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1. Úvod
Dnes žijeme v době, kdy informační a komunikační technologie zasahují do všech
oblastí lidské činnosti. Tento jev se projevuje rovněž i v oblasti vzdělávání. Většina škol
využívá osobní počítače či internet jako prostředky pro dosahování výukových cílů.
Technologie postupně pronikají do dalších činností a aktivit v rámci vzdělávání a
současně jsou využívány ve stále větší míře. Průkopníky těchto technologií byly
počítačové učebny a předmět „Výpočetní technika“. Dnes se technologie využívají
vlastně bez ohledu na konkrétní zaměření předmětu (humanitní, přírodovědné) a na
straně žáků nejde již jen o samu práci na PC. Z předmětu výuky se technologie staly
prostředkem, který v řadě případů zajišťuje různé funkce efektivněji než dříve
používané prostředky a způsoby práce nebo alespoň přinášejí další možnosti. Tento
trend lze dokumentovat příkladem činností spojených s domácími úkoly. Prvním
krokem byla možnost odevzdávat úkoly v elektronické podobě na datovém nosiči.
Výhodami byla jednak možnost archivace a dále možnost snazší opravy a dopracování
úkolu žákem. S rozšířením internetu a jeho služby e-mail se jednak zmenšila míra
transportu na datových nosičích a jednak se otevřela i možnost komunikace mimo
prostředí školy. V současnosti technologie a zejména virtuální vzdělávací prostředí
nabízejí zabezpečení vlastně všech úkonů spojených s domácími úkoly. Jde o zadávání,
odevzdávání, archivaci, komunikaci i samotné hodnocení. Uvedený příklad mimo jiné
dokumentuje využití v dané době nastupujících či existujících technologií využívaných i
mimo vzdělávací systém, ale v souvislosti s VLE i vznik technologií určených přímo
pro vzdělávání. V posledních letech jsme tak svědky vzniku mnoha softwarových i
hardwarových produktů určených školám. Tyto produkty mají jak širší možnosti využití
(interaktivní tabule), tak i užší zaměření, např. na konkrétní předmět, téma nebo činnost
a jsou často spojeny s konkrétním obsahem (procvičování slovní zásoby). Současná
nabídka různých produktů je poměrně široká, avšak ne vždy vyhovuje konkrétním
podmínkám školy. Proto je důležité vždy vybrat v aktuální nabídce takové produkty,
které jsou pro konkrétní záměr nejlépe vyhovující a následně zhodnotit, zda je jejich
potenciální přínos pro výuku zajímavý.
Předložená práce se zabývá současnými možnostmi informačních a komunikačních
technologií ve výuce jazyků. Konkrétně se zaměřuje na možnosti využití informačních
technologií a z nich zejména webových technologií při testování a procvičování (tzv.
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jazyková cvičení) jazykových vědomostí a dovedností. Práce se zaměřuje na dostupné
produkty na internetu, nejprve je charakterizuje a třídí podle nabídky jednotlivých
funkci, následně je hodnotí na základě předem stanovených kritérií a to především ve
vztahu k jazykovému testování a procvičování. Vybrané produkty a jejich nástroje jsou
pak podrobeny hlubší analýze prostřednictvím sestavení modelových testů a
následnému vyhodnocení získaných výsledků.
V závěru práce jsou pak shrnuty výsledky a formulována doporučení ve vztahu
k různým podmínkám, které jsou na dnešních školách běžné.
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2. Teoretická východiska práce
2.1 Druhy a varianty testů
Test můžeme definovat jako „typ určité zkoušky, u které jsou úkoly identické pro
všechny zkoušené osoby a jejíž hodnocení je založeno na přesně stanovených kriteriích“
(Frohlíková, 1971). Testy jsou zadávány většinou hromadně, písemnou formou a
v posledních letech také elektronicky.
Existuje několik klasifikací testů. Podle Vrány (1948) dělíme testy na:
a) testy psychologické:
1. testy inteligenční – zjišťují inteligenci jedince
2. testy poradenské – zjišťují schopnosti daného jedince
3. testy speciální – zjišťují např. paměť, pozornost, atd.
b) testy didaktické:
1. testy kontrolní – testuje vědomosti jedince
2. testy diagnostické – testuje příčiny neúspěchu
3. testy zkušební – testuje větší celky učiva

Z hlediska zaměření práce jsou významné především testy didaktické.

2.1.1 Didaktický test
Pro didaktický test (Achievement) existuje řada definic, ve kterých se jednotliví autoři
liší. Podle Byčkovského (1982): „Didaktický test je nástroj systematického zjišťování
(měření) výsledků výuky“.
Podle Chrástky (1999) se jedná o test, který objektivně zjišťuje úroveň učiva. Od
běžného testu se liší především tím, že je navrhován, ověřován, hodnocen a
interpretován podle daných pravidel.

Podle Chrástky (1999) se v pedagogické praxi lze setkat s didaktickými testy různé
kvality a různého druhu. Jednotlivé didaktické testy se liší svým zaměřením a
vlastnostmi. Při popisu jednotlivých typů didaktických testů budeme postupovat podle
klasifikace, kterou navrhl Byčkovský (1982). Tato klasifikace se hodí pro zaměření této
práce.
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Tabulka 1: Druhy didaktických testů (podle Byčkovského, 1982. s. 26).

Klasifikační hledisko
Měřená
charakteristika výkonu

Druhy testů
rychlosti

úrovně

Dokonalost přípravy
testu a jeho

kvazi-

standardizované

standardizované

příslušenství
Povaha činnosti
testovaného

nestandardizované

kognitivní

psychomotorické

výsledků výuky

studijních předpokladů

rozlišující

ověřující

(relativního výkonu)

(absolutního výkonu)

Míra specifičnosti
učení zjišťovaného
testem
Interpretace výkonu
Časové zařazení do
výuky
Tematický rozsah
Míra objektivity
skórování

vstupní

průběžné

výstupní

(formativní)

(sumativní)
polytematické

monotematické

(souhrnné)

objektivně

kvaziobjektivně

subjektivně

skórovatelné

skórovatelné

skórovatelné

V následujícím přehledu budou stručně charakterizovány jednotlivé druhy testů, podle
toho jak je uvádí Chrástka (1999) ve své publikaci:
Testy rychlosti
Tento druh testu klade nároky na rychlost řešení testové úlohy. Samotný test neobsahuje
nijak „složité“ úlohy, důraz je zde kladen především na pevně stanovený časový limit.
Příkladem je třeba test na počet úhozů při psaní na počítači.
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Testy úrovně
Na rozdíl od testu rychlosti zde není žádné časové omezení (případně pouze
z praktických důvodů). Obtížnost testu je dána testováním dovedností či vědomostí na
dané úrovni.

Testy standardizované
Tento druh testu je připravován profesionálně. Je důkladně ověřen a jeho základní
vlastnosti jsou známy. Standardizované testy používají především specializované
instituce. V České republice je to např. společnost CERMAT, která zprostředkovává
státní maturity či společnost SCIO, která zajišťuje na některých VŠ a SŠ přijímací
zkoušky.

Testy nestandardizované
Tyto testy jsou opakem testů standardizovaných. Nejsou zde realizovány všechny kroky
při ověřování či přípravě, proto tyto testy můžeme nazvat rovněž jako neformální –
učitelské. Tyto testy si připravují obvykle učitelé k vlastním účelům.
Často se objevuje rovněž pojem kvazistandartizovaný test. Tento test je připravován
podle přísnějších kriterií než test nestandardizovaný. Jako příklad můžeme uvést např.
srovnávací test z jednoho předmětu na jedné škole.

Testy kognitivní a testy psychomotorické
Tyto testy vycházejí z pojetí dělení učení do tří oblastí:
− kognitivní
− afektivní
− psychologické
Afektivní učení se netestuje pomocí didaktického testu, k tomuto účelu se používají
především dotazníky. Kognitivními testy testujeme úroveň porozumění u žáků.
Příkladem tohoto testu je např. překlad cizojazyčného textu.
Psychomotorické učení testujeme pomocí psychomotorického testu. Příkladem
psychomotorického testu je např. test psaní na klávesnici (vedle rychlosti se sleduje i
počet, resp. procento chyb).
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Testy výsledků výuky a testy studijních předpokladů
Testy výsledků zjišťují, respektně měří výsledky učení v dané oblasti. Tyto testy patří
do skupiny nejvíce používaných didaktických testů. Naopak test studijních předpokladů
měří úroveň schopností a vlastností jedince, které jsou předpokladem k dalšímu studiu.

Testy rozlišující a testy ověřující
Podle hodnocení a vysvětlení výkonu žáka v testu můžeme rozdělit didaktické testy na:
− rozlišující (testy relativního výkonu)
− ověřující (testy absolutního výkonu)
Testy rozlišující se označují rovněž jako testy staticko-normativní či rovněž jako NR
testy. V těchto testech se výkon žáka hodnotí vzhledem k populaci testování.
Testy ověřující bývají označovány rovněž jako kriteriální testy či CR testy (criterionreferenced testes). Hlavní funkcí tohoto testu je prověřit úroveň vědomostí a
dovedností žáka z určité stanovené oblasti. Úkolem tohoto testu je zhodnotit, jestli žák
zvládl dané učivo, a to pomocí předem stanovené stupnice.

Testy vstupní, průběžné a výstupní
Vstupní didaktické testy se uplatňují především na začátku výuky. Učitel tak prověřuje
počáteční vědomosti a dovednosti, které jsou předpokladem pro zvládnutí další výuky.
Naopak v průběhu výuky pro testování již probraného učiva a získání zpětné vazby se
používají průběžné didaktické testy. Tento test ověřuje jen malý úsek učiva, jeho hlavím
úkolem je zjistit, jak žáci dané učivo přijímají, osvojují si jej a chápou. Často mluvíme
rovněž o tzv. formativních testech, kterými se testují procesy formování vědomostí a
dovedností. Tyto testy slouží především k hodnocení výuky.
Didaktické testy výstupní se zadávají na konci určitého výukového celku. Jsou rovněž
označovány jako testy sumativní a jejich hlavním úkolem je hodnocení žáků.

Testy monotematické a polytematické
Monotematické didaktické testy testují pouze jeden tematický celek. Naopak testy
polytematické se užívají pro zkoušení několika tematických celků.
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Testy objektivně skórovatelné
Testy objektivně skórovatelné odvozují svůj název podle toho, že obsahují úlohy, u
kterých se dá přesně určit, jestli jsou správně řešeny. Skórování tohoto testu může
provádět i počítač (stroj).

Testy subjektivně skórovatelné
Tento druh testu je přesným opakem objektivně skórovatelného. Obsahuje testové
úlohy, u kterých neexistuje jednoznačné řešení. Patří mezi ně např. otevřené úlohy.

V jazykovém testování využíváme většinu druhů testů. Nejčastěji se využívají testy
úrovně, testy výsledků výuku, testy ověřující a testy vstupní, průběžné a výstupní.

2.2 Typy jazykových testů
Vzhledem k zaměření práce je nutné se blíže zaměřit na jazykové testování.
Jazykové testy dělíme podle aspektů, které chceme sledovat. Carroll (1969) rozdělil
aspekty jazyka na:
1. znalost mluvnice
2. znalost slovní zásoby
3. sluchovou diskriminaci – schopnost rozeznávat jednotlivé hlásky
4. orální produkce – schopnost artikulovat hlásky
5. čtení
6. psaní

Znalosti z cizího jazyka, které se dají prověřit testovou formou, jsou podle Kalinayové
(1999):
1. receptivní schopnost
2. produktivní schopnost

Mezi receptivní schopnosti se řadí např. vnímání, naslouchání, porozumění. Jde tedy o
procesy, kterými si vytváříme základy pro další práci s informacemi. Ve vztahu
k jazykovému testování sem patří schopnost orientace v textu, porozumění mluvenému
slovu, čtenému slovu, tak i slyšenému textu a schopnost komunikace.
-7-

Produktivní schopnosti jsou takové, kde jedinec musí sám něco tvořit. U cizího jazyka
jde tedy např. o korektní výslovnost hlásek, gramaticky správné tvoření vět a větných
celků (členy, koncovky, stavba věty, atd.).

2.3 Typy testových položek
Didaktický test je sestaven z testových úloh. V didaktických testech se používají různé
typy testových položek.
Podle Byčkovského (1982) lze testové úlohy kategorizovat následujícím způsobem:
podle způsobu odpovědi na úlohy otevřené a uzavřené. Tyto dva typy úloh lze pak dále
dělit.
Stručná charakteristika jednotlivých typů testových položek, jak je uvádí ve své
publikaci Chrástka (1999) a dále Škoda , Doufalík s Hajerovou-Mȕllerovou (2006).
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Obrázek 1 Rozděleni typů didaktických testů podle Chrástky (1999)
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2.3.1 Otevřené úlohy se širokou odpovědí
Otevřené úlohy se širokou odpovědí můžeme rozdělit na úlohy nestrukturované, úlohy
se strukturou a úlohy dané konvencí. Všechny tyto tři podtypy úloh vyžadují odpověď
ve větším rozsahu.

a) Úlohy otevřené se širokou odpovědí nestrukturované
Příklad 1: „Esej testy“. Na žákovi je vyžadována rozsáhlejší odpověď (1/2 strany a
více). Osvojení poznatků se obvykle vyžaduje na úrovni kritického posouzení.
„Zhodnoťte úlohu národního obrození pro vývoj české státnosti“.

b) Úlohy otevřené se širokou odpovědí se strukturou vymezenou
Příklad 2: Žákům je naznačena struktura, podle které má být odpověď koncipována.
„Výroba hydroxidu sodného amalgámovým způsobem (uveďte hlavní surovinu, způsob
čištění, schéma elektrolyzéru, způsob zpracování odpadních produktů, ekologická
rizika).“

c) Úlohy otevřené se širokou odpovědí danou konvencí
Příklad 3: Někdy není nutné strukturu požadované odpovědi blíže specifikovat, protože
vyplývá z konvence či obecných pravidel, které by měl žák znát.
„Popište jednotlivá stadia vývoje hmyzu s proměnou dokonalou.“

Tento typ úloh se využívá při zkoušení komplexnějších vědomostí nebo dovedností.
Jsou rovněž vhodné při zkoušení vyšších úrovní učiva, jako jsou např. řešení
problémových situací. Nevýhodou tohoto typu úlohy je menší možnost objektivního
hodnocení.

2.3.2 Úlohy se stručnou odpovědí
Úlohy se stručnou odpovědí dělíme na úlohy produkční a doplňovací. Oba tyto typy
úloh vyžadují odpověď kratšího rozsahu.
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Produkční testové úlohy
Příklad 4: Které řády hmyzu patří do skupiny hmyzu s proměnou dokonalou (uveďte
alespoň tři)?
a) ..........................................................
b) ..........................................................
c) ...........................................................

a) Doplňovací úlohy
Příklad 5: Chemická reakce, při které se teplo.............................., se nazývá
............................... reakce.

Velkým pozitivem těchto úloh je, že se snadno navrhují a znesnadňují žákům uhodnout
odpověď bez požadovaných znalostí.

2.3.3 Úlohy dichotomické
Úlohy dichotomické, jinak označované také jako úlohy s dvoučlennou volbou nebo jako
alternativní úlohy (angl. True-false item).

U těchto úloh jsou vždy nabízeny dvě

možnosti, ze kterých si má žák vybrat.

a) Dichotomické testové úlohy
Příklad 6: Předchůdcem Českého vysokého učení technického byl Královský český
polytechnický ústav.
ANO - NE

Nevýhodou těchto úloh je vysoká pravděpodobnost uhodnutí správné odpovědi, což řadí
tento typ úloh k méně spolehlivým.
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2.3.4 Úlohy s výběrem odpovědi
Úlohy s výběrem odpovědi, jinak také úlohy s vícečlennou či vícenásobnou odpovědí
(angl. Multiple-choise) patří po teoretické stránce k nejpropracovanějším typům úloh.
Tyto úlohy se skládá ze dvou částí:
•

kmen úlohy (problém nebo otázka)

•

nabízené odpovědi (mající více variant)

Z nabízených odpovědí může být buď jedna, nebo více variant správných. Nesprávné
varianty nazýváme distraktory. Tyto úlohy dělíme podle počtu správných variant na tyto
typy:
•

úlohy uzavřené s výběrem jedné správné odpovědi

•

úlohy uzavřené s výběrem jedné nejpřesnější odpovědi

•

úlohy uzavřené s výběrem jedné nesprávné odpovědi

•

úlohy uzavřené s vícenásobnou správnou odpovědí

•

úlohy situační (interpretační)

Úlohy uzavřené s výběrem jedné správné odpovědi
Příklad 7: Cesta vlakem nám velmi rychle uběhla. Podtržený větný člen je.
a) podmět
b) předmět
c) přívlastek
d) příslovečné určení

I u těchto odpovědí existuje i jisté riziko uhodnutí správné odpovědi i bez příslušných
vědomostí. Toto riziko můžeme snížit množstvím nabízených variant. Doporučeným
minimem jsou 4 varianty, naopak využití více než 5 variant se stává nepřehledné.
V praxi se nejvíce užívá 4 variant.
Tento typ úloh je oblíbený u pedagogů, jelikož je časově velmi úsporný
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2.3.5 Přiřazovací úlohy
Přiřazovací úlohy (angl. Matching Items) se skládají z množiny pojmů a množiny
instrukcí. Hlavním úkolem studenta je přiřadit pojmy jedné množiny k pojmům druhé.
Přiřazovací úlohy
Příklad 8: K názvům univerzit v levém sloupci přiřaďte jejich sídelní města z pravého
sloupce:
Univerzita Mateja Bela

( ) A Prešov

Univerzita Palackého

( ) B Trnava

Univerzita Komenského

( ) C Bratislava

Katolická Univerzita

( ) D Liberec

Univerzita Konštantína Filozofa

( ) E Olomouc

Technická Univerzita

( ) F Ružomberok
( ) G Nitra
( ) H Košice
( ) I Banská Bystrica
( ) J České Budějovice

Většinou je počet pojmů v jednom sloupci vyšší než v tom druhém, snižuje se tím
možnost uhodnutí správné odpovědi bez příslušných znalostí.

2.3.6 Uspořádací úlohy
Cílem uspořádacích úloh je uspořádat prvky dané množiny pojmů do řady podle
určitého kritéria. Uspořádací úlohy se skládají ze dvou částí: množinu prvků a instrukci,
která uvádí, podle kterého kritéria a jakým způsobem se mají prvky uspořádat.

Uspořádací úlohy
Příklad 9: Seřaďte následující státy světa podle jejich územní rozlohy. Státu s největší
rozlohou přiřaďte číslo 1, státu s nejmenší rozlohou číslo 6.
Ukrajina

.....................

Turecko

.....................

Saúdská Arábie

.....................

Maďarsko

.....................
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Mexiko

.....................

Rakousko

.....................

Konstrukce těchto úloh je velmi jednoduchá. Velkým problémem je však jejich
skórování, neboť seřazení prvků může být provedeno mnoha různými způsoby s různou
závažností chyb. Kromě zcela správného a zcela chybného řešení existuje mnoho
dalších variant odpovědí s různou mírou správnosti. Čím více prvků v množině, tím
větší počet variant odpovědí.

2.4 Hodnocení a klasifikace
Při zpracování jazykového testu je třeba dodržovat určité zásady. Test musí být
objektivní a mít možnost skórování jednotlivých výsledků. Dále musí být rovněž časově
úsporný a snadno zadavatelný (Bubeníková, Kollmannová a Skálová, 1975).
Proto bylo stanoveno 5 základních předpokladu standardizovaného didaktického testu:
1. skórovatelsnot
2. ekonomičnost
3. proveditelnost
4. validita
5. reliabilita

2.4.1 Testový skór
Testové skóry můžeme rozdělit na hrubý, relativní a korigovaný (Bažantová, 2007).

Hrubý skór
Je součet dosažených bodů v jednotlivých úlohách.

Relativní skór XR
Tento druh skóru se vyjadřuje v procentech jako poměr hrubého (X) a maximálně
dosažitelného skóru (Xmax).
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Korigovaný skór Xkor
Tento druh skóru se používá u úloh s výběrem odpovědi.

R-

počet správných odpovědí

W-

počet chybných odpovědí

a-

počet nabízených odpovědí

Mimo tyto tři druhy skórů existuje rovněž řada tzv. odvozených skóru jako např. z-skór,
percentilový skór a T-skór.

2.5 Počítačové testování
V dnešní době pokračujícího rozmachu informačních technologií zasahuje počítačová
technika téměř do všech oblastí života, vzdělání nevyjímaje. Nejen, že žáci využívají
počítače k získávání a zpracovávání informací, komunikaci i zábavě, ale v souvislosti se
školou a vzděláváním si s jeho pomocí také ověřují své znalosti a dovednosti. Na řadách
vysokých škol je již běžné elektronické testování v prostředí k tomu navržených
softwarů. Většina přijímacích testů na vysoké, ale i střední školy je svou konstrukcí
(zejména v typech položek) vyhodnotitelná automaticky podle předem stanoveného
klíče (správné odpovědi). Tato skutečnost umožňuje zpracování i finální ohodnocení
počítačem, resp. k tomu určenou softwarovou aplikací. Elektronické systémy pro
podporu testování jsou využívány ve stále větší míře a lze se domnívat, že tento trend
bude zachován i v nejbližší budoucnosti a stane se v nejbližší době běžnou součástí
vyučování.
Vzdělání podporované informačními a komunikačními technologiemi se převážně
označuje jako e-learning či e-education. E-learning je spojen převážně se studiem
využívajícím internet Nejmladším výukovým systémem v rámci e-learningu je LMS
tedy "Learning managment system", jež je díky internetu široce dostupná aplikace, která
je přístupná prakticky odkudkoliv, jelikož není vázána na studium na konkrétní škole či
počítači. LMS je aplikace integrující v sobě řadu nástrojů pro komunikaci a řízení
studia. Zprostředkovává studentům rovněž materiály či webové odkazy vhodné ke
studiu.(Přidal, 2008).
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Právě internet nabízí velkou škálu možností, jak testovat studenty. Webové rozhraní je
jednou z možností, které pedagogům usnadňují práci. Jednak tím, že nevyžadují
předchozí instalaci daného softwaru a danou aplikaci mohou využívat z jakéhokoli
počítače, který má přístup na internet, či jim tyto aplikaci nabízejí různé výhody jako
např. rychlé vyhodnocení, srovnání jednotlivých výsledků a jejich snadné zpřístupnění
studentům.

2.5.1 Výhody počítačového testování
Výhody počítačového testování podle Bažantové (2007):
1. umožňuje větší standardizaci
2. poskytuje větší bezpečnost při testování
3. větší variabilitu testových úloh
4. úsporu času i nákladů při administraci testu
5. eliminaci nejasností spojených s ručním vyplňováním testu (nečitelné)
6. rychlejší zpracování
7. eliminace chyb hodnotitele při vyhodnocování
8. snadné vyhodnocování rozdílů mezi skupinami studentů

2.5.2 Nevýhody počítačového testování
Nevýhody počítačového testování podle Bažantové (2007):
1. mohou být použity pouze určité druhy testových úloh
2. nevhodné pro některé předměty či oblasti testování (písemná práce
z matematiky, geometrie)
3. nutnost počítačového vybavení
4. systematické chyby při vyhodnocení
5. u některých položek (např. jednoslovná tvořená odpověď) nutná kontrola
učitelem
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3. Metodika práce
3.1 Cíl práce
Cílem této práce bylo zmapování a analýza dostupných nástrojů pro tvoru jazykových
testů a cvičení na internetu.

3.2 Úkoly práce
Vzhledem ke stanovenému cíli práce, byly formulovány následující úkoly:
− Zmapovat dostupné nástroje pro tvorbu jazykových cvičení a testů na internetu
− Analyzovat dostupnou funkčnost jednotlivých nástrojů
− Vybrat hlavní typy nástrojů
− Stanovit vhodná kritéria pro výběr a hodnocení jednotlivých typů nástrojů
− Zhodnotit dostupné nástroje na základě stanovených kritérií
− Sestavit modelová cvičení a testy s využitím vybraných nástrojů
− Zpracovat a zpřístupnit vhodnou formou jednotlivé výstupy práce

3.3 Postup a metody práce
Ke zpracování této práce byla použita obsahová analýza na internetu dostupných
nástrojů pro tvorbu cvičení a testů. Na základně funkčnosti a vhodnosti bylo vybráno 6
aplikací podporujících jazykové testování a procvičování. Ty byly stručně
charakterizovány. Rovněž byly popsány a představeny jednotlivé moduly, ze kterých se
tyto nástroje skládají. Následně byly sestaveny modelové testy, u kterých byla testována
funkčnost a vhodnost pro jazykové testování. U aplikace Quia byla rovněž vytvořena tři
modelová cvičení, jelikož tato aplikace nabízí speciální modul pouze pro procvičování.
U daných testů jsme hodnotili množství druhů nabízených úloh, náročnost práce v
daném prostředí, funkční vlastnosti jednotlivých aplikací (nastavení vlastností testu,
možnosti vkládání multimediálních a video objektů, atd.) a vhodnost jednotlivých úloh
pro různé jazykové aspekty (mluvnice, porozumění čtenému textu atd.).
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4. Charakteristika dostupných nástrojů
V této kapitole jsou charakterizovány jednotlivé aplikace určené k testování a
procvičování vědomostí. Dané aplikace byly vybrány na základě řízeného rozhovoru
s učiteli a podrobného zmapování dostupných testů na internetu.

4.1 QuizStar
QuizStar je další aplikací orientovanou zejména do oblasti testování. Z technologického
hlediska je aplikace vybudována výhradně na platformě webových technologií, resp.
technologií s webem souvisejících (databáze). Tato koncepce logicky omezuje využití
pouze na počítače připojené k internetu, což je však v současné době zanedbatelný
problém. Pomineme-li dostupnost internetu, jde o koncepci, u které převažují pozitiva.
Jde zejména o dostupnost z kteréhokoli počítače, centralizaci úložiště testů, údajů
administrativní povahy, výsledků, přehledů atp.
QuizStar je logicky členěn na tři části či subsystémy, a sice Class Manager, Quiz
Manager a Reports Manager. Každá z částí má v systému jinou funkci a již jejich názvy
jsou ve smyslu jejich funkce poměrně ilustrativní. Ústřední úlohu či hlavní funkci
naplňuje Quiz Manager, další dva moduly jsou více méně podpůrné.
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Obrázek 2 - Ukázka hlavní stránky webové aplikace Quizstar (http://quizstar.4teachers.org/)

Class Manager je modul, který slouží ke správě virtuálních tříd, včetně stanovení
podmínek přístupu (bez omezení – veřejný přístup, po registraci – nutná registrace a
následné schválení administrátorem (vlastníkem) třídy. Class Manager (ani ostatní
moduly i produkt jako celek) svou povahou nenaplňuje funkce VLE (virtual learning
environment), slouží především pro správu tříd a nabízí např. jen minimální
komunikační nástroje (jednosměrná komunikace učitel -> žáci). Ve vztahu k dalším
dvěma modulům Class Manager umožňuje jednotlivým třídám přiřazovat vytvořené
testy (v Ouiz Manageru), zadávat je a současně získat propojení a prohlížet výsledky
z Reports Manageru.
Ouiz Manager je hlavním modulem aplikace, v němž jsou vytvářeny jednotlivé testy.
Dílčí otázky testů lze vybírat z řady nabízených typů (obr. 3), které jsou v tomto ohledu
standardem (otevřené úlohy se stručnou odpovědí – produkční, úlohy s výběrem
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odpovědi, úlohy dichotomické). Vytvořené testy jsou samozřejmě uloženy na serveru,
lze je samozřejmě kdykoliv doplnit či jinak upravit. Z hlediska funkcí modulu je třeba
vyzdvihnout zejména možnost vytváření nových verzí na základě kopií již hotových
testů, skrývat a odkrývat, resp. aktivovat a deaktivovat test, přiřadit (zadat) test
konkrétní třídě a následně z pohledu daného testu prohlížet výsledky tříd. Z výše
uvedeného je patrná poměrně těsná integrace Ouiz Manageru s ostatními moduly a lze
konstatovat, že toto řešení zefektivňuje a zpřehledňuje práci v prostředí OuizStaru a
přispívá tak k uživatelské přívětivosti.

Obrázek 3 – Šablona pro tvorbu testových otázek
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Reports Manager je modulem, který nabízí řadu pohledů na výsledky testů. Jednak lze
k výsledkům přistupovat z hlediska třídy, všech studentů či jediného studenta a
srovnávat tak rozdíly mezi třídami či pokrok konkrétních jednotlivců. Druhý pohled na
výsledky je nabízen z pozice testů a slouží především pro posouzení testů, jejich dílčích
otázek a příslušných parametrů jako je citlivost či obtížnost.
Celkově lze OuizManager hodnotit. Jedná se o úzce zaměřenou a z uživatelského
hlediska jednoduchou webovou aplikaci, v níž se lze snadno zorientovat. Předpokladem
k úspěšnému využití aplikace ve výuce je samozřejmě alespoň základní znalost, resp.
přehled terminologie z oblasti testů, zejména pak typů testových položek.

4.2 Quia
Quia je aplikací, která je určena jak k testování znalostí, tak i procvičování. Je rovněž
vytvořena na platformě webové technologie (viz. QuizStar). Využívání této webové
aplikace je pro učitele zpoplatněno.
Vyučující zde má svůj profil, kde může editovat informace o sobě, škole, může zde
nahrát různé odkazy na jiné internetové stránky. Následně je mu rovněž přidělena
webová adresa, která odkazuje přímo na profil učitele, kde jsou rovněž uložené
vytvořené testy, activities a dotazníky. Student se tak lépe dostane materiálům a testům
od vyučujícího.
Quia je dělena do 4 modulů a to Classes, Activities, Quizzes a Suerveys, kde každý má
rozdílnou funkci. Stěžejními částmi jsou Actvities a Quizzes, dalšíí dvě jsou jen
podpůrné a pouze doplňující.
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Obrázek 4 –Ukázka hlavní stránky webové aplikace Quia (http://www.quia.com/web/)

Modul Classes slouží ke správě virtuálních tříd, do kterých jsou studenti zapisováni buď
učitelem, když si chtějí přidat jen své studenty, či sami, pak je přístup do třídy bez
omezení. Komunikace je zde umožněna pomocí e-mailu, kdy učitel může rozeslat email všem studentům v dané třídě úkoly, informace ... Tento modul rovněž nabízí
přehled výsledků všech studentů dané třídy a přiřazovaní jednotlivých testů do tříd.
Activities je modul určený k procvičování především formou různých her. Aplikace
nabízí 16 typů aktivit jako je battleship (lodě), jumbled words (neuspořádaná slova),
patterns (vzory), challenge board (deska výzvy), cloze (doplňovačka), flashcards
(kartičky), matching (zápas), concentration (koncentrace), word search (hledání slov),
picture perfect (obrázky), pop-ups (okna), columns (sloupce), rags to riches (chudý a
bohatý), hangman (šibenice), ordered list (přiřazovačka), scavenger hunt (lov). Každá
hra je konstruovaná pomocí určitých úkolů či otázek, které se musí v dané úloze řešit.
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Ve hře battleship je např. pro zasažení lodě potřeba zodpovědět otázku. Učitel pomocí
připravené šablony připraví otázky a určí i správné odpovědi.

Obrázek 5 – Ukázka aktivity - battleships (lodě)

Quizess je modul, určený k vytváření testů. Tato aplikace nabízí 10 druhů testových
úloh (viz tabulka 2).Nabízí rovněž možnost nahrání multimediální aplikace. U testu
můžeme nastavit formu prezentace, kdy se zobrazují všechny otázky najednou či pouze
v určitém časovém limitu po jedné. Dále můžeme nastavit časový limit celého testu,
-23-

zpřístupnění testu pouze v určitém datu, či zabezpečit přístup chráněný heslem. Test
můžeme rovněž zabezpečit před kopírováním, tiskem či před spuštěním jiných nástrojů.
Tento model rovněž nabízí detailní vyhodnocení, a to jak pro studenta, tak i učitele.
Posledním modulem aplikace Quia je Surveys, pomocí něhož mohou učitelé dělat různé
průzkumy, které můžou být jak anonymní, tak i podepsané. Průzkumy jsou sestaveny
z různých dotazovacích úloh. Odkaz na dotazník je pak rozeslán pomocí e-mailu.

Celkově lze Quia hodnotit jako aplikaci širokého užití, která nabízí široké možnosti jak
testování, tak procvičování. Je velmi přehledná a orientačně nijak náročná.

4.3 ClassMarker
ClassMarker je další webová aplikace určená k testování. Stejně jako výše zmiňované
aplikace využívá i tato platformu webové technologie a s tím související výhody (které
výrazně převažují) a nevýhody. Bezplatně zde můžeme využívat nižší verzi této
aplikaci, za určitý poplatek je pak k dispozici vyšší verze. Mezi verzemi je pouze rozdíl
ve statistice zpracování dat (výsledků).
ClassMarker má několik funkčních modulů. Prvním z nich je editace účtu, kde můžeme
upravovat osobní nastavení (e-mail, uživatelské jméno, heslo).
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Obrázek 6 – Hlavní stránka aplikace ClassMarker (http://www.classmarker.com/)

Dalším modulem je Class, kde můžeme administrovat jednotlivé třídy a přiřazovat do
nich vytvořené testy. Tato nabídka rovněž umožňuje přidávání studentů.
Modul Test nabízí samotné tvoření testů. Testy se sestavují pomocí různých testových
úloh (viz kapitola 5.3). Výhodou pro jazykové testování je možnost nahrání
multimediální aplikace či obrázku. Testy je možné řadit do jednotlivých kategorií, které
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musejí být předem vytvořeny. Testy můžeme rovněž tisknout. Výsledky lze zobrazit
buď pouze jako čistý skór nebo i s vybranými odpověďmi a se správnou odpovědí.
V placené verzi ClassMarker jsou výsledky zasílány i pomocí e-mailu lektorovi.

Obrázek 7- Šablona pro tvorbu testových otázek

Poslední nabídkou ClassMarker je Statistics, která nabízí ucelený přehled o tom, jak
studenti zvládají testy. Tato nabídka zobrazuje jak statistiku celé třídy, jednotlivých
testů, tak i výsledky každého studenta.
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Celkově lze ClassMaker hodnotit jako nenáročnou aplikaci, která nabízí celou řadu
funkcí. Uživatel musí mít pouze základní znalosti o tvorbě testů a základní dovednost
s prací na počítači.

4.4 ProProfs
ProProfs je bezplatná aplikace vytvořená pro testování. Rovněž jako ostatní využívá
platformu webových technologií. Oproti ostatním výše zmíněným aplikacím je tato
velmi jednoduchá a nemá žádné moduly. Stačí pouhá registrace uživatele a je možné
hned tvořit test.

Obrázek 8 – Ukázka úvodní strany webové aplikace ProProfs

ProProfs má pouze hlavni část, kde se tvoří testy. Tato aplikace pro tvorbu testů nabízí 5
druhů testových úloh (viz kapitola 5.4). Kromě eseje mají všechny typy testových úloh
možnost automatické opravy. U testu můžeme nastavit maximální počet bodů,
minimální procento úspěšnosti, kdy byl test ještě splněn, přístupové heslo, prezentaci
buď po jedné otázce, či hromadně. Dále můžeme rovněž zvolit jazyk, maximální čas a
ochranu proti tisku. Jednotlivé testy jsou uloženy na serveru a pomocí odkazu
rozesílány e-mailem či jiným komunikačním prostředkem.
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Obrázek 9 - Šablona pro tvorbu testových otázek

Celkově lze ProProfs zhodnotit jako jednoduchou webovou aplikaci, která nenabízí
takový záběr možností jako např. předchozí aplikace. Naopak práce na uživatelské
úrovni je zde o to jednodušší.

4.5 Dosli
Je distributor dvou programů EduBase a DoTest, které jsou určeny pro podporu výuky a
testování na školách. K využívání těchto dvou programů je nezbytná jejich předchozí
instalace.
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4.5.1 EduBase
EduBase je produktem české firmy Dosli. Tento program je určen k přípravě výukových
materiálů. Funguje tak, že si lektor sestaví knihovnu výukových podkladů, jako jsou
např. obrázky, poznámky, texty atd. Dále z těchto zdrojů a podkladů se sestaví výukový
materiál a to buď učebnice, prezentace, test či cvičení.

Obrázek 10 - Filosofie sestavování výukových materiálů a testů v EduBase
(http://web.dosli.cz/cze/produkty/edubase2/prace/index.html)

EduBase využívá 5 druhů testových úloh (přiřazovací, obrázkové, uspořádací, stručnou
odpovědí, s výběrem odpovědi). U každého testu můžeme nastavit řadu parametrů a to
období zobrazení (dny, čas), pro koho je daný test určen (skupina uživatelů, třída), počet
pokusů, časový limit a způsob prezentace testu. Další funkcí EduBase je možnost
variace testu. Program náhodně vygeneruje určitou variaci tím, že vybere libovolné
testové a otevřené otázky, promíchá pořadí jejich odpovědí a pořadí otázek. Generování
určité varianty testu probíhá před každým novým zobrazením testu.
Při elektronickém zkoušení (přímo v programu nebo přes webové rozhraní) dochází
k automatické opravě testu a EduBase rovněž uchová kompletní přehled o proběhlých
zkouškách a jejich výsledcích. Detailní zpracování výsledků umožňuje porovnání
úspěšnosti jednotlivých žáků, srovnání výsledků tříd, tisk přehledu zkoušení a export
výsledků pro další zpracování. U jednotlivého testu pak vyhodnocení obsahuje název a
variantu testu (počet jednotlivých otázek, jejich uspořádání a obsah), celkový čas
zkoušení, datum zahájení a ukončení zkoušení, maximální a dosažený počet bodů a
úspěšnost v %.
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Obrázek 11 - Ukázka vyhodnocení jednotlivých testů

Dané testování můžeme rovněž provést formou hry. Pomocí speciální funkce
převedeme klasické testové otázky na hru (např. se vzducholoděmi či „plošinkovku“
s vojáčky).

Obrázek 12 – Ukázka převedení klasické testové otázky na hru

-30-

EduBase Web je rozšíření programu EduBase pro lepší zpřístupnění testů a výukových
materiálů na internetu. Zde jsou výukové materiály publikovány pouze pro procházení a
testování, není určený k editaci testů a sestavování učiva. Je tedy určen zejména pro
studenty (žáky). Veškerá editace je zprostředkována prostřednictvím programu
EduBase. U EduBase Webu můžeme nastavit různý design tak, aby vzhled webového
rozhraní vyhovoval potřebám pedagoga.

4.5.2 DoTest
DoTest je dalším českým produktem, který je určen k tvorbě testů. Je sesterským
programem EduBase od firmy Dosli. Filosofií tohoto programu je vytvoření databáze
testových otázek, pomocí nichž je následně sestaven test.

Obrázek 13 – Filosofie sestavování testu v programu DoTest
(http://web.dosli.cz/cze/produkty/dotest4/filosofie/index.html)

Prvním krokem při práci s DoTest je příprava databáze otázek. Ty se skládají z 5
testových úloh (přiřazovací, obrázkové, uspořádací, stručnou odpovědí, s výběrem
odpovědi). Pro tvorbu těchto úloh je k dispozici velká škála různých nástrojů jako např.
nastavení výchozího písma, vložení multimediálního a audio objektu či obrázku a další.
Z

připravených databází otázek se pak následně sestaví testy. Při sestavování testu je

několik možností jak vybrat otázky a to buď přímo (zařazení konkrétní otázky do testu),
-31-

náhodně (program náhodně vygeneruje daný počet otázek) či kombinací těchto dvou
variant.
Jednotlivým testům můžou být přiřazeny i určitá omezení a to např. časová (test se
zobrazí pouze v určitém časovém rozmezí), pouze pro určitou skupinu uživatelů či třídu
a určitý počet pokusů v daném testu.
Díky generátoru variací je možné vytvořit libovolný počet variací daného testu. To má
svůj význam nejen jako prevenci při opisování, ale je takto možné při procvičování
absolvovat určitý test několikrát s danou variací.
Takto vyhotovené testy je možné jednak vytisknou, pomocí předem dané šablony či je
uveřejnit rovněž v elektronické podobě. Výhodami elektronického zkoušení jsou:
generování nové variace zvoleného testu před každým zkoušením, možnost nastavit
časový limit pro zkoušení, automatické vyhodnocení správných a špatných odpovědí
počítačem a archivace všech výsledků zkoušení. DoTest podporuje stejně jako EduBase
testování pomocí interaktivní tabule či formou hry. Rovněž i DoTest má možnost online
testování pomocí webové aplikace DoTest Web, který slouží pouze k samotnému
testování.
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Obrázek 14 - Porovnání testové otázky v programu DoTest a prezentace v aplikaci DoTest Web

Vyhodnocení testu je stejně jako u EduBase velmi detailní. V přehledu výsledků jsou
informace o názvu testu, datu zkoušení, úspěšnosti % a další. Jednotlivé výsledky
mohou být seskupovány, filtrovány a tříděny dle libovolných údajů (např. datu
zkoušení, názvu testu, atd.)
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Celkově můžeme hodnotit produkty firmy Dosli jako programy se širokým zaměřením
použití. Tyto programy jsou velmi důmyslně promyšlené a velmi usnadňují pedagogovi
práci. Jejich hlavní nevýhodou je jejich cenová dostupnost.

4.6 Moodle
Moodle je objektově orientované prostředí zaměřené na vzdělání, které zprostředkovává
výuku prostřednictvím online kurzů. Je poskytován zdarma jako Open Source software.

Tato aplikace pochází původně z Austrálie, kde vznikla pod vedením Martina
Dougianase z Centra pro rozvoj výuky Curtinovy univerzity z Perthu.
Moodle se již velmi rozšířený na středních a vysokých školách. Na Univerzitě Karlově
se využívá od roku 2004 v rámci projektu „Tvorba multimediálních kurzů pro rozvoj
distančního vzdělání“.

Obrázek 15 Úvodní strana LMS Moodle Pedagogické fakulty UK

Pro práci s tímto softwarem je nutná předchozí instalace, ke které je potřeba server
s volným datovým prostorem, běžící PHP a databázový server např. MySQL.
Vzhled úvodní stránky je velmi variabilní, na jejich úpravě se podílejí správci systému.
Hlavní stránka většinou obsahuje hlavní menu, přehled dostupných kurzů, diskusní
fórum a volitelné bloky jako je kalendář, novinky, zprávy atd.
Aby pedagog mohl spravovat vlastní kurz, musí být tento kurz nejprve založen, tento
úkol má na starosti převážně administrátor. Systém se dále skládá z několika modulů.
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Ke standartním patří: anketa, úkoly, databáze, fórum chat, přednáška, průzkum, slovník
text wiki a další.
Modul Studijní materiály je asi nejvyužívanějším modulem. Učitel sem vkládá studijní
materiály určené žákům kurzu a to budˇve formě souboru (Word, Excel, PowerPoint,
PDP, apod.), anebo pomocí stránky s textem, internetového odkazu na danou webovou
stránku atd.
Dalším modulem je Diskusní fórum, které slouží ke komunikaci lektora se studenty či
studenty mezi sebou.
Modul Úkoly je modul určení pro vkládání různých cvičení či zadávání úloh. Ty můžou
být odevzdávány bud pomocí vložení souboru či odpovědí do určeného okna. Učitel
tyto úlohy pak opraví a doplní slovní hodnocení.
Posledním modulem je Test, pomocí něhož vkládáme testy do kurzů. Tvorba testu
spočívá v připravení jednotlivých testových úloh, z nichž se následně sestaví výsledný
test a nastaví parametry pro jeho zadání studentům. Modul nabízí 10 druhů testových
úloh.
U samotného testu je nutné nastavit řadu omezení, jako jsou datum a čas zpřístupnění
testu, časový limit (v minutách) a čas uzavření testu (tento údaj není povinný).
K dalším položkám, které lze u testu nastavit patří:
• Počet úloh na stránce - udává, kolik testových úloh se bude na stránce
studentovi zobrazovat.
• Zamíchat úlohy - udává v jakém pořadí budou jednotlivé úlohy namíchány v
rámci testu
• Zamíchat v rámci úloh - udává zamíchání v rámci variant testových úloh, každý
test bude obsahovat jiné varianty úloh
• Povolený počet pokusů - Neomezený počet pokusů, 1, 2, … 6 pokusů.
• Každý pokus staví na předchozím - při každém novém pokusu bude test
obsahovat výsledky pokusu předchozího.
Metoda známkování - Nejvyšší známka, Průměrná známka, První pokus,
Poslední pokus
• Adaptivní režim - možnost odpovědět v rámci jednoho pokusu na stejnou otázku.
• Penalizace • Počet desetinných míst ve známce - 0, 1, 2, 3
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• Studentům se mají zobrazit - možnost zobrazení odpovědí, bodů, komentářů
ihned po pokusu o zvládnutí testu, po zpřístupnění testi či po uzavření testu
• Časová prodleva mezi prvním a druhým pokusem
• Časová prodleva mezi dalšími pokusy
• Heslo - možnost omezení testu heslem
Moodle lze všeobecně hodnotit jako aplikaci komplexní, která nabízí celou řadu
funkcí. Díky tomu se stává uživatelsky náročnější a v současné škole stále ještě
vyžaduje předchozí proškolení pedagogů.

Obrázek 16 - Šablona pro tvorbu testu

4.7 Další aplikace
Pro testování existuje ještě celá řada jiných nástrojů. Mezi další jen stručně zmíněné
patří např. iTutor, Wondershare Quizcreator a iSpring QuizMaker
•

iTutor je český produkt od firmy Kontis, která nabízí celou řadu produktů pro
podporu výuky. Mezi tyto produkty patří např. iTester, aplikace, která umožňuje
tvorbu databází otázek, generování a distribuci testů, archivaci a automatickou
opravu výsledků. Tato aplikace rovněž umožňuje distribuci testů pomocí internetu,
intranetu či CD. Tento nástroj je placený a není nabízena zkušební verze. Z tohoto
důvodu v něm nemohl být sestaven modelový test.
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•

Wondershare Quizcreator je profesionální nástroj na tvorbu testů. Pro práci s ním
je nutná předešlá instalace softwaru. Test sestavujeme z 9 různých testových úloh.
Do otázek mohou být vkládány multimediální objekty, obrázky, audio objekty a
flash objekty. Vyhotovený test publikujeme buď jako Flash kvíz pro QMS (Test
Management System – což je aplikace využívající webové rozhraní) či jako flash
aplikaci na web, exe soubor pro CD nebo exportovat kvíz do wordu a excelu.

•

iSpring QuizMaker je program pro tvorbu testu. Pro jeho spuštění je nutná
předešlá instalace. iSpring není nijak složitý a práce s ním je velmi jednoduchá.
K sestavení testu nabízí 10 druhů testových úloh. Test může být dále publikován
v podobě Flash aplikace. Tento program funguje na podobném principu jako
Wondershare. Jeho používání je rovněž zpoplatněno.

Podpora výuky jazyků na bázi soudobých technologiemi se neomezuje pouze na typy
nástrojů, které byly v předchozím textu charakterizovány. Jedná se však obvykle o
mnohem komplexnější nástroje. Produkty přímo určené pro procvičování a testování
jazyků téměř neexistují nebo se zaměřují na mnohem širší oblast (kompletní interaktivní
učebnice). Jejich nevýhodou je však:
• poměrně vysoká cena
• předem daný obsah cvičení (není jej možné měnit)
• jsou obvykle určeny samoukům (chybí moduly pro učitele)
• mají jasně danou koncepci i obsah, což vždy nemusí odpovídat potřebám učitele
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Tabulka 2 – Charakteristika daných kriterií u jednotlivých aplikací
QuizStar

Quia

ClassMarker

ProProfs

*

*

*

*

*

*

*

*

Audio objekty

*

*

*

---

obrázky

*

*

*

*

Automatický skór

*

*

*

*

---

*

*

*

*

*

*

*

---

*

---

---

*

*

*

*

*

*

*

*

Úlohy přiřazovací

---

*

---

---

Úlohy uspořádací

---

*

---

---

bezplatné

placené

Webové rozhraní
Multimediální
objekty

Otevřené úlohy se
širokou odpovědí
Otevřené úlohy se
stručnou odpovědí
- produkční
Otevřené úlohy se
stručnou odpovědí
- doplňovací
Úlohy s výběrem
odpovědi
Úlohy
dichotomické

bezplatné, vyšší
bezplatné
verze placená
Vhodnost pro
**

*****

jazykové testování
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***

**

Tabulka 3- Charakteristika daných kriterií u jednotlivých aplikací
Dosli-DoTest

Dosli- EduBase

Moodle

*

*

*

*

*

---

Audio objekty

*

*

---

obrázky

*

*

*

Automatický skór

*

*

*

---

---

---

*

*

*

---

---

*

*

*

*

---

---

*

Úlohy přiřazovací

*

*

*

Úlohy uspořádací

*

*

-----

placené

placené

Bezplatné

***

***

****

Webové rozhraní
Multimediální
objekty

Otevřené úlohy se
širokou odpovědí
Otevřené úlohy se
stručnou odpovědí
- produkční
Otevřené úlohy se
stručnou odpovědí
- doplňovací
Úlohy s výběrem
odpovědi
Úlohy
dichotomické

Vhodnost pro
jazykové testování

5. Zhodnocení funkčnosti jednotlivých nástrojů
Tato kapitola je zaměřena na zhodnocení funkčnosti jednotlivých nástrojů
charakterizovaných v předchozí kapitole. Pomocí těchto aplikací byly sestaveny
modelové testy, u kterých byla hodnocena vhodnost pro jazykové testování, možnosti
jednotlivých testových úloh a další aspekty.
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5.1 QuizStar
Prvním nástrojem pro testování znalostí, který byl hodnocen, je Quizstar. V této aplikaci
byl vytvořen modelový test (příloha č. 1), aby mohla být zhodnocena jeho funkčnost a
vhodnost pro jazykové testování. Základem pro tvorbu tohoto testu je šablona
k sestavení testových úloh, která nabízí výběr ze tří 3 typů úloh. Společným prvkem
těchto úloh je možnost vložení multimediálního či audio objektu. Velkým nedostatkem
těchto úloh, zvláště pro jazykové testování, je nemožnost formátování textu. Vložený
text se hromadí za sebou bez možnosti oddělení mezerami.
K testovým úlohám, které Quizstar nabízí, patří:
1. Multiple choice – úloha s výběrem odpovědi
2. True/ False – úloha dichotomická
3. Short Answer - otevřené úlohy se stručnou odpovědí – produkční
Multiple choice patří mezi klasické úlohy. Quizstar nabízí 2 varianty tohoto druhu úloh
a to multiple choice s možností 1 odpovědi a multiple correct, u které může být více než
jedna odpověď správná. Z funkčního hlediska nemá tato úloha výrazné nedostatky.
Další úlohou je True/False. Tyto úlohy jsou většinou spojeny buď s poslechem či
tištěným textem, ke kterému se pak následně vztahují otázky, u kterých žáci rozhodují o
jejich pravdivosti. Tato úloha má tu nevýhodu, že dané otázky netvoří s textem celek,
ale jsou vnímány pouze jednotlivě a od sebe vzájemně odděleny. To může přinášet
problémy např., pokud jsou jednotlivé otázky prezentovány po jedné. Student si pak
daný text musí pamatovat, či tento text musí být přikládán ke každé otázce.
Třetí úlohou je Shot Answer, kde otázka musí být položena tak, aby odpověď byla
jednoznačná.

5.2 Quia
Další aplikací, ve které byl sestaven modelový test je Quia (příloha č. 2). Tato aplikace
nabízí širší skupinu možností jak pro testování, tak i procvičování. I u tohoto nástroje je
rovněž velmi snadná tvorba testu a to pomocí šablony, která nabízí 10 druhů testových
úloh:
1. multiple choice – úloha s výběrem odpovědi – jedna správná odpověď
2. true/false – dichotomická úloha
3. pop up - úloha s výběrem odpovědi,
4. multiple correct - úloha s výběrem odpovědi – více možností správné odpovědi
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5. fil in - otevřené úlohy se stručnou odpovědí - doplňovací
6. initial answer - otevřené úlohy se stručnou odpovědí –doplňovací
7. short answer - otevřené úlohy se stručnou odpovědí - produkční
8. essay - otevřené úlohy se širokou odpovědí - esej
9. matching – úloha přiřazovací
10. ordering - úloha uspořádací

Multiple choice má i v této aplikaci klasickou podobu, i zde je možná pouze jedna
správná odpověď. Může zde být nastaven nekonečný počet možností, kde tyto možnosti
mohou být v každé variantě testu náhodně promíchány.
True/ False je úloha dichotomická, kde student rozhoduje, zda určitý výrok je pravdivý
či nikoliv. I v tomto případě se tato úloha potýká se stejným problémem jako je tomu u
testového nástroje Quizstar. Jednotlivé úlohy jsou od sebe oddělovány a netvoří jeden
celek. V případě, kde se pracuje s určitým textem, nastává problém toho, že daný text
musí být přiložen ke každému výroku.
Úloha pop-up je vlastně úloha s výběrem odpovědí, pouze se liší v její formě
prezentace. I zde je možná pouze jedna správná odpověď, jen nabídka možností je
zprostředkována pomocí formuláře select. Stejně i tak úloha multiple correct je další
modifikací úlohy s možností odpovědi, liší se pouze v počtu správných možných
odpovědí. I tato úloha patří ke standardu bez větších nedostatků.
Naopak už ne tak častou úlohou u aplikací pro testování je úloha Fill-In, tedy otevřená
úloha doplňovací. Zde může být správná odpověď vkládána buď za otázku, nebo
rovnou do jejího pole. Mírným nedostatkem této úlohy je to, že do textu může být
zasazeno pouze jedno okno pro odpověď. To může mírně rušit např. u úloh na
procvičování skloňování přídavných jmen, kde jsou doplňovány přípony a členy
jednotlivých slov. To je možné jen tehdy, když jsou daná slova udávána ve větším
kontextu a je třeba doplnit více přípon.
Initial answer question patří rovněž k úlohám doplňovacím. Od úlohy Fill-In se liší
pouze tím, že má již předpřipravenou určitou formu odpovědi, která musí být vzhledem
k zadání úlohy upravena do správného tvaru. To znamená např. sloveso v infinitivu
převést do správné gramatické kategorie.
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K úlohám se stručnou odpovědí patří rovněž úloha Short answer. Zde je na danou
otázku vyžadována jednoznačná odpověď. Tento typ úlohy se dá využít v celé řadě
zadání (např. korektura textu, tvoření gramatických forem, atd.)
Poslední tři úlohy, které Quia nabízí, jsou matching, ordnering a esej. Všechny tyto
úlohy jsou velmi často využívány při jazykovém testování. Matching neboli přiřazování
je úloha, kdy přiřazujeme jedno tvrzení druhému. Zde je tato úloha velmi dobře řešena.
V levém sloupci zvolíme pomocí formuláře select písmeno určitého tvrzení z pravého
sloupe pasující k tvrzení z levého. Rovněž úloha ordering, jinak úloha uspořádací, má
zde velmi elegantní řešení. Pomocí šipek přesouváme pořadí jednotlivých vět.
Poslední úlohou z nabídky aplikace Quia je esej. Tato úloha jako jediná nepodléhá
automatické opravě, ale pedagog ji musí vyhodnotit sám.
Celkově lze aplikaci Quia hodnotit, jako na možnosti velmi bohatý testovací nástroj, jež
se svými funkcemi hodí především pro jazykové testování.

5.3 ClassMarker
Sestavování modelového testu v programu ClassMarker (příloha č. 3) nebylo nijak
náročné. I tento nástroj k testování je přehledný a velice dobře se s ním pracuje.
Vzhledem k šíři nabídky testových úloh patří ClassMarker k průměru. Tato aplikace
nabízí celkem 6 testových úloh a to:
1. Multiple choice
2. Multiple response
3. True/False
4. Free text
5. Punctuation
6. Essay

Multiple choise má zde stejnou formu jako u předchozích aplikací. To znamená – úloha
s možností výběru odpovědi, kde pouze jedna správná odpověď je dobře. Rovněž
multiple corect je úloha s výběrem odpovědi, jen je zde více správných možností.
True /False patří rovněž do standardní nabídky testových aplikací. U ClassMaker tomu
není jinak. I v tomto případě má tato úloha stejný nedostatek jako u výše zmíněných
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aplikací. A to, že daná tvrzení jsou jednotlivé úlohy a ne jako celek, pokud jsou
vztaženy k určitému textu.
Free text je pouze jiné označení pro otevřenou úlohu se stručnou odpovědí.
Asi nejzajímavější úlohou vzhledem k jazykovému testování je úloha Punctuation. Tato
úloha je určena pro korekturu textu. Ve vzorové větě jsou záměrně vytvořeny chyby,
které mají být opraveny v připravené větě. Tato úloha byla pravděpodobně určena právě
pro jazykové testování.
Poslední úlohou je esej, kde se student volně vyjadřuje k určité problematice dané
zadáním.

5.4 ProProfs
ProProfs patří k jednodušším nástrojům pro tvorbu testů. Práce s touto aplikací je velmi
snadná a nijak náročná. Z grafického hlediska ke standartu.
Tato testová aplikace nabízí 5 druhů testových úloh:
1. Multiple choice
2. Checkboxes
3. True/false
4. Fill in the blanks
5. Essay Type
Multiple choice je zde klasická úloha s výběrem odpovědi, kde daná úloha má pouze
jednu možnou správnou odpověď.
Úloha Checkboxes je rovněž úloha s výběrem odpovědi, liší se pouze v počtu možných
odpovědí. U jiných aplikací bývá označována nejčastěji jako Multiple corect.
Další úlohou je True /false, tedy úloha dichotomická. I u této aplikace je stejný problém
jako u předchozích a to, že k zadání (text tištěný, tak např. poslechový) se dá přiřadit
pouze jeden výrok správně – nesprávně.
Fill in the blaks se řadí mezi úlohy se stručnou odpovědí - produkční. Tento typ úloh se
hodí např. pro testování gramatických jevů.
Posledním druhem úlohy je Essay Typ, tedy úloha se širokou odpovědí. Zde se student
rozepisuje na dané téma. Tato úloha je jediná, která není opravovaná automaticky
počítačem.
Do všech těchto úloh lze ukládat jak multimediální a audio objekty, tak i obrázky. Text
vkládaný do šablony pro tvorbu textu si nechává původní formátování (nemusíme
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vkládat html značky), což činný test přehlednější. Pedagog má rovněž možnost
formátovat text přímo v šabloně, kde jsou k tomu určené funkce jako např. výběr fontu,
velikost písma a další.

5.5 Dosli
U produktů firmy Dosli byl sestaven pouze jeden modelový test a to jak pro program
DoTest, tak pro EduBase, jelikož jak druhy testových úloh, tak i forma testu jsou u obou
produktů shodná. Tento test byl rovněž prezentován pouze v DoTest (Příloha 4) a nikoli
v DoTest Web, z důvodu toho, že demo verze neumožňuje převod testu z editačního
prostředí do webového. Funkčnost testu v editačním programu je stejná jako v DoTest
Web, jen má horší grafické rozhraní.
Tato aplikace nabízí 5 typů testových úloh:
1. Klasické
2. Obrázkové
3. Přiřazovací
4. Uspořádací
5. Doplňovací
Klasická úloha je v tomto případě pouze jiné označení pro úlohu s výběrem odpovědi, u
které může být buď jedna, či více správných odpovědí. Počet možných odpovědí je zde
neomezený.
Obrázková úloha je rovněž druhem úlohy s výběrem odpovědi, kde možnosti odpovědí
jsou prezentovány formou obrázku. Tento druh úlohy se hodí např. pro procvičování
slovní zásoby a to především pro žáky základní školy.
K dalším úlohám, které Dosli nabízí, patří úlohy přiřazovací a uspořádací. U obou
těchto úloh se testuje především porozumění danému obsahu, tedy receptivní
schopnosti. V tomto případě je úloha přiřazovací stejně jako u jiných aplikací
uspořádána do dvou sloupců, kde pomocí nabídky uprostřed vybíráme odpovídající
tvrzení k levému sloupci. K této úloze je možné přiložit jak text, obrázek či jiný
multimediální objekt. To samé platí rovněž pro úlohu uspořádací., kde pomocí šipek
udáváme pořadí odpovědí. Tato funkce pracuje na stejném principu jako u úlohy Quia.
Poslední úlohou je úloha doplňovací. Tato úloha ale neumožňuje doplňování odpovědi
přímo do textu, ale pouze pod zadané tvrzení. Tím je ovšem spíše úlohou produkční.
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Celkově jde u tohoto nástroje kladně hodnotit, že daný program umožňuje sestavení
testu z databáze úloh, kdy následně každá varianta zkoušení obsahuje jiní testové úlohy.
To je vhodné i pro procvičování.

5.6 Moodle
V této aplikaci byl modelový test (ukázka viz Příloha 6) vytvořen pouze pomocí 7 úloh,
protože zbylé se nehodí k jazykovému testování a spíše jsou určeny např. pro
matematické testy. Pro test byly využity následující úlohy:
1. Úloha s výběrem odpovědi
2. Pravda/ Nepravda
3. Přiřazování
4. Doplňovací úloha
5. Krátká tvořená odpověď
6. Dlouhá tvořená odpověď
7. Popis

Úloha s výběrem odpovědi patří mezi klasické typy úloh. Pomocí parametru je možné
zde nastavit možný počet správných odpovědí. A to buď pouze jednu, nebo více
správných možností. Každá odpověď může být bodována jak kladně, tak i záporně. To
znamená, že za každou chybnou odpověď bude odečten daný počet bodů. Ke každé
alternativě odpovědi lze přiradit rovněž komentář, který se studentovi zobrazí u jeho
odpovědi (pokud je tak nastaveno).
Pravda/ Nepravda se svými funkcemi řadí mezi úlohy dichotomické, kde se rozhoduje o
pravdivosti výroku. I u této úlohy je možné vkládat komentář k jednotlivým odpovědím.
Naopak nedostatkem je nemožnost v rámci jedné úlohy hodnotit pravdivost více
výroků. To znamená, že úloha může obsahovat pouze jeden výrok, u kterého se
rozhoduje o jeho pravdivosti. Tato úloha neposkytuje možnost vkládání audio a video
objektů, což se u jazykového testování využívá nejvíce právě u dichotomických úloh,
kde se testuje porozumění slyšenému textu.
Přiřazovací testová úloha spočívá v tom, že každému prvku jedné množiny A
přiřazujeme prvek druhé množiny B. Úkolem žáka je přiřadit každému prvku množiny
A prvek z množiny B. Podle teorie tvorby didaktického testu by měla množina B mít
více prvků než množina A, aby se snížila pravděpodobnost „uhádnutí“. Toto však
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v Moodle není možné. Zde musí být bohužel počet různých prvků množiny B stejný
počtu prvků množiny A.
Další úlohou je úloha doplňovací, která se řadí mezi otevřené úlohy se stručnou
odpovědí - doplňovací. Úloha tohoto typu sestává z úryvku textu, do kterého se
v některých místech doplňují údaje různého typu (text, číslo, datum aj.). Pro tvorbu
těchto úloh není k dispozici grafické rozhraní, takže úlohy se musí zadávat jako text s
vloženými řídicími příkazy, a to buď pomocí vestavěného editoru, nebo z předem
připravených souborů. V této úloze je oproti jiným aplikacím možné doplňovat údaje na
více místech, což je dobré například u procvičování skloňování přídavných jmen.
Tvorba této úlohy je podstatně náročnější na počítačové dovednosti než všechny
předešlé.
Krátká tvořená odpověď je otevřená úloha se stručnou odpovědí - produkční. Zde je tato
úloha v klasickém provedení. K dané otázce je přiřazeno místo, kam žáci píší své
odpovědi. Tento typ úlohy je rovněž automaticky opravován, tudíž otázka musí být
položena tak, aby na ni existovala jednoznačná odpověď. Ke každé odpovědi může být
rovněž přidán komentář.
Dlouhá tvořená odpověď a popis jsou otevřené úlohy se širokou odpovědí. Ani jedna z
úloh není automaticky opravována. Dlouhá tvořená dopověď se zadává přímo do testu.

Vlastní práce s prostředím Moodle nemusí být pro učitele příliš náročná. Vyžaduje však
určitě předchozí proškolení. Případně, nastane-li určitý problém, dá se využít celkem
srozumitelné nápovědě. Co se týče vlastní tvorby testů, té napomáhá jednoduchý HTML
editor, který formátuje text a do kterého lze vkládat text z jiných aplikací, obrázky,
tabulky a odkazy.

-46-

5.7 Shrnutí
Veškeré výše zmiňované nástroje jsou obecné, nejsou zaměřené na konkrétní předměty.
Z hlediska praktického využití se jako nejvíce vhodné pro jazykové testování jeví
aplikace se širokou nabídkou typů úloh. Lépe se pak vybírá vhodný prostředek (typ a
podtyp úlohy) pro záměry zkoušejícího nebo cíl cvičení.
Z hlediska jazykového testování se využívají zejména otevřené úlohy se stručnou
odpovědí a to jak produkční, tak i doplňovací. Ostatní typy úloh se využívají jen zřídka
či doplňkově. Bohužel tyto typy úloh u většiny nástrojů chybí.
Nejvyužívanější úlohou, jak bylo již výše zmíněno, je úloha dolpňovací. Pomocí této
úlohy testujeme veškeré gramatické jevy, jako je např. skloňování přídavných jmen,
správné časování sloves, skloňování zájmen a další. Úlohy produkční, jak už napovídá
název úlohy, se využívají k testování a procvičování veškerých produkčních schopností,
mezi něž patří procvičovaní gramatických jevů, korektura textu a další.
Úlohy dichotomické, uspořádací a přiřazovací se využívají naopak k testování a
procvičování receptivních schopností, tedy schopností porozumění určitému textu a
práci s ním. Úlohy s výběrem odpovědi testují jak slovní zásobu, tak gramatické, tak i
schopnost porozumění, jsou takovým univerzálním testovacím prostředkem. Poslední
úlohou, které tyto aplikace nabízejí, jsou úlohy se širokou odpovědí. Zde se testuje, jak
dalece dokáže student rozvádět své myšlenky, schopnost formulovat své věty jak
gramaticky korektně, tak i obsahově či schopnost obsáhleji odpovědět na otázku. Tento
druh úloh není opravován automaticky počítačem.
Z tohoto hlediska je asi nejvhodnějším nástrojem pro jazykové testování aplikace Quia,
jelikož nabízí nejvíce druhů testovacích úloh.
Důležitým faktorem pro výběr aplikace je náročnost práce v tomto prostředí. Např.
Moodle může být pro řadu současných učitelů příliš komplexní a náročný. Zatímco
ostatní aplikace se dají ovládnout i bez zaškolení, jelikož jsou jednoúčelové s méně
složitou koncepcí. Rovněž pokud škola nepracuje s LMS Moodle, učitel si jej nebude
pouze pro své užívání instalovat. Navíc takové IT kompetence lze u lektorů jazyka jen
těžko předpokládat. Rovněž aplikace Dosli není úplně uživatelsky nenáročná, jelikož
vyžaduje předešlou instalaci editačního programu. Editační program rovněž nabízí větší
nabídku možností a strukturou je komplikovanější než ostatní nástroje. Mezi ostatními
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programy v tomto směru není skoro žádný rozdíl, všechny jsou velmi přehledné a
vyžadují pouze uživatelské dovednosti s prácí na pc.

5.8 Procvičování prostřednictvím Quia
V aplikaci Quia byly vytvořeny tři modelové cvičení pro jazykové procvičování. Tato
aplikace nabízí celkem 14 druhů těchto cvičení a to:
1. battleship,
2. challenge board,
3. cloze ,
4. columns,
5. hangman,
6. jumbled words,
7. flashcards,
8. matching,
9. concentration, word search,
10. ordered list, patterns,
11. picture perfect,
12. pop-ups,
13. rags to riches,
14. scavenger hun

Modelová cvičení byla vytvořena v activities hangman, rags to riches a cloze. Všechna
tato cvičení jsou dělána zábavou formou, tak aby studenty procvičování bavilo (škola
hrou).
Hangman (Příloha 6) je klasická šibenice, kde se student snaží uhodnout zadané slovo.
Pokud zadaná hláska není obsažena v daném slovu, přikreslí se část panáčka. Student
vyhrává v okamžiku, kdy správně doplnil slovo, naopak prohrává v momentě, kdy je
dokreslen celý panáček na šibenici. Tímto cvičením se dá procvičovat například slovní
zásoba.
Rags to riches (Příloha7) je hra ve stylu chcete být milionářem. Student (hráč) má zde
za úkol správně odpovědět na položenou otázku. Není přitom nijak limitován časem, ve
kterém si odpověď rozmýšlí. Na výběr má u každé otázky ze čtyřech možností. Pokud

-48-

odpoví správně, postupuje dál. Po funkční stránce se jedná o úlohu s výběrem odpovědi.
Tímto způsobem můžeme procvičovat různé gramatické formy.
Poslední aktivitou pomocí níž bylo vytvořeno modelové cvičení je close (Příloha 8), což
je klasická "doplňovačka". Tato úloha je jednou z nejvyužívanější při jazykovém
testování. Využívá se především pro procvičování gramatických jevů jako je např.
doplňování koncovek přídavných jmen, zájmen nebo správných forem sloves.
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6. Závěry
Cílem této práce bylo analyzovat dostupné nástroje pro tvorbu jazykových testů a
cvičení na internetu. K získání jednotlivých výsledků byla použita analýza dostupných
nástrojů a na základě funkčnosti a vhodnosti bylo vybráno 6 aplikací podporující tvorbu
jazykových testů a cvičení. Tyto nástroje byly následně stručně charakterizovány.
Představeny byly jejich jednotlivé moduly a funkce, které nabízejí. První čtyři aplikace
(QuizStar, Quia, ClassMaker a ProProfs) jsou si svou strukturou velmi podobné.
Nevyžadují předchozí instalaci svých podpůrných programů, ale pouze platformu
webových technologii. Rovněž práce v tomto prostřední není nijak uživatelsky náročná.
QuizStar, ClassMaker a ProProfs nabízejí rovněž srovnatelnou nabídku funkcí a
testovacích úloh. Oproti nim Quia nabízí nejen modul pro tvorbu testů, ale jako jediná
aplikace rovněž modul Aktivities, který umožňuje tvorbu zábavných cvičení na
procvičování znalostí.
Oba produkty od firmy Dosli mají už rozšířenější možnosti využití. Práce s nimi je
možná pouze po předchozí instalaci editorů. Ve webovém rozhraní se využívá pouze až
při samotném testování, má tedy pouze uživatelský charakter pro studenty. EduTest je
podprogramem EduBase, který nabízí jednak stejné funkce jako zmiňovaný EduTest a
navíc rovněž další možnosti využití, jako je např. příprava učebních materiálů,
materiály pro interaktivní tabuli a další. Nevýhodou těchto produktů je to, že jejich
užívání je zpoplatněno.
Poslední zvolenou aplikací je Moodle, který je již velmi rozšířený na středních a
vysokých školách. Moodle není rovněž volně přístupný, pro práci s ním je nutná
předchozí instalace na webový server. Z tohoto důvodu se tato instalace vyplatí pouze v
případě, kdy ho využívá více učitelů na škole. Rovněž práce v tomto prostředí vyžaduje
předchozí proškolení.
Všechny zmiňované nástroje nejsou nijak specializované pro jazykové testování a
procvičování, ale jsou více komplexní. Produkty zaměřené pouze pro jazykové účely se
na trhu skoro nevyskytují. Naopak na internetu se vyskytuje velká řada produktů pro
testování a procvičování jazyků, které mají již fixně daný obsah, který nelze jakkoliv
měnit. To má tu nevýhodu, že daný obsah nemusí splňovat požadavkům pedagoga.
U výše charakterizovaných aplikací byly vytvořeny modelové testy, u kterých byla
hodnocena funkčnost a vhodnost pro jazykové testování a procvičování. U aplikace
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Quia bylo rovněž vytvořeno modelové cvičení formou hry, jelikož jako jediná aplikace
tuto možnost nabízí. U modelových testů a cvičení bylo hodnoceno množství druhů
nabízených úloh, náročnost práce v daném prostředí, funkční vlastnosti jednotlivých
aplikací (nastavení vlastností testu, možnosti vkládání multimediálních a video objektů,
atd.) a vhodnost jednotlivých úloh pro různé jazykové aspekty (mluvnice, porozumění
čtenému textu atd.). Získaná data byla vyhodnocena jednak pomocí přehledové tabulky,
následně byly srovnány jednotlivé nástroje a funkce pomocí slovního popisu.
Z hodnocení vyplývá, že nejvhodnější aplikací je ta, která nabízí největší nabídku typů
testovacích úloh. Nabízí větší možnosti a lépe se volí vhodný typ úlohy pro dané
testování. Z tohoto hlediska se jako nejvhodnější aplikace jeví Quia, která jednak nabízí
největší počet úloh, ale rovněž i modul pro tvoření různých druhů cvičení.
Z hlediska jazykového testování se nejvíce využívají otevřené úlohy se stručnou
odpovědí (produkční a doplňovací) Většina charakterizovaných aplikací nabízí
především úlohy produkční, naopak doplňovací jen výjimečně. Tento typ úlohy nabízí
pouze aplikace Quia a Moodle a rovněž ne zcela optimálně. Quia umožňuje doplnění
pouze jedné položky, což je např. u procvičování skloňování přídavných jmen zcela
nedostačující. Naopak Moodle sice nabízí větší počet vložení položek do textu, ale
nenabízí grafické rozhraní pro tvorbu této úlohy, ale pouze html značky, což může být
pro řadu současných pedagogů velmi náročné.
K procvičování receptivních schopností se využívají zejména úlohy dichotomické,
uspořádací a přiřazovací. Nejrozšířenější úlohou je úloha dichotomická, kterou nabízí
celá řada aplikací. U všech těchto aplikací je nedostatkem především to, že u jednoho
textu (zadání) může být rozhodováno pouze o pravdivosti jednoho výroku, což není
zcela praktické. Úlohy uspořádací a přiřazovací nabízí pouze produkty firmy Dosli a
opět Quia. Moodle má v nabídce pouze úlohu přiřazovací.
Důležitým faktorem je rovněž náročnost práce v daném prostředí. Aplikace Quia,
QuizStar, ProProfs a ClassMarker jsou z tohoto hlediska velmi podobné. Všechny
vyžadují pouze registraci uživatele a práce s nimi je následně velmi intuitivní a nijak
náročná. Produkty od firmy Dosli vyžadují instalaci svých editačních programů, což
může být pro pedagogy náročnější. Práce s nimi není opět nijak náročná a je ulehčena
zejména tím, že prostředí je v českém jazyce.
Uživatelsky nejnáročnější prostředí je Moodle, který vyžaduje zejména při instalaci již
odbornější znalosti z oblasti informačních a komunikačních technologii. Pro práci v
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daném prostředí vyžaduje určité proškolení pedagogů, proto, že je to komplexnější
aplikace a nabízí celou řadu modulů. Stejně jako produkty Dosli je prostředí Moodle
rovněž v českém jazyce.
Závěrem se nadá říci, že by se nějaká aplikace vyloženě hodila pro jazykové testování a
procvičování. Ale asi nevhodnější aplikací vzhledem k nabídce typů úloh a snadnosti
práce v daném prostředí je aplikace Quia.
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7.5 Seznam hodnocených programů
1.

ClassMarker - http://www.classmarker.com/

2.

Dosli - http://web.dosli.cz/cze

3.

Moodle - http://moodle.cz/

4.

ProProfs - http://www.proprofs.com/quiz-school/

5.

Quia - http://www.quia.com/web/

6.

QuizStar - http://quizstar.4teachers.org/
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