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I. Základní náležitosti listinné podoby práce:   

Diplomová práce Návrh systému pro analýzu znalostí a dovedností absolventů druhého 
stupně ZŠ při nástupu na střední školu se skládá ze 102 stran, 7 obrázků, 34 tabulek, 
11 grafů a 4 příloh. Práce obsahuje všechny formální náležitosti s výjimkou zadání 
diplomové práce. 

 
II. Obsah a odborná úroveň práce:  

V teoretické části diplomové práce autor popisuje několik konceptů testování, které jsou 
v ČR dostupné. Za nejdůležitější lze považovat srovnání s projektem ČŠI NIQES. Autor oproti 
realizaci testovací aplikace InspIS SET navrhuje řešení technologií klient-server 
prostřednictvím webového rozhraní, čímž reaguje na kritiku některých technických 
parametrů tohoto projektu, zároveň přibližuje aspekty vlastního navrhovaného systému, 
které výstupy projektu NIQES nenabízí. 

Cílem navrhovaného systému je „diagnostika stavu znalostí a dovedností“ (str. 23), 
upozaděna je problematika nekognitivních vzdělávacích cílů, výcviková, senzomotorická, 
psychomotorická, afektivní nebo postojová rovina. Je pochopitelné, že se autor zaměřuje 
pouze na vybrané oblasti zjišťování, přesto je nutné upozornit, že právě výše zmíněné 
nekognitivní oblasti patří k aktuálním problémům ověřování dovedností a kompetencí. 

Zbytek teoretické části je věnován popisu taxonomie a tvorby testových úloh, text je 
kromě získaných informací z literatury obohacen o autorovy analýzy (např. analýza testu 
z informatiky ve společné části maturitní zkoušky na str. 43). 

 V praktické části se autor zabývá dotazníkovým šetřením mezi učiteli středních škol. 
Autor postupoval podle zásad kvantitativního výzkumu a v další části u učitelů vybraných 
aprobací i kvalitativního. Použité matematické a statistické funkce podrobně rozebírá, 
některá zjištění interpretuje a dává do souvislostí. Lepší přehlednosti by prospěla 



konzistence v barevném provedení grafů (např. výroky Ano/Ne/Nevím vyjadřovat u všech 
otázek stejnou barvou). 

Zbytek práce je věnován návrhu systému popsaného pomocí jazyka UML a metodiky 
vývoje software. 

 
III. Výsledky a přínos práce  

Téma diplomové práci je aktuální. Autor se v práci věnuje tématu, které je v praxi řešeno 
celými týmy odborníků a významně financováno z evropských fondů. Ač je problematika 
práce zúžena pouze na některé oblasti testování a jedná se pouze o teoretický koncept, nikoli 
praktické vytvoření příslušného softwarového řešení, jedná se o značně rozsáhlé a 
komplikované téma, v jehož problematice se autor dobře zorientoval. Je ovšem otázkou, zda 
je v současné situaci českého školství (aktuální diskurz kolem povinného testování v různých 
fázích vzdělávacího systému) „analýza nabytých znalostí a dovedností absolventů základních 
škol při přechodu na střední školu“ skutečně téma, které je pro učení a vzdělávání žáků, resp. 
jejich učitelů klíčové. K této problematice se autor přímo nevyjadřuje. 

Autor dospívá ke zjištění, že „…celé dvě třetiny respondentů by navrhovaný systém 
využily určitě nebo nejspíše“. Bylo by mylné si myslet, že správné musí být vždy to, co si přejí 
samotní učitelé, a to obzvláště v situaci, kdy nemají tušení, jak konkrétně by daný nástroj byl 
zrealizován, jak by byl uživatelský přívětivý, použitelný a jaké další nároky by od učitelů 
vyžadoval. Jak autor správně upozorňuje, kladené požadavky na sytém (jednoduchost, 
uživatelská přívětivost, přehlednost, nízká časová náročnost a minimum úkonů ze strany 
učitelů) musí být pro takový systém klíčovými východisky. 

 
IV. Zpracování 

Práce je typograficky i graficky na dobré úrovni. Autor využívá vhodné literární i online 
informační zdroje. Odborná terminologie je používána vhodně, občasně jsou přítomny 
drobné stylistické prohřešky, které mohou snižovat čtivost odborného textu. 
 
V. Další vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

Specifičnost této práce spočívá v komplexnosti zpracování návrhu složitého systému pro 
analýzu znalostí a dovedností žáků. Obdobné systémy zpravidla vznikají v projektových 
týmech specializovaných dodavatelů, kde jsou jednotlivé oblasti řešeny odborníky na tyto 
dílčí problematiky. Šíře záběru a komplexnost předkládané práce je z pohledu komplexity 
problematická i pro oponenta, který nikdy nebude odborníkem na všechny dotčené oblasti. 
 
VI. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 

 Ve svém návrhu počítáte s využitím pouze uzavřených úloh. To do značné míry 
zjednodušuje realizaci projektu, ale zároveň snižuje vypovídací hodnotu testování. 
Popište možnosti, jak systém rozšířit o úlohy otevřené a uveďte, jak by se zvýšila 
náročnost systému pro přípravu a následnou realizaci. 

 V práci uvádíte, že samotné testové úlohy by připravoval „tým odborníků daného 
vzdělávacího oboru“. Popište, jak byste si jejich práci a začlenění do návrhu systému 
představoval. 

 Realizací popisovaného systému by vnikl rozsáhlý a unikátní soubor dat od žáků. Co 
by analýza těchto big data mohla přinést? 

 
VII. Celková úroveň práce:  

Celkově hodnotím závěrečnou práci jako velmi dobrou. 
 



Práci  
doporučuji uznat jako práci diplomovou. 
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