
Jan Hamáček: Testy vědomostí a dovedností v prostředí webových stránek a jejich využití
v kombinatorice

Posudek oponenta bakalářské práce

Předloženou práci lze rozdělit na dvě hlavní části, které zhodnotím samostatně.

1) Systém pro generování testů v prostředí webových stránek

Systém umožňuje automatickou tvorbu testů (ne nutně z matematiky) a jejich začleňování do webových
stránek. Otázky, ze kterých program sestavuje testy, se vybírají z předem připravené databáze. Jsou pod-
porovány různé typy otázek: právě jedna správná odpověď, více správných odpovědí, číselná odpověď,
párování objektů, řazení objektů. Kapitola 2 popisuje systém z hlediska tvůrce webových stránek, věnuje
se rovněž tvorbě databází otázek. Vše je přehledně ilustrováno na srozumitelných příkladech. Z progra-
mátorského pohledu je hlavním nástrojem programovací jazyk PHP; zdrojové kódy jsou komentované
a zdají se být dobře čitelné.
Testy vytvořené programem jsou z hlediska uživatele snadno ovladatelné. Oceňuji možnost vkládání
matematických výrazů v TEXovské syntaxi. Snad jedinou výtku mám ke zpracování otázek, kde se
očekává zadání číselné odpovědi: program zvládá vyhodnocovat i číselné výrazy obsahující čtyři základní
aritmetické operace, postrádal jsem ale možnost zadávání mocnin, což by v řadě případů usnadnilo
uživatelům práci.

2) Sada testů ze středoškolské kombinatoriky

Testy byly vytvořeny pomocí výše zmíněného systému. Otázky pokrývají běžně vyučovaná témata: kom-
binatorická pravidla, variace, permutace, kombinace, kombinační čísla a binomickou větu. Úlohy v testech
jsou víceméně standardní, některé působí poněkud uměle (např. úloha 18 v první sadě otázek), což je
ovšem v učebnicích kombinatoriky poměrně častý jev. V testech jsem objevil některé nedostatky:

Základní kombinatorická pravidla

• Úloha 4 (řešení): Místo „15tiÿ, resp. „18tiÿ doporučuji psát „patnáctiÿ, resp. „osmnáctiÿ.
• Úloha 7: Překlep v poslední větě zadání: vyžít → využít
• Úloha 8: Proč je zde zmíněna možnost změnit dopravní prostředek, zatímco v úloze 7 nikoliv?
• Úloha 11: Překlep ve třetí větě zadání: „3 druhy zákuskuÿ → „3 druhy zákuskůÿ. Místo „jinou kom-
binaci zmrzliny a zákuskuÿ doporučuji psát „jinou zmrzlinu nebo zákusekÿ (slovo „kombinaceÿ může
v kombinatorickém kontextu působit matoucím dojmem).

Variace, permutace, kombinace

• Úloha 1: Doporučuji vynechat symboly P (n), K(k, n), V (k, n) a zůstat pouze u slovního popisu.
• Úloha 3: Chybí čárky za „Počet možností, jak se mohli seřaditÿ.
• Úloha 19: Patří spíše do sekce Kombinační čísla.
• Úloha 20 (řešení): Chybí čárka za „Pro skupinu, ve které je jedna dívkaÿ a za „Skupinu, ve které jsou
pouze chlapciÿ.

Variace, permutace, kombinace s opakováním

• Úloha 4: Zadání je nejednoznačné a vyvolává dojem, že hromádky musejí být právě čtyři. Výsledek ale
odpovídá tomu, že se připouštějí i prázdné hromádky.

• Úloha 7 (řešení): 10ti členná → desetičlenná
• Úloha 16: V zadání je pokyn „Vyberte všechny správné možnostiÿ, avšak použitý ovládací prvek (radio
button) dovoluje vybrat právě jednu.

• Úloha 17: Zadání je nejednoznačné – není jasné, zda jsou lízátka/žvýkačky stejné nebo odlišné.
• Úloha 18: Zadání je nejednoznačné – není jasné, zda jsou knihy/časopisy stejné nebo odlišné.
• Úloha 19: Zadání je nesrozumitelné, pokud čtenář nezná význam symbolů K ′, V ′ apod. Preferoval bych
slovní popis jako v úloze 1 z předchozí sekce.

• Úloha 20: Chybí komentář k řešení. Zařazení do sekce Variace, permutace, kombinace s opakováním je
poněkud problematické, lze odpovědět pouze na základě jednoduchého úsudku.
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Kombinační čísla

• Úlohy 10, 11, 12: Bez kalkulačky nebo matematického softwaru jsou dost pracné, naopak s kalkulačkou
příliš nedávají smysl.

Závěr

I přes zmíněné drobné nedostatky se domnívám, že práce může být v praxi užitečná. Pokud autor plánuje
zveřejnění testů na stránkách Katedry didaktiky matematiky, měl by se pokusit zohlednit výše uvedené
připomínky.

Doporučuji práci uznat jako bakalářskou a navrhuji hodnocení výborně.

V Praze dne 17. 6. 2014 RNDr. Antonín Slavík, Ph.D.
Katedra didaktiky matematiky MFF UK
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