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I. Základní náležitosti listinné podoby práce: 

Práce splňuje formální požadavky kladené na diplomovou práci, je zpracována v rozsahu 
102 normostran bez příloh, obsahuje abstrakt a devět klíčových slov v českém i anglickém 
jazyce. Do práce jsou vložena všechna požadovaná prohlášení. Součástí diplomové práce jsou 
4 přílohy, přičemž Příloha 3 je umístěna na přiloženém CD ROM. Do textu je zařazeno 
7 obrázků, 12 grafů a 34 tabulek. 

Obsah seznamuje s logicky uspořádanou strukturou práce členěnou do 10 kapitol. Vlastní 
řešení diplomového projektu je zpracováno v kapitolách Úvod, Cíle a metodika práce, 
Teoretická východiska, Praktická část a Závěr. Seznam použitých informačních zdrojů je 
zpracován podle platných norem; na použité zdroje se v textu odkazuje podle platných 
norem. 

 
II. Obsah a odborná úroveň práce: 

Cíl práce je naznačen v Úvodu (s. 9). Hlavní cíl diplomové práce autor zformuloval 
a rozpracoval v Kapitole 2 do sedmi dílčích cílů C1-C7 společně s úkoly k řešení U1-U7 (s. 12-
13). Cílem diplomového projektu bylo navrhnout systém, který umožní učitelům analyzovat 
osvojené poznatky doplňující současnou nabídku existujících systémů testování a evaluace 
žáků (s. 9). Tento systém má sloužit učitelům jako nástroj pro vyhodnocení stavu na začátku 
školního roku ve vybraném předmětu o znalostech a dovednostech žáků, kteří právě 
nastoupili do 1. ročníku střední školy a o jejichž úrovni znalostí nemá učitel střední školy 
zatím žádné informace; výsledky zjištění o žácích by učitel mohl okamžitě a včas promítnout 
do přípravy tématických plánů učiva předmětu a zohlednit při výběru učiva, učebních úloh, 
návrhu aktivit pro žáky a volbě vyučovacích metod. 



Adekvátnost použitých metod  

Diplomant k dosažení cílů diplomového projektu a jeho vyřešení použil adekvátní teoretické 
a empirické metody. 

Postup řešení 

V teoretické práci diplomant zhodnotil stávající možnosti využívání existujících testovacích 
systémů, iniciativ MŠMT, ČŠI a CERMATua programů pro mezinárodní hodnocení výsledků 
vzdělávání (NIQES, PISA, ECDLGEPARD, ICILS, INGOT) pro potřeby práce učitele 1. ročníku 
střední školy. 

Na základě analýzy provedené v Teoretické části, kurikulárních dokumentů, vlastních 
pedagogických zkušeností a dotazníkového šetření v praktické části diplomant vymezil 
požadavky na systém a podmínky pro jeho používání, respektující teoretická východiska 
v oblasti taxonomie úloh a techniky pro vymezování vzdělávacích cílů. Diplomant věnoval 
pozornost kritériím pro vymezení formálních požadavků na uzavřené testové úlohy 
testovacího systému a algoritmu jejich skórování (s. 34-45), na sestavování testů (s. 45-52) 
a pro jejich následné vyhodnocování s možností vyjádření míry jistoty vybrané odpovědi 
žákem včetně návrhu konverze číselného a slovního hodnocení úspěšnosti žáka (s. 52-56). 
Některé své úvahy o testových úlohách diplomant ilustruje na příkladech z informaticky 
zaměřených předmětů. 

V Praktické části diplomant seznamuje s přípravou, realizací a výsledky šetření provedeného 
mezi učiteli 1. ročníků středních škol s použitím dotazníkové metody prostřednictvím 
veřejně dostupného on-line dotazníku a s použitím metody rozhovoru (s. 58-78). 
Dotazníkové šetření sloužilo ke zmapování toho, zda a jakým způsobem učitelé SŠ zjišťují 
znalosti svých žáků na začátku studia v 1. ročníku po jejich nástupu na střední školu a zda by 
učitelé uvítali pro svou práci systém, který by jim umožnil tyto vstupní znalosti žáků 
zjišťovat. Ve vzorku 81 respondentů z řad učitelů 1. ročníku SŠ bylo 60% žen a převažovali 
v něm učitelé 8-letých gymnázií, 62% respondentů mělo aspoň 9-letou pedagogickou praxi; 
z hlediska oborů byli v dotazníkovém šetření zastoupeni nejvíce učitelé ICT, matematiky, 
cizího jazyka a českého jazyka. Další data získal diplomant na základě řízeného rozhovoru 
s několika učiteli (s. 74-76). Výsledky šetření mezi zúčastněnými učiteli korespondují 
s očekáváním, jaké vlastnosti má mít systém určený pro zjišťování znalostí žáků, kteří 
nastoupili do 1. ročníku středních škol: „jednoduchost, uživatelská přívětivost, přehlednost, 
nízká časová náročnost, minimální počet úkonů ze strany uživatele“ (s. 78). S použitím 
grafického jazyka UML v. 2.0 pak v Podkapitole 4.2 a v Příloze 4 diplomant popisuje návrh 
modelu takového systému. Výsledkem jsou „výstupy ve formě zvolených diagramů a dalších 
prvků jazyka UML potřebných pro deklaraci modelu systému v pracovním postupu na 
úrovni požadavků“ (s. 79). 

Autor diplomové práce prokázal schopnost interpretovat výsledky získané jak v teoretické, 
tak praktické části a vyvozovat z nich závěry. Výsledky šetření jsou zpracovány přehledně 
a s použitím názorných grafů a tabulek. Nicméně při zveřejňování dílčích výsledků 
dotazníkového šetření mezi učiteli měl autor vybrat jen ty nejdůležitější statistické 
charakteristiky (Tabulka 19) a pečlivěji tyto výsledky komentovat. 

 
III. Výsledky a přínos práce  

Autor diplomové práce několik let vyučuje ICT předměty na jednom pražském gymnáziu 
a potýká se podobně jako další učitelé s tím, jak „objektivně“ stanovit znalostní „diagnózu“ 



nově přijatých žáků v předmětu, který vyučují. Proto se rozhodl navrhnout základy systému, 
který by učiteli pomohl zmapovat situaci ve třídě pokud možno objektivně a s ohledem na 
učivo a výstupy vymezené v platných kurikulárních dokumentech. Téma práce je aktuální 
zejména v kontextu sílícího tlaku prosazovat testování žáků na ZŠ a SŠ jako způsobu 
kontroly a sledování výsledků edukace ve školách. 

Způsob řešení diplomového projektu a obsah diplomové práce plně koresponduje s jejím 
zadáním. 

Všechny vytyčené cíle práce byly splněny. Diplomant vymezil základní požadavky na 
navrhovaný systém (C1), ověřil aplikabilitu navrhovaného systému provedením šetření mezi 
učiteli SŠ (C2), navrhl strukturu navrhovaného systému (C3), zabýval se rozdělením 
testových položek do skupin podle obtížnosti (C4), stanovil parametry a způsoby skórování 
uzavřených testových úloh pro navrhovaný systém (C5), navrhl pravidla pro sestavení 
a vyhodnocení testu (C6) a vypracoval projektový model systému do pracovního postupu na 
úrovni požadavků (C7). 

V případě, že by navržený systém byl uveden do praxe a že by se vytvořily týmy odborníků 
zajišťujících kvalitu a dostatečné množství vhodných testových úloh pro různé předměty, 
sloužil by systém jako důležitý nástroj k objektivizaci procesu diagnostikování stavu znalostí 
žáků 1. ročníků po jejich nástupu do studia na SŠ a ovlivnil by proces projektování výuky 
a tématických plánů „šitých na míru“ žákům pro výuku různých předmětů v běžných 
podmínkách středních škol. 

Výsledky práce jsou původní a nebyly dosud nikde publikovány. 
 

IV. Zpracování 

Práce s informačními zdroji 

Autor prokázal, že umí pracovat s informačními zdroji. V textu odkazuje na vechny zroje 
uvedené v Seznamu použitých informačních zdrojů. Připomínku lze mít jen k situaci, kdy 
v textu autor zmiňuje myšlenky R.F.Magera (1962), citace však chybí v seznamu použité 
literatury. Podobně je tomu při zmínce Bloomovy taxonomie (1956) na s. 27, v případě 
didaktických hodnot učebních úloh prof. Tollingerové (1970) na s. 29 či revize Bloomova 
klasifikačního rámce navržené týmem vedeným L.W.Andersonem (2001) na s. 29. 

Formální stránka zpracování diplomové práce 

Diplomová práce je uspořádána a strukturována logicky, přehledně, ze stylistického 
a jazykového hlediska je zpracována srozumitelně. Po formální stránce včetně grafického 
řešení splňuje všechny parametry kladené na diplomovou práci. 
 
V. Další vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího práce: 

Diplomant přistupoval k tématu, k němuž má velmi osobní a přitom profesní vztah, velice 
zodpovědně. K řešené problematice nastudoval potřebné odborné publikace a manuály, 
konzultoval s několika odborníky konkrétní problémy zadaného diplomového projektu. 
Prokázal, že systematicky přemýšlí o tom, jak využít ICT k profesionálnímu přístupu učitelů 
k naplňování vzdělávacích cílů v jejich vzdělávací činnosti. 
 
VI. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 

Jaký bude další osud návrhu systému? Jakou máte představu o tom, kdy a za jakých 
podmínek by se takový systém mohl v praxi používat? V případě, že by vznikl takový systém, 



kdo by měl nést odpovědnost za jeho provozování a údržbu? Jaký je Váš odhad, kolik 
% učitelů by funkční systém nakonec využívalo? 

 
VII. Celková úroveň práce:  

Celkově hodnotím závěrečnou práci jako velmi dobrou. 
 
Práci  
doporučuji uznat jako práci diplomovou. 
 
 
 
 
 
V Praze dne:  17. května 2015 
             
        ...…………………………………… 
         podpis 


