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BAKALÁ ŘSKÁ PRÁCE 
 
J. Hamáček:  Testy vědomostí a dovedností v prostředí webových stránek a jejich využití 
v kombinatorice   
 
Připomínky a vyjádření vedoucího: 
 

Autor vytvořil v rámci bakalářské práce systém pro testování vědomostí a dovedností 
v prostředí výukových webových stránek, které vznikají v rámci portálu středoškolské 
matematiky na katedře didaktiky matematiky MFF UK.  
 
Bakalářská práce se skládá ze tří hlavních částí. První část je věnována připomenutí 
základních pojmů z teorie didaktických testů. Autor zde uvádí stručný přehled hlavních 
vlastností kvalitních didaktických testů, dále se zabývá jednotlivými typy otevřených 
a uzavřených testovacích úloh. Ke každému uvedenému typu úlohy je uveden konkrétní 
ilustrační příklad vztahující se ke středoškolské matematice.  
 
Druhá část práce se zabývá tvorbou testovacího systému v prostředí webových stránek. Autor 
zde vysvětluje podstatu technické stránky tvorby testu, uvádí jednotlivé typy možných 
testových úloh včetně jejich parametrů. Součástí je i uvedení možností rozšíření testovacího 
systému. Při tvorbě systému a jeho dokumentace postupoval autor tak, aby systém mohl být 
využíván dalšími uživateli, kteří mají pouze základní znalosti jazyka html. Jako praktická 
ukázka testovacího systému slouží testy z kombinatoriky, které autor pomocí systému vytvořil 
a které jsou dostupné na internetu. Těmto testům je věnována třetí část práce.  
 
Třetí závěrečná část obsahuje příklady testů z kombinatoriky. Vytvořená databáze úloh 
z kombinatoriky obsahuje celkem 80 úloh ze čtyř oblastí (základní kombinatorická pravidla, 
kombinace, variace, permutace bez a s opakováním, kombinační čísla), ke každé oblasti se 
vztahuje 20 testových úloh. K těmto oblastem je vždy k dispozici vygenerovaný test 
obsahující 5 náhodně vybraných úloh. Kromě testů zaměřených na jednu z uvedených oblastí 
učiva kombinatoriky je k dispozici i souhrnný test (není součástí tištěné verze práce), který se 
skládá ze 7 úloh. 
 
Přínos bakalářské práce spočívá jednak v navržení a vytvoření obecného testovacího systému, 
který zohledňuje možné typy matematických úloh z různých oblastí středoškolské 
matematiky, jednak v realizaci tohoto systému formou testů z kombinatoriky. Současně 
oceňuji, že autor testy nejen navrhl a realizoval je, ale současně tyto testy vyzkoušel se 
studenty pražského gymnázia. Získal tak zpětnou vazbu k úpravám testu.   
 
Doporučuji práci uznat za bakalářskou na učitelském studiu.  
Navrhuji klasifikaci výborně. 
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