
Posouzení diplomové práce

Hodnocení testových úloh z teorie paraglidingu pro uchazeče o pilotní licenci

Autorka: Bc. Johana Šťastná

Předložená magisterská práce si dala za úkol posoudit na základě empirického šetření testové 

úlohy z teorie paraglidingu určené pro uchazeče o pilotní licenci. Jedná se tedy o 

metodologickou práci s empirickou složkou.

V teoretické části si všímá některých aspektů didaktického testování a tvorby didaktických 

testů. Dále charakterizuje oblast paraglidingu v České republice, uvažuje přitom organizaci a 

specifika zařízení. Také zmiňuje zvlášť charakteristiky zkoušky pro získání licence.

V metodách výzkumu popisuje použité metody, speciálně charakteristiku hodnoceného testu 

z teorie testů, charakteristiku výzkumného souboru, použité metody evaluace testu a pro jejich 

úpravu. Data prezentuje graficky s textovým komentářem. Také uvádí numerické 

charakteristiky testu. V závěru dovozuje, že její práce přispěla k ověření kvality použitého 

testu. Výsledky budou využity pravděpodobně k další úpravě a optimalizaci testu

v praktickém přezkušování adeptů.

Práce má celkem 74 stránek, na 4 stránkách jsou přílohy. V použité literatuře uvádí 21

položek, některé z nich jsou odkazy na internetové zdroje. Čerpá rovnoměrně z domácí 

literatury a ze zahraničních pramenů. Práce obsahuje 6 grafů s kvantitativními údaji a 16 

tabulek. Práce má celkově dobrou strukturu, úpravu a malé množství překlepů či 

gramatických chyb.

Kladně hodnotím důkladné zpracování prakticky zaměřeného zadání, kde hraje roli důkladná 

teoretická příprava, speciálně ze statistiky a teorie testování. Autorka použila několik 

statistických metod a příslušný software, vytvořila dokument, který bude prospěšný pro řešení 

a optimalizaci problému zadávání testů v uvedené oblasti  



Kritické poznámky ke zpracování:

V dělení metodologické části mi schází odstavec pro popis organizace výzkumu a pro analýzu 

dat. Obsah těchto odstavců sice popisuje v jiných částech práce, ale takto dochází 

k znepřehlednění materiálu.

 Vzorec 2 je špatně popsán

 Ve vzorci 8 schází úplný popis.

 Označení tabulky 5 není informativní

 Na s. 68 se uvádí možná hodnota reliability od minus nekonečna do 1, je to správné?

Celkově lze říci, že práce splňuje požadavky na magisterskou práci, proto ji doporučuji 

k obhajobě. 

Otázky k obhajobě:
Diskutovat různé definice realiability
Diskutovat možnost metody půlení testu i pro lichý počet úloh
Vztah mezi koeficientem Cronbach a K-D koeficientem.
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