakt 

Tato práce se zabývá problematikou hodnocení používání didaktických 
zeměpisných testů. Zvolené tři cíle podmínily obsah, strukturu a použitou metodologii 
práce. Hlavním cílem bylo navrhnutí vhodných kritérií pro hodnocení kvality testů 
a následné vyhodnocení kvality vybraných testů. 

Nejprve je po rozboru literatury vytvořen soubor kritérií vhodných k posuzování 
kvality testů. Následně jsou zvolená kritéria použita pro hodnocení vybraných 
zeměpisných testů. Součástí výzkumu je dotazníkové šetření mezi učiteli, které je 
zaměřeno na způsoby testování žáků. 

Odborníci se vyslovují kriticky na adresu pedagogické veřejnosti s ohledem 
na špatný stav testování na školách. Zároveň v současné době vrcholí přípravy nové 
státní maturity a nabízí se otázka, zda navržený ilustrační test maturitní zkoušky 
ze zeměpisu je krokem kupředu. Po provedení analýzy tohoto testu je konstatováno, že 
tento test z hlediska revidované Bloomovy taxonomie převyšuje běžně používané testy, 
které byly hodnoceny v další části práce. Přesto 37,5 % úloh nesplňuje nároky 
z hlediska jednoznačnosti a správnosti zadání. Analýza souboru 23 testů z běžné školní 
praxe dopadla ještě hůře. Provedené dotazníkové šetření ukázalo, že způsoby testování 
jsou na školách velmi podobné. Takže se dá očekávat, že i kvalita testů je na většině 
škol na nízké úrovni. 

I přes množství chyb je nový koncept maturitního testu krokem kupředu, sice 
značně nejistým, leč posun v kvalitě je z výsledné analýzy patrný. 

 
Klíčová slova: didaktické zeměpisné testy, hodnocení testů, kritéria hodnocení testů, 
státní maturita, výuka geografie 

Abstract 

This work aims to use of educational tests in geography. After literature analysis is 
made a set of criteria for quality assessment tests. Subsequently, the selected criteria are 
used to evaluate selected geographical tests. Part of research is a questionnaire survey of 
teachers, which is focused on ways of testing pupils. 

The experts are pushing to critically address the educational community with regard 
to the poor situation of testing in schools. At the same time is currently preparing a new 
state school leaving examination and the question arises whether the proposed 
illustrative test leaving examination of geography is a step forward. After analyzing this 
test, noting that this problem in terms of the revised Bloom's taxonomy higher than 
commonly used tests that were evaluated in the next section. Yet 37.5% of jobs do not 
qualify in terms of clarity and correctness of the award. Analysis of the test group of 23 
normal school practice even harder hit. Conducted survey showed that the methods of 
testing in schools are very similar. So we can expect that the quality of tests is in most 
schools at a low level. 

Despite the number of errors is a new concept of leaving the test step forward, 
although highly uncertain, lies a shift in quality is evident from the final analysis. 

 
Keywords: didactic geographical tests, assessment tests, tests, evaluation criteria, 
the state leaving school examination, teaching geography 
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Úvodní část 

1.1 Úvod 

Ověřování výsledků vzdělávání je podstatnou součástí vzdělávacího procesu 

ve školách na všech úrovních. Slouží jednak jako zpětná vazba pro žáky a učitele, 

jednak jako ověření přidané hodnoty vzdělávání. Umět vytvořit kvalitní didaktický test, 

umět jej vyhodnotit a analyzovat jeho kvalitu, by mělo patřit k profesní výbavě každého 

učitele. Přesto není ani 20 let po pádu komunismu v Česku situace ohledně používání 

didaktických testů uspokojivá. Platí deset let starý názor Chrásky (1999, s. 7), že: „Se 

současným stavem používání didaktických testů však zdaleka nemůžeme být spokojeni. 

V názorech mnohých pedagogů přetrvává značná nedůvěra a skepse vůči testům 

a měření v pedagogice vůbec.“ Tento stav potvrzuje i novější Kohoutkův článek: 

„Nízkou úroveň běžných zkoušek způsobuje často fakt, že většina konstruktérů 

takových testů nemá dostatečné vědomosti a dovednosti z oblasti tvorby didaktických 

testů a neuvědomuje si, jaké parametry musí dobrý didaktický test splňovat“ 

(Kohoutek 2010). Ve snaze přispět ke zlepšení dané situace jsem si proto jako téma 

diplomové práce vybral právě testování. 

Téma testování je však natolik obsáhlé, že výrazně překračuje rozsah diplomové 

práce. Proto jsem se v této práci zaměřil pouze na situaci testování ve výuce geografie 

v běžné školské praxi na gymnáziích v Česku a na hodnocení kvality testů. V rámci 

hodnocení kvality testů jsem provedl analýzu běžných zeměpisných testů používaných 

učiteli v rámci výuky zeměpisu na gymnáziích a návrh didaktického zeměpisného testu 

pro novou státní maturitu. 
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1.2 Cíle a struktura práce 

Prvním cílem je na základě odborné literatury o teorii testování stanovit kritéria, 

která lze využít pro hodnocení kvality didaktického testu a tato kritéria doplnit o kritéria 

specifická pro zeměpisné testy. 

Druhým cílem práce je z hlediska parametrů stanovených v prvním cíli posoudit 

a porovnat vybrané zeměpisné testy. 

Třetím cílem je zjistit způsob a parametry testování v zeměpisu v běžné praxi 

na gymnáziích v Česku. 

Na základě výše zmíněných cílů jsem vytvořil následující výzkumné otázky: 

1) Jaké parametry by měl splňovat kvalitní didaktický test? 

2) Existují parametry specifické pro didaktický zeměpisný test? Pokud ano, jaké 

to jsou? 

3) Mají zeměpisné testy, používané v běžné školní praxi, parametry kvalitního 

didaktického testu? 

4) Je pravdou, že se způsob testování v zeměpisu v běžné praxi na jednotlivých 

školách moc neliší? 

 

Vedlejším personálním cílem této práce je kromě dokončení vysokoškolského 

studia vlastní poznání teorie testování a seznámení s touto problematikou. Protože chci 

pracovat jako učitel na gymnáziu, rád bych využil znalostí z teorie testování 

ke kvalitnímu a objektivnímu používání didaktických testů. 

Celá práce je rozdělena na šest kapitol. První kapitola představuje úvod celé práce, 

vymezení cílů, výzkumných otázek a metodiky. Druhá kapitola obsahuje teoretické 

zázemí k problematice testování, které je čerpáno z odborné literatury. Ve třetí kapitole 

jsem na základě části druhé stanovil kritéria vhodná pro hodnocení kvality didaktických 

testů z běžné školní praxe. Čtvrtá kapitola obsahuje samotnou analýzu vybraných testů. 

V páté kapitole je na základě dotazníkového šetření provedena analýza samotného 

testování z běžné školní praxe. A poslední šestá kapitola obsahuje závěr celé práce 

včetně odpovědí na výzkumné otázky stanovené v první části. 
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1.3 Metodologie diplomové práce 

Teoretická část práce (druhá kapitola) diplomové práce vznikla na základě studia 

odborné literatury a odborných článků tematicky zaměřených na hodnocení a zejména 

pak na testování. Součástí studia literatury bylo i téma revidované Bloomovy 

taxonomie, jejíž využití pro hodnocení kvality testů je dnes už nepostradatelné. Na 

základě studia literatury byla vytvořena třetí kapitola, ve které jsem využil i vlastní 

zkušenosti z čtyřletého učitelského působení na gymnáziu.  

Na základě stanovených kritérií ve třetí kapitole byla provedena analýza vybraných 

testů. Testy byly vybrány s ohledem na běžnou školní praxi a s ohledem 

na připravovanou státní maturitu. Hodnocený didaktický zeměpisný test, který slouží 

jako ilustrační test pro státní maturitu ze zeměpisu je volně k dispozici na webových 

stránkách CERMATu1 (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání). Pro získání 

zeměpisných testů z běžné školní praxe jsem prostřednictvím e-mailové pošty oslovil 

celkem 52 učitelů zeměpisu z náhodně vybraných gymnázií po celém Česku. Žádal 

jsem o čtyři testy z následujících tematických celků: matematická geografie 

a kartografie, fyzická geografie, sociální geografie a regionální geografie. Celkem pět 

z nich mi požadované testy poslalo, rovněž pomocí e-mailu. Někteří učitelé poslali více 

testů, celkem jsem tedy obdržel 23 zeměpisných testů používaných na gymnáziích. 

Všechny získané testy včetně ilustračního testu pro státní maturitu jsou uvedeny 

v příloze. 

Kromě žádosti o zaslání testů byla součástí e-mailu i žádost o vyplnění dotazníku, 

který se týkal způsobu testování žáků v zeměpise. Dotazník jsem vytvořil pomocí 

služby Google docs. Tato služba společnosti Google Inc. umožňuje vytvoření formuláře 

s různými typy otázek, který je posléze umístěn na serveru společnosti a je tedy 

přístupný odkudkoliv pomocí internetu. Autorovi formuláře je poslán odkaz vedoucí 

přímo na formulář. Tento odkaz jsem zaslal učitelům spolu s žádostí o vyplnění 

dotazníku. Vyplňování dotazníku bylo proto anonymní. Z 52 oslovených učitelů tento 

dotazník v průběhu června a července 2010 vyplnilo celkem 14 učitelů. Formulář 

umístěný na serveru bylo po ukončení vyplňování možno stáhnout ve formě tabulky 

(formát MS Excel), ve které byly shrnuty všechny vyplněné údaje. Získané údaje jsem 
                                                 
1 www.novamaturita.cz 
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posléze vyhodnotil podle stanovených kritérií. Z parametrů testování mne zajímala 

četnost testování v průběhu jednoho pololetí školního roku, četnost používání 

vybraných typů testových úloh, délka testů, možnost opravy a kritérium pro klasifikaci 

(zejména stupně výborný a nedostatečný) apod. Celý dotazník je uveden v příloze 

na konci diplomové práce. Analýza testování na základě dotazníkového šetření je 

uvedena v páté kapitole. 

Na základě analýzy testů a samotného testování jsem vypracoval závěr, který je 

předmětem poslední šesté kapitoly. 
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2 Teorie testování 

Jedním z nejdůležitějších aspektů práce učitele patří školní hodnocení. V různých 

průzkumech konaných v Česku i v zahraničí sami učitelé označují školní hodnocení 

za jednu z pěti nejobtížnějších složek pedagogické činnosti (Slavík 1999). Hodnocení 

z hlediska školy a širší společnosti má tří různé funkce – orientační, didaktickou 

a oficiální (Airasian 1991, cit. v Slavík 1999). Cílem orientačního hodnocení je 

poskytnout učiteli rychlou orientaci v sociální atmosféře třídy a přinést informace 

o osobnostech žáků. V případě didaktického hodnocení je cílem zajištění výběru učiva, 

naplánování výuky, poskytnutí zpětné vazby při reflexi a rozřazení žáku do skupin 

podle výkonu pro účely výuky. A konečně cílem oficiálního hodnocení je splnění 

úředních požadavků na oficiální zprávu o prospěchu a chování žáka případně rozřazení 

žáků do skupin pro potřeby výběru pro vyšší stupně školy apod. V této práci se 

zabývám právě oficiálním školním hodnocením, kterému jako podklady slouží testy. 

Test je definován jako zkouška nebo úkol stejný pro všechny testované osoby 

s přesně vymezenými způsoby hodnocení výsledků a jejich číselného vyjadřování 

(Michalička 1969 cit. v Chráska 2007). Obecně přijímané dělení vymezuje tři druhy 

testů – testy schopností, testy osobnosti a testy výkonu. Testy schopnosti jsou určeny 

ke zjištění, jaké předpoklady má daný jedinec pro řešení určitých situací nebo úkolů. 

Testy osobnosti měří kvalitativní rysy osobnosti, například temperament, motivaci, 

charakter apod. Třetím typem jsou testy výkonu, které měří výkon jedince v určité 

oblasti. Do této skupiny testů patří didaktické testy. Tyto testy jsou předmětem této 

diplomové práce. 

Problematikou testů a testování se v českém prostředí zabývá řada autorů, nicméně 

většina z nich navazuje na základní dílo Byčkovského, který uvádí definici didaktického 

testu jako „nástroj systematického zjišťování (měření) výsledků výuky“ (Byčkovský 

1984 cit. v Chráska 2007). Systematičnost v této definici znamená, že „didaktický test 

je navrhován, ověřován, skórován (bodován) a interpretován podle určitých (předem 

stanovených) pravidel“ (Chráska 2007). Právě tato systematičnost odlišuje skutečný 

didaktický test od drtivé většiny běžných testů, které jsme všichni během studia 
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na základní nebo střední škole absolvovali. Nicméně i pro tyto běžné testy používané 

v průběhu výuky platí určitá pravidla a v této práci budu hodnotit právě takovéto testy. 

2.1 Druhy testů 

Klasifikaci testů, kterou navrhl Byčkovský (Byčkovský 1982), přejímají i další 

autoři (viz např. Kalhous 2002, Chráska 1999, Půlpán 1991). Tato klasifikace je 

uvedena v tabulce 1, která znázorňuje kromě typů testů i jednotlivá klasifikační 

hlediska.  

Tabulka 1: Druhy testů 

Klasifika ční hledisko Druhy tesů 

Měřená charakteristika 

výkonu 
Rychlostní Výkonu 

Důkladná příprava 

a ověřování 
Standardizované Kvazistandardizované Netandardizované 

Povaha činnosti Kognitivní Psychomotorické 

Míra specifičnosti učení 

zjišťovaného testem 
Výsledky výuky Studijní předpoklady 

Interpretace výkonu 
Absolutního výkonu 

(ověřující) 
Relativního výkonu (rozlišující) 

Časové zařazení Vstupní Průběžné (formativní) Výstupní (sumativní) 

Tematický obsah Monotematické Polytematické 

Míra objektivity skórování Objektivně skórovatelné Subjektivně skórovatelné 

Zdroj: Chráska (2007) 

Z hlediska měřené charakteristiky výkonu se rozlišují testy rychlostní a testy 

výkonu (někdy též testy úrovně). Rychlostní testy zpravidla obsahují jednoduché úlohy, 

přičemž hodnotícím kritériem je rychlost, např. test rychlosti čtení nebo test rychlosti 

psaní na stroji. Naopak testy výkonu jsou zaměřeny na testování výkonu bez ohledu 

na čas. I tak bývá v praxi stanoven časový limit, který by ale měl být dostačující i pro 

pomalejší žáky. 
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Z hlediska přípravy a ověřování testů se testy dělí na standardizované, 

kvazistandardizované a nestandardizované. Standardizované testy jsou připraveny 

profesionálně a jsou důkladně ověřeny. Součástí výsledků těchto testů jsou 

tzv. standardy neboli testové normy, podle kterých se výsledky hodnotí. Tyto normy 

vznikly během zkušebního testování na patřičně velkém vzorku a podle výsledků byly 

stanoveny zmíněné normy. U nestandardizovaných testů výše zmíněné procesy tvorby 

nebyly provedeny a u testů kvazistandardizovaných byly provedeny jen částečně, 

například v rámci jedné školy mezi paralelními třídami. 

Z hlediska povahy činnosti se testy dělí na testy kognitivní a testy 

psychomotorické. Kognitivní testy měří úroveň poznání, testy psychomotorické jsou 

zaměřeny na zkoumání psychomotorického učení, například test řízení v autoškole. 

Podle míry specifičnosti učení zjišťovaného testem rozlišujeme testy výsledků 

výuky a testy studijních předpokladů. Testy výsledků výuky měří to, co se žáci v dané 

oblasti naučili, kdežto testy studijních předpokladů měří úroveň obecnějších 

charakteristik žáka, které jsou potřebné pro další studium. 

Z hlediska interpretace výkonu dělíme testy na testy rozlišující (též testy relativního 

výkonu) a testy ověřující (též testy absolutního výkonu). U testů normativních se 

výsledek žáka srovnává s celou populací, ke které žák patří. Testy absolutní stanovují 

výsledek na základě pevně stanoveného stupně zvládnutí učiva. Cílem absolutního testu 

je rozhodnout, zda žák zvládl dané učivo či nikoliv. 

Podle časového zařazení rozlišujeme testy vstupní, průběžné (formativní) 

a výstupní (sumativní). Vstupní testy slouží jako měření znalostí, které jsou podstatné 

pro další zvládnutí učiva. Průběžné testy slouží jako hodnocení výuky a ověřují dílčí 

znalosti a dovednosti. Umožňují učiteli optimalizovat učební postupy podle toho, jak 

žáci učivo zvládají. Testy výstupní se píší na konci určitého období nebo po ukončení 

určité části výuky a jsou koncipovány pro ověřování uceleného učiva. 

Z hlediska tematického obsahu dělíme testy na monotematické a polytematické. 

Monotematické testy jsou vytvářeny pro testování jednoho tématu, naopak 

polytematické testy ověřují více témat najednou. 
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Podle míry objektivity skórování rozlišujeme testy objektivně skórovatelné a testy 

subjektivně skórovatelné. Testy objektivně skórovatelné umožňují jednoznačné 

a objektivní rozhodnutí o správnosti řešení. Takovéto testy nemusí nutně opravovat 

tvůrce testu. V dnešní době se čím dál více prosazuje použití výpočetní techniky, což je 

možné pouze v případě objektivně skórovatelných testů. Testy subjektivně skórovatelné 

nemají jednoznačná pravidla pro hodnocení. To je dáno použitím širokých otevřených 

úloh, ve kterých žák sám tvoří odpověď, která může být širší. V některých případech 

může mít taková úloha charakter eseje. 

2.2 Druhy testových položek 

Každý didaktický test se skládá z jednotlivých testových úloh (nebo také položek). 

Testovou úlohou myslím otázku nebo úkol v testu. Kvalita testu závisí hlavně na kvalitě 

jednotlivých testových úloh, proto je potřeba věnovat tvorbě testových úloh velkou 

pozornost 

Chráska (2007) rozděluje testové položky na dvě velké skupiny. A to úlohy 

otevřené a úlohy uzavřené. Otevřené úlohy se dále dělí podle rozsahu odpovědi 

na široké otevřené úlohy a otevřené úlohy se stručnou odpovědí. Uzavřené úlohy se dále 

dělí na úlohy dichotomické, s výběrem odpovědí, přiřazovací a uspořádací. Toto 

rozdělení testových úloh jsem doplnil ještě o další podtypy, které uvádí například 

Škoda, Dokoupil a Hajerová-Müllerová (2010). Ti ještě rozdělují široké otevřené úlohy 

na úlohy nestrukturované a úlohy se strukturou, která navíc může být předem vymezená 

nebo může být daná konvencí. A otevřené stručné úlohy dále dělí na úlohy produkční 

a doplňovací. Toto rozdělení testových úloh přehledně ukazuje schéma č. 1, ve kterém 

jsou navíc barevně odlišeny úlohy objektivně a subjektivně skórovatelné. 
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Obrázek 1: Rozdělení testových úloh podle typu 

 

Zdroj: Škoda, Dokoupil a Hajerová-Müllerová (2010) 

Jedním z kritérií pro hodnocení kvality didaktického testu může být zastoupení 

jednotlivých druhů testových položek. Pokud test obsahuje jen jeden typ testových 

položek, existuje riziko jednostrannosti takového testu, zejména pro typ použitých 

myšlenkových operací při vypracování testu (viz kap. 2.4). Další kritérium vychází 

z použitých testových položek. Každý typ testové položky nabízí určité výhody 

a nevýhody a tedy každý typ má vlastní kritérium, podle kterého lze hodnotit jeho 

kvalitu. Pro uvedené druhy testových položek uvádím kromě charakteristiky a kritérií 

pro použití položky také vlastní příklad zeměpisné otázky, která odpovídá danému typu 

položky. 

Otevřené široké úlohy vyžadují rozsáhlejší odpověď. Velikostí místa určeného 

pro odpověď by měly naznačit rozsah požadované odpovědi. Rovněž je vhodné, aby 

takovéto úlohy měly vymezenou strukturu odpovědi. Nevýhodou širokých otevřených 

úloh je subjektivita hodnocení. Ale tato nevýhoda by neměla vést k tomu, že by se tento 

typ testové položky vůbec nepoužíval. Protože velkou výhodou je možnost testování 

komplexních znalostí v takovém rozsahu, v jakém to další druhy testových položek 
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neumožňují. Navíc subjektivitu hodnocení lze snížit předem danými konkrétními 

a detailními kritérii, podle kterých se bude odpověď hodnotit - takové testy Chráska 

(1999) nazývá kvaziobjektivně skórovatelné. 

Příklad: Vysvětlete proces demografické revoluce (vč. příčin, důsledků, vývoje 

porodnosti a úmrtnosti a ke každé fázi uveďte příklady států, načrtněte diagram). 

Otevřené otázky se stručnou odpovědí vyžadují od žáka stručnou odpověď, 

na kterou však musí sám přijít (na rozdíl od úloh s výběrem odpovědi). Často jde 

o doplnění věty, pojmenování nějakého jevu nebo vyjmenování určitých pojmů. Tento 

typ úlohy vyžaduje přesně a jednoznačně formulované zadání. V opačném případě 

hrozí, že žák na otázku odpoví, ale jinak, než autor testu zamýšlel. 

Příklad: Vyjmenujte tři největší města Latinské Ameriky (podle počtu obyvatel). 

Dichotomické úlohy jsou takové, ve kterých žáci volí mezi dvěma možnostmi. 

Tvrzení musí být jednoznačná a nepříliš dlouhá. Nedoporučuje se používat dvojitého 

záporu a počet správných a nesprávných tvrzení by měl být vyrovnaný. V případě jedné 

dichotomické úlohy existuje vysoká pravděpodobnost, že žák bez znalostí správnou 

odpověď uhodne. Proto je nutné, aby těchto položek bylo v testu dostatečný počet. 

Avšak v literatuře není žádný konkrétní údaj o vhodném počtu dichotomických úloh. 

Odborníci (Byčkovský 1982, Chráska 1999) doporučují v případě úloh s výběrem 

odpovědi použít minimálně čtyři možnosti, mezi kterými se musí žák rozhodnout. 

(viz níže). Tímto opatřením se šance na prosté uhodnutí bez znalostí redukuje na 25 %. 

Tato přijatelná pravděpodobnostní hodnota pro uhodnutí správného řešení se může 

aplikovat i na úlohy dichotomické. U jedné dichotomické úlohy je pravděpodobnost 

uhodnutí správného řešení 50 %. Pokud jsou v testu dvě dichotomické úlohy, pak 

pravděpodobnost uhodnutí obou řešení je 25 % (podle pravidla o násobení 

pravděpodobností neslučitelných jevů). Šance uhodnout správné řešení je tedy u dvou 

dichotomických úloh stejná jako u jedné úlohy s výběrem ze čtyř odpovědí. Pokud test 

obsahuje dichotomické úlohy, měl bych obsahovat alespoň dvě takové úlohy. Vhodným 

způsobem zařazení dichotomických úloh do testu je tzv. svaz dichotomických úloh, kdy 

v jedné otázce žák vybírá ze dvou možností u dvou nebo více tvrzení. 
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Příklad: Rozhodněte o správnosti daného tvrzení: Mezi deset států s největším počtem 

obyvatel patří tyto státy: Čína, Indie, USA a Japonsko.   ANO - NE 

Úlohy s výběrem odpovědi jsou charakteristické danými možnostmi, mezi 

kterými žák vybírá tu správnou (nebo naopak může vybírat jedinou nesprávnou). Při 

vytváření distraktorů by měl autor vybírat z homogenního souboru pojmů (tedy z pojmů 

obsahově si blízkých). Otázky by neměly obsahovat příliš dlouhé a složité formulace, 

autor úlohy by se měl vyvarovat možné nápovědy v zadání. Žáci by měli předem vědět, 

zda existuje pouze jedna správná odpověď nebo je možno vybírat více odpovědí. U úloh 

s výběrem odpovědí také existuje riziko, že žáci část odpovědí uhádnou. Toto riziko lze 

snížit na minimum použitím dostatečného počtu distraktorů. Ideálním počtem je čtyři 

až pět možností, přičemž pět možností může úlohu učinit méně přehlednou, proto se 

nejčastěji používají čtyři možnosti (tedy tři distraktory a jedna správná odpověď). 

Pokud se v zadání nebo v možnostech vyskytuje zápor, je vhodné jej zvýraznit (např. 

podtržením nebo ztučněním písma). Umístění správné odpovědi mezi distraktory 

by mělo být voleno náhodně. 

Příklad: V pravé poledne jsme naměřili v Brně výšku Slunce 45°. Kdy bylo měření 

prováděno? Vyberte jedinou správnou odpověď. Podle kalendáře byl: 

a) začátek jara 

b) konec jara 

c) začátek léta 

d) začátek podzimu 

Přiřazovací úlohy jsou úlohy, ve kterých žák přiřazuje pojmy z jedné množiny 

k pojmům množiny druhé. I v těchto úlohách hrozí, že žáci mohou částečně správné 

řešení uhádnout. Například když dokážou část pojmů přiřadit správně a ostatní už 

vyplyne z menšího počtu možností. Toto riziko lze snížit tím, že množina, ze které se 

vybírá, obsahuje více pojmů, než je potřeba. 
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Příklad: Ke každému státu přiřaďte jedno město, které se v něm nachází: 

Francie  (__)   A Lutych 

Nizozemsko (__)   B Genève (Ženeva)  

Belgie  (__)   C Lyon 

      D Maastricht 

      E Aachen (Cáchy) 

Uspořádací úlohy jsou takové úlohy, ve kterých má žák seřadit uvedené pojmy 

podle předem daného kritéria (např. podle velikosti, chronologicky apod.). V zadání 

by mělo být přesně uvedeno, jaké pořadí je požadováno (např. od nejstaršího 

k nejmladšímu apod.). Tento typ úloh má nevýhodu v obtížném hodnocení odpovědi, 

protože možností, jak uvedené pojmy seřadit je velké množství a nelze vždy jednoduše 

stanovit velikost chyby. 

Příklad: Uvedená města seřaďte podle vzdušné vzdálenosti od Prahy (od nejbližšího (1) 

k nejvzdálenějšímu (6), čísla napište pod název města): 

Olomouc, Mladá Boleslav, Děčín, Ústí nad Labem, Frýdek-Místek, Zlín 

Mezi častá doporučení pro tvorbu testových úloh v literatuře patří stručnost 

použitých formulací (Chráska 1999, Byčkovský 1982). Je pravdou, že řada formulací 

v zeměpisných testech rozhodně stručná není, ale určitě to není známka špatné kvality 

testové úlohy. Naopak v zeměpise jsou časté úlohy, ve kterých se charakterizuje určitý 

jev nebo region a v takových případech by vyžadovaná stručnost byla spíše na škodu. 

Příkladem může být otázka z návrhu maturitního testu (Ilustrační test společné části 

maturitní zkoušky – zeměpis 2008): 
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Úloha 8 
Chráněná území v Česku zachovávají řadu prvků přírodní sféry. Každé území má svůj 

jedinečný charakter. Přiřaďte ke každému chráněnému území (8.1 – 8.3) jeden vhodný 

popis (A – D). 

8.1 Podyjí 

8.2 Šumava 

8.3 Krkonoše 

 

A) Horská oblast silně poškozená emisemi s lesy snadno podléhajícími klimatickým 

a biologickým kalamitám. 

B) Pánevní oblast tvořená sedimentárními horninami. Přestože bylo území přetvářeno 

více než 800 let lidskou činností, je příkladem citlivých krajinářských úprav. Krajina si 

zachovává vysokou biodiverzitu. 

C) Výjimečně zachovalá krajina říčního údolí v pahorkatinném reliéfu. Kaňon řeky 

vytváří unikátní říční fenomén s četnými meandry, hluboce zaříznutými údolími bočních 

přítoků, nejrůznějšími skalními tvary, kamennými moři a skalními stěnami. 

D) Území je tvořeno rulami a svory a je jedním z nejstarších pohoří Evropy. 

Z rozsáhlých náhorních plošin plání vystupují vrcholy. Činností ledovců zde vznikla 

ledovcová jezera a kary. 

Formulace použité v testových úlohách by určitě neměly být zbytečně dlouhé. 

Pokud je to nutné, nechť je zadání delší, ale autor testu by se měl vyvarovat dlouhých 

formulací bez opodstatnění. 

Další hojně citovanou radou pro tvorbu didaktických testů je doporučení 

vyvarovat se úloh kvízového charakteru (Škoda, Dokoupil a Hajerová-Müllerová 2010, 

Chráska 1999, Byčkovský 1982). Otázkou ale zůstává, jaká úloha splňuje kvízový 

charakter. Citovaná literatura bližší informace neposkytuje, ani příklady takových 

nevhodných úloh. Slovník cizích slov uvádí definici kvízu jako: „zábavná společenská 

hra s otázkami a odpověďmi z různých oborů, hádanková soutěž; krátký ústní nebo 

písemný test“ (Holubová 2005). Ani tato definice však nepřináší konkrétní představu 

o tom, jaká úloha se dá považovat za úlohu kvízového charakteru. Z vlastní zkušenosti, 

například na základě otázek užívaných v televizních soutěžích, bych se proto pokusil 

definovat kvízovou otázku jako otázku, která má velice stručnou správnou odpověď, 
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často pouze jednoslovnou. Řešení takové úlohy vyžaduje pouze znalost daného faktu, 

nikoliv přemýšlení či jinou myšlenkovou operaci. Příkladem úlohy kvízového 

charakteru může být úloha: 

Příklad: Jak se jmenuje hlavní město Brazílie? 

Kromě uvedených kritérií pro hodnocení testových položek existují obecně platná 

kritéria bez ohledu na druhy použitých položek. Jsou to: úlohy navzájem nezávislé 

(jedno řešení neovlivňuje další), nepožívání nechtěné nápovědy, nepoužívání chytáků, 

nepoužívání zbytečně dlouhých, složitých a mnohoznačných formulací, dobrá grafická 

úprava, přehlednost a čitelnost testu (Škoda, Dokoupil a Hajerová-Müllerová 2010, 

Chráska 1999, Byčkovský 1982). 

2.3 Validita testu 

Jedním z nejdůležitějších kriterií pro hodnocení kvality testu je validita testu 

(Chráska 1999, Byčkovský 1982). Validita hodnotí test podle toho, zda testuje to, co 

skutečně má být testováno. Validita se dělí na obsahovou validitu (kurikulární), 

kriteriální validitu (souběžná) a predikční validitu. Test splňuje obsahovou validitu, 

pokud testuje to, co skutečně bylo vyučováno a co je obsaženo ve vzdělávacích 

dokumentech, kterými se řídí výuka. Kriteriální validita znamená, že dosažené skóre 

odpovídá ještě jiným vybraným kritériím (např. výsledky podobných testů, klasifikace 

apod.). Predikční validita porovnává úspěšnost v testu se skutečným úspěchem 

v činnosti, ve které byl žák testován, například úspěšnost u přijímacích testů a úspěšnost 

při studiu. V praxi se hodnotí pouze jeden typ validity, v případě vědomostních testů se 

nejčastěji používá obsahová validita. Validita nemá formu nějakého číselného 

koeficientu, považuje se za kritérium kvalitativního charakteru. V praxi se testy dávají 

k posouzení odborníkům. 

2.4 Intelektová náročnost testu 

Odborná literatura nabízí další možnost, jakým způsobem hodnotit kvalitu 

didaktických testů. A to pomocí hodnocení intelektové náročnosti testu, kterou lze 

zhodnotit pomocí tzv. revidované Bloomovy taxonomie edukačních cílů (Byčkovský, 
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Kotásek 2004, Hudecová 2003, Anderson, Krathwohl 2001). Tato taxonomie prošla 

dlouhým vývojem a v roce 2001 byla zásadním způsobem doplněna o nejnovější 

poznatky z kognitivní psychologie. Proto je považována za jednu z nejlepších 

taxonomií. Na rozdíl od ostatních taxonomií má podobou dvoj-dimenzionální tabulky, 

která umožňuje posoudit didaktický test z hlediska použitých myšlenkových operací 

a znalostí (Švec 1998). 

Původní Bloomova taxonomie edukačních cílů byla vytvořena v 50. letech 

ve Spojených státech. Jejím autorem je americký psycholog Benjamin S. Bloom, který 

sám svou teorii označil jako teorii živou, která bude v průběhu času ještě doplňována 

a upravována. Největší úpravu doznala Bloomova teorie v roce 2001, kdy byla vydána 

kniha Taxonomie pro učení, vyučování a hodnocení vzdělávacích cílů,2 jejímiž autory 

jsou Anderson a Krathwohl. Autoři této publikace původní teorii obohatili o nové 

poznatky z kognitivní psychologie a rozšířili možnosti využití taxonomie. Původní 

Bloomova teorie v oblasti kognitivních cílů obsahovala šest kategorií, které byly 

uspořádané hierarchicky. Jedná se o tyto kategorie: znalost, pochopení, aplikace, 

analýza, syntéza, a evaluace (hodnocení). Každá tato kategorie se dále členila na další 

subkategorie. Původních šest kategorií je často znázorňováno do schématu pyramidy, 

která naznačuje hierarchii kategorií (viz obrázek 2). 

                                                 
2 V orig. A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing. Český překlad názvu je přejat od 
Hudecové (Hudecová 2003) 
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Obrázek 2: Pyramida původních kategorií Bloomovy taxonomie 

 

Zdroj: Hudecová 2003 

Kategorie znalost obsahuje největší množství dalších subkategorií. Proto byla 

v revidované Bloomově teorii z této kategorie vytvořena nová dimenze – dimenze 

znalostní, která obsahuje čtyři kategorie. Jsou to: znalost faktů, konceptuální znalost, 

procedurální znalost a metakognitivní znalost. Původní kategorie byly přejmenovány 

(názvy mají tvar slovesa, které lépe vyjadřuje činnost) a z těchto nových názvů byla 

vytvořena samostatná dimenze – dimenze kognitivních procesů. Nové kategorie jsou: 

zapamatovat si, rozumět, aplikovat, analyzovat, hodnotit a tvořit. Díky 

dvojdimenzionálnímu charakteru revidované Bloomovy taxonomie lze tuto taxonomii 

graficky znázornit jako tabulku, která obsahuje všechny kategorie obou dimenzí 

(viz tabulka 2). 
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Tabulka 2: Taxonomická tabulka revidované Bloomovy teorie 

 DIMENZE KOGNITIVNÍHO PROCESU 
ZNALOSTNÍ 
DIMENZE 

1. 
Zapamatovat 

2. 
Rozumět 

3. 
Aplikovat 

4. 
Analyzovat 

5. 
Hodnotit 

6. 
Tvořit 

A. 
Znalost faktů 

      

B. 
Konceptuální znalost 

      

C. 
Procedurální znalost 

      

D 
Metakognitivní 
znalosti 

      

Zdroj: Hudecová (2003)  

Velmi podstatnou součástí revidované Bloomovy taxonomie je podrobná tabulka, 

která ke každé kategorii obou dimenzí uvádí další subkategorie včetně vysvětlení 

a typických sloves vyjadřující daný kognitivní proces. Toto detailní vysvětlení 

a doplnění usnadňuje práci s celou taxonomií. Obě tabulky 3 a 4(pro každou dimenzi 

zvlášť) uvádím v mírně pozměněné podobě přejaté od Hudecové (2003). Každá 

subkategorie obsahuje navíc mé návrhy zeměpisných otázek, které slouží jako příklad 

dané myšlenkové operace či znalostní dimenze. 

 

 

Tabulka 3: Detailní členění dimenze kognitivního procesu 

Kategorie 
a kognitivní 

proces 

Alternativní 
názvy 

Definice a vlastní příklady zeměpisných 
otázek 

1. Zapamatovat - uložení a vybavení znalosti z dlouhodobé paměti  
 
1.1 Poznávání a 

rozpoznávání 
identifikování poznávání faktů  

Př.: Z uvedených měst označte ta, která se nacházejí 
ve Francii 

1.2 Vybavování   znovuvybavování vybavování faktů  
Př.: Vyjmenujte alespoň sedm států, které patří mezi 
deset populačně největších států na světě 



 25 

2. Porozumět - konstruování významu na základě získaných sdělení včetně ústního, 
písemného nebo grafického vyjádření 
 
2.1 Interpretace 
 
 
 
 
2.2 Doložení 

příkladem 
 
 
 
2.3 Klasifikování 
 
 
 
2.4 
Sumarizování 
 
 
2.5 Usuzování 
 
 
 
 
 
2.6 Porovnávání 
 
 
 
2.7 Vysvětlování 

vysvětlování, 
parafrázování, 
reprezentování, 
překládání 
 
ilustrování 
instalování  
 
 
 
kategorizování, 
zařazování 
 
 
abstrahování, 
generalizování 
 
 
vyvozování 
závěrů, 
extrapolování, 
interpolování, 
předpovídání 
 
rozlišování, 
srovnávání, 
připojování 
 
konstruování 
modelů 

změna jedné podoby vyjádření v jinou; parafrázování 
důležitých projevů a dokumentů 
Př.:Na základě kartogramu vysvětlete rozložení 
vojenských sil v Asii. 
 
nalézání specifických příkladů nebo ilustrací konceptů 
a principů 
Př.: Doložte výskytem zemětřesení teorii o pohybu 
kontinentů 
 
určení, že něco patří k určité kategorii 
Př.:Podle údajů v tabulce klasifikujte rozvojové státy 
abstrahování tématu nebo hlavních bodů 
 
Př.: Shrňte hlavní charakteristiky typické pro 
zemědělství vyspělých států 
 
 
odvození logického závěru z prezentované informace,  
Př.: Na základě dat o průběhu migrace v okolí Prahy 
odhadněte vývoj počtu obyvatel v obcích v blízkosti 
Prahy v příští pěti letech. 
 
 
zjišťování vztahu mezi dvěma myšlenkami, které spolu 
souvisí, nebo předměty a jejich podobnostmi 
Př.: Porovnejte klimatické podmínky Norska a Švédska 
 
vytváření modelu příčiny a následku v systému 
Př.: Vysvětlete příčiny a důsledky monzunových dešťů 
 

3. Aplikovat – užití postupu nebo struktury v různých situacích 
 
3.1. Vykonávání 
 
 
 
3.2. Zavádění 
(implementace) 

provádění 
 
 
 
užití 

aplikování postupu na známý úkol 
Př.: Spočítejte rozlohu jezera, pokud znáte měřítko 
mapy a plochu jezera na mapě 
 
aplikování postupu na neznámý úkol 
Př.:Pomocí údajů spočítejte hustoty zalidnění v Praze 
a v obcích v okolí Prahy a rozhodněte, která obec patří 
do pražské aglomerace 

4. Analyzovat – rozložení materiálu na části a určení, jaký je vzájemný vztah částí a v jakém 
jsou vztahu k celkové struktuře nebo účelu 
 
4.1 Rozlišování 
 

vydělování, 
rozlišování, 

rozlišení podstatných a nepodstatných částí 
v prezentovaném materiálu 



 26 

 
 
 
 
4.2 Uspořádání 
 
 
 
 
 
4.3. Přisuzování 

zaměřování se, 
vyčleňování 
 
 
hledání souladu, 
integrování, 
vytváření 
schémat, 
strukturování 
 
odhalování 

Př.: Uveďte alespoň tři skutečnosti, které souvisí 
s pohybem Země a ovlivňují její klima. Vysvětlete proč. 
 
 
určování, jak jednotlivé prvky zapadají do struktury 
nebo jak v jejím rámci fungují 
Př.: Nakreslete schéma, jak vodní toky ovlivňují 
georeliéf (eroze, transport, sedimentace). 
 
 
určit stanovisko, hodnotu nebo záměr, který se skrývá 
v předloženém materiálu 
Př.: Na základě článku rozhodněte, zda je autor 
zastánce nebo odpůrce myšlenky, že člověk ovlivňuje 
klima vypouštěním skleníkových plynů. 
 

5. Hodnotit - posouzení podle daných kriterií a standardů 
 
5.1 Kontrolování 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Kritizování 

koordinování, 
zjišťování, 
monitorování, 
testování 
 
 
 
 
posuzování 

Zjištění nekonzistencí nebo rozporů uvnitř procesu 
nebo produktu, určování, zda proces nebo produkt je 
vnitřně konzistentní, zjištění efektivity procesu, jak byl 
zaveden/implementován 
Př.: Jak se změní naše závěry ohledně rozložení 
bohatství v EU, když místo kartogramu HDP států EU 
zvolíme HDP regionů NUTS 2? 
 
zjištění nekonzistentností mezi produktem a vnějšími 
kritérii, určení, zda produkt je z vnějšího hlediska 
konzistentní; zjištění příslušnosti procedury pro daný 
problém 
Př.: Posuďte vhodnost zvoleného typu grafu k hledání 
souvislosti mírou nezaměstnanosti a mírou kriminality 
v krajích ČR. 

6. Tvořit  – vytváření nových vnitřně soudržných celků z jednotlivých prvků, reorganizace 
prvků do nového znaku nebo struktury 
6.1 Vytváření  
 
 
 
 
6.2 Plánování 
 
 
 
6.3 Tvorba  

Formulování 
hypotéz 
 
 
 
navrhování 
 
 
 
konstruování 

Vytváření hypotéz na základě daných kritérií 
Př.: Na základě údajů o zahraničním obchodě mezi 
Německem a Českem stanovte hypotézu, jak ovlivní 
českou ekonomiku krize německého hospodářství 
 
Navržení procedury pro uskutečnění určitého úkolu 
Př.: Navrhněte tři opatření, kterými lze dosáhnout lepší 
dopravní obslužnosti Jihomoravského kraje. 
 
Návrh produktu 
Př.: Vytvořte plán okolí vaší školy do vzdálenosti 
500 m od budovy školy. 

Zdroj: Hudecová (2003) 
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Tabulka 4: Detailní členění znalostní dimenze Bloomovy taxonomie 

Hlavní typy a subtypy znalostní 
dimenze 

Zeměpisné příklady 

A. Znalost faktů - základní prvky, které musí studenti znát, aby byli obeznámeni 
s disciplinou a byli schopni řešit její problémy 
Aa. Znalost terminologie 
 
 
Ab. Znalost specifických detailů a prvků 

Základní geografické pojmy (např. eroze, 
porodnost, region atd.) 
 
Geografická poloha států v Evropě 

B. Znalost konceptů - vzájemné vztahy mezi základními prvky uvnitř větších struktur, které 
umožňují jejich vzájemné fungování 
Bb. Znalost klasifikací a kategorií 
 
 
Bb. Znalost principů a generalizací 
 
Bc. Znalost teorií, modelů a struktury 

Sektorová struktura hospodářství, 
mezinárodní organizace 
 
Proudění vzduchu, tlakové útvary 
 
Teorie pohybu litosférických desek 

C. Procedurální znalost – jak něco dělat, metody dotazování, kriteria pro používání 
dovedností algoritmů, technik a metod  
Ca. Znalost specifických oborových 
dovedností 
 
Cb. Znalost speciálních oborových technik 
a metod 
 
Cc. Znalost kriterií pro použití příslušných 
postupů 

Orientace podle hvězd, počítání s měřítkem 
 
 
Měření teploty a srážek podle 
meteorologických pravidel, konstrukce profilu 
 
 
Kritéria pro volbu vhodného grafického 
znázornění kvalitativního jevu v mapě 

D. Metakognitivní znalosti – obecné znalosti o tom, jak poznáváme a uvažování o vlastním 
myšlení 
Da. Znalost strategie  
 
 
 
Db. Znalost kognitivních úkolů včetně 
znalosti kontextu a podmínek 
 
 
Dc. sebepoznání 
 

Znalost strategie k učení, např. rozdíly 
ve způsobu učení místopisu a kartografických 
výpočtů apod. 
 
uvědomění si požadavků různých úkolů (např. 
odlišné požadavky pro tvorbu mapy nebo 
napsání eseje) 
 
uvědomění si úrovně vlastních znalostí 
a možností 

Zdroj: Hudecová (2003) 
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2.5 Obsahová analýza položek 

Dalším kritériem, které může hodnotit kvalitu zeměpisného testu, je zastoupení 

jednotlivých tematických okruhů, které by mělo přibližně odpovídat zastoupení daného 

okruhu ve výuce. Možnou strukturu tematických okruhů nabízí Katalog požadavků 

zkoušek společné části maturitní zkoušky – zeměpis (2008) (dále jen Katalog 

požadavků). Tato struktura je téměř totožná se strukturou uvedenou v Rámcovém 

vzdělávacím plánu pro gymnázia (2007) (dále jen RVP G). Jediný rozdíl se týká názvu 

posledního tematického okruhu, který se v Katalogu požadavků jmenuje „Kartografie, 

geografické informace a zdroje dat“, kdežto v RVP G má název „Geografické informace 

a terénní vyučování“. Nicméně obsahová náplň obou tematických okruhů je shodná. 

Katalog požadavků kromě rozdělení tematických okruhů uvádí jejich procentuální 

zastoupení v testu. Tato struktura i s procentuálním zastoupením je uvedena v tabulce 5. 

Tabulka 5: Struktura tematických celků a procentuální zastoupení v testu 

Tematické okruhy 
Procentuální zastoupení 

tematických okruhů v testu 

Přírodní prostředí 15-20 % 

Sociální prostředí 20-25% 

Životní prostředí 15-20 % 

Regiony 20-25 % 

Kartografie, geografické informace 

a zdroje dat 

15-20 % 

Zdroj: Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky – zeměpis. MŠMT, 

Praha 2008, s. 13 

Otázkou však zůstává, zda uvedené procentuální zastoupení tematických okruhů 

odpovídá skutečnému podílu tematických okruhů ve výuce. V tomto ohledu RVP G 

nepřináší žádné informace, protože podíl okruhů nijak nestanovuje. Maturitní test by 

měl primárně vycházet z Katalogu požadavků, ale zároveň by měl reflektovat skutečný 

stav výuky zeměpisu, tedy by měl brát ohled na RVP G. Jenže ve skutečnosti Katalog 

požadavků z RVP G nevychází a mezi Katalogem požadavků a RVP G jsou podstatné 
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rozdíly (Řezníčková 2007). To vede k tomu, že i samotný ilustrační test nové maturity 

nemusí odpovídat konkrétní výuce založené na konkretizaci RVP G (tedy ŠVP3). Tento 

nesoulad je vytvořen díky dvěma odlišným koncepcím reformy českého školství, kdy se 

zavedení RVP a státní maturity naprosto míjí. 

2.6 Vlastnosti testů pracující s výsledky 

Pro hodnocení testů existují další důležitá kritéria, která používají výsledky 

posuzovaných testů (Chráska 2007, 1999). Prvním takovým kritériem je reliabilita 

(spolehlivost). Reliabilita vypovídá o přesnosti dosažených výsledků. V případě, že test 

má vysokou reliabilitu (hodnoty mezi 0,8 – 1), pak by testovaný subjekt za stejných 

podmínek získal stejný nebo velice podobný výsledek. 

Dalším kritériem pracující s výsledkem testu je obtížnost. Toto kritérium hodnotí 

jednotlivé testové úlohy. Hodnota obtížnosti úlohy odpovídá podílu žáků, kteří danou 

úlohu nevyřešili správně4. Tedy čím vyšší hodnota obtížnosti, tím vyšší je obtížnost 

testu. 

Posledním kritériem, které používá výsledky testů je senzibilita (citlivost) testu, 

někdy se používá termín diskriminace (Schindler 2006). Koeficient citlivosti vypovídá 

o schopnosti testu rozlišovat mezi žáky s různou úrovní znalostí. Například úlohy 

s nízkou mírou citlivosti jsou takové, na které správně odpovědí téměř všichni žáci bez 

ohledu na znalosti nebo naopak správně na takovou otázku neodpoví téměř nikdo. 

2.7 Způsob skórování 

Dalším podstatným kritériem pro hodnocení kvality didaktických testů je způsob 

skórování. Dobrý test by měl mít adekvátní skórování položky závislé na náročnosti 

dané úlohy. Zároveň by měl být počet bodů rozdělen mezi jednotlivé tematické celky 

vzhledem k poměru tematických celků ve výuce (viz kap. 2.5 „obsahová analýza 

položek“). A v neposlední řadě pro kvalitu samotného testování je důležité, zda žáci 

vědí předem, jakým způsobem je test skórován a jaké hodnocení testu odpovídá 
                                                 
3 Školní vzdělávací plán, dokument, který je založen na RVP a který konkretizuje výstupy a dovednosti 
4 Někdy se též používá index obtížnosti, který naopak ukazuje podíl žáků, kteří danou úlohu zodpověděli 
správně. Tedy čím vyšší index obtížnosti, tím je nižší obtížnost testu. 
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konkrétnímu dosaženému skóre. Kvalitní test by měl v zadání obsahovat informaci 

ohledně skórování za každou testovou položku. 

2.8 Zdroje dat v testových položkách 

Řezníčková zkoumá pojem geografická dovednost a podává její definici jako: 

„komplexnější způsobilost člověka k provádění určité činnosti v rámci geografické 

problematiky“ (Řezníčková 2003, s. 147). Součástí geografické dovednosti je schopnost 

získávat informace z různých zdrojů a umět s nimi dále pracovat. I název tematického 

okruhu Kartografie, geografické informace a zdroje dat v Katalogu požadavků (Katalog 

požadavků 2008) svědčí o významu zdrojů dat, informací a schopnosti s nimi pracovat. 

Katalog požadavků uvádí konkrétní dovednosti ohledně práce s informacemi: 

Žák dovede: 

• vyhledat, vybrat, uspořádat a prezentovat informace z různých zdrojů (text, graf, 

tabulka) 

• vyčíst a interpretovat informace z různých zdrojů 

• klasifikovat a kategorizovat objekty a jevy dle rozlišovacích znaků 

• zobecnit informace, interpretovat výsledky 

• vybírat z nadbytku informací podstatné 

• převést informace z jedné formy do druhé a naopak (text, graf, tabulka) 

• pracovat s mapou 

• vyhodnotit a vyvodit závěry z údajů v tabulkách a grafech 

• zapsat, tabelárně a graficky zpracovat a synteticky vyhodnotit empirické údaje 

(Katalogu požadavků 2008, s. 4) 

Podobně i RVP G obsahuje již zmíněný tematický okruh Geografické informace 

a terénní vyučování (RVP G 2007). V této oblasti jsou definovány následující výstupy, 

které se přímo týkají geografických dat: 

• Žák používá dostupné kartografické produkty a další geografické zdroje dat 

a informací v tištěné i elektronické podobě pro řešení geografických problémů 
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• Žák používá s porozuměním vybranou geografickou, topografickou 

a kartografickou terminologii 

• Žák čte, interpretuje a sestavuje jednoduché grafy a tabulky, analyzuje 

a interpretuje číselné geografické údaje 

 

Čtení informací je téma velice široké a svým zaměřením stojí nad tematickými 

celky jako je Přírodní sféra apod. Je to dovednost, která by se v zeměpise měla používat 

nejen při probírání tohoto tématu, ale neustále (podobně jako dovednost čtení 

v předmětu český jazyk). Proto se nabízí používání těchto dovedností i v zeměpisných 

testech. Hodnotící kritérium „zdroje dat“ může posuzovat různorodost hodnocených 

testů a využívání celé škály různých zdrojů dat. 
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3 Výběr kritérií pro analýzu testů 

Na základě předchozí kapitoly, ve které jsem nastínil teoretické přístupy k analýze 

didaktických testů, jsem vytvořil soubor vlastních kritérií, podle kterých budu vybrané 

zeměpisné testy hodnotit. Pro každý test jsem vytvořil souhrnnou tabulku, ve které jsou 

vyhodnocena všechna níže uvedená kritéria. Některá kritéria vyžadují detailnější 

zpracování, které je formou tabulky uvedeno u každého testu. Závěr vycházející z této 

dílčí tabulky je uveden v tabulce souhrnného vyhodnocení. 

Všechny hodnocené testy ověřují znalosti, proto má v jejich hodnocení největší 

význam obsahová validita. Už bylo řečeno, že test je validní, pokud ověřuje skutečně to, 

co je cílem ověření. Proto obsahovou validitu hodnocených testů může částečně ověřit 

jednak obsahová analýza položek a jednak použití myšlenkových operací. Na obě 

otázky se zaměřují kapitoly 3.3 a 3.4. 

Vzhledem k tomu, že nemám k dispozici výsledky hodnocených testů, kritéria 

používající výsledky testů v této práci nepoužívám. 

3.1 Druhy testů 

Druh hodnoceného testu nelze považovat za kritérium hodnocení jeho kvality. Ale 

je důležité hodnocené testy analyzovat z hlediska typologie testů, protože druh testu 

může ovlivnit použití dalších kritérií a přístup k analýze testu. Proto je v této práci 

nejprve každý hodnocený test zařazen podle typologie testů uvedené v kap. 2.1. 

3.2 Druhy testových položek 

Na základě uvedených obecně přijímaných pravidel pro tvorbu testových úloh 

bylo možno vypracovat soubor kritérií pro hodnocení kvality jednotlivých testových 

položek. Pomocí tohoto souboru kritérií jsou posouzeny jednotlivé úlohy vybraných 

zeměpisných testů. Pro názornost je tento soubor uveden v tabulce 6. 
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Tabulka 6: Soubor kritérií pro hodnocení kvality testových položek 

Typ testové položky Hodnotící kritérium 

Otevřená široká úloha 
Odpovídající prostor pro odpověď 

Naznačená struktura odpovědi 

Otevřená otázka se stručnou odpovědí Jednoznačná a přesná formulace zadání 

Dichotomická úloha 

Dostatečný počet úloh 

Jednoznačná tvrzení 

Nepoužívání dvojitého záporu 

Vyrovnaný počet správných a nesprávných 

tvrzení 

Úloha s výběrem odpovědi 

Homogenní soubor distraktorů 

Ideálně čtyři možnosti při výběru odpovědi 

Graficky zdůrazněný zápor 

Náhodné umístění správné možnosti mezi 

distraktory 

Přiřazovací úlohy Více přiřazovaných pojmů, než je potřeba 

Uspořádací úlohy 
Jednoznačně dané pořadí včetně kritéria 

a „směru“ seřazení 

Obecná kritéria 

Úlohy navzájem nezávislé 

Nepoužívání nechtěné nápovědy 

Nepoužívání chytáků 

Nepoužívání zbytečně dlouhých, složitých 

a mnohoznačných formulací 

Dobrá grafická úprava, přehlednost 

a čitelnost testu 

Zdroj: Autor 

Pro každý hodnocený test zkoumám podíl jednotlivých druhů položek a podíl 

položek, které nesplňují uvedená kritéria. V textu pak uvádím konkrétní příklady 

položek a kritérií, která nejsou splněna. Pokud test obsahuje pouze jeden druh položky, 

považuji to za riziko jednostrannosti testu. V případě maturitních testů je vzhledem 

k množství a objektivitě kladen důraz na strojové zpracování, tedy použití jedné nebo 
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dvou různých druhů položek je pochopitelné. Ale v takovém případě je potřeba dbát 

důrazu na skutečně různou intelektovou náročnost položek. V případě běžných testů 

ve školní praxi bych doporučoval používat více druhů testových položek. 

3.3 Intelektové dovednosti 

V této práci analyzuji testy pomocí revidované Bloomovy taxonomie. Pro každou 

skupinu testů je vytvořena taxonomická tabulku, která je od té původní trochu 

pozměněna. V případě testů vybraných pro účel této práce je zbytečná znalostní 

dimenze metakognitivní znalost a kognitivní operace tvořit a hodnotit, protože jak 

v běžných znalostních testech, tak v ilustračním maturitním testu se tyto znalosti 

a myšlenkové operace neověřují. Proto při hodnocení testů je použita upravená 

taxonomická tabulka, ve které tyto dimenze chybí (viz tabulka 7). 

Tabulka 7: Upravená taxonomická tabulka revidované Bloomovy teorie 

 DIMENZE KOGNITIVNÍHO PROCESU 
ZNALOSTNÍ 
DIMENZE 

1. 
Zapamatovat 

2. 
Rozumět 

3. 
Aplikovat 

4. 
Analyzovat 

A. 
Znalost faktů 

    

B. 
Konceptuální znalost 

    

C. 
Procedurální znalost 

    

Zdroj: Hudecová (2003) 

Každá testová položka je zařazena do příslušného políčka v tabulce a pro každé 

políčko je spočítán podíl otázek z celého testu, které splňují dané dimenze. To umožňuje 

zhodnotit testy z hlediska zastoupení jednotlivých kategorií. Taxonomická tabulka je 

vytvořena i pro jednotlivé tematické celky, protože v kvalitním testu by měly být 

kognitivní procesy a znalostní dimenze rozloženy rovnoměrně pro každý tematický 

celek. 
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3.4 Obsahová analýza položek 

Dalším kritériem kvalitního testu, které zároveň ovlivňuje celkovou validitu testu, 

je obsahová analýza položek. Míčová (2005) ve své práci uvádí, že zařazení testové 

otázky do jednoho z uvedených tematických okruhů může být někdy nejednoznačné. To 

je typický jev geografie, kde se jednotlivá témata často prolínají a hranice jsou neostré. 

Při snaze zařadit testovou položku do tematického okruhu mohou nastat dvě 

problémové situace. První z nich je nejednoznačnost zařazení položky do tematického 

okruhu z toho důvodu, že zaměření dané položky se nachází na rozhraní dvou 

tematických okruhů. Každý geograf by mohl danou položku zařadit do jiného 

tematického okruhu a nelze jednoznačně rozhodnout, který tematický okruh je ten 

správný. Pro ilustraci uvádím vlastní příklad takové otázky: 

• Uveďte opatření, kterými lze zmírnit dopady eolické eroze na zemědělskou 

výrobu. 

Tato otázka se svým zaměřením pohybuje na rozhraní tematických okruhů 

Přírodní sféra a Životní prostředí. Její zařazení do příslušného tematického okruhu 

může být přinejmenším diskutabilní. 

Druhý problém spočívá v tom, že uvedené tematické okruhy fakticky 

nepředstavují disjunktní5 množiny a některé otázky mohou svým charakterem patřit 

do více naprosto odlišných tematických okruhů (na rozdíl od předchozího příkladu). To 

platí zejména pro otázky z regionální geografie, které ve většině případů zároveň 

obsahují rozměr obecné geografie (sociální nebo fyzické). Opět pro ilustraci uvádím 

příklad: 

• Z uvedených států označte ty, které získávají podstatnou část elektřiny (více než 

50 %) z vodních elektráren: Norsko, Francie, Maďarsko, Rakousko, Polsko. 

Uvedená otázka svým charakterem patří jednak do tematického okruhu Regiony, 

ale zároveň i do okruhu Sociální prostředí. Z tohoto důvodu jsem tabulku tematických 

okruhů z kap. 2.5 upravil tak, že obsahuje dvě kategorie tematických okruhů. První 

                                                 
5 Neslučitelné, tj. nemají průnik 
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kategorie obsahuje okruhy z obecné geografie (tedy Přírodní prostředí, Sociální 

prostředí, Životní prostředí a Kartografie, geografické informace a zdroje dat) a druhá 

kategorie okruh z regionální geografie (tedy samotný okruh Regiony). Tento okruh jsem 

rozdělil na tři části, a to Česko, Evropu a svět. Obě kategorie se při zařazování otázek 

mohou prolínat. Každou otázku tím pádem zařazuji dvakrát. Jednou v rámci první 

kategorie a po druhé v rámci kategorie druhé. V některých případech může otázka patřit 

pouze do jedné kategorie okruhů. Pro tematický okruh Kartografie, geografické 

informace a zdroje dat používám stručný název Kartografie, ale obsah celku je 

zachován v původní šíři. Protože jsem z první kategorie tematických okruhů vyloučil 

Regiony a udělal z nich samostatnou kategorii okruhů, tak jsem přepočítal procentuální 

zastoupení uvedené v Katalogu požadavků pro první kategorii tematických okruhů. 

Upravenou strukturu tematických okruhů použitou v této práci včetně přepočítaného 

procentuálního zastoupení ukazuje tabulka 8. 

Tabulka 8: Upravená struktura tematických okruhů 

Tematický okruh 
Přepočítané procentuální 

zastoupení bez okruhu Regiony 

Přírodní prostředí 20-25 % 

Sociální prostředí 25-30 % 

Životní prostředí 20-25 % 

Kartografie 20-25 % 

 
Regiony – Evropa 

Regiony - svět 

Regiony - Česko 

Zdroj: Autor 

Procentuální zastoupení regionálních otázek nelze uvést, neboť uvedená hodnota 

v Katalogu požadavků (20-25 %) je přinejmenším diskutabilní. V katalogu není nikde 

stanoveno, jakým způsobem jsou otázky rozděleny na okruh Regiony a ostatní okruhy. 

Proto se ve své práci držím samostatné kategorie okruhů pro Regiony. Porovnávat 

zastoupení jednotlivých regionů má smysl pouze v rámci kategorie Regiony. Toto 

rozdělení je zvoleno z již uvedeného důvodu, že podstatná část zeměpisných otázek 
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patří do tématu jako obecné (fyzické nebo sociální) geografie, tak i do tématu regionální 

geografie. A nelze jednoznačně posoudit, které téma převažuje. Proto je zvoleno „dvojí“ 

posouzení otázky, jednak z pohledu obecné geografie a jednak z pohledu regionální 

geografie. V případě testové položky, která by svým charakterem zasahovala do dvou 

tematických okruhů v rámci jedné kategorie, snažím se přeci jenom rozhodnout, které 

téma z obou (nebo více) možností převládá při řešení dané úlohy. 

Toto kritérium má smysl jen pro polytematické testy V případě monotematických 

testů existuje možnost upravit kritérium tak, že se neposuzuje zastoupení jednotlivých 

tematických okruhů, ale jen detailnější rozdělení tématu, které je testem ověřováno. Pak 

je nutné toto zastoupení dílčích celků porovnat s detailním plánem daného tematického 

celku, který zpravidla vytváří učitel. V ostatních případech se zastoupení jednotlivých 

tematických okruhů porovnává se zastoupením těchto okruhů v učebních dokumentech 

a plánech, podle kterých se řídí výuka zeměpisu. Teprve pokud si tato zastoupení 

odpovídají, pak lze test z hlediska obsahové analýzy položek považovat za kvalitní. 

Výstupem této analýzy bude pro každý hodnocený test tabulka, která bude 

obsahovat podíl otázek daného tematického okruhu na celku. V případě ilustračního 

maturitního testu budou tyto podíly porovnány s podíly uvedené v Katalogu požadavků. 

V případě testů z běžné praxe neexistuje žádný předpis, který by stanovoval zastoupení 

dílčích témat v rámci testovaného celku. Proto pro posouzení vhodnosti zjištěného 

procentuálního zastoupení použiji také Katalog požadavků, který v rámci každého 

tematického okruhu přináší i detailnější dělení. Důvodem je fakt, že přestože v současné 

době probíhá výuka zeměpisu podle RVP G, bude muset výuka zeměpisu projít změnou, 

která bude reflektovat právě zmíněné požadavky k nové státní maturitě. 

3.5 Způsob skórování 

Kvalitní didaktický test by měl v zadání obsahovat informaci o možném zisku 

počtu bodů za každou testovou položku. Body by měly být adekvátní náročnosti testové 

položky. Náročnost budu posuzovat na základě výše zmíněné revidované Bloomově 

taxonomie. Výstupem této analýzy bude taxonomická tabulka (viz tabulka 7), která 

bude uvádět procentuální zastoupení možných získaných bodů. S porovnáním 

taxonomické tabulky podílu otázek bude možné zjistit poměr mezi náročností otázek 
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a počtem přidělených bodů. Podobně bude vytvořena tabulka bodů pro tematické 

okruhy a na základě porovnání se zastoupením tematických okruhů bude možno 

posoudit, zda jsou získané body adekvátně rozděleny mezi tematické okruhy. 

3.6 Zdroje dat v testových položkách 

V této části práce zkoumám, jaké zdroje dat jsou v jednotlivých položkách použity 

a jaký je podíl otázek, které ve svém zadání zdroje dat používají. Zdroje dat 

dělím na deset typů: 

 

• Text 

• Tabulka 

• Graf 

• Číselné údaje 

• Obrázek / schéma 

 

• Letecká fotografie 

• Dokumentární fotografie 

• Družicový snímek 

• Tematická mapa 

• Obecně geografická mapa / 

turistická mapa 

Kromě samotných typů zdrojů dat si všímám, pro otázky z jakých tematických 

celků jsou dané zdroje dat použity. Toto kritérium lze považovat jako specifické 

kritérium zeměpisného testu, protože v ostatních předmětech není na tak komplexní 

práci s různými zdroji dat kladen takový důraz a navíc práce se zdroji dat a informací je 

přímo součástí jednak RVP G a jednak Katalogu požadavků. Toto kritérium umožňuje 

ověřovat požadované dovednosti. 
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4 Analýza testů 

V této kapitole je provedena samotná analýza vybraných zeměpisných testů 

na základě kritérií z předchozí kapitoly. V úvodu této práce je uveden výběr 

hodnocených testů. Jedná se o testy z běžné školní praxe a o ilustrační test ze zeměpisu 

nové státní maturity.  

Výběr zeměpisných testů z běžné praxe je motivován mým zájmem o používání 

běžných testů v rámci výuky zeměpisu na gymnáziích. Na téma teorie testování 

a používání didaktických testů existuje celá řada knih6 a zdrojů na internetu7. Ale téměř 

veškeré dostupné informační zdroje jsou primárně zaměřeny na profesionální testy, 

které vytvářejí specializované agentury. Tyto zdroje obsahují celou řadu charakteristik 

a pravidel, podle kterých se testy ověřují a hodnotí, ale drtivá většina těchto postupů 

není použitelná pro běžné testování. Obsahují totiž i relativně složité statistické postupy 

pro ověřování různých vlastností testu, které však nejsou pro běžného učitele podstatné. 

Spíše tyto části mohou případné zájemce o problematiku testování ve výuce odradit. 

Proto jsem si vybral testy z běžné praxe, abych si ověřil, jakým způsobem probíhá 

skutečné testování na školách v rámci běžné výuky. 

Kromě výše uvedených běžných testů jsem si k analýze vybral i ilustrační test nové 

státní maturity. Státní maturita má za cíl sjednotit úroveň maturitních zkoušek. Maturitní 

zkouška ze zeměpisu bude zadávána centrálně ve formě didaktického testu. Vzhledem 

k významu maturitní zkoušky lze očekávat, že maturitní didaktický test bude splňovat 

nejpřísnější kritéria na kvalitu testu. Proto jsem si vybral k analýze i ilustrační test ze 

zeměpisu, abych ověřil, zda skutečně tento test dosahuje požadované úrovně. 

Všechny zkoumané testy lze z hlediska typologie testů uvedené v kap. 2.1 zařadit 

mezi testy výkonu, testy kognitivní (u všech vybraných testů je cílem zjišťování znalostí 

a porozumění, v našem případě z výuky zeměpisu), testy výsledků výuky a také mezi 

testy objektivně skórovatelné (i když některé testové položky v určitých případech mají 

charakter spíše úloh subjektivně skórovatelných). Testy z běžné učitelské praxe patří 

                                                 
6 Viz seznam použité literatury 
7 Například http://www.scio.cz/tvorba_testu/ nebo 
http://www.novamaturita.cz/o-testovani-1404033470.html 
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mezi testy nestandardizované, zatímco maturitní test uzavírající sekundární vzdělávání 

je testem standardizovaným. Z hlediska časového zařazení jsou všechny vybrané testy 

výstupní (sumativní). V případě testů z běžné praxe je možná námitka, že se jedná 

o testy průběžné (formativní), protože jsou používány pro ověřování dílčích znalostí 

a dovedností v průběhu celého školního roku. Ale i přesto tyto testy ověřují znalosti 

a dovednosti po probrání určitého uceleného tématu. Hodnocení z těchto testů je 

základem pro výstupní hodnocení na konci školního roku. Z těchto důvodu řadím tyto 

testy mezi sumativní. Rozdělení testů přehledně ukazuje tabulka 9: 

Tabulka 9: Rozdělení zpracovávaných tesů 

Klasifika ční hledisko 
Ilustra ční test státní 

maturity 

Testy z běžné školní 

praxe 

Měřená charakteristika 

výkonu 
Výkonu Výkonu 

Důkladná příprava a 

ověřování 
Standardizované Nestandardizované 

Povaha činnosti Kognitivní Kognitivní 

Míra specifičnosti učení 

zjišťovaného testem 
Výsledky výuky Výsledky výuky 

Interpretace výkonu 
Absolutního výkonu 

(ověřující) 

Absolutního výkonu 

(ověřující) 

Časové zařazení Sumativní (výstupní) Sumativní (výstupní) 

Tematický obsah Polytematické  Monotematické 

Míra objektivity skórování Objektivně skórovatelné Objektivně skórovatelné 

Zdroj: Autor 
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4.1 Ilustrační test nové státní maturity 

Hodnocený ilustrační test ze zeměpisu je volně ke stažení na webových 

stránkách Cermatu8 zaměřených na informace o státní maturitě. Test je písemný, 

obsahuje čtyřicet otázek a doba na vypracování je devadesát minut. Na jednu otázku 

tedy v průměru připadají dvě a půl minuty, což považuji za dostatečné. Žáci nemohou 

používat žádné pomůcky kromě kalkulačky a mapových příloh, které jsou součástí 

testového sešitu. 

4.1.1Analýza testových položek 

Hodnocený test obsahuje z celkových čtyřiceti otázek následující čtyři druhy 

testových položek. (vč. procentuálního zastoupení): 

50 % úlohy s výběrem odpovědi 

35 % přiřazovací úlohy 

7,5 % otevřené stručné otázky 

7,5 %dichotomické úlohy 

Celkem patnáct testových položek, tedy 37,5 % nesplňuje alespoň jedno 

kritérium kvalitní položky. Všechny chyby či nedostatky, které dané položky nesplňují, 

jsou obecného charakteru. Položky nesplňují následující kritéria (vč. procentuálního 

zastoupení9: 

20 % položek nesplňuje kritérium jednoznačné formulace 

12,5 % položek má problém s grafikou a dobrou čitelností 

7,5 % položek je kvízového charakteru 

2,5 % tedy jedna položka nesplňuje kritérium nezávislosti 

Následuje výčet jednotlivých testových položek, které nesplňují uvedená kritéria 

včetně komentáře a vysvětlení. 

                                                 
8 www.novamaturita.cz 
9 Součet procent nedává uvedených 37,5 %, protože některé testové položky nevyhovují vice kritériím 
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Úloha č. 4 –  Počty narozených, zemřelých atd. se zpravidla uvádějí za rok. V tabulce 

by tento časový údaj měl být uveden. 

Úloha č. 5 –  V tematické mapě dvě nejsvětlejší barvy splývají a obtížně se rozlišují. 

V kartogramu je použitá nejtmavší barva pro nejmenší velikost jevu. To 

je v tematické kartografii považováno za hrubou chybu (Voženílek 2004). 

Úloha č. 6 -  Název nejvyšší hory Norska by měl obsahovat přeškrtnuté o (ø). Sice se 

jedná o formalitu, ale geografické názvy by se měly psát v souladu se 

Školním atlasem světa. Navíc při dnešních technických možnostech 

kódování není použití specifického znaku takový problém, jako tomu 

bylo ještě před pár lety. 

Úloha č. 7 –  Podle zadání má žák přiřadit graf ke státům, což je silně matoucí. 

Správně by měl přiřazovat státy ke grafům. Takto může nabýt dojmu, že 

jeden graf zobrazuje náboženskou strukturu pro dva státy (resp. že dva 

státy mají stejnou náboženskou strukturu. 

Náboženská struktura pro Rusko může být ohledně počtu ateistů 

přinejmenším diskutabilní. Údaje pro zastoupení ateistů se výrazně liší, 

např. Školní atlas dnešního světa zobrazuje koláčový graf, ve kterém má 

Rusko přes 50 % ateistů (Bičík 2001)! 

Graf zobrazující náboženskou strukturu USA obsahuje největší podíl 

evangelického křesťanství. To považuji za hrubou chybu, neboť pojem 

evangelické církve je užší, než běžně používané označení protestantské 

církve. Zvláště v Česku, kde se pojem evangelíci používá pro členy 

České církve evangelické. Ale v USA existují desítky protestantských 

církví (největší je Baptistická církev). Správně by tedy výseč grafu měla 

být označena jako protestantské křesťanství. 

Úloha by se stala přehlednější, kdyby byla pro stejná náboženství napříč 

grafy použita stejná textura výseče. 

Úloha č. 9 -  Pro tuto úlohu bych doporučil použít výraznější označení pro tabulky, 

například zarovnat označení doleva. 
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Úloha č. 10 -  Tato úloha nesplňuje kritérium nezávislosti. Protože sice zdánlivě ověřuje 

chápání pojmu teplotní gradient a zvrstvení atmosféry, ale pokud žák 

nezná z hlavy nadmořskou výšku Pradědu, nejsou mu znalosti 

z meteorologie k ničemu. 

Navíc jsou obě zmíněná místa (Ostrava a Praděd), mezi kterými se počítá 

rozdíl teplot, od sebe vzdálena cca 80 km, takže v reálné situaci by mohl 

být teplotní rozdíl úplně jiný. 

Úloha č. 11 -  Ve schématu by bylo logičtější značit vrstvy odspodu (A – D) 

Úloha č. 12 -  V úloze není vůbec jasné, co se myslí pod pojmem manchesterský čas 

(zda místní čas nebo čas pásmový). 

Úloha č. 19 - Úloha obsahuje data z roku 1999. Doporučuji použít aktuálnější údaje. 

Úloha č. 20 -  V zadání chybí údaj, jak moc zaokrouhlená má být výsledná hodnota. 

Úloha č. 21 -  Ve formulaci „silnici kříží trať“  není jasné, zda se tím myslí například 

i přemostění tratě přes silnici 

Formulace „Turistická trasa kříží silnici dvakrát“ je rovněž matoucí. Není 

jasné, zda se tím myslí situace, kdy jedna a ta samá trasa kříží silnici na dvou 

místech, nebo jestli různé libovolné trasy kříží silnici na dvou místech. 

Úloha č. 22 -  V mapě není patrné, kam až Nová kolonie sahá. 

Jak lze z mapy vyčíst dostatek srážek pro zemědělce? Zadání působí 

dojmem, že chce žáka zmást. 

Úloha č. 23 -  Vrstevnice jsou v mapě místy špatně čitelné. 

Popisky grafu jsou lehce rozmazané (zřejmě je to otázka kvality tisku). 

Křivka označující profil cesty začíná „ve vzduchu“. 

Úloha č. 21 -  Úloha ke svému vyřešení letecký snímek vůbec nepotřebuje! 

Úloha č. 25 -  Uvedená tvrzení mohou být diskutabilní. 

Úloha č. 26 -  Označení měst v mapě by mělo být výraznější. 
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Úloha č. 28 -  V zadání jsou ve výčtu odvětví z terciérního i kvartérního sektoru. 

V řešení sice jsou za správná označení povoleny názvy obou sektorů, ale 

během řešení to může žáka zbytečně mást. 

Úloha č. 29 -  Otázka má kvízový charakter. 

Úloha č. 32 -  Mapa dálniční sítě není nejnovější. V aktuální mapě končí dálnice D1 

ve směru od Brna směrem na východ 20 km od Otrokovic. Je to už 

vzdálenost od dálnice, která se dá považovat za výhodnou polohu? 

Je až s podivem, že maturitní test, byť jen ilustrační, obsahuje tak veliké 

množství chyb, nejasností a nepřesností. Nadějí může být, že skutečné testy budou 

připraveny důkladněji a zodpovědněji. I když zmatky, dohady a nejasnosti v průběhu 

celé reformy maturitní zkoušky tomu spíše nenasvědčují. 

4.1.2Intelektová náročnost 

Znalostní a kognitivní dimenze vyžadované při řešení testových úloh znázorňuje 

taxonomická tabulka 10. 

Tab. 10: Upravená taxonomická tabulka pro ilustrační maturitní test ze zeměpisu 

 DIMENZE KOGNITIVNÍHO PROCESU 
ZNALOSTNÍ 
DIMENZE 

1. 
Zapamatovat 

2. 
Porozumět 

3. 
Aplikovat 

4. 
Analyzovat 

A. 
Znalost faktů 

29 % 10 % 2 % 5 % 

B. 
Konceptuální znalost 

2 % 17 % 0 % 17 % 

C. 
Procedurální znalost 

0 % 0 % 10 % 7 % 

Zdroj: Autor 

Z taxonomické tabulky 10 plyne, že test je z hlediska použitých myšlenkových 

operací relativně dobře uspořádán. Největší podíl otázek je na zapamatování faktů, 

celkem 29 %. To je celkem pochopitelné, neboť geografie jako věda staví na základních 

pojmech a faktech, které je nutné znát pro další práci. Celkem 17 % otázek ověřuje 



 45 

shodně porozumění konceptům (tedy klasifikacím, teoriím a modelům) a analyzování 

konceptů. Tyto dvě kategorie se v některých otázkách navzájem prolínaly a nebylo vždy 

jednoznačné, do které kategorie danou položku zařadit. Ale protože obě kategorie mají 

stejný podíl v zastoupení a tento podíl je druhý nejvyšší, nedomnívám se, že by 

nejednoznačností zařazení testových položek došlo k významnému zkreslení 

skutečnosti. 

S výjimkou kognitivního procesu aplikovat dosahují všechny kognitivní procesy 

podílu zastoupení přibližně kolem třiceti procent. To znamená, že hodnocený test 

neověřuje pouze znalosti a fakta, ale i porozumění, aplikování znalostí a analyzování, 

což svědčí o kvalitní přípravě testu z hlediska revidované Bloomovy taxonomie. 

Podstatné je, že test ověřuje všechny dimenze jak kognitivní, tak znalostní. Z hlediska 

revidované Bloomovy taxonomie tedy můžeme tento test celkově považovat za kvalitní. 

4.1.3Obsahová analýza položek 

Rozdělení testových položek podle zvolených tematických okruhů znázorňuje 

tabulka 11. 

Tabulka 11: Zastoupení testových položek podle tematických okruhů v ilustračním testu 

státní maturity 

Tematický okruh Procentuální zastoupení v testu 

Přírodní prostředí 20 % 

Sociální prostředí 62,5 % 

Životní prostředí 0 % 

Kartografie 17,5 % 

 
Regiony – Evropa 18,5 % 

Regiony - svět 55,6 % 

Regiony - Česko 25,9 % 

Zdroj: práce autora 
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 Při porovnání tabulek 8 a 11 je vidět, že procentuální zastoupení tematických 

okruhů si neodpovídá. V hodnoceném testu je poměrně vysoký podíl otázek z okruhu 

Sociální prostředí na úkor okruhu Přírodní prostředí a zejména na úkor okruhu Životní 

prostředí, ze kterého v testu není ani jedna otázka! V testu bylo několik otázek, které se 

okruhu Životní prostředí zčásti týkaly, ale větší část otázky měla vždy charakter spíše 

okruhu Přírodního prostředí, proto jsem tyto otázky zařadil do okruhu Přírodní 

prostředí. Jediným tematickým okruhem, u kterého procentuální zastoupení odpovídá 

plánu uvedeného v Katalogu požadavků je okruh Kartografie. Pro lepší skladbu otázek 

bych doporučil snížit počet otázek ze Sociálního prostředí a naopak navýšit počet 

otázek z Přírodního prostředí a hlavně ze Životního prostředí. 

Pokud jde o regiony, zde je nejvíce otázek z okruhu Regiony - svět, více než 

50 %. Otázek týkajících se Česka je čtvrtina a necelá pětina otázek se týká Evropy. Pro 

lepší zastoupení jednotlivých regionů bych doporučil snížit počet otázek z okruhu 

Regiony – svět a naopak navýšit otázky z kruhů Regiony – Česko a Regiony – Evropa. 

4.1.4Způsob skórování 

Na výše uvedených webových stránkách Cermatu je kromě ilustračního testu 

ke stažení i jeho řešení včetně bodového ohodnocení. Za správné řešení se udělují dva 

nebo tři body, podle druhu otázky. Na základě taxonomické tabulky jsem vytvořil 

podobnou tabulku, která však ukazuje počty bodů za jednotlivé kognitivní a znalostní 

dimenze. Tato tabulka má ukázat, zda jsou body za správná řešení otázek přidělovány 

rovnoměrně, či zda je určitý typ kognitivní nebo znalostní dimenze bodově 

upřednostňován. 
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Tabulka 12: Bodové rozdělení taxonomické tabulky ilustračního testu státní maturity 

 DIMENZE KOGNITIVNÍHO PROCESU 
ZNALOSTNÍ 
DIMENZE 

1. 
Zapamatovat 

2. 
Porozumět 

3. 
Aplikovat 

4. 
Analyzovat 

A. 
Znalost faktů 

30 % 9 % 2 % 5 % 

B. 
Konceptuální znalost 

3 % 19 % 0 % 16 % 

C. 
Procedurální znalost 

0 % 0 % 9 % 7 % 

Zdroj: Autor 

Při porovnání tabulek 10 a 12 je jednoznačně vidět, že procentuální rozdělení 

bodů za správná řešení otázek se v podstatě neliší od podílu počtu otázek pro jednotlivé 

kognitivní a znalostní dimenze. Tento minimální rozdíl je hlavně ovlivněn nízkým 

rozpětím udělovaných bodů za správné řešení. Ke stejnému závěru dojdeme i v případě 

tabulky 13, která porovnává získané body v rámci tematických okruhů. 

Tabulka 13: Bodové ohodnocení tematických okruhů ilustračního testu státní maturity 

Tematický okruh Podíl na počtu otázek Podíl na počtu 

bodů 

Přírodní prostředí 20 % 22 % 

Sociální prostředí 62,5 % 62 % 

Životní prostředí 0 % 0 % 

Kartografie 17,5 % 16 % 

 
Regiony – Evropa 18 % 16 % 

Regiony - svět 56 % 55 % 

Regiony - Česko 26 % 29 % 

Zdroj: Autor 

Tedy závěrem můžeme konstatovat, že z hlediska způsobu skórování a rozdělení 

bodů mezi otázky různých tematických okruhů a různých kognitivních a znalostních 

dimenzí test splňuje kritérium kvality v tomto ohledu. 
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4.1.5Zdroje dat v testových položkách 

Většina testových položek ve svém zadání používá specifický zdroj dat. 

Konkrétně to je 72,5 %, což je poměrně velké číslo. Můžeme říci, že ze čtyř otázek tři 

používají zdroje dat. To je velmi dobrý výsledek z hlediska ověřování schopnosti 

pracovat s daty a informačními zdroji. Toto jsou použité zdroje dat včetně 

procentuálního zastoupení: 

19 % tematická mapa 

19,4 % graf 

16 % tabulka 

16 % text (popis) 

13 % číselné údaje 

13 % obecně geografická nebo turistická mapa 

3 % obrázek / schéma 

3 % letecký snímek 

Z uvedeného výčtu je vidět, že použité zdroje dat jsou zastoupeny rovnoměrně, 

s výjimkou obrázků a leteckého snímku. Součástí testu nebyl žádný družicový snímek, 

což považuji za chybu, protože s družicovými snímky se setkáváme stále častěji a jejich 

význam nejen pro geografii je neocenitelný. Navíc z nepochopitelného důvodu byl 

letecký snímek v testu použit takovým způsobem, že k vyřešení otázky nebyl vůbec 

potřeba. Až na tyto dvě drobnosti považuji hodnocený test z hlediska použitých zdrojů 

dat za kvalitní a dostatečně ověřující práci s informačními zdroji. 

4.1.6Souhrnné hodnocení 

Závěrem analýzy ilustračního maturitního testu ze zeměpisu uvádím výše 

uvedená kritéria do souhrnné hodnotící tabulky. 
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Tabulka 14: Souhrnné hodnocení ilustračního testu ze zeměpisu 

Hodnotící kritérium Výsledek hodnocení 

Použito více druhů položek Ano 

Použité položky jsou kvalitní Ne 

Použití kognitivních a znalostních 

dimenzí 

Ano 

Tematické okruhy odpovídají plánu Ne 

Validita (obsahová) Ne 

Skórování je známo předem Ano 

Skórování je vyvážené Ano 

Použité zdroje dat splňují požadavky 

okruhu Kartografie 

Ano 

Zdroj: Autor 

 Z uvedené souhrnné tabulky hodnotících kritérií je patrné, že ilustrační maturitní 

test ze zeměpisu je v některých parametrech poměrně kvalitní (myšlenkové operace, 

znalostní dimenze, vyvážené bodování), ale v některých ohledech naprosto nedostačuje. 

Největší nedostatky spočívají v chybách a nedostatečných formulací zadání 

v jednotlivých testových položkách a v nevyvážené obsahové struktuře. Kritériím 

nevyhovuje 37,5 % testových položek, to je naprosto nepřijatelné číslo pro tak 

významný test. Test rozhodně nelze považovat za validní. 

4.2 Zeměpisné testy z běžné praxe 

Jak už bylo řečeno v úvodní části této práce, podařilo se mi pomocí elektronické 

komunikace získat celkem 23 zeměpisných testů z běžné praxe při výuce 

na gymnáziích. Získané testy jsou tematicky zaměřeny na čtyři dílčí geografické obory, 

které spadají do čtyř základních geografických tematických okruhů (matematická 

geografie, sociální geografie, fyzická geografie a regionální geografie). 
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4.2.1Analýza testových položek 

Hodnocené testy obsahují všech šest druhů testových položek. Z celkových 

158 otázek obsahuje test následující druhy testových položek (vč. procentuálního 

zastoupení): 

59 % otevřené stručné otázky 

17 % otevřené široké otázky 

16 % otázky s výběrem odpovědi 

  4 % dichotomické úlohy 

  3 % přiřazovací otázky 

  1 % uspořádací otázky 

Z uvedeného souhrnu je vidět, že v běžných testech jednoznačně převažují 

otevřené úlohy, celkem tvoří 76 % všech testových položek. Z uzavřených úloh jsou 

nejčastější úlohy s výběrem odpovědi. Ostatní uzavřené úlohy jsou používány 

minimálně. Vůbec nejméně používaným druhem testové položky je uspořádací úloha. 

V celém souboru hodnocených testů byl tento typ položky použit pouze v jednom 

případě. Domnívám se, že faktorem ovlivňujícím omezené použití tohoto druhu položky 

je obtížnost při hodnocení odpovědi. Lze předpokládat, že zavedení nové maturity 

pravděpodobně ovlivní zařazování i jiných typů položek do „běžných“ zeměpisných 

testů. 

Celkem 34 testových položek, tedy 21,5 % nesplňuje alespoň jedno kritérium 

kvalitní položky. Většina chyb či nedostatků, které dané položky nesplňují, jsou 

obecného charakteru. Nejčastější chybou (dvacet položek) je nejasná a nejednoznačná 

formulace v zadání. Příklady takových položek: 

• V jakých letech proběhla hlavní kolonizace Afriky? 

• Co spojuje následující obce: Frýdek-Místek, Bohumín, Ostrava, Třinec? 

• Doplňte: Pampa je ………………………………… . 
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Velmi častou chybou v nejednoznačnosti zadání jsou volné formulace v úlohách 

doplňovacích. Položky nesplňují následující kritéria (vč. procentuálního zastoupení10): 

13 % položek nesplňuje kritérium jednoznačné formulace 

6 % položek má nízký počet distraktorů (otázky s výběrem odpovědi) 

5 % položek má problém s malým místem pro odpověď (otevřené široké úlohy) 

5 % položek je kvízového charakteru 

4 % položek má problémy s čitelností a přehledností (zejména otázky pracující 

s různými mapkami, které jsou často dílem učitele) 

3 % položek má stejně velké množiny přiřazovaných pojmů (přiřazovací úlohy) 

Vzhledem k vysokému počtu testových položek jsem nevytvořil zvláštní seznam 

všech připomínek a poznámek k jednotlivým úlohám. 

4.2.2Intelektová náročnost 

Znalostní a kognitivní dimenze vyžadované při řešení testových úloh znázorňuje 

taxonomická tabulka 15. 

Tab. 15: Upravená taxonomická tabulka pro soubor testů z běžné praxe 

 DIMENZE KOGNITIVNÍHO PROCESU 
ZNALOSTNÍ 
DIMENZE 

1. 
Zapamatovat 

2. 
Rozumět 

3. 
Aplikovat 

4. 
Analyzovat 

A. 
Znalost faktů 

47 % 17 % 3 % 0 % 

B. 
Konceptuální znalost 

9 % 9 % 10 % 1 % 

C. 
Procedurální znalost 

0 % 2 % 2 % 0 % 

Zdroj: Práce autora 

Z taxonomické tabulky 15 plyne, že testy jsou jako celek z hlediska použitých 

myšlenkových operaci poměrně nevyrovnané. Největší podíl otázek, téměř jedna 

polovina všech otázek, je na zapamatování faktů, celkem 47 %. To odpovídá 

rozšířenému povědomí, že běžné testy ověřují především znalosti, protože vytvářet 

                                                 
10 Součet procent nedává uvedených 21,5 %, protože některé testové položky nevyhovují vice kritériím 
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takové testy je mnohem jednodušší a rychlejší. Celkem 17 % otázek ověřuje porozumění 

faktům. Když sečtu uvedené hodnoty pro znalost faktů, dostávám velmi vysoké číslo – 

67 %. Tedy plné dvě třetiny všech otázek jsou zaměřeny na fakta. Třetí nejčastější 

zaměřené otázek je na aplikaci konceptů. Tento podíl je částečně nadhodnocen, neboť 

čtvrtina hodnocených testů je z tematického okruhu Kartografie. Takže poměrně velké 

množství otázek bylo zaměřeno na výpočty a aplikaci. 

4.2.3Obsahová analýza položek 

Vzhledem k různému tematickému zaměření testů nelze provést obsahovou 

analýzu položek z hlediska tematických okruhů ani dílčích celků. Dalším 

a podstatnějším důvodem je absence normy, podle které by se měla hodnotit 

relevantnost zastoupených dílčích celků. Již zmíněné RVP G za tuto normu sloužit 

nemohou, neboť dílčí témata jsou definovány na velmi obecné úrovni. V případě 

zavedení státní maturitní zkoušky11 by bylo možno použít jako normu tematické okruhy 

uvedené v Katalogu požadavků. 

4.2.4Způsob skórování 

Až na jednu výjimku hodnocené testy neobsahovaly informaci ohledně 

skórování položek. Proto ani toto kritérium nemohu pro testy z běžné praxe použít. 

4.2.5Zdroje dat v testových položkách 

Pouze 33 testových položek (tj. 21 %) z celkových 158 pracuje ve svém zadání 

se zdroji dat. Tento podíl je navíc zčásti navýšen tím, že čtvrtina testů ověřuje dílčí 

kartografická témata, tedy tato část testů obsahuje otázky obsahující mapy. Toto jsou 

použité zdroje dat včetně procentuálního zastoupení: 

6 % tematická mapa 

5 % číselné údaje  

3 % tabulka 

                                                 
11 Autor psal tyto řádky dva týdny před definitivním rozhodnutí o uplatnění státní maturity ve školním 
roce 2010/11  
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3 % text (popis) 

2 % obrázek / schéma  

2 % obecně geografická nebo turistická mapa 

1 % graf 

1 % letecký snímek 

1 % dokumentární fotografie 

Z uvedeného výčtu je vidět, že použité zdroje dat jsou zastoupeny 

nerovnoměrně, nejčastěji používané jsou tematické mapy a číselné údaje. Naopak téměř 

nejsou použity grafy, což považuji za veliký nedostatek. 

4.2.6Souhrnné hodnocení 

Závěrem analýzy zeměpisných testů z běžné praxe uvádím výše uvedená kritéria 

do souhrnné hodnotící tabulky. 

Tabulka 16: Souhrnné hodnocení souboru testů z běžné praxe 

Hodnotící kritérium Výsledek hodnocení 

Použito více druhů položek Ano 

Použité položky jsou kvalitní Ne 

Použití kognitivních a znalostních 

dimenzí 

Ne 

Tematické okruhy odpovídají plánu nehodnoceno 

Validita (obsahová) Ne 

Skórování je známo předem nehodnoceno 

Skórování je vyvážené nehodnoceno 

Použité zdroje dat splňují požadavky 

okruhu Kartografie 

Ne 

Zdroj: Autor 
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 Z uvedené souhrnné tabulky hodnotících kritérií je patrné, že běžné zeměpisné 

testy nesplňují zásadní a podstatná kritéria. Celkově mohu konstatovat, že soubor 

hodnocených testů nepovažuji za kvalitní nástroj hodnocení výkonu žáků. 

 



 55 

5 Analýza testování 

Jak už bylo napsáno v úvodu diplomové práce, součástí analýzy testů je 

dotazníkové šetření, jehož cílem je zjistit způsob testování v běžné školní praxi 

a odpovědět na výzkumné otázky uvedené v úvodu. Dotazník obsahuje celkem jedenáct 

otázek a je uveden v příloze na konci diplomové práce. 

Na první otázku, zda vědí žáci předem o chystaných testech, odpověděli všichni 

učitelé, že ano. Z toho 50 % učitelů uvedlo, že žáci o testech vědí předem vždy a 50 %, 

že žáci o testech vědí ve většině případů. Tento výsledek lze hodnotit velice pozitivně, 

neboť dřívější běžná praxe, kdy učitel žáky svými nečekanými testy „přepadával“, vedla 

pouze k zbytečnému stresování žáků. Není učitelovým cílem přistihnout žáka při 

neznalosti a odhalovat jeho chyby a následně jej za ně trestat. Tato praxe je naštěstí dnes 

opuštěna. 

Na otázku č. 2 ohledně pravidelnosti testů odpovědělo 71 % učitelů, že testy píší 

přibližně jednou za měsíc. Ostatní učitelé uvedli (29 %), že testy píší párkrát za pololetí. 

Otázka č. 3 zkoumá návaznost testů na výuku. Největší část učitelů (50 %) 

uvedla, že testy píší vždy po ukončení tematického celku, 43 % učitelů píše testy rovněž 

vždy po ukončené tematického celku, ale občas píší i testy bez souvislosti s výukou. A 

pouze jeden učitel (7 %) uvedl, že testy píše vždy bez souvislosti s ukončením výuky 

tematického celku. 

V dotazníku má otázka č. 4 zkoumající časové délky používaných testů dvě 

podotázky (4a, 4b). Podotázka 4a je určena pro učitele, kteří používají testy o stejné 

časové délce, druhá podotázka 4b je určena pro učitele, kteří používají testy o různých 

časových délkách a uvádějí, jaké testy podle časové délky převažují. Odpovědi obou 

podotázek lze shrnout do jednoho výsledku. Polovina (50 %) učitelů odpověděla, že 

většina testů má časovou délku 15-29 minut. Druhou nejčastější volbou byla délka 

30 a více minut (29 %) a třetí možnost méně než 15 minut zvolilo 21 % učitelů. 

V otázce č. 5 jsem zkoumal počet napsaných testů za jedno pololetí. Tato otázka 

úzce souvisí s otázkou č. 2. Slouží jako zpětná kontrola, neboť údaje z těchto dvou 



 56 

otázek by si měli navzájem odpovídat. 64 % učitelů uvedlo, že během pololetí napíší 3-

5 testů, 29 % 6-10 a jeden učitel během roku napíše s žáky 1-2 testy. Až na tohoto 

jednoho učitele si údaje o počtu a pravidelnosti psaní testů z otázek č. 2 a 5 odpovídají. 

Tu jednu chybu si vysvětluji tak, že jeden učitel na otázku č. 5 možná neodpověděl, a 

proto byla v odpovědi uvedena první možnost, která byla ve formuláři nastavena 

defaultně. 

Na otázku č. 6 ohledně četnosti ústního zkoušení žáků odpovědělo 64 % učitelů, 

že zkouší žáky jednou za pololetí, ostatní učitelé (36 %) ústní zkoušení vůbec 

nepoužívají. Tyto výsledky dokládají všeobecný ústup od ústního zkoušení, které se 

v praxi jeví jednak jako časově náročné a jednak pro učitele jako neefektivní. Doplatit 

na to mohou žáci, kterým ověřování písemnou cestou z různých důvodů nemusí 

vyhovovat. 

V dalších dvou otázkách č. 7 a č. 8 zkoumám možnosti psaní testů v případě 

absence či neúspěchu. Pokud žák na test ve škole chybí, u 93 % učitelů má možnost 

psaní testu v náhradním termínu. Pouze v jednom případě (7 %) tuto možnost žák nemá. 

V případě, že žák test napíše, ale se špatným hodnocením, 86 % učitelů dává žákovi 

možnost opravy. Ve dvou případech (14 %) tuto možnost žák nemá. Vyhodnocení obou 

otázek hodnotím jako pozitivní přístup učitelů k žákům, protože z případného 

neúspěchu nehrozí nutně absolutní neúspěch. V případě nutné absence žák má možnost 

chybějící známku doplnit. 

Otázka č. 9 ukazuje používané druhy testových položek. V této otázce učitelé 

zaškrtávali jednotlivé druhy položek, tedy procentuální podíl nedává 100 %, protože 

většina učitelů zaškrtla více než jednu položku. Takto vypadá souhrn zaškrtnutých 

položek: 

93 % otevřené stručné otázky 

86 % otevřené široké otázky 

79 % místopisné otázky se slepou mapou 

64 % přiřazovací otázky 

57 % otázky s výběrem odpovědi 

36 % dichotomické otázky 
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36 % uspořádací otázky 

21 % jiné typy otázek 

Otevřené úlohy ve svých testech používá největší část učitelů. Většina učitelů 

dále používá přiřazovací otázky a otázky s výběrem odpovědi. Méně než polovina 

učitelů používá otázky dichotomické, uspořádací a jiné typy otázek. 

Poslední dvě otázky se zabývají kritérii klasifikace. V otázce č. 10 jsem se ptal, 

kolik stačí minimální procent bodů z celkového počtu na hodnocení výborný, tedy 

na jedničku. A v poslední otázce č. 11 mne zajímala minimální hranice procent bodů pro 

stupeň dostatečný, tedy pro čtyřku. Na obě otázky odpovědělo třináct učitelů. Pro 38 % 

z nich je dolní hranicí pro jedničku 90 resp. 91 % bodů, 54 % učitelů má tuto hranici 

v rozmezí 80-88 % a 8 % učitelů uvedlo dolní hranici pro jedničku 75 %. Rozmezí mezi 

nejvyšší a nejnižší hranicí pro jedničku je 16 %. Téměř dvojnásobné rozmezí (31 %) 

panuje mezi minimálními hodnotami pro čtyřku. Pro 23 % učitelů je nejnižší hranicí pro 

čtyřku hodnota 50 resp. 51 %, pro 15 % učitelů to je hodnota 40 %, pro 31 % je dolní 

hranice čtyřky na hodnotách 30 resp. 35 % a pro 31 % učitelů je dolní hranice 

v intervalu 20-23 %. Na první pohled je vidět mnohem větší rozptyl hodnot pro udělení 

čtyřky oproti jedničce. Některé hodnoty považuji za nepřiměřeně nízké, platí to 

o hranici 75 % pro získání jedničky a o hranici 30  % a méně pro získání čtyřky. 

Paradoxem je, že nejnižší hranice pro jedničku (75 % bodů) a nejvyšší hranice pro 

čtyřku (51 % bodů) patří jednomu učiteli. Celkově mohu konstatovat, že učiteli uvedené 

klasifikační hranice jsou poměrně liberální. Pro srovnání uvádím v tabulce 17 tři možné 

klasifikační stupnice. 

Tabulka 17: Klasifikace podle procenta správně vyřešených úloh 

Klasifikace běžná Klasifikace přísná Klasifikace velmi 

přísná 

Klasifikační stupeň 

91-100 % 96-100 % 95-100 % 1 

81-90 % 88-95 % 90-94 % 2 

71-80 % 82-87 % 85-89 % 3 

61-70 70-81 % 80-84 % 4 

0-60 0-69 % 0-79 % 5 
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Zdroj: Chráska (1999) 

Z uvedených odpovědí je vidět, že zkoumané parametry testování se v rámci 

zkoumaného vzorku učitelů od sebe moc neliší (s výjimkou klasifikačních kritérií). 

Souhrn odpovědí ukazuje, že v pěti otázkách je velice nízká variabilita odpovědí. 

Dokonce u tří otázek (1, 2, a 6) si všichni učitelé vybrali dvě různé odpovědi z pěti 

nabídnutých. Závěrečný souhrn odpovědí je přehledně zobrazen v tabulce 18. 

Tabulka 18: Souhrn odpovědí 

Otázka č. 1 

Vždy vědí 50 % 
Většinou vědí 50 % 
Tak půl na půl 0 % 
Většinou nevědí 0 % 
Nikdy nevědí 0 % 

Otázka č. 2 

Každou hodinu 0 % 
Jednou týdně 0 % 

Jednou za měsíc 71 % 

Párkrát za pololetí 29 % 

Jednou za pololetí 0 % 

Otázka č. 3 

Vždy po ukončení tematického celku 50 % 
Bez souvislosti s ukončením tematického 
celku 

7 % 

Po ukončení tematického celku, ale někdy 
i bez návaznosti na tematické celky 

43 % 

Otázka č. 4 
méně než 15 minut 21 % 
15-29 minut 50 % 
30 a více minut 29 % 

Otázka č. 5 

1-2 7 % 
3-5 64 % 
6-10 29 % 
11 a více 0 % 

Otázka č. 6 

ústně nezkoušíme 36 % 
1 x 64 % 
2 x 0 % 
3 x 0 % 
více než 3 x 0 % 

Otázka č. 7 
Ano 93 % 
Ne 7 % 

Otázka č. 8 
Má možnost opravy, počítají se obě známky 79 % 
Má možnost opravy, počítá se ta nová známka 7 % 
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(i když je horší, než ta původní) 
Má možnost opravy, počítá se ta lepší známka 0 % 
Nemá možnost opravy 14 % 

Otázka č. 9 

Otevřené stručné otázky 93 % 

Otevřené široké otázky  86 % 

Místopisné otázky se slepou mapou 79 % 

Přiřazovací úlohy 64 % 

Otázky s výběrem odpovědí 57 % 

Dichotomické otázky 36 % 

Uspořádací úlohy 36 % 

Jiné typy otázek 21 % 

Otázka č. 10 Kolik procent bodů je minimálně 
potřeba na jedničku? 

91, 90, 90, 90, 90, 88, 
85, 85, 83, 83, 80, 80, 
75 

Otázka č. 11 Kolik procent bodů je minimálně 
potřeba na čtyřku? 

51, 50, 50, 40, 40, 35, 
35, 30, 30, 23, 21, 20, 
20 

Zdroj: Autor 
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Závěr 

V první kapitole jsem vytyčil směřování diplomové práce včetně cílů 

a výzkumných otázek. Tyto cíle podmínily celkovou strukturu a metodologii práce. 

Konkrétně ve druhé kapitole jsem na základě rozboru odborné literatury položil 

teoretický základ celé práce. To mi umožnilo, abych ve třetí kapitole provedl výběr 

vhodných kritérií pro hodnocení vybraných zeměpisných testů. Ve čtvrté kapitole jsou 

tyto testy vyhodnoceny podle zvolených kritérií. V páté kapitole je vyhodnocení 

dotazníkového šetření, které se týkalo způsobu testování v běžné praxi. 

První cíl jsem naplnil ve třetí kapitole, kde jsem provedl výběr vhodných kritérií. 

Zároveň jsem se pokusil o vlastní kritérium, které by bylo specifickým kritériem pro 

zeměpisné testy. Tímto kritériem jsou zdroje dat použité v testových položkách. Toto 

kritérium je vhodné nejen pro hodnocení kvality testu, ale zároveň jako ověření 

dovedností definovaných jak RVP G, tak v Katalogu požadavků. 

Druhým cílem bylo posouzení a porovnání vybraných testů. Posouzení jsem 

provedl ve čtvrté kapitole a porovnání jsem provedl jen částečně, neboť vybrané testy 

v některých kritériích nejsou na stejné úrovni a prování by v takovém případě nemělo 

smysl (např. obsahová analýza položek). 

Třetí cíl je obsažen v páté kapitole. Pomocí vyhodnocení výsledků dotazníkového 

šetření jsem zjistil, že způsob testování je na školách podobný, významnější rozdíly jsou 

pouze v použitých klasifikačních kritériích. Zároveň jsem zjistil posun ve způsobu 

testování k větší vstřícnosti vůči žákům. 

Na základě celé práce nabízím odpovědi na úvodní výzkumné otázky. 

1) Jaké parametry by měl splňovat kvalitní didaktický test? 

Kvalitní test by měl splňovat následující kritéria: 

- Použití více druhů testových položek 

- Splnění požadavků na jednotlivé testové položky (viz tabulka 6). 

- Vyvážený poměr použitých znalostí a myšlenkových operací (Bloomova 

taxonomie) 

- Odpovídající poměr tematických okruhů (dílčích temat) 
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- Rovnoměrné skórování v rámci tematického obsahu a Bloomovy taxonomie 

2) Existují parametry specifické pro didaktický zeměpisný test? Pokud ano, 

jaké to jsou? 

Za specifické kritérium didaktického zeměpisného testu lze považovat kritérium 

pestrosti použitých zdrojů dat. 

3) Mají zeměpisné testy, používané v běžné školní praxi, parametry kvalitního 

didaktického testu? 

Analyzované běžné zeměpisné testy mnohé parametry kvalitního testu 

nesplňovaly. 

4) Je pravdou, že se způsob testování v zeměpisu v běžné praxi na jednotlivých 

školách moc neliší? 

Skutečně ve způsobu testování v zeměpisu se školy od sebe výrazně neliší (až 

na detaily, např. klasifikační kritéria). 

 

Posledním cílem práce byl vedlejší cíl osobního charakteru, a to vlastní poznání 

teorie testování a seznámení s touto problematikou. Zda se mi tento cíl podařilo naplnit, 

to nechť posoudí moji žáci a hlavně čas. 

V úvodu práce jsem navázal na kritiku stavu testování v pedagogické veřejnosti. 

V souladu s touto kritikou musím konstatovat, že hodnocené testy nelze považovat za 

kvalitní didaktické testy. Zeměpisné testy nevyhověly kritériím téměř v žádném bodě, 

ilustrační test nové maturity zčásti vyhověl kritériím revidované Bloomovy taxonomie, 

vyrovnanosti skórování a použitým zdrojům dat. Přesto i ilustrační test nové maturity 

obsahuje řadu vážných nedostatků a chyb v samotném zadání položek. V souladu 

s citátem v úvodu práce musím i já konstatovat, že „se současným stavem používání 

didaktických testů však zdaleka nemůžeme být spokojeni“ (Chráska 1999 s. 7). Tento 

názor platil v roce 1999, ale platí i dnes. 
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