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ABSTRAKT:

Cílem  diplomové  práce  je  návrh  systému  umožňujícího  analýzu  znalostí  a dovedností

absolventů  základních  škol  v různých předmětech na začátku jejich studia v 1. ročníku na

střední škole formou didaktického testu v elektronické podobě s využitím uzavřených otázek.

Základní  struktura  navrženého  systému  vychází  z rozdělení  vzdělávacích  oblastí  do

tematických celků v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy. Testy

pro  konkrétní  vzdělávací  obor  se  sestavují  z uzavřených  otázek  řazených  do  skupin  dle

obtížnosti,  která  je  determinována  mírou  osvojení  poznatků.  Diplomová  práce  popisuje

pravidla  pro  zadávání  úloh  do  systému,  pro  vytváření  testů  a pro  tvorbu  procentuálního

a slovního hodnocení.  Závěrečná  část  diplomové práce  je věnována projektovému modelu

navrženého systému ve fázi požadavků.

KLÍČOVÁ SLOVA:

Analýza znalostí a dovedností, didaktický test, uzavřené otázky, taxonomie úloh, hodnocení,

evaluace, projektový model, UP, UML



ABSTRACT:

The aim of this thesis is to come up with a system enabling analysis of skills and knowledge

of elementary school graduates in different subjects  at  the beginning of their  first  year  at

secondary schools in the form of an electronic didactic test using closed questions. The basic

structure of this suggested system draws on the division of spheres of education into thematic

units  according  to  the  educational  framework  for  elementary  schools.  Tests  for  specific

branches of education consist of closed questions arranged into groups of varying difficulty,

determinated by the level of knowledge acquirement. This thesis further describes the rules of

entering tasks into the system, rules of test development and of both percentual and verbal

assessment. The final part deals with a project model of this suggested system in the phase of

requirements.

KEYWORDS:

Analysis of skills and knowledge, didactic test, closed questions, task taxonomy, evaluation,

project model, UP, UML
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 1  Úvod

Systémů  zabývajících  se  ověřováním  a analýzou  získaných  znalostí  a dovedností

v jednotlivých  stádiích  edukačního  procesu  v současnosti  stále  přibývá.  Diference

jednotlivých konceptů těchto systémů nalezneme v odpovědích na otázky: Co se testuje? Kdo

je testován? Jak se testuje? Proč se testuje?

Cílem diplomové  práce  je  navrhnout  systém,  který  umožní  analyzovat  osvojené  poznatky

doplňující  současnou  nabídku  existujících  systémů  testování  a evaluace.  Jistě  nalezneme

testovací  systémy zaměřené na učivo 2. stupně základní  školy v jednotlivých vzdělávacích

oborech  formou  uzavřených  otázek,  např.  NIQES.  Kombinace  obsahu,  subjektu,  forem

a metod  testování  v kontextu  navrhovaného  systému  se  nemusí  na  první  pohled  jevit

inovačně. Podrobnější rozbor a rozšíření těchto parametrů bude mít zásadní vliv při posouzení

významu a aplikability navrhovaného systému.

Ve školní  praxi  se  učitelé  1. ročníku středních  škol  na začátku školního roku potýkají  se

stejným  problémem:  potřebují  zjistit  znalosti  a dovednosti  přijatých  žáků,  absolventů

základních  škol  tak,  aby  pak  následně  mohli  nastavit  podmínky  pro  svou  pedagogickou

činnost. Někteří učitelé informace o stavu znalostí a dovedností nově přijatých žáků zjišťují

pomocí  vstupních  písemných  prací,  resp.  testů.  Jedním  z možných  řešení  by  pro  učitele

1. ročníků středních škol mohl být systém, který by nabízel testové úlohy a umožňoval podle

potřeb sestavit testy z různých vzdělávacích oborů.

Navrhovaný systém má být pro učitele nástrojem pro získání informací o vstupním stavu žáků

v daném  vzdělávacím  oboru  při  přechodu  na  střední  školu,  a tudíž  alternativou  k často

používanému označení vstupní práce. Ta je plně v rukou učitele, který formou didaktického

testu,  písemné  práce  aj.  předkládá  žákům vlastní  nebo  převzaté  úlohy k získání  přehledu

o míře  osvojení  poznatků.  Tvorba  vlastních  testových  položek  je  často  doprovázena

konstrukčními  chybami  ovlivňujícími  zejména  objektivitu,  validitu  a reliabilitu  testu.

Výsledky takových testů pak vedou ke zkresleným výstupům a nižší vypovídající hodnotě.

Systém navržený v diplomové práci se popsané nedostatky snaží eliminovat zavedením čistě

uzavřených úloh a předpokladem, že tyto úlohy budou ověřeny expertním týmem. Expertní

tým se v praxi sestává z odborníků v dané vzdělávací oblasti a monitoruje a koriguje výstupy

činnosti autorů úloh.
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Mnohé rozsáhlejší testovací systémy disponují jednou nebo omezeným počtem variant testu

a provází  je  přísná  bezpečnostní  opatření  zamezující  úniku  informací.  Databáze  úloh

navrhovaného systému bude zdrojem většího počtu unikátních testů. Sestavení testu z úloh

vybraných  z databáze  bude  plně  v kompetenci  učitele.  Ten  bude  mít  na  výběr  volbu

garantovaného testu sestaveného ručně již zmíněným týmem odborníků, testu sestaveného

z úloh  vybraných  samotným  učitelem  a testu  sestaveného  z náhodně  vybraných  úloh

z databáze.  Všechny  tři  varianty  budou  podléhat  podmínce  specifikační  tabulky  a časové

dotaci na test. Specifikační tabulka bude sestavena odborným týmem a bude definovat, kolik

úloh  z daného  vzdělávacího  obsahu  na  jaké  úrovni  osvojení  poznatků  má  být  do  testu

zakomponováno.

Skórování jednotlivých řešení úlohy je definováno autorem úlohy, resp. týmem odborníků,

jakožto součást procesu tvorby testové položky. Učitel tak bude mít ihned po dokončení testu

žákem  výsledky  přístupné  ve  formě  procentuálního  vyjádření  úspěšnosti  a orientačního

slovního hodnocení obsahující především výčet očekávaných výstupů a míru jejich naplnění.

Srovnávací charakteristika jednotlivců testované skupiny bude doplněna detailním přehledem

úspěšnosti  jednotlivých  žáků  z pohledu  vzdělávacího  obsahu  a zvolené  taxonomie

kognitivních  výukových  cílů.  Učitel  tak  bude  mít  přehled  o  tom,  jak  úspěšný  byl  žák

v jednotlivých tematických celcích a na jaké úrovni myšlenkových operací je tato úspěšnost

osvojena. Výstupy testování nemohou podat podklady pro úplnou, vyčerpávající a komplexní

analýzu. Informace o slabých a silných stránkách žáků, resp. celé skupiny žáků, by se však

měly stát pro učitele východiskem pro jeho úvahy o tom, jak sestavit učební tématický plán

a jak přistoupit k výuce (např. jaké zvolit vyučovací metody). Na základě získaných dat může

učitel věnovat více času opakování problematické látky,  zadat více úloh na její procvičení,

odkázat na samostudium z připravených zdrojů nebo požadovat vypracování referátu a docílit

tak  plynulého  přechodu mezi  učební  látkou.  Eliminace  pozdějších  výukových komplikací

z důvodu absence předpokládaného základu je hlavní myšlenkou a přínosem navrhovaného

systému.

Praktická  část  diplomové  práce  představuje  projektový  model  navrhovaného  systému

zpracovaný  v grafickém  jazyce  pro  vizualizaci,  specifikaci,  navrhování  a dokumentování

softwarových systémů UML. Projektový model  bude popisovat pracovní postup na úrovni

požadavků,  tj.  fáze  počáteční  identifikace  realizovaných  aktivit,  vznikajících  událostí

interagujících se systémem a role a pravidla.
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Návrh systému se opírá o představy učitelů 1. ročníků středních škol, potenciálních uživatelů

navrhovaného systému. Pro získání podnětů bude provedeno dotazníkové šetření a rozhovory.
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 2  Cíle a metodika diplomové práce

Cílem  diplomové  práce  je  navrhnout  testovací  systém  zasazený  do  běžných  podmínek

středních škol a poskytující učitelům středních škol analýzu nabytých znalostí a dovedností

absolventů základních škol při přechodu na střední školu za účelem nastavení podmínek jejich

pedagogické činnosti.

Z hlavního cíle diplomové práce vyplývají dílčí cíle:

C1 Vymezit základní požadavky na navrhovaný systém.

C2 Ověřit aplikabilitu navrhovaného systému potencionálními uživateli, tj. učiteli středních 

škol.

C3 Vymezit základní strukturu navrhovaného systému.

C4 Vymezit rozdělení testových položek do skupin dle obtížnosti.

C5 Vymezit  typy  v navrhovaném  systému  použitých  uzavřených  úloh  a stanovit  jejich  

parametry a způsoby skórování.

C6 Vymezit pravidla pro sestavení a vyhodnocení testu.

C7 Vytvořit  projektový model  navrhovaného systému do pracovního postupu na úrovni  

požadavků.

K dosažení cíle diplomové práce je zapotřebí splnit konkrétní úkoly vyplývající z dílčích cílů:

U1 Seznámit  se  s dosavadními  testovacími  systémy  obdobných  charakterů  a parametrů  

(obsah,  subjekt,  formy a metody),  s nimiž  se lze setkat  ve vzdělávací  praxi  v České  

republice.

U2 Zmapovat  potřeby  oslovených  učitelů  a stav  vstupní  analýzy  získaných  znalostí  

a dovedností v 1. ročnících středních škol realizovanou oslovenými učiteli.

U3 Seznámit se s kurikulárními dokumenty pro základní vzdělávání.

U4 Seznámit  se  s problematikou  taxonomie  cílů  a učebních  úloh  a na  jejich  základě  

navrhnout rozdělení úloh do skupin dle obtížnosti.

U5 Seznámit se s problematikou tvorby testových úloh s akcentem na uzavřené úlohy.

U6 Seznámit se s vlastnostmi, způsoby sestavení, hodnocením a evaluací testů.
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U7 Seznámit  se  s pracovními  postupy  a fázemi  projektu  při  vytváření  programového  

systému a modelovacím jazykem UML.

Pro  dosažení  výše  stanovených  cílů  diplomové  práce  budou  použity  metody  teoretické

a empirické.  Hlavní teoretická fáze diplomové práce se zaměřuje na systémy a jejich dílčí

elementy  analyzující  úroveň  osvojení  poznatků  v určité  etapě  vzdělávání  prostřednictvím

didaktických  testů  se  záměr  navrhnout  systém  určený  učitelům  1. ročníků  středních  škol

poskytující  analýzu vstupních znalostí a dovedností absolventů základních škol na počátku

školního roku. Tyto aktivity se budou zakládat na studiu zejména primárních pramenů, jejich

analýze,  komparaci a následné syntéze,  a budou směřovat k naplnění cílů diplomové práce

C1, C3, C4, C5 a C6.

Empirická  fáze  výzkumu  povede  k naplnění  cíle  C2,  tj.  ověření  aplikability  systému

potencionálními  uživateli  (učiteli),  formou  kvantitativně  pojatým  dotazníkovým  šetřením

a kvalitativní metodou rozhovorů mezi učiteli z praxe. Výstupy této etapy umožní koncipovat

poslední praktickou část diplomové práce směřující k naplnění cíle C7, tj. navržení modelu

systému za pomoci jazyka pro vizualizaci, specifikaci, návrh a dokumentaci programových

systémů.  Ta  bude  realizována  syntézou  získaných  informací,  stanovených  vymezení

předcházejících  cílů  a zpětných  vazeb  učitelů  a interpretována  zvoleným  modelovacím

jazykem na základě předchozího studia jeho syntaxe.
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 3  Teoretická východiska diplomové práce

Problematika tvorby systému zaměřeného na analýzu získaných znalostí  a dovedností žáků

pokrývající  komplexní  realizaci  systému  od  počátku  až  k výslednému  řešení  zasahuje  do

několika  oblastí.  Tyto  oblasti  jsou  zpracovány  do  následujících  kapitol  korespondujících

s pokyny pro vypracování  diplomové práce.  Jedná se o návrh základní  struktury systému,

problematiku  taxonomie  úloh,  tvorbu  testových  úloh  se  zaměřením  na  úlohy  uzavřené,

sestavení skupiny úloh, pravidla sestavení testu a procentuální a slovní hodnocení testu.

Struktura systému v kontextu s testováním znalostí a dovedností absolventů základních škol

vychází  z Rámcového  vzdělávacího  programu  pro  základní  školy  (RVP ZV),  hlavního

východiska  pro  návrh  kategorií  a podkategorií  vedoucích  k zařazení  otázek  a splňující

podmínku univerzálnosti  nasazení ve všech vzdělávacích oblastech základního vzdělávání.

Kurikulární  dokument  RVP  ZV  vymezuje  cíle  vzdělávání  a klíčové  kompetence

a charakterizuje  vzdělávací  oblasti  a průřezová  témata,  vzdělávací  obor,  vzdělávací  obsah

a učivo.

Cíle vzdělávání a klíčové kompetence společně s očekávanými výstupy vzdělávacích oborů

budou předmětem problematiky  hodnocení  testu  jakožto  slovního  doplňku procentuálního

vyjádření.  Hodnocení  bude  rozděleno  na  část  komplexní,  popisující  celkovou  úspěšnost

testovaného,  a části  partikulární,  popisující  úspěšnost naplnění  očekávaných výstupů a cílů

vzdělávacího  obsahu  z hlediska  zkoumaných  atributů,  které  budou  vymezeny  na  základě

studia taxonomie vzdělávacích cílů.

Teorie a praxe klasifikace testových úloh vychází zejména z taxonomie vzdělávacích cílů. Na

problematiku funkcí a druhů cílů naváže problematika taxonomie cílů se zaměřením na výběr

vhodného  hierarchického  klasifikačního  rámce  pro  navrhovaný  systém,  který  se  stane

základním  stavebním  kamenem  pro  tvorbu  specifikační  tabulky  nezbytné  pro  sestavení

didaktického testu.

Kapitola  věnovaná  testovým úlohám se  zaměřuje  na  typy  úloh  uzavřených,  které  budou

v navrhovaném systému použity. Pozornost bude věnována definici pravidel tvorby testových

úloh a skórování odpovědí u jednotlivých typů uzavřených úloh. Tato pravidla se budou týkat

autorů  úloh,  resp.  týmu  odborníků,  jelikož  učitel  nebude  mít  tvorbu  testových  položek
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z uživatelského hlediska k dispozici. Nedílnou součástí těchto úvah bude rozbor objektivního

a subjektivního hodnocení, otevřených a uzavřených otázek nebo náhodného výběru.

Skupiny úloh dle zadání vznikají na základě obtížnosti úlohy. Nejrozšířenější model určení

obtížnosti úlohy staví na základě měření z pilotního testování, jehož výzkum není předmětem

diplomové  práce.  Pilotní  testování  není  vhodným  řešením  ani  z hlediska  vlastností

navrhovaného systému.  Jednou z nich je předpoklad vytvoření  obsáhlé databáze testových

úloh a jedinečnosti testu na úrovni uzavřené testované skupiny (např. třída žáků) spadající do

kapitoly věnující se pravidlům sestavení testu.  Současně není vhodným řešením subjektivní

posouzení obtížnosti úlohy. Předmětem studia bude analýza popsaného problému s řešením

v podobě kategorizace na základě taxonomie úloh/cílů.

Se skupinami úloh souvisí také problematika sestavení testu. Studium bude zahrnovat zásady

konstrukce  testu,  vlastnosti  didaktického  testu  a zásady  konstrukce  specifikační  tabulky.

Teoretická  východiska budou následně použita  při  návrhu pravidel  pro sestavení  testu  na

základě definovaných specifikačních tabulek a časové náročnosti úloh tak, aby suma těchto

časů nepřekročila vymezený čas, který bude nejspíše korespondovat s jednou, nebo dvěma

vyučovacími  jednotkami.  Z nastíněného  postupu  vyvstávají  otázky,  co  přesně  vymezuje

specifikační  tabulka  a jak  vhodně  specifikační  tabulku  navrhnout.  V případě  časové

náročnosti testové položky se nabízí otázka stanovení optimální doby pro zpracování úlohy

žákem. 

Dále  zpracovaný  projektový  model  navrhovaného  systému  bude  sloužit  k popsání  rolí

a pravidel, návazností událostí a aktivit a chování prostředí do fáze požadavků, tj. počátečního

pracovního postupu modelování programových systémů. Projektový model bude zpracován

v univerzálním jazyce pro vizuální modelování systémů UML1 do takové míry,  která bude

dostatečným způsobem vymezovat prvky této fáze. Je tedy zapotřebí vytyčit  prvky jazyka

UML, které  budou implementovány do modelové  realizace  a stanou se popisem struktury

a chování  systému na úrovni požadavků.  Determinujícím faktorem bude také kategorizace

samotného, dále v textu používaného, navrhovaného systému. Jiné požadavky na popis má

informační systém a jinak tomu bude u softwarové aplikace.

1UML – Unified Modeling Language
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 3.1  Národní a mezinárodní zkoušky a testování

Česká  republika  se  aktivně  podílí  na  vývoji  dvou  mezinárodně  uznávaných  projektů,

jmenovitě  mezinárodního  projektu  zjišťování  kompetencí  patnáctileté  mládeže  PISA

(Programme  for  International  Student  Assessment)  a mezinárodního  výzkumu  kompetencí

dospělých zaměřeného na úrovně funkční gramotnosti dospělých ve věku 16-64 let PIAAC

(Programme for International Assessment of Adult Competencies).

Organizace  OECD2,  jejíž  členem je  Česká  republika  od  roku  1995,  zohledňuje  dva  typy

národních standardizovaných testů. Jedná se o národní zkoušky a národní hodnocení.

Národní zkoušky jsou primárně určeny k měření individuálního výkonu studenta, sekundárně

pak k monitorování  kvality  vzdělávání  na  úrovni  systému  (školy).  Jsou nejrozšířenější  na

středních školách. V České republice byly zavedeny od roku 2005 v programech středního

odborného vzdělávání s výučním listem formou jednotného zadání závěrečné zkoušky a od

roku 2011 v podobě standardizované společné části maturitní zkoušky. Národní zkoušky tak

mohou ovlivnit budoucnost žáka.

Národní hodnocení nemá vliv na žákův postup a je primárně určen k monitorování kvality

vzdělávání  na  úrovni  systému  (školy).  Vypovídá  o relativním  výkonu  žáka  a poskytuje

zpětnou  vazbu  pro  zlepšení  výuky.  Je  nejrozšířenější  na  základních  školách.  Příkladem

národního hodnocení je projekt NIQES, viz kapitola 3.1.2 NIQES.

Diplomová  práce  se  bude  dále  zabývat  studiem  nejvíce  významných  a komplexních

informačních  systémů  integrovaných  do  systému  testování  a evaluace  v České  republice.

Informační  systém  podniku  (organizace)  je  systém  informačních  a komunikačních

technologií,  dat  a lidí,  jehož  cílem  je  efektivní  podpora  informačních,  rozhodovacích

a řídících procesů na všech úrovních řízení organizace (Voříšek, 2008). Tato definice se svou

podstatou  blíží  navrhovanému systému.  Analýza  níže  uvedených systémů se zaměřuje  na

obsah,  subjekt,  formy  a metody  testování,  tzn.  parametry  podstatnými  pro  návrh

zpracovávaného systému.

2OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development, organizace pro ekonomickou spolupráci 
a rozvoj
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 3.1.1  PISA

Program  pro  mezinárodní  hodnocení  PISA  je  považován  za  jeden  z největších

a nejdůležitějších projektů v oblasti měření výsledků vzdělávání. Výzkum je jednou z aktivit

organizace OECD. Cílovou skupinu představují patnáctiletí žáci v posledním ročníku povinné

školní docházky všech zúčastněných zemí.

Testování probíhá v tříletých cyklech vždy se zaměřením na jednu klíčovou oblast, jmenovitě

mateřský jazyk, matematiku a přírodní vědy, viz Tabulka 1.

Rok Klíčová oblast testů PISA

2000 Mateřský jazyk

2003 Matematika

2006 Přírodní vědy

2009 Mateřský jazyk

2012 Matematika

Tabulka 1: Harmonogram testování PISA v letech 2000-2012

Šetření  výzkumu PISA 2012 zahrnovalo testování  matematické gramotnosti  (120minutový

písemný test), finanční gramotnosti (120minutový písemný test) a schopnost řešit problémové

úlohy (40minutový elektronický test) mezipředmětového charakteru. Účastnilo se ho 69 zemí

z celého světa. Součástí testování byl 30minutový dotazník, který mapoval názory a postoje

žáků  i prostředí,  ve  kterém žáci  žijí  a ve  kterém se  vzdělávají.  Dotazník  vyplňovali  také

ředitelé zúčastněných škol a učitelé matematiky. (Pisa, 2013)

Požadovaný vzorek pro testování v České republice je 250 škol (proběhlo na 297 školách),

6 500 žáků (testováno 6 535 žáků) a 250 ředitelů.  Tento vzorek odpovídá pretestaci formou

písemného  testu.  Do  elektronického  testování  bylo  vybráno  z původního  počtu  přibližně

2 800 žáků. Písemný test byl zadáván zaměstnanci České školní inspekce (ČŠI). Elektronický

test na školních počítačích a noteboocích národního centra zadával proškolený zaměstnanec

školy. Vypracované testy byly uloženy na USB flash disky národního centra výzkumu, které

byly shromážděny v národním centru, a data z nich byla odeslána do mezinárodního centra

k dalšímu zpracování.

Výstupy testů v podobě školní, národní (porovnání českých žáků v mezinárodním kontextu)

a mezinárodní  zprávy  jsou  určeny  zejména  pracovníkům  škol  a školských  zařízení,
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zřizovatelům  škol,  tvůrcům  vzdělávací  politiky,  odborníkům  v oblasti  pedagogického

výzkumu,  odborným  pracovištím  vysokých  škol  vzdělávající  učitele,  žákům  a rodičům,

a stávají se podklady a podněty pro zaujmutí opatření a strategických rozhodnutí.

 3.1.2  NIQES

NIQES (Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice) je

oficiální zkratkou strategického rozvojového projektu, jehož vlastníkem a realizátorem je ČŠI.

Dle informací na oficiálních stránkách  www.niqes.cz  je cílem projektu vybudovat moderní

a flexibilní  národní systém inspekčního hodnocení kvality a efektivity vzdělávací soustavy.

Mezi  klíčové  aktivity  projektu  patří  vývoj  integrovaného  systému  inspekčního  hodnocení

vzdělávací  soustavy,  inspekční  hodnocení  školských  vzdělávacích  programů,  rozvoj

vzdělávání pro integrovaný systém inspekčního hodnocení a národní šetření výsledků žáků

v počátečním vzdělávání.

V závěru  školního roku 2011/2012 proběhla  v České republice  první  celoplošná  generální

zkouška ověřování výsledků žáků 5. a 9. ročníků základních škol pod označením CP1, která

následovala  po  prvotní  pilotní  etapě.  Testování  proběhlo  v elektronickém  systému

instalovaném do počítačových učeben škol dodaném společností SAPCON, a. s. K dispozici

byla zkouška z Matematiky, Českého jazyka, Angličtiny, Němčiny a Francouzštiny. Do první

celoplošné generální zkoušky se zapojilo 3 658 škol (99,8 % všech vybraných škol). (Niqes,

září 2012)

Testování se uskutečnilo na operačních systémech MS Windows a Linux formou uzavřených

a polootevřených otázek. Součástí zkoušky byl v případě cizího jazyka poslech. Mezi další

funkčnosti patřilo adaptivní testování obohacené o 2 úrovně, autoupdate testovací aplikace,

dynamicky  generované  testy,  variantnost  testů,  okamžité  výsledky  a monitoring  průběhu.

(Niqes, září 2012)

Druhá celoplošná generální zkouška pod označením CP2 byla uspořádána v průběhu měsíců

květen  a červen roku 2012 opět  v 5. a 9. ročnících  základních  škol.  Byly  připraveny testy

z Matematiky,  Českého  jazyka,  Anglického  jazyka,  Německého  jazyka  a Francouzského

jazyka. Mezi nové funkčnosti patřila plně multiplatformní podpora, polootevřené otázky, více

úrovní adaptivních testů a multimediální obsah. Do druhé celoplošné generální zkoušky se

zapojilo 3 759 škol (99,9 % všech vybraných škol). (Niqes, říjen 2013)
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V závěru  školního  roku  2013/2014  proběhlo  výběrové  ověřování  výsledků  žáků

prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování iSET. Testování se zúčastnili

žáci 4. a 8. ročníků základních škol a víceletých gymnázií a 2. ročníky středních odborných

škol. Do vzorku bylo zařazeno 384 vybraných škol (305 základních škol včetně víceletých

gymnázií  a 79 středních  odborných  škol).  Testovanými  oblastmi  byly  Člověk  a jeho  svět

(4. ročníky ZŠ), přírodovědná gramotnost a jazyková gramotnost/cizí jazyk (8. ročníky ZŠ)

a jazyková gramotnost/cizí jazyk na úrovni A2 (2. ročníky SOŠ). (Niqes, červen 2014)

 3.1.3  Státní maturity

Na doporučení  OECD se v polovině  90. let  minulého  století  začalo  poprvé  vážně  hovořit

o zavedení státní maturity v České republice. Ke konci 20. století byl sestaven první model

a jeho státní část byla pilotována v rámci sondy MATURANT. Změna maturitní zkoušky byla

uzákoněna v roce 2004 s předpokládaným spuštěním ve školním roce 2007/2008. V červnu

roku 2007 schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona odkládající start státní maturity na

školní  rok  2009/2010.  Situace  se  opakovala  v roce  2009  s odkladem  jednoho  roku.  Ve

školním roce 2010/2011 byla státní maturita po generální zkoušce spuštěna naostro.

Důvodem  pro  zavedení  nové  maturity  byla  snaha  o sjednocení  výsledků,  stanovení

minimálního standardu znalostí a dovedností a pro účely přijímací zkoušky na vysoké nebo

vyšší  odborné  školy,  které  braly  v potaz  nejenom  výsledky  a předmět  zkoušky,  ale  také

zvolenou  obtížnost,  a získání  obecně  uznávaného  certifikátu  jazykových  dovedností  dle

Společného evropského referenčního rámce pro jazyky v úrovni B1 (základní obtížnost) a B2

(vyšší  obtížnost).  Celoplošné  testování  formou  nové  maturity  přináší  data  o výstupech

a kvalitě vzdělávání na středních školách.

Nový model maturitní zkoušky přinesl dvě části – společnou (státní) a profilovou (školní). Pro

úspěšné vykonání maturity musí složit student obě části. Společná část sestává ze 2 povinných

zkoušek  a maximálně  3 nepovinných.  Povinná  je  zkouška  z Jazyka  českého  a literatury.

Druhá  povinná  zkouška  dává  na  výběr  mezi  Matematikou  a cizím  jazykem.  V rámci

nepovinné  zkoušky  jsou  v nabídce  cizí  jazyk,  Matematika,  Občanský  a společenskovědní

základ, Biologie, Fyzika, Chemie, Dějepis, Zeměpis a Dějiny umění. Profilová část povoluje

2 až 3 zkoušky  povinně  stanovené  dle  RVP  ředitelem  školy  a maximálně  2 zkoušky

nepovinně dle nabídky stanovené ředitelem školy.
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K jednotlivým maturitním zkouškám společné části maturitní zkoušky se uchazeči (nejenom

studenti sekundárního vzdělávání) hlásí sami vyplněním přihlášky, kterou podají společnosti

zaštiťující  novou  maturitu,  tj.  Centrem  pro  zjišťování  výsledků  vzdělávání  (CERMAT).

Zkouška je zpoplatněna a koná se v CERMATem stanové škole.

Společná  část  zkoušky probíhá  formou  centrálně  zadávaného,  centrálně  administrovaného

a centrálně  vyhodnocovaného  didaktického  testu.  Výjimku  tvoří  společná  část  zkoušky

z Českého  jazyka  a literatury  a cizího  jazyka  obohacená  o písemnou  práci  (centrálně

zadávaná,  centrálně  administrovaná,  vyhodnocovaná  školou  dle  centrálně  stanovené

metodiky)  a dílčí  ústní  zkoušku  (zadávaná,  administrovaná  a vyhodnocovaná  školou  dle

centrálně stanovené metodiky).

Didaktický test je uchazeči o certifikát předložen v papírové podobě za použití uzavřených

otázek umožňujících strojové vyhodnocení.

K období psaní diplomové práce zůstal prvotní model téměř nepozměněn. Zásadní změnou ve

školním  roce  2012/2013  je  redukce  dvou  obtížností  na  jednu.  V předchozích  letech  si

obtížnost  svobodně  stanovoval  uchazeč.  Další  výraznou  změnou  je  zúžení  nabídky

nepovinných zkoušek v rámci  společné části  na cizí  jazyk (anglický,  německý,  španělský,

francouzský a ruský) a Matematiku.

Časté  změny  konceptu,  upouštění  od  plánované  strategie,  novelizace  zákona  a změny

vyhlášek týkající se státní maturitní zkoušky jsou indikátorem stále se formujícího systému.

Příkladem  za  informační  technologie  je  vyřazení  předmětu  Informatika  ze  seznamu

volitelných  povinných  předmětů  (vedle  Matematiky  a cizího  jazyka)  společné  části  ve

školním  roce  2012/2013  po  zahájení  školního  roku.  Tato  změna  vedla  k organizačním

problémům ve školách, které otevřely nový seminář se zaměřením na přípravu studentů na

maturitní  zkoušku  z Informatiky.  Studenti  se  zájmem  o zkoušku  z Informatiky  v rámci

společné části nadále neměli vzhledem k zrušení zkoušky zájem navštěvovat tento seminář.

Informace použité v kapitole 3.1.3 Státní maturity byly čerpány na oficiálních stránkách státní

maturity www.novamaturita.cz, zejména jako výtah z podsekcí oficiálních stránek uvedených

v seznamu použitých informačních zdrojů.
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 3.1.4  Další projekty

V rámci testování a hodnocení existuje široká škála konceptů pokrývající analýzu získaných

znalostí  a dovedností  v jednotlivých  oborech  lidské  činnosti.  Za  oblast  informačních

a komunikačních  technologií  jmenujme  projekty  ECDL  (European  Computer  Driving

Licence)  testující  počítačovou  (digitální)  gramotnost,  GEPARD  testující  informační

gramotnost,  ICILS  (International  Computer  and  Information  Literacy  Study)  testující

počítačovou a informační  gramotnost,  INGOT (International  Grades -  Open Technologies)

jakožto vzdělávací a hodnotící systém pro výuku ICT a test IT Fitness zaměřený na oblast

informačních  a komunikačních  technologií,  který  je  každé  2 roky  součástí  celoevropské

kampaně e-Skills Week.

 3.1.5  Vymezení základních požadavků

Zkoumanými  atributy,  zejména  obsahem a subjektem testování  (formy a metody testování

jsou spíše předmětem vymezení  základních požadavků na navrhovaný systém),  popsaných

informačních  systémů  se  navrhovanému  systému  nejvíce  podobá  strategický  rozvojový

projekt NIQES realizovaný ČŠI. Jistou míru analogie lze spatřit v testovaném učivu, použitém

typu úloh (vyjma polootevřených), věkové skupině, automatickém vyhodnocení testu, časové

dotaci testu aj. NIQES však nepokrývá všechny vzdělávací obory dle RVP ZV a neposkytuje

získaná data široké pedagogické obci.  Učitel  působící v 1. ročníku střední školy tak nemá

k dispozici souhrnnou, resp. dílčí analýzu skupiny, resp. jedince. Navrhovaný systém, jak již

bylo  řečeno  v úvodu,  nabídne  učiteli  možnost  volby  jedné  ze  tří  variant  sestavení  testu

z databáze  úloh  verifikovaných  expertním  týmem,  odborníky  v dané  vzdělávací  oblasti.

Výsledky  navrhovaného  systému  navíc  poskytnou  procentuální  hodnocení  úspěšnosti

v jednotlivých  tematických  celcích  a úrovních  osvojení  poznatků  v kontextu  zvolené

taxonomie  kognitivních  výukových  cílů.  Testování  bude  mít  lokální  charakter  a nelze  jej

označit za plošné testování na celostátní úrovni realizované příslušnou institucí.

Implementační  prostředí  a cílová  platforma  je  v případě  testování  NIQES  realizována

společností SAPCON, a. s. a zasazena do elektronického systému (specializovaný software)

běžícím na operačních systémech MS Windows a Linux. V případě navrhovaného systému by

instalace prostředí neměla klást časové nároky na správce programového vybavení školních

institucí,  jelikož  by  toto  mohlo  být  jednou  z možných  překážek  nasazení  testování  na

některých školách. Za východisko lze zvolit cloudové řešení charakteristické poskytováním
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služeb  či  programů  prostřednictvím  serverů  umístěných  na  internetu  s přístupem  pomocí

webového  prohlížeče.  Tato  metoda  zpřístupnění  a implementace  navrhovaného  systému

nabízí  v rámci  architektury  klient-server  a běhu  použitých  nástrojů  na  straně  serveru

multiplatformnost.  Konkrétní  volba  webově  zaměřených  softwarových  technologií  (např.

PHP, MySQL, Apache, Ajax aj.) není předmětem diplomové práce, jelikož diplomová práce

pokrývá obecný projektový model, nikoliv jeho faktickou realizaci.

Systém bude zasazen do běžných podmínek školy jako analytický nástroj pro učitele. Měl by

sloužit  potřebám  učitelů.  Této  otázce  se  bude  věnovat  dotazníkové  šetření  a rozhovory

v kapitole  4.1 Výzkum.  Pro  vymezení  základních  požadavků  na  systém  se  pokusíme

identifikovat  hlavní  potíže  bránící  učitelům  zařazovat  nové  prvky  do  výuky.  Na  základě

rozhovorů  s kolegy  z pedagogické  obce  a na  základě  vlastní  pedagogické  praxe  lze

konstatovat, že většina učitelů se potýká se subjektivním pocitem nedostatečné časové dotace

svého předmětu. Častěji se setkáme s reakcemi učitelů popisující, co všechno mohlo být do

výuky zařazeno a nebylo, čím vším mohla být výuka obohacena a nebyla, jak málo času bylo

věnováno opakování nebo procvičování, co všechno se nepodařilo probrat apod., než s reakcí

popisující  stav,  kdy  si  učitel  neví  rady  s přebytkem  vyučovacích  hodin.  Jedna  nebo  dvě

vyučovací  jednotky  mohou  mít  někdy  v předimenzovaném  tematickém  plánu  pro  učitele

vysokou cenu, zejména při faktu,  že skutečný počet odučených hodin zřídkakdy odpovídá

(školní výlety, akce školy, mimořádné prázdniny, absence učitele aj.) předpokládanému počtu

hodin.  Další aspekty ovlivňující  časové možnosti  učitele jako např. administrativní  úkony,

další vzdělávání pedagogických pracovníků, nepřímá pedagogická činnost, přípravy, integrace

IT techniky do vzdělávání  a s tím spjatý  mentoring  a školení,  porady,  třídnictví  aj.  pouze

umocňují  požadavek navrhovaného systému na minimální  úkony očekávané od učitele  při

přípravě  testu  tak,  aby  mohl  tento  čas  efektivně  využít  pro  jiné  pedagogické  činnosti.

Výsledkem eliminace kroků, které bude muset učitel vykonat pro předložení testu žákům, lze

vyjádřit předběžným procesním postupem Registrace – Přihlášení – Výběr sestavení testu –

Nastavení vlastností testu – Získání přístupových údajů k testu, který bude podroben hlubší

analýze v kapitole 4.2 Modelová realizace s využitím UML.

Požadavek  na  snížení  zatížitelnosti  a eliminaci  úkonů  na  učitele  spojených  s testováním

partikulárně  řeší  vymezení  typu  testových  úloh na  úlohy uzavřené  umožňující  systémové

zpracování s automatickým generováním hodnocení. V kompetenci učitele není tvorba testové

položky, pouze výběr testových položek v případě volby této varianty sestavení testu. Výše

22



zmíněný procesní  postup tak lze uzavřít  procesem  Zobrazení  výsledků skupiny/jednotlivce

s možností procházení položek.

Dalším  požadavkem  na  navrhovaný  systém  je  vycházet  vzhledem  k obsahu  a subjektu

testování z kurikulárních dokumentů základního vzdělávání tak, aby každá testová položka,

nejnižší prvek základní struktury systému, byla explicitně zařaditelná.

Testování  žáků  s využitím  navrženého  systému  bude  zasazeno  do  prostředí  a běžných

podmínek  střední  školy.  K dispozici  bude  test  odpovídající  45minutové  a 90minutové

vyučovací  jednotce.  90minutová  varianta  poskytuje  zařazení  vyššího  počtu  úloh  a vede

k vyšší  vypovídající  hodnotě.  Volba  bude  ovlivněna  nejen  rozhodnutím  učitele,  ale  také

skutečností, zda má učitel k dispozici dvouhodinový (2 × 45 minut) blok.

Uvedené srovnání systémů není možné chápat jako hledání výhod a nevýhod, jelikož každý

systém explicitně směřuje za dosažením vytyčeného účelu/cíle, což ovlivňuje způsob a formy,

tj. jak toho dosáhnout.

Diplomová práce se nevěnuje problematice testování žáků jako nástroje školního hodnocení

žáků  ve  smyslu,  jak  se  o něm zmiňuje  např.  Slavík  (1999),  ale  jako nástroje  učitele  pro

diagnostiku stavu znalostí  a dovedností žáků 1. ročníku středních škol na začátku školního

roku ve vybraném vzdělávacím oboru.

 3.2  Kurikulární dokumenty pro základní vzdělávání

Východiskem pro navrhování základní struktury systému je systém kurikulárních dokumentů

v České  republice  dle  zákona  561/2004  Sb.,  o předškolním,  základním,  středním,  vyšším

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) žáků ve věku od 3 do 19 let.  Tvorba těchto

kurikulárních  dokumentů  probíhá  na  dvou  úrovních.  Pod  státní  úroveň  spadá  Národní

program vymezující  počáteční vzdělávání jako celek a rámcové vzdělávací programy (dále

jen RVP) vymezující povinné rámce předškolního, základního a středního vzdělávání. Školní

vzdělávací  programy (dále  jen  ŠVP),  podle  nichž  se realizuje  vzdělávání  na  jednotlivých

školách, náleží do školní úrovně. Navrhovaný systém má být použitelný pro všechny typy

středních škol a musí tedy vycházet ze stejného základu. Toto kritérium nemůže být splněno

na  úrovni  školní  prostřednictvím  ŠVP.  Výchozím  podkladem  v systému  kurikulárních

dokumentů je RVP ZV ve verzi platné od 1. září 2013 a dostupné např. z internetové domény

metodického portálu www.rvp.cz.
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Podle  RVP ZV  má  vzdělávání  na  základních  školách  v České  republice  za  cíl  utvářet

a rozvíjet  klíčové  kompetence  (k učení,  k řešení  problémů,  komunikativní,  sociální,

personální, občanské a pracovní) a zajistit základ všeobecného vzdělání. Klíčové kompetence

v sobě zahrnují znalosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty důležité pro osobní rozvoj

a uplatnění  ve  společnosti.  Realizace  cílů  základního  vzdělávání  je  dosaženo  jak

vzdělávacími, tak výchovnými procesy. Důležitou složkou z hlediska navrhovaného systému

je vzdělávací obsah. Ten je dle RVP ZV rozdělen do vzdělávacích oblastí, které mohou být

zastoupeny jedním nebo více obsahově blízkými vzdělávacími obory/předměty.

Vzdělávací obory:

 Jazyk  a jazyková  komunikace  (Český  jazyk  a literatura,  Cizí  jazyk  a Další  cizí

jazyk)

 Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace)

 Informační a komunikační technologie (Informační a komunikační technologie)

 Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět)

 Člověk a společnost (Dějepis a Výchova k občanství)

 Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis)

 Umění a kultura (Hudební výchova a Výtvarná výchova)

 Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví a Tělesná výchova)

 Člověk a svět práce (Člověk a svět práce)

Výčet  vzdělávacích  oblastí  má  informativní  a pro  návrh  základní  struktury  irelevantní

význam, jelikož cílem diplomové práce není naplnit databázi systému daty, ale popsat role

a pravidla, návaznosti událostí a aktivit a chování prostředí. Průřezová témata rozpracovaná

do tematických okruhů jsou v RVP ZV vyjádřena ve vztahu k daným vzdělávacím oblastem

a není  tudíž  třeba  je  do  základní  struktury  navrhovaného  systému  zahrnovat.  Jednotlivé

vzdělávací oblasti a obory budou hrát důležitou roli v kapitolách, které se věnují skupinám

úloh a pravidlům pro sestavení testu.

Základním  kamenem  navrhované  základní  struktury  systému  se  stává  vzdělávací  oblast

zaštiťující jednotlivé vzdělávací obory. Ty jsou dle RVP ZV členěny do vzdělávacích obsahů
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definovaných  pro  navrhovaný  systém  irelevantními  očekávanými  výstupy,  které  budou

informačním podkladem pro slovní hodnocení testu, a učivem. Za vzdělávací obor Informační

a komunikační technologie je skladba na úrovni nižšího sekundárního vzdělávání znázorněna

níže, viz Obrázek 1.

Obrázek 1: Skladba vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie

Na základě uvedené skladby vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie lze

koncipovat  základní  strukturu  navrhovaného  systému  pro  všechny  vzdělávací  oblasti  bez

definice datových typů, viz Obrázek 2.

Obrázek 2: Základní databázová struktura systému
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Ve zvolené základní struktuře navrhovaného systému by složka učiva mohla být nahrazena

složkou  očekávaných  výstupů,  jelikož  se  v RVP ZV  nachází  na  stejné  úrovni  a popisuje

partikulární dosažení klíčových kompetencí, tj. smyslu a cílů vzdělávání. Pro zařazení testové

položky, jakožto základního stavebního kamene didaktického testu, není tato záměna vhodná,

jelikož přiřazení úlohy do systému se v kontextu testované látky provede jednoznačněji na

základě obsahové informace, než na základě získaných kompetencí ve smyslu očekávaných

výstupů a úrovní osvojených poznatků, které mohou zasahovat do více skupin učiva (např.

řeší  a  tvoří  úlohy,  ve  kterých  aplikuje  a  modeluje  osvojené  početní  operace).  Úrovněmi

osvojených poznatků a jejich  využitím pro navrhovaný systém se budou zabývat  kapitoly

3.3 Taxonomie úloh, 3.5 Skupiny testových úloh a 3.6.5 Specifikační tabulka.

 3.3  Taxonomie úloh

Dle Bertranda (1998) patří mezi primární složky vzdělávání subjekt (žák, student, jedinec),

obsah (předměty, učivo), společnost a pedagogická interakce (učitel, prostředky, technologie,

komunikace).  Systém  určený  k analýze  získaných  znalostí  a dovedností  bude  orientován

především na složku obsahovou, kontrolovatelnou mírou úspěšnosti  naplnění  očekávaných

výstupů výuky. Výuku lze komplexně chápat jako kartézský součin vyučování a učení, neboli

propojení systému řízené činnosti směřujícího k dosažení vytyčených výchovně-vzdělávacích

cílů (Rambousek, 2006) a specifických činností žáka, při nichž dochází na základě osvojování

poznatků  a činností  k vytváření  vědomostí,  dovedností  a návyků  a k rozvoji  poznávacích

a tvůrčích schopností (Rambousek, 2006).

Vyučování  jako každá  smysluplná  lidská činnost  má vždy k cíli  zaměřený  průběh.  Cílem

vyučování chápeme zamýšlený a  očekávaný výsledek, k němuž učitel v součinnosti se žáky

směřuje.  Tento  výsledek  je  vyjádřen  ve  změnách,  jichž  se  prostřednictvím  vyučování

dosahuje  ve  vědomostech,  dovednostech,  vlastnostech  žáků,  v utváření  jejich  hodnotové

orientace i v jejich osobnostním rozvoji. (Skalková, 2007)

Taxonomii  úloh  lze  tedy  pro  potřeby  diplomové  práce  transformovat  do  taxonomie  cílů.

Navrhovaný  systém  nemá  za  úkol  analyzovat  rovinu  výcvikovou,  senzomotorickou,

psychomotorickou, afektivní nebo postojovou. Z hlediska dimenzí vzdělávání se nebudeme

pro  potřeby  diplomové  práce  zabývat  cíli  operačními,  hodnotovými  a sociálními,  ale  cíli

kognitivními zaměřenými na oblast obsahovou.
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 3.3.1  Techniky vymezování cílů

Důležitou  roli  při  stanovení  systematicky  uspořádaného  soupisu  jistých  objektů  do

hierarchického klasifikačního rámce hraje vymezení.

Techniku vymezování cílů operacionální definicí předložil Robert M. Gagné (1965):

1. Sloveso v dokonavém vidu (rozpoznat, určit, …)

2. Popis třídy podnětů (ze vzorků, všechny hodnoty, …)

3. Označení předmětu (podle klíče, z tabulek, kružítkem, …)

4. Popis třídy správných odpovědí (správné označení, pravidlo, výsledek, …)

Techniku vymezování úlohově orientovaných cílů předložil Robert F. Mager (1962):

1. Požadovaný  výkon  žáka  –  Tato  složka  musí  být  oproti  dalším  dvěma  při

vymezování cílů přítomná. Jednoznačně určuje, co má žák vykonat.

2. Podmínky výkonu – Upřesňuje vymezení  úkolu  (rozsah výkonu,  způsob řešení,

pomůcky a prostředí).

3. Norma a kvalita výkonu (limit správnosti, limit času, tolerance a posouzení kvality)

Mager (1962) dále vyžaduje od cílů:

 Komplexnost (brát v úvahu všechny oblasti osobnosti)

 Konzistenci (hierarchie a vnitřní stavba cílů)

 Přiměřenost (s ohledem na možnosti výkonu)

 Jednoznačnost (jasně stanovený cíl)

 Kontrolovatelnost (výkon + podmínky → dosažení cíle)

Magerovy požadavky na cíle lze vhodně aplikovat při navrhování systému jako podklad při

tvorbě zadání testových úloh s eliminací požadavku komplexnosti, kde není nutné zaobírat se

operačními a hodnotovými složkami.

 3.3.2  Bloomova taxonomie kognitivních výukových cílů

Bloomova  taxonomie  kognitivních  výukových  cílů  (1956)  byla  navržena  za  účelem

sjednocení pro tvorbu testových úloh a testů (Rambousek, 2006). K dosažení vyšších cílů je
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třeba dosáhnout cíle nižší, tzv. kumulativní charakter. Taxonomie využívá systému aktivních

sloves, které byly doplněny později dalšími autory, viz Tabulka 2.

Kategorie Subkategorie Aktivní slovesa

Znalost Znalost specifik (nejnižší cíl)

Znalost terminologie

Znalost specifických faktů
Znalost způsobů a smyslu užívání specifik

Znalost konvencí
Znalost vývojových směrů a následností

Znalost klasifikací a kategorií 

Znalost kritérií

Znalost metodologie
Znalost univerzálií a abstrakcí v oboru

Znalost principů a generalizací

Znalost teorií a struktur

Definovat, doplnit, napsat, opakovat, 

pojmenovat, popsat, přiřadit, seřadit, 

reprodukovat, vybrat, vysvětlit, určit, …

Pochopení Translace

Interpretace

Extrapolace

Dokázat, jinak formulovat, uvést příklad, 

interpretovat, objasnit, vysvětlit, 

odhadnout, opravit, přeložit, převést, 

vyjádřit jinak (vlastními slovy, jinou 

formou), vypočítat, zkontrolovat, …

Aplikace Aplikace Aplikovat, demonstrovat, diskutovat, 

interpretovat údaje a vztahy, načrtnout, 

navrhnout, plánovat, použít, prokázat, 

registrovat, řešit, uvést vztah, uspořádat, 

vyčíslit, vyzkoušet, uplatnit, …

Analýza Analýza prvku

Analýza vztahu

Analýza organizačních principů

Analyzovat, najít princip uspořádání, 

provést rozbor, rozhodnout, rozlišit, 

rozdělit, specifikovat, …

Syntéza Vytvoření uceleného sdělení

Vytvoření plánu nebo navržení množiny operací

Odvození množiny abstraktních vztahu

Kategorizovat, klasifikovat, syntetizovat, 

kombinovat, skládat, modifikovat, napsat 

zprávu, navrhnout, organizovat, shrnout, 

vyvodit obecné závěry, …

Hodnocení Úsudek v podmínkách vnitřního důkazu

Úsudek v podmínkách vnějších kritérií (nejvyšší cíl)

Argumentovat, obhájit, ocenit, oponovat, 

podpořit (názory), porovnat, posoudit, 

provést kritiku, prověřit, srovnat 
s normou, vybrat, vyvrátit, uvést klady 

a zápory, zdůvodnit, zhodnotit, …

Tabulka 2: Bloomova taxonomie kognitivních výukových cílů (Byčkovský a kol., 2004)
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 3.3.3  Taxonomie učebních úloh Dany Tollingerové

Bloomovu taxonomii  rozpracovala Dana Tollingerová (1970, viz  Tabulka 3)  v kontextu se

stanovením  didaktické  hodnoty  učebních  úloh.  Dana  Tollingerová  navrhla  pro  stanovení

didaktické hodnoty učebních úloh tři metody.

Metody stanovení didaktické hodnoty dle Dany Tollingerové (1970):

 Taxace:  Slouží  ke  stanovení  poznávací  náročnosti  souboru  učebních  úloh  na

základě předložené taxonomie, viz tabulka níže.

 Výpočet  indexu variability:  Je  dán poměrem počtu  úloh  s různými  desetinnými

čísly  ku  celkovému  počtu  úloh.  Index  je  vyjádřen  na  oboustranně  uzavřeném

intervalu od 0 do 1.

 Zjištění  operačních  hodnot  úlohy:  Určuje  charakteristiku  kognitivní  náročnosti

daného  souboru  učebních  úloh  na  základě  rozmístění  učebních  úloh  v dané

taxonomii.

 3.3.4  Revize Bloomova klasifikačního rámce

Revizi Bloomova klasifikačního rámce provedl za účelem včlenění nových poznatků z oblasti

kognitivní  psychologie  tým  pod  vedením  Lorina  W. Andersona  a Davida  R. Krathwolha

(2001). Oživení a inovace taxonomie odpovídaly zejména na otázky co učit, jak dosáhnout

cílů,  jak hodnotit  a jak zajistit  konzistentnost  cílů,  činností  a hodnocení.  Konzistentnost  je

zajištěna orientací na jednu buňku tabulky v novém dvojrozměrném klasifikačním systému.

Druhý rozměr/dimenze je roven poznatkům, viz Tabulka 4. Revize dále rozpracovává dimenzi

poznatků a dimenzi kognitivních procesů do obsáhlejších tabulkových struktur, které nejsou

pro účely navrhovaného systému klíčové.

 3.3.5  Zjednodušená taxonomie kognitivních výukových cílů Boleslawa 

Niemierka

Taxonomie  Boleslawa  Niemierka  se  opírá  o tezi,  že  vědomosti  a dovednosti  je  možné

považovat  za  osvojené  ve  chvíli,  kdy  je  žák  schopen  jejich  aplikaci  využít  v obvyklých

i neobvyklých, resp. známých a neznámých, situacích, viz Tabulka 5.
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1  Úlohy vyžadující 

pamětní reprodukci 

poznatku

1.1  Úlohy na znovupoznání

1.2  Úlohy na reprodukci jednotlivých faktů, čísel, pojmů

1.3  Úlohy na reprodukci definic, norem, pravidel

1.4  Úlohy na reprodukci textových celku, básní, tabulek aj.

2  Úlohy vyžadující 

jednoduché myšlenkové 

operace s poznatky

2.1  Úlohy na zjišťování faktu (měření, jednoduché výpočty aj.)

2.2  Úlohy na vyjmenování a popis faktů (výčet, soupis aj.) 

2.3  Úlohy na vyjmenování a popis procesů, způsobů činnosti aj.)

2.4  Úlohy na rozbor a skladbu (analýza, syntéza)

2.5  Úlohy na porovnávání a rozlišování (komparace, diskriminace)

2.6  Úlohy na třídění (kategorizace, klasifikace)

2.7  Úlohy na zjišťování vztahů (příčina, následek, cíl, prostředek, vliv, funkce aj.)

2.8  Úlohy na abstrakci, konkretizaci a zobecňování 

2.9  Řešení jednoduchých příkladů (s neznámými veličinami)

3  Úlohy vyžadující složité 

myšlenkové operace 

s poznatky

3.1  Úlohy na překlad (translaci, transformaci)

3.2  Úlohy na výklad (interpretaci), vysvětlení smyslu a významu, zdůvodnění

3.3  Úlohy na vyvozování (indukci)

3.4  Úlohy na odvozování (dedukci)

3.5  Úlohy na dokazování (argumentaci) a ověřování (verifikaci)

3.6  Úlohy na hodnocení

4  Úlohy vyžadující sdělení

poznatků

4.1  Úlohy na vypracování přehledu, výtahu, obsahu aj.

4.2  Úlohy na vypracování zprávy, pojednání, referátu aj.

4.3  Samostatná písemná práce, výkresy, projekty aj.

5  Úlohy vyžadující 

produktivní myšlení

5.1  Úlohy na praktickou aplikaci

5.2  Řešení problémových úloh a situací

5.3  Kladení otázek a formulace úloh nebo zadání

5.4  Úlohy na objevování na základě vlastního pozorování (na senzorické bázi)

5.5  Úlohy na objevování na základě vlastních úvah (na racionální bázi)

Tabulka 3: Taxace učebních úloh Dany Tollingerové (Tollingerová a kol., 1973)

Kognitivní procesy

Poznatky 1

Zapamatovat si

2

Porozumět

3

Aplikovat

4

Analyzovat

5

Hodnotit

6

Tvořit

A

Poznatky faktické

B

Poznatky konceptuální

C

Poznatky procedurální

D

Poznatky metakognitivní

Tabulka 4: Taxonomická tabulka týmu Lorina W. Andersona a Davida R. Krathowohla
(Byčkovský a kol., 2004)
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Vědomosti 1  Zapamatování poznatků

Opakovat, napsat, definovat, znát, umět, pojmenovat, reprodukovat, vybrat, doplnit, přiřadit, 

seřadit, …

2  Porozumění poznatkům

Jinak formulovat, ilustrovat, objasnit, odhadnout, přeložit, převést, vyjádřit vlastními slovy, …

Dovednosti 3  Používání vědomostí v typových situacích

Aplikovat, použít, prokázat, řešit, diskutovat, načrtnout, vyzkoušet, registrovat, demonstrovat, …

4  Používání vědomostí v problémových situacích

Rozhodnout, provést rozbor, kombinovat, vyvrátit, obhájit, prověřit, zhodnotit, uvést klady 
a zápory, posoudit, zdůvodnit, …

Tabulka 5: Zjednodušená taxonomie kognitivních výukových cílů Boleslawa Niemierka
(Rambousek, 2006)

 3.3.6  Zjednodušená taxonomie pro potřeby systému

Navrhovaný systém má za úkol analyzovat znalosti a dovednosti prostřednictvím uzavřených

otázek. Testování bude realizováno prostřednictvím didaktického testu v elektronické podobě

s časovým  omezením  (1,  nebo  2 vyučovací  jednotky).  Časová  dotace  (45 minut,  resp.

90 minut)  neumožňuje  vzhledem  k širokému  spektru  poznávacích  náročností  jednotlivých

učebních  úloh  uvedených  taxonomií  v plném  rozsahu,  resp.  s úměrnou  senzitivitou,

diagnostikovat naplnění jednotlivých očekávaných cílů. V úzkém kontextu se problematika

dotýká procentuálního a slovního hodnocení. Jako východisko a podklad pro další postup byla

zvolena zjednodušená taxonomie kognitivních výukových cílů Boleslawa Niemierka.

Používání  vědomostí  v typových,  ve  výuce  řešených,  situacích  a používání  vědomostí

v problémových,  ve  výuce  doposud  neřešených,  situacích  není  možné  vzhledem  k faktu

specifického  přístupu  k výuce  na  jednotlivých  školách  plně  diskriminovat.  Spojení  třetí

a čtvrté složky Niemierkovy taxonomie najde uplatnění v kapitole 3.5 Skupiny testových úloh

při  sestavení  univerzálního  návodu  pro  zařazení  úloh  do  různých  skupin.

Obrázek 3 reprezentuje  zjednodušenou taxonomii  pro  potřeby návrhu systému,  která  bude

rozpracována dále v textu.
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Obrázek 3: Taxonomie kognitivních výukových cílů pro potřeby navrhovaného systému

 3.4  Tvorba testových úloh

Navrhovaný systém vychází z předpokladu, že testové úlohy (nazývané také položky testu)

jsou součástí  didaktického  testu  a jsou připraveny týmem odborníků daného vzdělávacího

oboru.  Ten  podle  klasického  modelu,  např.  CERMATu,  sestává  z autorů  testových  úloh,

odborníků  (předmětoví  specialisté,  jazykoví  korektoři,  analytici  aj.)  kontrolující  validitu

předkládaných  úloh  a autora  didaktického  testu  vymezujícího  obsah  testu,  tj.  očekávané

znalosti a dovednosti žáka, tematické celky učiva a specifické cíle, na základě specifikační

tabulky. Specifikační tabulka je předmět kapitoly  3.6 Návrh pravidel sestavení testu. Autoři

testových úloh jsou seznámeni s účelem testu (co se testuje) a způsobem a formou testu (jak

se toho dosáhne).  Účel testování,  testované učivo a cílová skupina jsou explicitně zadány.

Zbývá definovat materiální a technické podmínky ovlivňující možnosti zadání testové úlohy.

 3.4.1  Úlohy otevřené a uzavřené

Ověřování naplnění  stanovených cílů  lze prověřit  více typy úloh. Každý typ  úloh má své

vlastnosti  determinující  vhodnost  jejich  použití  s ohledem na  cíle  testování,  obsah  učiva,

ověřované  rozumové  operace  nebo  formy  zadání.  Primární  rozdělení  testových  úloh  je

rozdělení na úlohy otevřené a uzavřené. Klady a zápory úloh uzavřených a otevřených shrnuje

Tabulka 6.
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Úlohy uzavřené Úlohy otevřené

Klady Objektivita vyhodnocení

Rychlost vyhodnocení
Vhodnost pro žáky s horší schopností formulovat 

vlastní odpovědi
Vhodnost pro žáky s nižší grafomotorickou 

zdatností

Testování dovedností kreativní a produktivní 

povahy
Komplexnost analýzy výsledků z hlediska 

naplnění očekávaných výstupů

Monitorování dílčích kritérií (výstižnost, 

srozumitelnost, relevantnost, pravopis aj.)

Snadnost odhalení konstrukčních nedostatků 

úlohy

Zápory Nulové nebo velmi omezené testování dovedností

produktivní povahy
Znevýhodnění žáků s poruchami soustředěnosti

Existence pravděpodobnosti uhodnutí správného 

řešení

Absence sledování myšlenkového postupu žáka

Riziko těžko odhalitelných konstrukčních 

nedostatků úlohy
Náchylnost k snadnějšímu opisování

Požadavek přesného, jasného a jednoznačného 

zadání

Objektivita hodnocení
Znevýhodnění žáků s horší schopností 

formulovat vlastní odpovědi
Znevýhodnění žáků s nižší grafomotorickou 

zdatností

Náročnost stanovení kritérií hodnocení 
a sestavení klíče pro všechna řešení

Náročnost hodnocení po stránce časové 
i personální

Tabulka 6: Klady a zápory uzavřených a otevřených úloh

Na základě komparace výhod a nevýhod uzavřených a otevřených úloh v kontextu Bloomovy

taxonomie  kognitivních  výukových  cílů  lze  konstatovat,  že  otevřené  otázky  poskytují

možnosti vedoucí k ověření naplnění očekávaných cílů od složky Zapamatování až po složku

Hodnocení. Prostředky uzavřených úloh částečně naráží na mantinely již v oblasti  Aplikace.

Dosažení  vyšších  kognitivních  výukových  cílů  za  pomoci  uzavřených  otázek  je  možné

náročnějšími metodami,  např. řazením úloh do svazků složených z více jednotlivých úloh.

Jistě lze nalézt taková zadání uzavřených úloh spadajících do systému aktivních sloves na

úrovni  analýzy a syntézy.  Tato  řešení  by byla  v porovnání  s alternativou  úloh  otevřených

strojená, nebo těžkopádná.

Ohniskem šetření studentů nejsou jejich schopnosti, postoje a hodnoty. Hlavní pozornost není

upínána  na dimenzi  operační,  hodnotovou a sociální.  Forma testování  kalkuluje  s úlohami

uzavřenými.  To  vše  jsou  argumenty  posilující  pozici  zvoleného  zjednodušení

(ZAPAMATOVÁNÍ → POROZUMĚNÍ → APLIKACE)  Niemierkovy  taxonomie

kognitivních výukových cílů, viz Obrázek 3.
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 3.4.2  Části testové úlohy

Testová úloha může mít několik podob (úkol, otázka, neúplný text, tvrzení apod.) a může se

skládat z několika částí: (Schindler a kol., 2006)

 Instrukce – Návod pro žáka, co dělat a jak postupovat při řešení (zejména u otázek

s výchozím textem).

 Výchozí text – Materiál, který je východiskem k řešení úlohy (text, tabulka, graf,

obrázek, audio ukázka, videozáznam aj.).

 Kmen úlohy – Jedná se o zadání úlohy (otázka, pokyn, neúplné tvrzení k doplnění,

výběr alternativ aj.).

 Alternativy – Všechna nabízená řešení všude tam, kde jsou k dispozici možnosti.

 Distraktory – Nesprávná řešení ve skupině alternativ.

 Správné řešení – Správná řešení ve skupině alternativ.

Jednotlivé  části  testové  úlohy jsou  důležité  v rámci  modelové  realizace  nejen  při  návrhu

struktury databáze, ale rovněž  z hlediska nabídky technických prostředků výchozího textu,

tzn.  způsobu  a formy  zadání.  Jedná  se  však  o fáze  pracovního  postupu  (analýza,  návrh,

implementace), které nejsou předmětem diplomové práce.

 3.4.3  Úlohy uzavřené

Následující  podkapitola  popisuje  typy  uzavřených  úloh  v navrhovaném  systému,  jejich

vlastnosti  a způsoby bodového  vyhodnocení.  Maximální  dosažitelný  počet  bodů za  úlohu

v navrhovaném  systému  je  nastaven  autorem  úlohy,  resp.  týmem  odborníků  kontrolující

nejenom  obsahovou  validitu  úlohy,  viz  kapitola  3.5 Skupiny  testových  úloh.  Partikulární

bodování  úloh  tam,  kde  existují  více  než  dvě  varianty  (0 a maximální  počet  bodů)

ohodnocení, se řídí počtem klíčových odpovědí. Určení počtu klíčových odpovědí (ne vždy ve

smyslu správného řešení, tj. správných alternativ) je definováno pro každý typ uzavřené úlohy

separátně.   Vyjma uspořádacích úloh je partikulární  bodování,  tj.  přiřazení  určitého počtu

bodů  určitému  počtu  klíčových  odpovědí,  nastavováno  autorem  úlohy,  resp.  týmem

odborníků.
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 3.4.4  Dichotomické úlohy

Úlohy dichotomické3 jsou úlohy s dvoučlennou volbou. Řešení dichotomické úlohy spočívá

ve volbě mezi dvěma alternativami (např. ano a ne, pravda a nepravda, správně a nesprávně,

platí a neplatí, vyšší a nižší). Počet dvou alternativ je nevýhodou dichotomických úloh, jelikož

pravděpodobnost volby správného řešení je v případě neznalosti 50%. Proto budou v případě

potřeby v navrhovaném systému úlohy řazeny do svazků složených z více dichotomických

úloh  pokrývajících  stejný  tematický  celek  a shodný  kognitivní  cíl  (viz  ilustrativní  test

z Informatiky, který je součástí Přílohy 1).

Partikulární skórování nastává pouze při použití svazků dichotomických úloh, kdy se za počet

klíčových odpovědí počítá počet všech správných řešení a je na hodnotiteli,  jak jednotlivé

počty klíčových odpovědí bodově ocení.

 3.4.5  Úlohy s výběrem z více odpovědí

Úlohy  s výběrem  z více  než  dvou  alternativ4 jsou  vhodným nástrojem pro  testování  cílů

jednoduchých (zapamatování) i složitých (porozumění a aplikace). Zadání takové úlohy může

mít  zejména  podobu  ukončené  otázky,  nebo  nedokončené  věty.  Umožňují  označení  více

správných řešení.

Za počet klíčových odpovědí je zde považován rozdíl mezi počtem všech správně zvolených

řešení  a počtem  všech  zvolených  distraktorů.  Záporný  rozdíl  je  automaticky  systémem

považován  za  nulový  počet  klíčových  odpovědí.  Techniku  vymezování  počtu  klíčových

odpovědí ilustruje příklad:

 Alternativy: A, B, C, D, E

 Správná řešení: A, C, E

 Distraktor: B, D

 Řešení: A, B, C (tj. 1 klíčová odpověď)

 Řešení: B, D, E (tj. 0 klíčových odpovědí, jelikož rozdíl je záporný)

Doporučený počet alternativ je v rozmezí 3 až 5, optimálně 4 (Schindler a kol., 2006). Stejně

tak  tomu  bude  i v navrhovaném  systému.  Nižší  počet  alternativ  v sobě  skrývá  stejné

3Anglicky true-false items
4Anglicky multiple-choice items
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nedostatky jako v případě úloh dichotomických a vyšší počet alternativ snižuje atraktivnost

distraktorů, které by neměly mít v testu funkci do počtu.

 3.4.6  Přiřazovací úlohy

Přiřazovací  úlohy5 jsou většinou tvořeny dvěma skupinami  objektů (pojmy,  výroky,  čísla,

symboly, kusy textu aj.). Úkolem žáka je dle instrukcí v zadání spojit objekt jednoho seznamu

s objektem z druhého seznamu. Přitom není vyloučeno, že lze alternativy přiřadit  více než

jednou. Druhý seznam objektů by měl obsahovat více alternativ než je možných přiřazení.

Stejně  jako  u úloh  s výběrem  z více  odpovědí  bude  systém  omezen  na  3 až 5 dvojic,  tj.

3 až 5 položek  prvního  seznamu,  a 8 možných  alternativ  druhého  seznamu.  Naopak  zde

nehrozí  výběr  všech  položek,  a tak  není  nutné  stanovovat  počet  klíčových  odpovědí  na

základě  rozdílu  správného  a nesprávného  přiřazení,  ale  na  základě  všech  správných

přiřazení/řešení.

 3.4.7  Uspořádací úlohy

Uspořádací úlohy6 od žáka očekávají seřazení předložených objektů (pojmy,  výroky, čísla,

symboly, kusy textu aj.) na základě stanovených kritérií a způsobu řazení.

Pro  stanovení  počtu  klíčových  odpovědí  by  mohl  být  použit  systém  hodnocení  dvojic

přiřazení. Stejně jako v případě úloh přiřazovacích by byl počet klíčových odpovědí stanoven

pouze na základě správných řešení, tzn. správných dvojic přiřazení. Je-li například úkolem

úlohy seřadit země podle počtu obyvatel od nejmenšího do nejvyššího počtu, lze stanovení

počtu klíčových odpovědí ilustrovat na níže uvedeném příkladu.

 Alternativy: A Čína, B Černá Hora, C Česká republika, D Indie, E Slovensko

 Správné řešení: B-E-C-D-A

 Dvojice  přiřazení:  B-E,  E-C,  C-D,  D-A (počet  možných  klíčových  odpovědí  je

roven počtu všech alternativ bez jedné)

 Řešení: E-C-B-D-A, tzn. E-C, C-B, B-D a D-A (2 klíčové odpovědi)

 Řešení: A-B-E-C-D, tzn. A-B, B-E, E-C a C-D (3 klíčové odpovědi)

5Anglicky matching items
6Anglicky ordering items
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Uvedený příklad ilustruje nedostatek použité metody pro vyhodnocení. V prvním řešení byla

populace Černé Hory vyhodnocena jako vyšší než v případě České a Slovenské republiky, což

je jistě vzhledem k domněnce žáka z druhého řešení, že Čína je z uvedených zemí nejméně

lidnatá,  zanedbatelné.  A přesto  byla  druhá  varianta  honorována  vyšším  počtem klíčových

odpovědí.

Jiný  způsob  hodnocení  porovnává  odchylky  žákových  odpovědí  od  správného  pořadí

s maximálními odchylkami, které vznikají zcela obráceným seřazením (Byčkovský, 1982):

s=
∑ dmax−∑ d

∑ dmax

kde s je výsledné skóre žáka v úloze, d jsou odchylky žáka od správného pořadí a dmax největší

možné odchylky žáka od správného pořadí. Pro použití vzorce pro výše uvedené řešení je

třeba sestavit tabulku se správným pořadím, obráceným pořadím, největší možnou odchylkou,

uvedenými řešeními a jejich odchylkami.

Správné pořadí Obrácené pořadí Největší odchylky Pořadí řešení Odchylky řešení

Čína 5 1 4 5 0

Černá Hora 1 5 4 3 2

Česká republika 3 3 0 2 1

Indie 4 2 2 4 0

Slovensko 2 4 2 1 1

Σ 12 4

Tabulka 7: Skórování prvního řešení uspořádací úlohy dle Byčkovského

Doplnění získaných dat do vzorce:

s=
∑ dmax−∑ d

∑ dmax
=
12−4
12

=0,66

Žákovo hodnocení by bylo přibližně rovno 0,7 násobku maxima skóru úlohy.
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Správné pořadí Obrácené pořadí Největší odchylky Pořadí řešení Odchylky řešení

Čína 5 1 4 1 4

Černá Hora 1 5 4 2 1

Česká republika 3 3 0 4 1

Indie 4 2 2 5 1

Slovensko 2 4 2 3 1

Σ 12 8

Tabulka 8: Skórování druhého řešení uspořádací úlohy dle Byčkovského

Doplnění získaných dat do vzorce:

s=
∑ dmax−∑ d

∑ dmax
=
12−8
12

=0,33

Žákovo hodnocení by bylo přibližně rovno 0,3 násobku maxima skóru úlohy.

Rozdíl  mezi  použitými  metodami  hodnocení  uspořádacích  úloh  je  v typovém  příkladu

diametrální. V prvním případě je druhé řešení ohodnoceno o jednu klíčovou odpověď navíc.

V druhém případě je ohodnocení prvního řešení vzhledem k druhému více než dvojnásobné.

Druhé  řešení  by  mohlo  pod  faktem  náročnějšího  výpočtu  působit  přesnějším  a více

vypovídajícím dojmem. Nalezneme typové příklady opačného charakteru, kdy bude metoda

správných dvojic přiřazení preferována. Níže uvedený příklad má teoretickou povahu, která je

pro účely demonstrace dostačující.

 Alternativy: A, B, C, D a E

 Správné řešení: A-B-C-D-E

 Dvojice přiřazení: A-B, B-C, C-D a D-E

 Řešení: C-A-B-E-D
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Správné pořadí Obrácené pořadí Největší odchylky Pořadí řešení Odchylky řešení

A 1 5 4 2 1

B 2 4 2 3 1

C 3 3 0 1 2

D 4 2 2 5 1

E 5 1 4 4 1

Σ 12 6

Tabulka 9: Skórování dalšího řešení uspořádací úlohy dle Byčkovského

Doplnění získaných dat do vzorce:

s=
∑ dmax−∑ d

∑ dmax
=
12−6
12

=0,5

Žák by tak za úlohu získal polovinu maxima skóru úlohy, a to i v případě, že žádná z položek

řešení není na správné pozici a nebyla vytvořena žádná správná dvojice přiřazení.

CERMAT používá v případě uspořádacích úloh mezní bodování, tj. 0 nebo maximální počet

bodů.  Jelikož  jsou uspořádací  úlohy často uplatňovány pro testování  vyšších  kognitivních

výukových cílů, dosahuje maximální získaný počet bodů (zpravidla 2 , nebo 3 body) za tuto

úlohu  dvojnásobku  až  trojnásobku  ohodnocení  (zpravidla  1,  nebo  2 body)  úloh  jiných,

ověřujících nižší kognitivní cíle, resp. jinou obtížnost, nebo časovou náročnost. Intervalovou

propast mezi variantou 0 a 3 body lze řešit zakomponováním kombinace metody správných

dvojic  přiřazení  a metody  Byčkovského,  která  by  měla  z větší  míry  odstraňovat  jejich

nedostatky.

Algoritmus skórování popisuje vývojový diagram Obrázek 4.

Uspořádací  úlohy budou patřit  k jedinému typu uzavřených úloh, kde nebude ohodnocení

partikulárního řešení v rukou autora úloh, resp. týmu odborníků, kteří stanovují maximální

počet  bodů  za  úlohu  a počet  alternativ  v rozmezí  3 až 6,  přičemž  3 alternativy  se

nedoporučují. Vyšší počet alternativ by vedl ke zvýšení časové náročnosti řešení úlohy, což

by mělo dopad na celkový počet zařazených úloh do didaktického testu a komplikacím při

sestavovaní testu podle specifikační tabulky.
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Obrázek 4: Algoritmus skórování uspořádací úlohy v navrhovaném systému

 3.4.8  Časová náročnost položky

Souhrnné testování a testování s relativně různorodým učivem klade nároky na vyšší počet

testových úloh zejména z důvodu pokrytí testované oblasti a dostatečné citlivosti didaktického

testu.  Počet úloh je omezen celkovou časovou dotací  testu. Časové náročnosti  položek by

měly  korespondovat  s bodovým  ohodnocením  úloh  tak,  aby  byl  splněn  minimální  počet

testových  úloh  doporučený  pro  zajištění  uspokojivé  míry  spolehlivosti  a citlivosti

didaktického testu (11 položek). Tuto hodnotu stanovujeme pro test pokrývající 1 vyučovací

hodinu. U varianty pokrývající 2 vyučovací hodiny můžeme do testu zakomponovat časově

náročnější úlohy.

Pro potřeby systému je stanovena,  stejně jako v případě bodového ohodnocení,  maximální

časová  náročnost  položky  testu  na  hodnotu  5 minut  pro  45minutový  test  a 8 minut  pro

90minutový test. Časová náročnost položky se odvíjí od řady paralelně působících faktorů,
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jako jsou presence a případná forma výchozího textu, délka zadání, obtížnost úlohy, úroveň

zkoumaných  kognitivních  cílů,  atraktivita  alternativ  aj.  U jednodušších  položek  lze  dle

průzkumu orientačně počítat s 30 vteřinami, což bude nejnižší možná nastavitelná jednotka

a zároveň intervalový krok na stupnici od 30 vteřin do 8 minut.

Vymezení časové náročnosti testové úlohy je úkolem autora úloh, resp. odborného týmu.

 3.5  Skupiny testových úloh

Skupiny úloh  budou vycházet  z elementární  úpravy zjednodušené  taxonomie  kognitivních

výukových cílů Boleslawa Niemierka,  kde se dvě složky na úrovni dovedností/kompetencí

spojily v jednu. Zařazení úloh do skupin autory úloh, resp. odborným týmem, bude probíhat

na základě vymezení skupin cílů.

Zapamatování

Cíle pokrývající schopnost žáka vybavit si určitá fakta a nezaměňovat je mezi sebou.

Opakovat, napsat, definovat, znát, umět, pojmenovat, reprodukovat, vybrat, doplnit, přiřadit,

seřadit, …

Porozumění

Cíle pokrývající schopnost žáka transformace a reprodukce poznatků v jiné formě.

Jinak formulovat,  interpretovat,  ilustrovat, objasnit,  odhadnout, přeložit,  předvést, vyjádřit

vlastní formou, opravit, …

Aplikace

Cíle pokrývající schopnost žáka aplikovat vědomosti k řešení situací, které ve výuce doposud

řešeny byly i nebyly.

Aplikovat, použít, prokázat, řešit, diskutovat, načrtnout, vyzkoušet, registrovat, demonstrovat,

rozhodnout, provést rozbor, specifikovat,  kombinovat,  vyvrátit,  obhájit,  prověřit,  porovnat,

zhodnotit, uvést klady a zápory, posoudit, zdůvodnit … 

V systému  aktivních  sloves  najdeme  příklady,  které  budou  formou  uzavřených  otázek

náročnější  na  ověření,  pokud  to  vůbec  bude  možné.  Uvedená  slovesa  mají  ilustrativní

charakter, který s vyšším výčtem exaktněji vystihuje význam jednotlivých skupin cílů.
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Maximální skór úlohy bude dle informací z kapitoly 3.4 Tvorba testových úloh v kompetenci

autora úlohy, resp. odborného týmu. Bodování úloh vychází z předepsané časové dotace testu

a ze snahy zajistit doporučení reliability testu.

Na test bude vymezena 1, resp. 2 vyučovací hodiny, tzn. 45, resp. 90 minut. Stanovený čas se

odvíjí  od  hodinového  uspořádání  jednotlivých  vzdělávacích  oborů/předmětů  na  školách,

neboli  je-li  k dispozici  dvouhodinová  výuka  předmětu,  a na  volbě  varianty  (45,  resp.

90 minut) učitelem.

Reliabilita/spolehlivost  testu  klesá  s celkovým  počtem  úloh.  Test  s 10 a méně  úlohami

dosahuje zpravidla nízké reliability (přibližně hodnota 0,6 na intervalu od 0 do 1). (Schindler

a kol., 2006) Má-li být v průběhu 45 minut vyřešeno alespoň 11 úloh ověřujících omezenou

skupinu  znalostí  a dovedností  s co  možná  nejvyšší  senzitivitou  na  škále  dané  taxonomie

kognitivních  výukových  cílů,  je  třeba  volit  co  možná  nejnižší  rozptyl  mezi  minimálním

a maximálním ohodnocením maximálního skóru úlohy.

Učivo dále rozdělíme do dvou skupin na základě obtížnosti (časová náročnost úlohy, základní

a rozšiřující  učivo  aj.)  stanovené  autorem  úlohy,  resp.  odborným  týmem,  v přiložené

dokumentaci úlohy.  Tabulka 10 popisuje doporučený návod pro stanovení hodnoty klíčové

odpovědi  (viz  kapitola  3.4 Tvorba  testových  úloh) v kontextu  obtížnosti  a taxonomie.

Příkladem může být úloha přiřazující, jejíž úkolem je vytvořit čtyři dvojice ze seznamu pojmů

a ze seznamu definic těchto pojmů. Autor tak může maximální skóre úlohy spadající do sekce

Zapamatování nastavit  na  4 body.  Maximální  skór  úlohy  je  dán  součinem doporučeného

bodového  ohodnocení  z tabulky  a všech  možných  hodnotitelných  klíčových  odpovědí

spadajících do této úlohy. Navrhovaný systém omezuje autory testových úloh, resp. odborný

tým, v maximální možné hodnotě celkového skóru úlohy na 4 body.

1 bod 2 body 3 body 4 body

Zapamatování

Porozumění

Aplikace Výjimečně

Legenda obtížnosti Nedefinováno Nižší Vyšší

Tabulka 10: Stanovení hodnoty klíčové odpovědi úlohy v kontextu taxonomie a obtížnosti
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Příklady  ověřující  schopnost  žáka  aplikovat  nabyté  vědomosti  v typových  i netypových

situacích  lze  ve  výjimečných  případech,  např.  úlohy  vyžadující  jednoduché  myšlenkové

operace aplikačního charakteru prostřednictvím úloh dichotomických nebo s výběrem z více

odpovědí,  ohodnotit  2 body.  Volbu  vyšší  obtížnosti  doporučujeme  aplikovat  minimálně,

zejména  u úloh  ověřujících  aplikaci  vědomostí,  tj.  příklady  za  4 body,  které  by  se  měly

objevovat spíše v testech s 90minutovou časovou dotací.

Na  základě  analýzy  jednotlivých  typů  uzavřených  úloh  z kapitoly  3.4.3 Úlohy  uzavřené

vznikla  Tabulka 11 předpokládaného využití  těchto  typů úloh pro jednotlivé  výukové cíle

zjednodušené taxonomie Boleslawa Niemierka v didaktickém testu. Hypotézu jsem se rozhodl

ověřit  na  ilustračním didaktickém testu  CERMATu z Informatiky  (Didaktický  test,  2012)

využívající  výhradně uzavřené úlohy.  Jedná se o ilustrační  teoretický subtest  vyšší  úrovně

obtížnosti, v minulosti zveřejněný na oficiálních stránkách nové maturity, pro připravovaný,

nakonec nerealizovaný,  volitelný předmět.  Ten měl  být v nabídce jako jeden z volitelných

povinných  předmětů  (vedle  Matematiky  a cizího  jazyka)  společné  části  ve  školním  roce

2012/2013.

Uvedený  teoretický  ilustrační  subtest  vyšší  úrovně  vzdělávacího  oboru  Informatika

(CERMAT) je přílohou diplomové práce, viz Příloha 1.

Zapamatování Porozumění Aplikace

Dichotomické úlohy

Svazky dichotomických úloh

Úlohy s výběrem z více odpovědí

Přiřazovací úlohy

Uspořádací úlohy

Legenda využití Méně Průměrně Více

Tabulka 11: Předpokládané využití uzavřených úloh pro zjednodušenou taxonomii

Předpokládané  využití  uzavřených  úloh  pro  zjednodušenou  taxonomii  bylo  stanoveno  na

základě vhodnosti jejich nasazení, která nemusí korespondovat se všemi didaktickými testy

založenými na uzavřených otázkách a ověřující kognitivní výukové cíle na přibližné úrovni.
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Zapamatování Porozumění Aplikace

Dichotomické úlohy

Svazky dichotomických úloh 16, 17, 19, 20, 21

Úlohy s výběrem z více odpovědí 7, 8, 10, 11, 13, 18, 23, 24, 25, 26 2, 3. 12 6, 14

Přiřazovací úlohy 22 5, 9

Uspořádací úlohy 1, 4, 15

Legenda využití Méně Průměrně Více

Tabulka 12: Využití uzavřených úloh v ilustr. testu Informatiky pro zjednodušenou taxonomii

Nedostatkem jednoduché dichotomické úlohy je 50% pravděpodobnost uhodnutí správného

řešení. I to je důvod, proč se tento typ úloh příliš často v didaktických testech nevyskytuje.

Samotná  tvorba  dichotomické  úlohy  bez  konstrukčních  nedostatků  nemusí  být  rychlá

a snadná,  jak  se  na  první  pohled  může  jevit.  Uvedený  test  neobsahuje  ani  jednu  z nich.

Skutečné rozložení se od očekávaného příliš neliší, viz Tabulka 12.

Za zmínku stojí fakt, že maximální skór jednotlivých úloh z ilustračního testu je až na drobné

výjimky  srovnatelný  s hodnotami,  kterých  by  bylo  docíleno  výpočtem podle  tabulky  pro

stanovení hodnoty klíčové odpovědi, resp. jejich násobku.

Využití různých typů uzavřených otázek v různé četnosti pro dané vzdělávací obory/předměty

se  bude  implicitně  odvíjet  od  definicí  specifikačních  tabulek.  V další  kapitole  věnované

pravidlům sestavení testu bude problematika specifikační tabulky rozebrána.

Na základě  analýzy testových úloh mohou  být  stanoveny váhy jednotlivých  úloh,  což  se

v rozvíjející  době počítačového bodování  přímo nabízí.  Předpokladem implementace  váhy

testových  úloh  je  důkladná  analýza  testových  úloh  na  početně  adekvátním  a výběrově

reprezentativním  souboru  testovaných,  tj.  pilotáží.  Pilotáž  není  v navrhovaném  systému

předpokladem pro zařazení  položek do databáze testových úloh. Váha testové položky by

v tomto případě nebyla stanovena adekvátním postupem.

Analýzu testových úloh bude možné provádět  za chodu prostřednictvím statistik jednotlivých

úloh dostupných z webového rozhraní systému. Statistiky budou mimo jednotlivé části úlohy

(instrukce,  výchozí  text,  kmen  úlohy,  alternativy,  distraktory  a správné  řešení)  obsahovat

informace  o počtu  testovaných,  rozložení  volby  jednotlivých  alternativ,  hodnotě
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diskriminačního indexu metodou ULI7 a RIT8 (blíže viz Schindler a kol., 2006). Na základě

získaných dat tak nemusí být úloha, např. z důvodu nízké spolehlivosti nebo citlivosti, dále do

budoucích  testů  zařazována.  Možnosti  systému  budou  více  rozebrány  v kapitole

4.2 Modelová realizace s využitím UML.

 3.6  Návrh pravidel sestavení testu

Ověřování  získaných  znalostí  a dovedností  žáků  se  realizuje  prostřednictvím  didaktického

testu. Didaktický test je nástrojem pro objektivní měření výsledků v určité etapě vzdělávání

dané vymezením konkrétní oblasti. Součástmi didaktického testu jsou pravidla administrace,

skórování a interpretace výsledků, tj. podstatnou částí diplomové práce. Základní jednotkou

didaktického  testu  je  testová  úloha/položka.  Soubor  položek  pak  pokrývá  vybrané  úseky

vzdělávacího  obsahu  vzdělávacích  oblastí.  Řešení  souboru  položek  je  časově  omezeno.

Tvůrci  didaktického  testu  jako  jedné  možné  alternativy  ověřování  naplnění  očekávaných

výstupů musí vědět, co se testuje, kdo je testován a jak se testuje. Při  porovnání s ústním

zkoušením lze vyvodit výhody a nevýhody didaktického testu.

Klady a zápory didaktického testu

+ Vyšší objektivita (při použití uzavřených otázek je test téměř zcela objektivní)

+ Srovnatelné podmínky (položky, čas, kritéria aj.) pro všechny žáky

+ Vyšší počet testovaných (za kratší dobu)

+ Méně náročné vyhodnocování (zejména u počítačového zpracování)

+ Matematicko-statistické zpracování výsledků u početného souboru žáků

– Časová náročnost na sestavení (realizační tým, dokumentace, úlohy, validace aj.)

– Absence individuálního přístupu (neplatí zcela u adaptivního testování)

– Omezené možnosti ověřování některých kompetencích mluveného projevu

(Chráska, 1999), (Schindler a kol., 2006)

7ULI – Upper Lower Index, tj. metoda stanovení diskriminačního indexu za účelem stanovení reliability úlohy
8RIT – Pearsonův korelační koeficient (R) mezi položkou (I) a počtem bodů v celém testu (T), tj. metoda 
stanovení diskriminačního indexu za účelem stanovení reliability úlohy
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Existuje  celá  škála  klasifikací  druhů didaktických  testů  na  základě  řady kritérií.  Zařazení

navrhovaného systému do vybraného výčtu způsobů třídění  popisuje  Tabulka 13 (vychází

z Schindler a kol., 2006).

Kritérium třídění Testy

Forma zadání Písemné

Ústní

Elektronické

Speciální (pro žáky se zdrav. postižením – znaková řeč, bodové písmo aj.)
Kombinované (subtest písemný a subtest ústní apod.)

Povaha činnosti testovaného Kognitivní

Operační

Hodnotové

Sociální

Rozsah použití Učitelské

Masové

Tematický rozsah Monotematické

Polytematické

Míra specifičnosti testu Výsledků vzdělávání

Studijních předpokladů

Časové zařazení do výuky Vstupní

Průběžné

Výstupní

Měřená charakteristika výkonu Rychlost

Úroveň

Interpretace výsledků Rozlišující

Ověřující

Tabulka 13: Klasifikace druhů didaktických testů (Schindler a kol., 2006)

 3.6.1  Objektivita

Objektivita patří vedle validity, reliability a diskriminace ke klíčovým vlastnostem systému.

Objektivitu,  resp.  její  úroveň,  lze  definovat  jako  míru  eliminace  subjektivních  vlivů

(subjektivní  názory  hodnotící  osoby,  nejednoznačnost  zadání,  zvýhodnění  skupiny

testovaných, rušivé prostředí, aktuální zdravotní stav aj.) v průběhu testování. Z ilustrativního

výčtu možných subjektivních vlivů je patrné,  že nelze nikdy dosáhnout 100% objektivity.

(Jeřábek a kol., 2010), (Schindler a kol., 2006)
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Zvýšení  objektivity,  ukazatele  relativní  nepřítomnosti  osobních  chyb,  lze  stanovením

takových  pravidel  administrace,  skórování  a interpretace  výsledků,  že  jsou  co  nejpřesněji

definovány podmínky, za kterých má testování probíhat. (Urbánek a kol., 2011)

V případě  navrhovaného  systému  je  vysoká  hodnota  objektivity  zaručena  elektronickou

formou  zadání  a aplikací  ryze  uzavřených  úloh  s explicitně  stanovenými  pravidly

vyhodnocování.

 3.6.2  Validita

Validita testu určuje, zda výstupy didaktického testu splňují účel, za kterým byl test vytvořen,

tzn. zda test měří to, co měřit má. Jinak řečeno, zda teoretický koncept didaktického testu lze

dokázat  empirickými  důkazy.  Jen  při  splnění  této  podmínky  lze  získané  výsledky

interpretovat  a využít  pro  další  pedagogickou  analýzu.  Nízká  validita  testu  může  být

zapříčiněna mnoha faktory, jako jsou například:

 Konstrukční chyby

 Nejasné pokyny

 Nepřiměřená formulace zadaní pro danou věkovou skupinu

 Chybný výběr ověřovaného učiva

 Komplikované větné stavby vedoucí z žákova pohledu ke změně významu

 Přímé  nebo  nepřímé  ověřování  vědomostí  a dovedností,  kterých  nemohli  žáci

doposud dosáhnout

(Jeřábek a kol., 2010), (Schindler a kol., 2006)

Posouzení  a zajištění  validity  testové  položky  autora  úlohy  je  v případě  navrhovaného

systému a mnohdy i v praxi úkolem odborného týmu.

 3.6.3  Reliabilita

Reliabilita určuje míru spolehlivosti a přesnosti procesu testování. Jak již bylo řečeno, nelze

nikdy  dosáhnout  ideálních  podmínek  a je  třeba  počítat  s prvkem  zkreslení  mající  původ

v kvalitě testu. Nutnou podmínkou zvýšení reliability testu je potlačení náhodných vlivů. Je-li

zadán tentýž test témuž žákovi dvakrát, měly by být výsledky spolehlivého testu shodné. Test
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by měl poskytovat stabilní a opakovatelné výsledky. (Jeřábek a kol., 2010), (Schindler a kol.,

2006)

Reliabilita je statistická charakteristika, která nepřímo vyjadřuje nepřesnost testového měření.

Principy  odhadu  a metody  výpočtu  reliability  (Split-half  nebo  Cronbachovo  alfa)  nejsou

předmětem diplomové práce.

 3.6.4  Citlivost (diskriminace)

Diskriminace testu je taková vlastnost testu, která determinuje schopnost testu rozlišovat mezi

žáky  s různou  úrovní  skutečných  vědomostí  a dovedností  s co  možná  nejvyšší  citlivostí.

Důležitou roli hraje celkový počet úloh v testu. Počet položek testu by měl být dostatečný tak,

aby  byl  test  dostatečně  citlivý  a rozlišoval  mezi  žáky  s různými  úrovněmi  vědomostí

a dovedností.  Počet  položek je dán specifikační  tabulkou popsanou dále.  Dalším faktorem

může být například atraktivita všech alternativ (správných řešení a distraktorů) testové úlohy.

(Jeřábek a kol., 2010), (Schindler a kol., 2006)

 3.6.5  Specifikační tabulka

Specifikační tabulky se používají při souhrnném testování a u testů s relativně různorodým

učivem. Tabulka vymezuje počet testových úloh zaměřených na daný tematický celek/učivo

a požadovanou úroveň jeho osvojení, vyjádřeného specifickými cíli. Jedná se tedy o základní

vodítko pro konstrukci didaktického testu.

Výchozím  dokumentem  koncepce  navrhovaného  systému  je  RVP ZV.  Kapitola

3.2 Kurikulární dokumenty pro základní vzdělávání obsahuje prvotní návrh tabulek v databázi

systému opírající se o strukturu:

Vzdělávací oblast → Vzdělávací obor → Vzdělávací obsah → Učivo

Tabulka 14 interpretuje počet skupin vzdělávacích obsahů a sumu jejich podskupin definující

probírané  učivo jednotlivých vzdělávacích  oborů na 2. stupni  základní  školy ke dni  psaní

diplomové  práce.  Volba  položky  Učivo do  specifikační  tabulky by v případech  Dějepisu,

Přírodopisu, Výchově k občanství aj. tuto tabulku silně znepřehledňovalo, zejména vezme-li

se v potaz fakt, že je dané učivo ověřováno na požadované úrovni osvojení (zapamatování,

porozumění  a aplikace).  Specifikační  tabulka  by  v tomto  případě  obsahovala  především

hodnotu  0.  Pole  řádků  specifikační  tabulky  tak  nebude  obsahovat  výčet  učiva,  ale  výčet

vzdělávacího obsahu, tj. nadřazeného elementu. Učivo dle RVP ZV má důležitý význam při
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sestavování  testu.  Testové  otázky  jsou  ve  variantě  náhodného  sestavení  testu  vybírány

z databáze na základě priority/důležitosti učiva, viz podkapitola 3.6.6 Priorita učiva.

Vzdělávací obor Vzdělávací obsah Učivo

Jazyk český 3 14

Cizí jazyk 4 4

Další cizí jazyk 4 4

Matematika 4 17

Informační a komunikační technologie 2 7

Dějepis 8 34

Výchova k občanství 5 26

Fyzika 7 21

Chemie 7 28

Přírodopis 8 32

Zeměpis 7 19

Tabulka 14: Počty vzdělávacích obsahů a učiva

Do  Tabulky 14 nejsou  zahrnuty  vzdělávací  oblasti  Umění  a kultura  (Hudební  výchova

a Výtvarná výchova), Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví a Tělesná výchova) a Člověk a svět

práce (Člověk a svět práce), které svým obsahem dle RVP ZV pokrývají zejména cíle roviny

operační,  hodnotové  a sociální.  Uvedené  oblasti  však  mohou  být  součástí  datové  složky

navrhovaného systému.

Vymezení  počtu úloh pro jednotlivé  řádky tabulky se zpravidla  určuje na základě  časové

dotace jednotlivých tematických celků/učiv ve výuce. Rozdělení těchto počtů mezi jednotlivé

sloupce tabulky, tzn. kognitivní výukové cíle, je předmětem hlubší analýzy a povahy učiva.

Vhodným podkladem pro naplnění tabulky daty mohou být v kontextu navrhovaného systému

učební osnovy, učební plány nebo tematické plány.

Následuje  ilustrativní  příklad  eventuálního  vymezení  hodnot  specifikační  tabulky  pro

vzdělávací  obor/předmět  Informační  a komunikační  technologie  45minutového  testu.  Na

tomto místě poznamenejme, že se popisovaná technika opírá částečné o teoretická východiska

získaná  studiem  materiálů  dané  problematiky  a částečně  o vlastní  empirické  poznatky

a dokumentaci  autora  diplomové  práce.  V praxi  bude  tato  činnost  v kompetenci  týmu

odborníků a expertů.
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Časová  dotace  testu  je  45 minut.  Tato  varianta  musí  počítat  s 5minutovým prostojem na

začátku  vyučovací  jednotky  (kontrola  absence,  přihlášení  k účtu  aj.)  a 5minutovou

elektronickou  vstupní  instruktáží  k testu.  Na  samotné  testování  zbývá  35 minut.  Časová

náročnost  položek  testu  se  pohybuje  v intervalu  od  30 sekund  do  5 minut  a je  v přímém

kontextu  s obtížností,  resp.  úrovní  ověřovaných  kognitivních  výukových  cílů.  Obecným

předpokladem  pro  splnění  podmínky  reliability  a citlivosti  didaktického  testu  je  četnější

zastoupení  položek ověřující  úroveň  Zapamatování,  dále  Porozumění a na závěr  Aplikace.

Uvedený  interval  je  proto  dále  rozdělen  na  dva  časově  ekvivalentní  intervaly.  Průměrná

časová  náročnost  položky  testu  se  nachází  pod  horní  hranicí  prvního  intervalu.  Zvolená

hodnota jsou 2 minuty, což odpovídá necelým 18 položkám pro celý test.

Dalším  krokem  je  vymezení  počtu  úloh  pro  jednotlivé  tematické  celky/učivo.  Rozdělení

ilustruje  Tabulka 15, ve které jsou uvedeny údaje z tematického plánu předmětu Informační

a komunikační technologie pro ZŠ nejmenovaného autora.

Počet hodin Počet úloh

Vyhledávání informací a komunikace 30 % 6 33,3 %

Zpracování a využití informací 70 % 12 66,6 %

Σ 100 % 18 100 %

Tabulka 15: Ilustrace distribuce položek testu na základě tematického plánu

Následuje  rozdělení  těchto  počtů  do  pole  sloupců,  tj.  pole  kognitivních  výukových  cílů.

Podkladem  pro  ukázkový  příklad  jsou  očekávané  výstupy  předmětu  Informační

a komunikační  technologie  z RVP ZV  a učebních  osnov  ŠVP  Osm  svobodných  umění

Arcibiskupského gymnázia v Praze,  dostupné online na www.arcig.cz.  Očekávané výstupy

obsahují aktivní slovesa, které lze zařadit do zvolené zjednodušené taxonomie. Poměr četností

aktivních sloves v jednotlivých skupinách cílů a povaha učiva je vodítkem pro rozdělení počtů

položek do pole sloupců.

Zapamatování Porozumění Aplikace Počet %

Vyhledávání informací a komunikace 3 2 1 6 33,3

Zpracování a využití informací 5 4 3 12 66,6

Σ 8 6 4 18 100

Tabulka 16: Ilustrace specifikační tabulky pro Informační a komunikační technologie
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Konstrukce specifikační tabulky se odvíjí od základní struktury navrhovaného systému, viz

kapitola  3.2 Kurikulární dokumenty pro základní vzdělávání, a úrovně osvojení poznatků, tj.

dle zjednodušené taxonomie kognitivních cílů. Nastavení počtu úloh do jednotlivých buněk

tabulky je úkolem týmu odborníků, expertů dané vzdělávací oblasti, resp. vzdělávacího oboru.

 3.6.6  Priorita učiva

Modelová demonstrace sestavení specifikační tabulky pro předmět Informační a komunikační

technologie kalkulovala s 18 testovými úlohami pro 2 vzdělávací obsahy pokrývající 7 celků

učiva, viz kapitola 3.6.5 Specifikační tabulka. Při nasazení stejné hodnoty testových položek

při shodné časové dotaci testu, tj. 45 minut, pro vzdělávací obor Dějepis vyvstávají otázky.

Lze  ověřit  34 celků  učiva  pomocí  18 úloh?  Lze  tyto  celky  analyzovat  z hlediska  úrovní

osvojení učiva (de facto násobí problém třemi)? Vždyť by nebyl problém pokrýt tímto počtem

položek jeden z celků učiva. Vrátíme se zpět k plánování didaktického testu, při kterém je

důležité si klást mimo jiné otázku, jaký je účel testování. Díváme-li se na problém nedostatku

položek, resp. nedostatku času, z racionální perspektivy, doplňujeme otázku účelu testování

o otázku, do jaké míry a s jakou váhou vypovídající hodnoty je schopen didaktický test za

stanovený čas požadavek účelu naplnit. Cílem navrhovaného systému není předložit učitelům

nástroj  pro  hloubkovou  analýzu  pokrývající  každý  dílčí  úsek  učiva,  ale  předat  vstupní

informativní  přehled  o nabytých znalostech  a dovednostech žáka zaměřených na podstatné

části učiva.

Každá skupina učiva bude obsahovat  příznak priority  (důležitost  učiva)  nasazení  do testu

v celočíselném  intervalu  od  1 do  10.  Čím  nižší  číslo,  tím  vyšší  priorita.  Pro  manuální

vytvoření  testu  se  bude jednat  o doporučení.  U testu s náhodným výběrem testových úloh

daného vzdělávacího obsahu z databáze úloh bude příznak priority nezbytnou proměnnou pro

algoritmus  sestavující  test  do  finální  podoby.  Nastavení  priority  vzdělávacímu  obsahu  je

v navrhovaném  systému  úkolem  týmu  odborníků,  expertů  dané  vzdělávací  oblasti,  resp.

vzdělávacího oboru.

 3.6.7  Databáze pojmů

Navrhovaný systém bude nabízet  tři  volby sestavení  testu.  Jedna z nich  bude na  základě

specifikační tabulky náhodně vybírat testové úlohy daného učiva daného vzdělávacího obsahu

z databáze úloh. Databáze úloh bude umožňovat vkládání obsahově podobných položek, které
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se  mohou  lišit  obtížností  nebo  úrovní  zkoumaných  kognitivních  cílů  (zapamatování,

porozumění  a aplikace).  Nežádoucím  stavem  je  situace,  kdy  test  obsahuje  dvě  úlohy

zabývající  se  problematikou  spadající  do  stejné  kategorie  učiva.  Takový  "komfort"  si

navrhovaný systém při faktu,  že test  pokrývá analýzu znalostí  a dovedností učiva druhého

stupně základních škol, nemůže s ohledem na celkový počet testových úloh dovolit. Z tohoto

důvodu bude navrhovaný systém obsahovat databázovou tabulku pojmů (metadata testových

úloh), která bude v přímé relaci s tabulkou pro správu učiva. Každé otázce bude při vkládání

do  databáze  přidělen  alespoň  1,  maximálně  3,  pojmy  determinující  zaměření  položky.

Náhodný algoritmus výběru testových úloh bude při výběru více položek ze stejné oblasti

učiva navíc kontrolovat shodnost pojmů tak, aby předešel nežádoucímu stavu. Naplnění této

tabulky bude prací odborného týmu.

 3.6.8  Varianty sestavení testu

Navrhovaný systém bude disponovat 3 různými variantami sestavení testu. Učitel bude mít

možnost výběru z ověřeného, vlastního a náhodného výběru položek. Všechny varianty budou

omezeny výběrem položek v kontextu příslušné specifikační tabulky.

V rámci ověřeného výběru položek bude sestaveno několik testů odborným týmem, experty

v dané vzdělávací oblasti, resp. vzdělávacím oboru, na základě hlubší odborné analýzy.

Vlastní  výběr  umožňuje  uživateli/učiteli  na  úrovni  vzdělávacího  obsahu  výběr  učiva

a následný  výběr  testových  položek  v počtech  determinovaných  specifikační  tabulkou.

Průvodce tvorbou testu bude obsahovat instrukce s nápovědou a doporučením volby učebního

celku na základě nastavené hodnoty příznaku priority.

Poslední varianta bude označena etiketou zkušební verze. V budoucnu by měla, pokud bude

projekt realizován, postupně nahradit variantu ověřeného výběru. Sestavení testu bude řídit

algoritmus, který na základě načtení vstupních proměnných (vzdělávací obor a časová dotace

testu)  při  splnění  příslušných  podmínek  (specifikační  tabulka,  priorita  nasazení,  suma

časových náročností položek aj.) vygeneruje test s náhodným výběrem položek.

 3.7  Hodnocení testu

Procentuální  výsledek testu bude vycházet  z kladného způsobu hodnocení  CERMATu. Za

nesprávné odpovědi se body neodečítají. Takto stanovená strategie musí být vstupní informací

didaktického  testu,  jelikož  vede  k eliminaci  obav  žáků,  že  na  zadanou  otázku  odpoví
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nesprávně a odpověď raději nezvolí. A to i v případě vyloučení některých alternativ/možností

vedoucího ke zvýšení pravděpodobnosti, že náhodná volba bude tou správnou. V takových

situacích by docházelo k znevýhodnění žáků s nižší testovou zkušeností. Samotné tipování je

do jisté míry regulérní metoda řešení.

Zajímavou alternativou by mohl být specifický způsob skórování jednotlivých testových úloh.

Odpověď by byla rozšířena o volbu míry jistoty, s jakou žák vybírá odpověď, viz Tabulka 17.

Slovní vyjádření Procentuální vyjádření Index korelace skóru

Jsem si zcela jistý/á 100 % 1

Jsem si téměř jistý/á 75 % 0,75

Nejsem si úplně jistý/á 25 % 0,25

Nejsem si vůbec jistý/á 0 % 0

Tabulka 17: Tabulka míry jistoty zvolené položky testové úlohy dle autora diplomové práce

Na základě zvolené míry jistoty by byl skór úlohy vynásoben hodnotou indexu korelace skóru

a započítán  do  celkového  skóru  testu.  V případě  správné  odpovědi  přičten.  V případě

nesprávné  odpovědi  odečten.  Určité  problémy  může  působit  bodové  hodnocení

nedichotomických uzavřených úloh tam, kde hodnocení může nabývat více než dvou hodnot

(0 nebo  maximum).  Řešením  je  partikulární  ohodnocení  zvolených  správných  řešení

a zvolených distraktorů. Tabulka záměrně neobsahuje položku odpovídající 50 %, jelikož se

jedná o hodnotu z pohledu možné ztráty, případně zisku, relativně vysokou, pro výstupy testu

zkreslující a potlačující původní myšlenku jejího nasazení, a to eliminaci náhodného výběru.

Také  z psychologického  hlediska  se  zdá  být  tato  možnost  volbou  ''nastřelování'' správné

odpovědi,  neboli  volbou  ''padesát  na  padesát''.  Tato  úvaha  je  ryze  subjektivním názorem

založeném  na  vlastních  minimálních  empirických  poznatcích,  což  je  důvod,  který  vedl

k rozhodnutí nenasadit daný způsob skórování do navrhovaného systému.

Jistou  eventualitou  by  bylo  paralelní  zpracování  testu  s akcentem  na  kladný  způsob

hodnocení, kde by metoda hodnocení navrhovaná autorem diplomové práce měla doplňkový,

pro  oblast  psychologie  a ověřování  kvality  testových  úloh  (obtížnost,  citlivost,  položková

analýza aj.) jistě podnětný, charakter.

Slovní  hodnocení  je  doplňkem  hodnocení  procentuálního  a bude  stejně  jako  hodnocení

procentuální plně v režii systému, tzn. automaticky generováno na základě hodnot vstupních

proměnných a algoritmů zpracování.
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Schopnost evaluace přirozeným jazykem by vyžadovala rozšíření vlastností testové položky

o další atributy. Ty by byly determinovány zvolenou strategií vyhodnocování. Nejjednodušší

strategie by vlastnosti testové položky rozšířila o atribut definující slovní hodnocení autora

úlohy,  resp. odborného týmu, pro každé řešení zadané úlohy.  S ohledem na celkový počet

úloh v testu by s velkou pravděpodobností byly získané výstupy z pohledu efektivní analýzy

předimenzované  a nepřehledné.  Východiskem  pro  zjednodušení  nadbytečně  rozsáhlých

výstupů by byla integrace komunikace na pomezí přirozeného a umělého jazyka využitého při

zpracování  nově  zavedených  atributů  testové  položky.  Takové  řešení  by  kladlo  vysoké

požadavky na autory úloh,  resp.  odborný tým.  Pro zadávání  hodnot  těchto  atributů  by se

musel dodržovat stanovený syntax, tzn. zadaná informace exaktně zakódovat tak, aby se při

dekódování systémem na základě zvoleného řešení a následného zpracování do souhrnného

výstupu  nevytratil  význam  výpovědi,  tj.  sémantika.  V kontextu  s uvedeným  postupem  se

problematika  blíží  teorii  znalostních  systémů  a umělé  inteligence,  která  přesahuje  rámec

tématu diplomové práce.

Pro účely navrhovaného systému se využijí dříve uvedené očekávané výstupy dle RVP ZV.

V hodnocení  bude  společným  prvkem  každého  testu  úvodní  text  ke  všem  testovaným

vzdělávacím obsahům, který bude uvádět výčet očekávaných výstupů a na základě úspěšnosti

žáka simplicitní slovní vyjádření jejich naplnění. Slovní vyjádření bude vycházet ze zásad pro

převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do slovního hodnocení žáka na

vysvědčení,  které  se  často  objevují  v ŠVP  a upraveno  pro  potřeby  prezentace  vzhledem

k naplnění očekávaných výstupů (viz  Graf 1 text v závorkách).  Systém pracuje s procenty,

nikoliv se známkami. Konverzi mezi formami hodnocení a jejich slovní vyjádření popisuje

níže uvedená ilustrace. Slovní hodnocení bude dále doplněno o výčet v testu použitého učiva

dle RVP ZV daného vzdělávacího obsahu.
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Graf 1: Konverze klasifikačního vyjádření na vyjádření slovní



Pro  hodnoty  20 %,  40 %,  60 % a 80 % bude  použito  slovní  vyjádření  odpovídající  lepší

známce, např. 40 % bude prezentováno jako V podstatě ovládá.

Forma  reprezentace  výsledků  testu  je  klíčová  a může  mít  pro  učitele  zásadní  vliv  při

vyvozování vlastních analýz a závěrů. Nárůst administrativních úkonů a rozšiřování náplně

učitelské agendy jsou faktorem omezující časové možnosti  osob vykonávajících učitelskou

profesi.  Cílem  navrhovaného  systému  je  v kontextu  zaměření  diplomové  práce  činnosti

učitele zefektivnit. Samozřejmě bude navrhovaný systém nabízet možnost procházet všechny

odpovědi  zadaných  úloh  u jednotlivých  žáků.  Procházení  po  položkách  bude  přístupné

z detailu konkrétního testu daného žáka, viz ilustrace níže, na který se dostane z přehledu celé

skupiny, kde budou žáci prostřednictvím tabulky seřazeni podle celkové úspěšnosti. Tabulka

bude dále obsahovat dílčí procentuální vyjádření pro vzdělávací obsahy a úrovně kognitivních

cílů. Učitel tedy může zobrazit výsledky více, či méně podrobně. Dále se budeme zaobírat

střední  variantou,  detailem  konkrétního  testu.  Zbylé  varianty  (procházení  po  položkách

a celkový přehled skupiny) jsou popsány v projektovém modelu.

Detail, ve významu evaluace, konkrétního testu si klade za cíl jednoduchost a přehlednost bez

ztráty podstatných informací. Těmi jsou:

1. Celková úspěšnost v % a slovní vyjádření

2. Celková úspěšnost v % z pohledu taxonomie kognitivních cílů

3. Úspěšnost v % v jednotlivých vzdělávacích obsazích

4. Úspěšnost v % v jednotlivých vzdělávacích obsazích z pohledu taxonomie kogn. cílů

5. Slovní  hodnocení  vzdělávacího  obsahu  (učivo,  počty  položek,  očekávané  výstupy

a slovní vyjádření klasifikace)

Obrázek 5 demonstruje hodnocení fiktivního testu sestaveného dle pravidel definovaných ve

specifikační  tabulce  pro  Informační  a komunikační  technologie  z podkapitoly

3.6.5 Specifikační  tabulka kapitoly  3.6 Návrh pravidel  sestavení  testu.  Grafické  provedení

a rozložení  jednotlivých prvků má na rozdíl  od obsahové/významové části  pouze názorný

charakter. Pro účely demonstrace je sestavena tabulka obsahující údaje z uvedené specifikační

tabulky, získané skóry v jednotlivých testových položkách a procentuální a slovní hodnocení.
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Tabulka 18: Podklady pro ilustraci hodnocení fiktivního testu ze vzdělávací oblasti

Informační a komunikační technologie
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Obrázek 5: Ilustrace hodnocení fiktivního testu
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 4  Praktická část diplomové práce

Praktická  část  diplomové  práce  je  zaměřena  na  dotazníkové  šetření,  které  se  stává  vedle

teoretických východisek popsaných v předchozích kapitolách podkladem pro závěrečnou část

diplomové  práce  věnující  se  modelové  realizaci  navrhovaného  systému  v jazyce  pro

objektově  orientovanou  analýzu  a návrh  informačních  a programových  systémů  UML.

Modelová realizace bude popisovat pouze pracovní postup požadavků, jelikož další pracovní

postupy  (analýza,  návrh,  implementace  a testování)  s využitím  příslušných  diagramů

popisujících  strukturu,  chování  a interakce  systému  by mnohonásobně  přesahovaly  rozsah

diplomové práce. Modelování jednotlivých pracovních postupů metodikou vývoje software za

použití UML má iterační a přírůstkový charakter. V jednotlivých fázích zpracování modelu

může  docházet  na  základě  různých  okolností  (nové  požadavky,  konstrukční  nedostatky

objevené v pozdějších  fázích,  aj.)  k úpravě  nebo  přepracování  předchozích  fázích,  jelikož

vznikají  iteračním  způsobem  a jsou  na  sobě  závislé.  Předpokladem  pro  rozpracování

pracovních  postupů  analýza  a návrh  je  ustálený  a jasný  koncept  modelovaného  systému.

Zpracování  dalších  pracovních  postupů  by  v konečném  důsledku  z hlediska  nasazení

navrhovaného  systému  do  praxe  mělo  nepatrný  význam,  jelikož  lze  návrh  systému

a požadavky modelové realizace označit za prekoncept případné faktické realizace, kdy budou

na  základě  hlubší  analýzy  realizačního  týmu  stanoveny nebo upraveny  prvky pracovního

postupu  požadavků  (aktéři,  funkční  a nefunkční  požadavky,  vymezení  hranic  systému,

diagram a specifikace případů užití),  které by vedly k nezbytným změnám v dalších fázích

pracovního  postupu.  Modelová  realizace  se  tak  bude  zabývat  "základním  stavebním

kamenem", tj. požadavky, oporou pro další fáze pracovního postupu.

 4.1  Výzkum

V diplomové práci je pro účely výzkumu použita kombinace kvantitativního přístupu formou

dotazníkového šetření,  jehož výstupy budou případným podkladem pro kvalitativní přístup

formou  rozhovorů,  tj.  metoda  konsekutivního  kombinování  dat  typická  pro  tzv.  smíšené

strategie výzkumu. (Hendl, 2005)

 4.1.1  Dotazníkové šetření

Cílem dotazníkového šetření je zjistit od učitelů, kteří učí nebo učili v 1. ročnících na střední

škole, zda ve svých předmětech zjišťují úroveň znalostí a dovedností žáků přicházejících ze
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základní školy, a pokud ano, tak jaké formy a metody ověřování úrovní osvojených poznatků

využívají a mají zájem o navrhovaný systém. To znamená monitorovat a statisticky zpracovat,

za  předpokladu  realizace  navrhovaného  systému,  odpovědi  na  otázky:  Využili  byste

navrhovaný systém? Použili byste získaná data při plánování výuky? Která z variant sestavení

testu  by  Vám  nejvíce  vyhovovala?  Která  z časových  variant  testu  by  Vám  nejvíce

vyhovovala? Umožňuje Vám časová dotace a rozvržení předmětu zařadit ověřování získaných

znalostí a dovedností do výuky?

Dotazníkové šetření využívá empirické a kvantitativní metody přístupu aplikované zejména

v oblasti výzkumu a opírající se o číselné vyjádření zkoumané skutečnosti. Respondenty jsou

učitelé  středních  škol,  kteří  působí,  resp.  působili,  v 1. ročnících  středních  škol  v alespoň

jednom  z předmětů  direktně  navazujících  na  vzdělávací  obory  2. stupně  základní  školy

(Český  jazyk  a literatura,  Cizí  jazyk,  Matematika,  Informační  a komunikační  technologie,

Dějepis, Zeměpis, Občanská výchova/Základy společenských věd, Fyzika, Chemie, Biologie,

Hudební  výchova,  Výtvarná  výchova  a Tělesná  výchova).  Dotazníkové  šetření  bylo

realizováno prostřednictvím veřejně přístupného webového formuláře nástroje Form služby

Google  Docs.  Odpovědi  respondentů  lze  zobrazit  v tabulce  nástroje  SpreadSheet  služby

Google Docs, odkud lze data exportovat do různých formátů (xlsx, ods, pdf, csv, tsv nebo zip,

ten reprezentuje archiv webové stránky) a dále zpracovávat. K dispozici byla i tištěná varianta

tohoto formuláře, která byla rozšiřována mezi studenty kombinovaného studia na PedF a další

učitele  z praxe.  Získaná data  byla  následně převedena do elektronické  podoby.  Pro účely

analýzy a tvorby statistik jsem využil formátu ods v prostředí aplikace tabulkového procesoru

Calc svobodného kancelářského balíku LibreOffice 4.3. Výstupy statistické analýzy jsou dále

reprezentovány tabulkami a grafy.

Dotazník  je  zaměřen  především  na  postoje  respondentů  k potenciálnímu  využití  systému

a jeho  výstupů  v pedagogické  praxi.  Postoje  jsou  zkoumány  implicitně.  Respondent  není

žádán o subjektivní posouzení vhodnosti nebo přínosu systému, ale je dotazován na možné

využití.  Pro tyto typy položek dotazníku je použita pětibodová Likertova škála umožňující

zpracování  pomocí  statistických metod.  Dotazník obsahuje pole determinující  pohlaví,  typ

střední  školy,  délku  pedagogické  praxe  a aprobaci,  což  poskytuje  komparaci  pohledů

různorodých skupin generovaných na základě zvolené filtrace vstupních proměnných,  tzn.

srovnání  reakcí  učitelů  s delší  a kratší  pedagogickou praxí,  učitelů  Matematiky a Dějepisu
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apod.  Statistická  analýza  pak  může  sledovat  taková  porovnání,  která  dosahují  vysokých

hodnot.

Výzkumný  vzorek  respondentů  pokrývá  konkrétně  oslovené  střední  školy  a uživatele

webových  serverů  (ceskaskola.cz,  jsi.cz)  zaměřených  na  oblast  školské  problematiky.

Dotazník  nebyl  zveřejňován na sociálních  sítích.  Výsledný vzorek  by tak  měl  v ideálním

případě obsahovat pouze záměrný výběr, nikoliv nucený, který by mohl dle Gavory (2000)

vést  ke snížení  vypovídající  hodnoty výsledků v závislosti  na poměru množství  získaných

respondentů oběma výběry. Podoba dotazníku je součásti Přílohy 2 k diplomové práci.

Úvodní část dotazníku zaměřeného na učitele 1. ročníků středních škol monitorovala základní

údaje konkrétních respondentů. Jednalo se o pohlaví, typ střední školy, na které respondenti

působí,  délku  pedagogické  praxe  a vzdělávací  obory,  které  vyučují,  resp.  vyučovali,

v 1. ročníku na střední škole. Při zpracování dat z veřejně přístupného webového formuláře

byl  diagnostikován  problémově  volený  dotaz  na  typ  střední  školy,  kdy  respondent  mohl

vybrat  pouze  jednu  z nabídek,  tj.  formulářové  pole  typu  radio/přepínač  i v případě,  že

respondent působil na více středních školách různého typu. Tato skutečnost nemá zásadní vliv

na výsledky dotazníkové šetření, pouze ovlivňuje počty při statistickém zpracování dotazníku

z hlediska  typu  střední  školy.  Další  problémovou  částí  dotazníku  byla  položka  zjišťující

vyučované vzdělávací obory formou uzavřené otázky s výběrem z více odpovědí. Součástí

výchozího textu dotazníkové položky bylo upozornění „V případě, že se budou další odpovědi

pro jednotlivé předměty lišit, vyplňte, prosím, dotazník pro každý předmět zvlášť.“ Zde se

objevovala kombinace Tělesné výchovy a dalšího vzdělávacího oboru. Odpovědi respondentů

z takových  dotazníků  inklinovaly  k zájmu  o využití  navrhovaného  systému.  Navrhovaný

systém nenabízí analýzu cílů operačních, tj. cílů převládajících ve výuce vzdělávacího oboru

Tělesná výchova, což vedlo k otázce, zda respondent vzal při vyplňování dotazníku v potaz

upozornění ve výchozím textu dotazníkové položky. Z některých odpovědí respondentů, kteří

vyplnili  tištěnou  verzi  dotazníku  s uvedenou  kombinací,  vyplývá  zájem  pouze  v případě

druhého vzdělávacího oboru.  Z důvodu eliminace  zkreslení  výstupů dotazníkového šetření

nebude  vzdělávací  obor  Tělesná  výchova  statisticky  zpracován.  Z důvodu  nízké  četnosti

zastoupení vzdělávacích oborů Hudební výchova (1) a Výtvarná výchova (0) nebudou dále

tyto obory začleněny do dotazníkového šetření.

Volbu dotazníkové položky pohlaví vyplnilo 32 mužů a 49 žen.

60



Muž 40%

Žena 60%

Graf 2: Zastoupení mužů a žen ve výzkumu

V nabídce  typu  střední  školy  byly  možnosti:  1. 4leté  gymnázium,  2. 8leté  gymnázium,

3. Střední  průmyslová  škola,  4. Střední  odborná  škola,  5. Střední  odborné  učiliště,

6. Obchodní akademie, 7. Odborná škola, 8. Odborné učiliště a 9. Jiná. Výsledky reprezentuje

Graf 3 s 80 odpověďmi  respondentů.  Nejčetněji  se  vyskytujícím  typem  školy  je  8leté

gymnázium a Střední odborná škola.

Graf 3: Zastoupení různých typů SŠ ve výzkumu

Na délku  pedagogické  praxe  odpovědělo  83 respondentů,  kteří  vybírali  jednu  z možností:

1. 0 až 3 roky,  2. 3 až 6 roků, 3. 6 až 9 roků a 4. 9 a více roků. Nejpočetnější  zastoupení  má

skupina respondentů s praxí vyšší než 9 roků, viz Graf 4.
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Graf 4: Délka pedagogické praxe respondentů

Výběr vzdělávacího oboru byl realizován prostřednictvím uzavřené otázky s možností výběru

více odpovědí,  tj.  formulářového pole typu checkbox.  Celkový počet  zaškrtnutí  byl  roven

hodnotě 128. Získané výsledky zobrazuje Graf 5.

Graf 5: Respondenty vyučované předměty v 1. ročníku SŠ
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Na otázku „Zjišťujete úroveň znalostí a dovedností žáků přicházejících ze ZŠ?“ odpovědělo

84 respondentů.  Z Grafu 6 ilustrující  výsledky  vyplývá,  že  čistě  elektronický  způsob

ověřování znalostí a dovedností zvolil nepatrný zlomek respondentů. Elektronickou formu za

použití  převzatých úloh dokonce nezvolil  žádný z respondentů,  necelých 5 % pak vybralo

možnost  „Elektronicky,  zejména  za použití  svých vlastních  úloh  (moodle,  edmondo aj.)“.

Písemnou  formu  zvolilo  přibližně  39 % respondentů.  Téměř  čtvrtina  respondentů  úroveň

nabytých  poznatků  nezjišťuje.  Necelá  třetina  respondentů  volila  jiný  způsob  zjišťování

znalostí a dovedností (ústní, kombinovaný, …).

Graf 6: Metody zjišťování vstupních znalostí a dovedností používané respondenty

Graf 7 znázorňuje  odpovědi  respondentů  týkající  se  využití  nabízených  variant  zjišťování

znalostí  a dovedností  žáků přicházejících  ze základní  školy v kontextu pedagogické praxe.

Nejčetnější skupina s praxí vyšší než 9 roků čítající 51 respondentů nejčastěji (přibližně 35 %)

volila  jinou  než  elektronickou  nebo písemnou  formu  (ústně,  kombinovaně,  …).  Přibližně

o 8 % méně získala písemná forma s využitím zejména vlastních úloh. Podobně na tom byla

varianta „Ne“, tj. zjišťování znalostí a dovedností přicházejících žáků respondent neprovádí.

Písemná  forma  testování  za  použití  zejména  převzatých  úloh  překročila  hranici  15 %

a elektronické testování bylo zvoleno zanedbatelným počtem respondentů.
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Graf 7: Metody zjišťování vstupních znalostí a dovedností používané respondenty v kontextu
pedagogické praxe

Graf 8: Metody zjišťování vstupních znalostí a dovedností používané respondenty v kontextu
vzdělávacího oboru
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Graf 8 znázorňuje způsoby využití nabízených variant zjišťování znalostí a dovedností žáků

přicházejících  ze  základní  školy  dotazovanými  učiteli  v kontextu  vzdělávacího  oboru

vyučovanému v 1. ročníku na střední škole. Elektronické testování za použití svých vlastních

úloh  se  nad  10%  hranici  dostalo  pouze  u vzdělávacích  oborů  Informační  a komunikační

technologie,  Chemie  a Dějepis.  Dle  předpokladu  respondenti  vyučující  v 1. ročnících  cizí

jazyk nejčastěji volí jiný způsob (ústně, kombinovaně, …) testování, který dokonce zvolilo

přes 50 % respondentů za vzdělávací obor Zeměpis.  Zajímavý je také údaj u vzdělávacího

oboru  Biologie,  kde  necelá  polovina  respondentů  neprovádí  vstupní  zjišťování  znalostí

a dovedností žáků přicházejících ze základní školy.

Pro  zachycení  různých  aspektů  získaného  souboru  dat  byly  použity  standardní  statistické

metody. Metoda míry centrální tendence usiluje o charakteristiku typické hodnoty získaných

dat  jako  je  aritmetický  průměr,  medián9 nebo modus10.  Metoda  míry  rozptýlenosti

charakterizuje  rozložení  hodnot  ve  vzorku  v závislosti  na  aritmetickém  průměru  pomocí

rozptylu11,  směrodatné  odchylky12,  variačního  koeficientu13 a variačního  rozpětí14.  Metoda

kvantilové  míry  rozděluje  vzorek  dat  uspořádaný  od  nejmenší  po  největší  hodnotu  na

4 skupiny stejného počtu prvků. Tyto čtvrtiny vzorku jsou odděleny 3 body, které se nazývají

kvartily. První kvartil, tzv. dolní kvartil, odděluje 25 % nejnižších hodnot vzorku dat od 75 %

nejvyšších. Druhý kvartil se nachází ve středu uspořádané řady, tj. medián. Třetí kvartil, tzv.

horní kvartil, odděluje 75 % nejnižších hodnot vzorku dat od 25 % nejvyšších. (Škaloudová,

1998)

Následující  tabulky  obsahují  otázky,  které  byly  realizovány  formou  Likertových  škál  za

použití pětibodové stupnice. V tabulkách jsou uvedeny číselné odkazy na otázky ve znění:

Otázka č. 1: Využil/a byste výše popsaný testovací systém?

Otázka č. 2: Využil/a byste získaná data z testování pro plánování výuky předmětu?

Otázka č. 3: Umožňuje Vám časová dotace a rozvržení předmětu/ů testování zařadit?

9Medián – Hodnota nacházející se ve středu dle velikosti seřazeného vzorku dat
10Modus – Hodnota/y nejčetněji se vyskytující v šetřeném vzorku dat
11Rozptyl – Hodnota průměrné kvadratické odchylky od aritmetického průměru hodnot ve vzorku dat
12Směrodatná odchylka – Odmocnina z rozptylu vracející míru rozptylu do původních dat
13Variační koeficient – Podíl směrodatné odchylky a aritmetického průměru udávaný v procentech, popř. jako 
desetinné číslo
14Variační rozpětí – Rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou ve vzorku dat
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Pětibodová stupnice obsahovala u všech otázek hodnoty se stejným popiskem (1 – Určitě ano,

2 – Nejspíše ano, 3 – Nevím, 4 – Nejspíše ne a 5 - Určitě ne).

Základní  statistika  souboru dat  je  rozdělena  do  dvou vzorků různého rozsahu zkoumající

různé  aspekty.  V prvním  případě  je  rozsah  vzorku  souboru  dat  dán  celkovým  počtem

zakliknutí  libovolné  možnosti  dotazníkové  položky  určené  pro  výběr  typu  střední  školy

realizované  uzavřenou  otázkou  s výběrem  nejvýše  jedné  odpovědi.  V druhém  případě  je

rozsah  vzorku  souboru  dat  dán  celkovým  počtem  zakliknutí  libovolných  možností

dotazníkové položky určené pro výběr vzdělávacího oboru realizované uzavřenou otázkou

s možností  výběru  více  odpovědí.  Oba  případy  jsou  dále  rozpracovány  i z pohledu

konkrétního typu střední školy, resp. vzdělávacího oboru. Charakteristika konkrétních prvků

je provedena pro větší přehlednost pouze metodou míry centrální tendence.

Střední školy

Otázka č. 1 Otázka č. 2 Otázka č. 3

Aritmetický průměr 2,30 2,19 1,89

Medián 2,00 2,00 2,00

Modus 2,00 2,00 2,00

Rozptyl 0,96 1,13 0,92

Směrodatná odchylka 0,98 1,06 0,96

Variační koeficient 0,43 0,49 0,51

Variační rozpětí 4,00 4,00 4,00

Dolní kvartil 2,00 1,00 1,00

Horní kvartil 3,00 3,00 2,00

Interkvartilové rozpětí 1,00 2,00 1,00

Tabulka 19: Standardní statistické metody: Střední školy

Tabulka 19 zachycuje  charakteristiku  potencionální  využitelnosti  navrhovaného  systému

(otázka č. 1), potencionální využitelnosti případných výstupů testování pro plánování výuky

(otázka  č. 2)  a možnosti  zakomponování  testování  vstupních  znalostí  a dovedností  žáků

přicházejících ze základních škol respondenty v rozsahu statistického znaku 1 – 5 z pohledu

všech  respondentů,  kteří  vybrali  v předloženém  dotazníku  libovolný  typ  školy,  tj.

80 statistických  jednotek.  Průměrná  vzdálenost  mezi  jednotlivými  hodnotami  šetřeného

vzorku  souboru  dat  a jejich  aritmetickým průměrem,  tj.  průměrná  vzdálenost  rozprostření

hodnot kolem svého aritmetického průměru, je u všech otázek rovna přibližně 1.
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Otázka č. 1

Aritmetický průměr Medián Modus

8leté gymnázium (34) 2,29 2,00 2,00

Střední odborná škola (25) 2,24 2,00 2,00

Obchodní akademie (6) 2,67 3,00 3,00

4leté gymnázium (4) 3,25 3,00 2,00

Střední průmyslová škola (4) 1,75 2,00 2,00

Střední odborné učiliště (3) 1,67 1,00 1,00

Odborná škola (2) 2,00 2,00 2,00

Jiná (2) 2,50 2,50 N/A

Tabulka 20: Míry centrální tendence: Typ střední školy (otázka č. 1)

Tabulky 20,  21a 22 popisují  míry  centrální  tendence  pro  jednotlivé  dotazníkové  položky

z pohledu konkrétních typů středních škol vybraných respondenty. Čísla v závorkách udávají

počet statistických jednotek daných typů středních škol. Kromě 8letého gymnázia a Střední

odborné školy jsou počty statistických jednotek nízké a nelze jejich mírám přikládat  větší

význam.

Otázka č. 2

Aritmetický průměr Medián Modus

8leté gymnázium (34) 2,26 2,00 2,00

Střední odborná škola (25) 1,84 2,00 2,00

Obchodní akademie (6) 2,50 3,00 3,00

4leté gymnázium (4) 3,25 3,00 2,00

Střední průmyslová škola (4) 2,25 2,00 2,00

Střední odborné učiliště (3) 2,00 1,00 1,00

Odborná škola (2) 2,00 2,00 2,00

Jiná (2) 2,50 2,50 N/A

Tabulka 21: Míry centrální tendence: Typ střední školy (otázka č. 2)
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Otázka č. 3

Aritmetický průměr Medián Modus

8leté gymnázium (34) 2,06 2,00 1,00

Střední odborná škola (25) 1,76 2,00 2,00

Obchodní akademie (6) 1,83 2,00 2,00

4leté gymnázium (4) 2,25 2,00 2,00

Střední průmyslová škola (4) 1,25 1,00 1,00

Střední odborné učiliště (3) 1,33 1,00 1,00

Odborná škola (2) 1,50 1,50 N/A

Jiná (2) 2,50 2,50 N/A

Tabulka 22: Míry centrální tendence: Typ střední školy (otázka č. 3)

Tabulka 23 zachycuje obdobnou charakteristiku jako Tabulka 19. V tomto případě je vzorek

souboru dat dán odpověďmi respondentů, kteří  vybrali  v předloženém dotazníku libovolný

počet  vzdělávacích  oborů,  tj.  128 statistických  jednotek.  Pokud  respondent  vybral  více

vzdělávacích oborů, byl pro každý z nich vytvořen řádek (interpretace záznamu) se stejnými

hodnotami v ostatních sloupcích (interpretace datového typu), což vedlo k rozšíření šetřené

tabulky  dat.  Hodnoty  měr  jsou  v porovnání  s Tabulkou 19 téměř  stejné.  Patrnější  rozdíl

nalezneme v dolním kvartilu u otázky č. 2, kde se hodnota zvýšila z původní 1 na 2. S tím

explicitně souvisí změna hodnoty interkvartilového rozpětí.

Vzdělávací obory

Otázka č. 1 Otázka č. 2 Otázka č. 3

Aritmetický průměr 2,38 2,24 1,88

Medián 2,00 2,00 2,00

Modus 2,00 2,00 2,00

Rozptyl 1,06 1,17 0,87

Směrodatná odchylka 1,03 1,08 0,93

Variační koeficient 0,43 0,48 0,50

Variační rozpětí 4,00 4,00 4,00

Dolní kvartil 2,00 2,00 1,00

Horní kvartil 3,00 3,00 2,00

Interkvartilové rozpětí 1,00 1,00 1,00

Tabulka 23: Standardní statistické metody: Vzdělávací obory
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Otázka č. 1

Aritmetický průměr Medián Modus

Informační a komunikační technologie (25) 2,32 2,00 2,00

Matematika (22) 2,59 2,00 2,00

Cizí jazyk (20) 2,15 2,00 2,00

Český jazyk a literatura (14) 2,43 2,00 2,00

Biologie (9) 2,11 2,00 2,00

Dějepis (9) 2,56 2,00 2,00

Fyzika (9) 2,78 3,00 1,00; 2,00; 3,00;

4,00

Chemie (7) 2,29 2,00 2,00

Základy společenských věd (7) 2,43 2,00 2,00

Zeměpis (6) 2,00 2,00 1,00; 2,00; 3,00

Tabulka 24: Míry centrální tendence: Vzdělávací obor (otázka č. 1)

Tabulky 24, 25 a 26 popisují  míry  centrální  tendence  pro  jednotlivé  dotazníkové  položky

z pohledu konkrétních vzdělávacích oborů vybraných respondenty. Čísla v závorkách udávají

počet  statistických  jednotek  daných  vzdělávacích  oborů.  Kromě  Informačních

a komunikačních technologií,  Matematiky,  cizího jazyka a Českého jazyka a literatury jsou

počty statistických jednotek nízké a nelze jejich mírám přikládat větší význam.

Otázka č. 2

Aritmetický průměr Medián Modus

Informační a komunikační technologie (25) 2,16 2,00 2,00

Matematika (22) 2,27 2,00 2,00

Cizí jazyk (20) 1,95 2,00 2,00

Český jazyk a literatura (14) 2,00 2,00 1,00; 2,00

Biologie (9) 2,44 2,00 2,00

Dějepis (9) 2,56 2,00 2,00

Fyzika (9) 2,67 2,00 2,00

Chemie (7) 2,57 2,00 2,00

Základy společenských věd (7) 2,29 2,00 2,00

Zeměpis (6) 2,17 2,00 2,00

Tabulka 25: Míry centrální tendence: Vzdělávací obor (otázka č. 2)
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Otázka č. 3

Aritmetický průměr Medián Modus

Informační a komunikační technologie (25) 1,76 2,00 1,00; 2,00

Matematika (22) 2,00 2,00 2,00

Cizí jazyk (20) 1,70 2,00 1,00

Český jazyk a literatura (14) 1,71 1,00 1,00

Biologie (9) 1,78 1,00 1,00

Dějepis (9) 1,89 2,00 2,00

Fyzika (9) 2,13 2,00 2,00

Chemie (7) 2,29 2,00 2,00

Základy společenských věd (7) 1,86 2,00 2,00

Zeměpis (6) 2,33 2,00 2,00

Tabulka 26: Míry centrální tendence: Vzdělávací obor (otázka č. 3)

Na dotazníkovou položku „Z variant sestavení testu pomocí výše zmíněného systému bych

volil/a“  odpovědělo  83 respondentů.  Položka  byla  realizována  prostřednictvím  uzavřené

otázky s výběrem nejvýše jedné odpovědi. Rozložení výsledků ilustruje Graf 9. Nadpoloviční

většina respondentů by dala přednost vlastnímu výběru úloh do testu, před testem (36,14 %

respondentů) sestaveným expertním týmem, odborníky v dané vzdělávací oblasti.

Graf 9: Výběr varianty sestavení testu respondenty

Z časových variant testu vybíralo 83 respondentů. Položka byla realizována prostřednictvím

uzavřené  otázky  s výběrem  nejvýše  jedné  odpovědi.  Téměř  tři  čtvrtiny  z nich  zvolilo
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45minutový  test.  90minutový  test  zabezpečující  vyšší  vypovídající  hodnotu  předložené

analýzy zvolilo 13,25 % respondentů. Výsledky ilustruje Graf 10.

Zajímavé je porovnání možností „Žádný“ a „Nevím“ u Grafů 9 a 10. U grafu interpretujícím

výsledky variant  sestavení  testu  je  jejich  součet  roven 6,02 %, kdežto  u grafu s časovými

variantami  testu  je  tento  součet  roven  13,25 %.  Lze  konstatovat,  že  s největší

pravděpodobností nebyla poměrné části respondentů spadajících do rozdílu těchto dvou čísel

nabídnuta atraktivní možnost, tj. absence vhodné časové alternativy.

Graf 10: Výběr časové varianty testu respondenty

Respondenti  byli  dále  dotázáni,  zda by měli  zájem o případnou spolupráci  v rámci  tvorby

testových úloh v případě realizace navrhovaného systému, viz Graf 11. Dotazníková položka

byla realizována prostřednictvím uzavřené otázky s výběrem nejvýše jedné odpovědi.

Graf 11: Zájem respondentů stát se případnými autory testových úloh
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Závěrečná  část  dotazníku  obsahovala  dvě  volitelná  textová  formulářová  pole,  první  pro

uvedení kontaktů pro potenciální uživatel nebo autory testových úloh navrhovaného systému

a druhé pro poznámky a připomínky. Kontaktní údaje zanechalo 30 respondentů.

Následující prostor je věnován některým poznámkám a připomínkám.

Žena, 8leté gymnázium, pedagogická praxe 9 a více roků, cizí jazyk:

I když neudělám na začátku test, poměrně rychle samovolně vyjde najevo, jak na tom kdo je.

Učebnice  jsou stejně  tou dobou nakoupené,  plán  předmětu  je  dán,  odpovídá dlouhodobě

průměrné úrovni přicházejících studentů. Jednotlivce,  kteří se výrazně odchylují,  je beztak

třeba  řešit  jednotlivě.  Navíc  takovým  diagnostickým  testem  mohu  vytvořit  dojem,  že  si

studenty hned od začátku zaškatulkuju, nebo naopak očekávání, kterému pak nebudu moci

dostát.

Žena, 8leté gymnázium, pedagogická praxe 9 a více roků, Český jazyk a literatura, Dějepis:

Netestuji,  neboť  při  probírání  nové  látky  musím  automaticky  zohlednit  aktuální  reakce

studentů.

Muž, 8leté gymnázium, pedagogická praxe 9 a více roků, Český jazyk a literatura, Dějepis,

Základy společenských věd:

Testovat lze jen dílčí, jednoznačně funkční prvky přesně vymezitelné odbornosti, nikoli kvalitu

vzdělání.  Bohužel  odbornost  a vzdělání  naše  školství  nerozlišuje,  vzniká  tak  řada

nedorozumění.

Žena,  Střední  odborná  škola,  pedagogická  praxe  9 a více  roků,  Český  jazyk  a literatura,

Informační a komunikační technologie, Základy společenských věd:

Myslím, že kolegové by uvítali hotové úkoly. Jen jejich obtížnost by ve srovnání s žáky na

gymnáziu měla být jiná, aby testování vůbec mělo smysl.

Žena, Střední průmyslová škola, pedagogická praxe 9 a více roků, Informační a komunikační

technologie:

Jelikož bohužel nejsou jednoznačně stanoveny výstupní dovednosti a znalosti (nesnáším slovo

"kompetence") ze ZŠ v ICT, navíc dochází k tomu, že část ZŠ řeší tak, že výpočetka je pouze

jedním z volitelných seminářů (takže kdo si ho nezvolí, nemá na ZŠ jedinou hodinu), nelze
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vycházet z výsledku testu při plánování výuky. Navíc z některých ZŠ přicházejí žáci s tím, že

v ICT hráli hry a brouzdali po sítích, protože pan učitel si vyřizoval maily apod.

Muž, Střední průmyslová škola, pedagogická praxe 0 až 3 roky, Informační a komunikační

technologie, Tělesná výchova:

Pro předmět  tělesná  výchova nelze  udělat  testování  pouze  teoretické,  ale  je  nutno ověřit

především fyzické schopnosti žáků.

Muž, Střední odborné učiliště, pedagogická praxe 9 a více roků, Matematika:

Myslím, že by byly zajímavé i výsledky ze stejného testu, který by absolvovali žáci učňovských

oborů před závěrečnými zkouškami.

Žena, 4leté gymnázium, pedagogická praxe 9 a více roků, Matematika, Fyzika:

Není potřeba testovat, všichni pořád testují neznalosti, místo toho aby se zase pořádně učilo.

NEUSTÁLE tu jsou nějaké školní akce, kdy chybí buď celé třídy nebo část žáků ve třídách,

podle toho, co si jejich rodiče mohou dovolit zaplatit (ve školním roce spousta pseudoexkurzí

a poznávacích zájezdů do jiných zemí atd.), takže se stejně nedá pořádně pracovat. Aktivita

kantorů se totiž často hodnotí podle těchto kriterií,  jak žákům výuku co nejlépe zpříjemnit

a vytáhnout je ze školních lavic na vzduch. Kantoři nejsou hodnoceni podle toho, co jejich

žáci umí, ale podle toho, jakou jim dají známku. Ti, co dávají za neznalosti špatné známky,

mají problémy a vyhazov ze školy. Ostatní raději volí dát známku neodpovídající, tedy lepší.

Tak se nedivme, že maturanti na gymnáziu neumí vyřešit jednoduchou lineární rovnici, kterou

jejich rodiče řešili v 8. třídě.

Muž,  Střední  odborná  škola,  pedagogická  praxe  3 až  6 roků,  Informační  a komunikační

technologie, Matematika:

Při testování MA potřebuji znát celý postup, ze kterého je možné získat důležité informace

o znalostech a dovednostech žáků. A také potřebuji vědět, jak umí žáci aplikovat matematická

pravidla a postupy ve složitějších situacích. Proto dávám přednost písemné formě.

V případě ICT bych se přikláněl k testování formou zadané úlohy, kterou žáci musí vyřešit

v daném prostředí (text, tabulka, prezentace, ...). Přičemž žákům dovoluji hledat na internetu

nápovědu,  jak  se  dané nástroje  prostředí  používají.  Ačkoliv  je  možné testem ověřit  míru

pochopení, tak už příliš neověří to, jak si žák umí poradit.
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 4.1.2  Rozhovory

Rozhovory  byly  vedeny  s učiteli  Arcibiskupského  gymnázia  v Praze  s dlouholetou

pedagogickou praxí. Na základě vyčlenění vzdělávacích oborů ze vzdělávacích oblastí Umění

a kultura a Člověk a zdraví z dotazníkového šetření z důvodů (nedostatečný vzorek souboru

dat,  problematická  část  dotazníku)  uvedených  v kapitole  4.1.1 Dotazníkové  šetření byli

osloveni učitelé předmětů Hudební výchova, Výtvarná výchova a Tělesná výchova.

Jedná se o vzdělávací  obory,  jejichž  očekávané  výstupy dle  RVP ZV inklinují  k dosažení

především cílů operační povahy. Tematické okruhy, které jsou ve struktuře RVP ZV řazeny

do učiva, pro zkoumané vzdělávací obory jsou důkazem. Za Hudební výchovu to jsou vokální

činnosti,  instrumentální  činnosti,  hudebně  pohybové  činnosti  a poslechové  činnosti.  Za

Výtvarnou výchovu to jsou rozvíjení smyslové citlivosti, uplatňování subjektivity a ověřování

komunikačních účinků. Za Tělesnou výchovu se jedná o činnosti ovlivňující zdraví, činnosti

ovlivňující úroveň pohybových dovedností a činnosti podporující pohybové učení.

Rozhovory proběhly na základě  předem připravené úvodní řeči  seznamující  dotazovaného

s problematikou navrhovaného systému následované několika přidruženými otázkami, jejichž

pořadí,  volba  slov  a formulace  byly  na  základě  situace,  tj.  vývoje rozhovoru,  pozměněny

a nebo  byly  dokonce  vynechány  (jiné  mohly  být  přidány).  Jednalo  se  tak  o rozhovor

polostrukturovaný,  tj.  částečně  řízený  a s pomocí  návodu.  Dle  Hendla  (2005)  je

polostrukturovaný rozhovor střední cestou mezi dotazníky a volnými rozhovory vyznačující

se  definovaným  účelem,  jistou  osnovou  a vysokou  flexibilitou  celého  procesu  získávání

informací. (Hendl, 2005)

Připravené otázky korespondovaly s dotazníkovými položkami a rozšiřovaly je o specifikaci

důvodů zvolení dané odpovědi. Dotazovaní byli formou volně přidružených otázek aktivováni

k formulaci  poznámek a připomínek.  Jedna z klíčových oblastí  dotazů směřovala k zjištění

teoretické náplně výuky zkoumaných vzdělávacích oborů na základní škole, tj. oblasti vhodné

pro testování prostřednictvím navrhovaného systému. Dotazovaní  byli  seznámeni  s formou

zadání výchozího textu, tj. materiálu sloužícímu jako východisko k řešení úlohy (text, tabulka,

graf, obrázek, audio ukázka, videozáznam aj.). Zejména multimediální prvky mohou ovlivnit

postoj  dotazovaného k aplikabilitě  navrhovaného systému.  Metodou sběru dat  byl  záznam

poznámek  na  papír.  Následuje  vyhodnocení  rozhovorů  formou  souhrnu  stěžejních
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a relevantních  bodů  zaznamenaných  segmentů  rozhovorů.  Poznámky  z rozhovorů  byly

přeformulovány do znění, které bylo autorizováno účastníky rozhovoru.

Žena 1, Hudební výchova:

Hudební  výchovu  vnímán  jako  okrajový  předmět  pro  ty,  kteří  nejsou  umělecky  zaměření

a často stojí před volbou výběru mezi hudební a výtvarnou výchovou. Více pracuji zejména

s těmi, kteří mají nadání nebo se o hudbu zajímají. Ostatní se snažím neodradit od hudby.

Toho dosahuji  začleněním činností  především tvůrčí  a praktické  povahy.  Děti  nenutím do

zpěvu, může to být traumatizující a jedná se o sporné téma. Na počátku roku je pro mě tedy

důležité  zjistit  formou  rozhovoru,  na  jaké  nástroje  a jak  dlouho  žáci  hrají,  zda  zpívají

a případně kde, zda navštěvovali základní uměleckou školu nebo nějaký hudební kroužek, ale

také jakou hudbu poslouchají  tak,  abych oslovila  všechny a zapojila je  do výuky.  Vstupní

teoretické  znalosti  pro  mě  nejsou  podstatné.  Ti,  co  se  hudbě  věnují,  je  většinou  mají

v malíčku.

Navrhovaný systém je pro mě nepoužitelný. Rozhodně bych nepřikládala význam odpovědím

na  otázky,  které  například  mapují  skladatele  v období  romantismu.  Hudební  výchovu  lze

rozdělit do tří základních oblastí: hudební teorie, dějiny hudby a zpěv, hra na nástroj, poslech

a pohyb.  Každé  oblasti  se  ve  výuce  dostane  patřičného  místa  bez  požadavků  na  vstupní

znalosti a dovednosti.

Žena 2, Výtvarná výchova:

Vstupní poznatky žáků nezjišťuji. Popravdě nevím, kam až zasahuje teorie na základní škole.

V rámcovém  vzdělávacím  programu  najdeme  místa,  kde  je  probíraná  teoretická  látka

popsána obecně, např. díla výtvarného umění. Někteří vyučující na základní škole začleňují

do výuky umělecké směry, slohy a epochy. Do jaké hloubky a zda vůbec má být taková látka

probírána, není přesně stanoveno. Je pak na škole, jak si předmět ve školním vzdělávacím

programu upraví. Výuka ve výtvarné výchově je také velmi ovlivněna samotným učitelem, ať

už  obsahově  nebo  přístupem  k látce,  jako  například  rozborem,  interpretací  nebo

prezentováním děl.

Pokud bych chtěla test využít a testovat znalosti, nejspíše bych dostala nesourodé výsledky

ovlivněné rozdílným přístupem k výtvarné výchově na školách, ze kterých děti přišly. Systém

bych nevyužila, jelikož teorii je u nás probírána od začátku a nejsou vyžadovány počáteční
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znalosti.  Elektronické  testování  neumožní  rozpoznat,  jak  jsou  děti  šikovné  a jak  dokážou

zacházet  s předloženými  nástroji  jako  jsou  štětce,  frézy  nebo  vrtáky.  Mnoho  také  vypoví

samotné  dílo  odrážející  subjektivní  přístup.  Jako  podstatu  výtvarné  výchovy  shledávám

zejména praktické  činnosti  jako  je  tvorba.  Zjišťování  znalostí  například  o procesu malby,

perspektivě, proporcích, odstínech a míchání barev by bylo strojené a lze zjistit daleko lépe

za chodu.

Testování  bych  nevyužila,  i když  by  mě  zajímalo,  zda  existuje  nějaký  lépe  specifikovaný

teoretický základ, který má být ze základní školy přenesen.

Muž, Tělesná výchova:

Popravdě řečeno si  nedokážu představit,  že si  skupinu kluků nebo holek beru s sebou do

počítačové učebny, abych testoval teoretické znalosti. Našla by se témata, jako jsou pravidla

sportovních  her,  pravidla  bezpečnosti  při  činnostech,  pravidla  bezpečnosti  v šatnách,

pravidla silničního provozu z pohledu chodce a cyklisty  a další,  která by se testovat  dala.

Většinu z toho opakuji a nelpím na předchozích znalostech.

První dvouhodinovku věnuji BOZP a míčovým hrám, při kterých u jedince sleduji pohybové

dispozice,  týmové ducha a smysl pro fair  play.  Takto postupuji  i v následujících hodinách

a snažím se tyto prvky rozvíjet. Cílem tělesné výchovy je především právě rozvoj pohybových

aktivit a obecná výchova ke zdraví.

Systém je pro mě v tělesné výchově nepoužitelný, jelikož pokrývá zanedbatelnou část výuky.

Navíc dovednostní stránku lze elektronicky v tělesné výchově zkoumat jen velice těžko. Žák

sice může popsat, jak se správně dělá kotoul vzad, jak se plavou prsa nebo jak se správně

protáhnout  před  pohybovou  činností.  Praxe  pak  může  dopadnout  poškozením  páteře,

plácáním ve vodě při snaze zůstat nad hladinou nebo nataženým svalem.

 4.1.3  Výsledky

Cílem výzkumu bylo ověřit aplikabilitu navrhovaného systému, zjistit způsoby monitorování

vstupních znalostí  a dovedností  absolventů základních škol respondenty a získat dodatečné

poznámky a připomínky respondentů k navrhovanému systému.

Následující  text  neobsahuje konkrétní  statistické hodnoty a data  výzkumu (čísla,  procenta,

rozhovory) získané zpracováním souboru dat a poznámek z rozhovorů. To je součástí kapitol

4.1.1 Dotazníkové  šetření a 4.1.2 Rozhovory.  Cílem  této  kapitoly  je  zaměřit  se  na  údaje
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výzkumu,  které  jsou v kontextu  navrhovaného systému klíčové a stanovit  z nich  souhrnné

závěry  vypovídající  o míře  potencionální  aplikability  navrhovaného  systému  v případě

realizace.

Z výzkumu vyplývá,  že velmi nízké procento respondentů využívá pro testování vstupních

poznatků elektronickou formu. Většina respondentů spadá do kategorie délka praxe 9 a více

roků. Lze s těmito výsledky spojovat ICT kompetence učitelů a postoj učitelů k informačním

a komunikačním technologiím? Souvisí délka pedagogické praxe s ICT kompetencemi učitelů

a postojem učitelů k informačním a komunikačním technologiím?

Marc Prensky (2001) zavedl rozdělení populace na digitální domorodce a imigranty. Digitální

domorodec vyrůstá od útlého věku v přítomnosti technologií, stávají se přirozenou součástí

jeho života a formují jeho myšlení. Takový jedinec je schopen optimálně zapojit technologie

do každodenního života,  např.  pro řešení  problémů.  Naproti  tomu digitální  imigrant  není

schopen  přirozeně  rozpoznat  optimální  využití,  jelikož  technologie  neprovázely  tohoto

jedince v jeho vývoji od raného dětství. Rozdělení původně sloužilo k vytvoření implicitního

mezníku15 mezi starší (rodiče, učitelé) a mladší (děti) generací. Dle Brdičky (2012) nezbývá

než  připustit  i vzhledem  k přesahům  výše  uvedeného  rozdělení  a výjimkám,  že  mezi

pedagogy je výskyt  digitálních imigrantů příliš  vysoký.  Učitelům spadajícím do kategorie

digitálních  imigrantů  jsou  často  přisuzovány  vyšším  věkem  umocněné  stereotypy:  obavy

z technologií,  technologie  jako  nepřítel,  absence  digitálních  učebních  materiálů,

konzervatismus, absence moderní výuky, zastaralé způsoby testování aj. Takový postoj není

možné na základě širokého spektra způsobů využití  technologií  v pedagogické praxi různé

délky  generalizovat.  Nejednoznačný  je  rozdíl  zejména  v zařazení  informačních

a komunikačních  technologií  do  výuky.  Ondřej  Neumajer  (2012)  tvrdí:  „Dlouhodobě  se

ukazuje, že na pedagogické využití ICT nemá vliv věk ani délka pedagogické praxe učitele.

Mladí  absolventi  fakult  vzdělávajících  učitele  sice  mají  lepší  ICT  kompetence  v oblasti

základních funkčních dovedností, tedy ovládání práce s textem, tabulkami, práce na Internetu,

ale v zařazování ICT do výuky tápou stejně, jako jejich déle vyučující kolegové. Smysluplné je

tedy intenzivní vzdělávání a další formy podpory učitelů, kteří dnes ve školách pracují.“ 

Z dotazníkového šetření dále vyplývá, že celé dvě třetiny respondentů by navrhovaný systém

využily určitě nebo nejspíše, a naopak by pouze 13 % z nich navrhovaný systém určitě nebo

15Jiný pohled na vnímání technologií rozpracoval David White, který označuje jedince jako rezidenta nebo 
návštěvníka (více viz White, 2011)
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nejspíše  nevyužilo.  Necelá  pětina  respondentů  se  nedokázala  rozhodnout.  V případě

dotazníkové  položky  zjišťující  využití  výsledků  testování  při  plánování  výuky  jsou

procentuální hodnoty reprezentující jisté nebo pravděpodobné využití ještě vyšší.

Nízká míra integrace vstupního elektronického testování na počátku školní roku na střední

škole vyplývající z dotazníkového šetření není v přímé úměře s ICT kompetencemi učitele.

To  potvrzuje  zvýšený  zájem  respondentů  o nasazení  navrhovaného  systému  v případě

realizace do praxe. Minimální využití elektronického testování ve zkoumané etapě vzdělávání

a nadprůměrná  atraktivita  navrhovaného  systému  vede  k závěru,  že  dotázaní  učitelé

elektronické testování uvítají v případě předložení řešení/nástroje, tj. pedagogické využití ICT

bez závislosti na věku, pedagogické praxi a ICT kompetencích dle Neumajera (2012).

Modelová  realizace  navrhovaného  systému  musí  vycházet  z teoretických  východisek

a výsledků výzkumné části, tj. učitelé v projektování navrhovaného systému vystupují jako

koncoví  uživatelé  a jsou  na  ně  kladeny  minimálními  nároky  na  přípravu,  organizaci

a vyhodnocení testu. Z dodatečných debat nad principem fungování navrhovaného systému

s učiteli na Arcibiskupském gymnáziu vyplývají následující požadavky na systém:

 Jednoduchost

 Uživatelská přívětivost

 Přehlednost

 Nízká časová náročnost

 Minimální počet úkonů ze strany uživatele

 4.2  Modelová realizace s využitím UML

Pro proces vývoje aplikací existuje celá řada nástrojů. Pro účely diplomové práce bude využit

grafický jazyk UML16 verze 2.0, který je mimo jiné zakomponován do výuky na Katedře

informačních  technologií  a technické  výchovy  Pedagogické  fakulty  Univerzity  Karlovy

v Praze jako předmět Projektové řízení s podporou ICT ve vzdělávání. Jedná se o unifikovaný

modelovací  jazyk,  který  je  univerzálním  jazykem  pro  vizuální  modelování  systémů  a od

konce 90. let minulého století  průmyslovým standardem. Jako takový nenabízí žádný druh

metodiky modelování,  i když hlediska metodiky lze nalézt  v každém prvku tohoto jazyka.

16UML – Unified Modeling Language
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Metodikou vývoje softwaru se bude zabývat  následující  podkapitola,  kde bude vymezena

úloha jazyka UML pro potřeby navrhovaného systému.

Jazyk  UML  je  vhodný  zejména  pro  modelování  objektově  orientovaných  softwarových

systémů.  Nejpoužívanější  částí  standardu  UML 2.0  jsou  diagramy  popisující  strukturu

(objekty,  třídy,  balíčky,  komponenty,  nasazení),  chování  (užití,  aktivity,  stavy)  a interakci

(interakce, sekvence, komunikace, časování).

Předmětem modelové realizace není popis syntaxe jazyka UML, ani jednotlivé kroky procesu

a metodika  unifikovaného  vývoje  softwaru  (pro  pochopení  kontextu  použití  UML  budou

některé pracovní postupy unifikovaného vývoje softwaru rozebrány), ale výstupy ve formě

zvolených diagramů a dalších prvků jazyka UML potřebných pro deklaraci modelu systému

v pracovním postupu na úrovni požadavků.

 4.2.1  Metodika vývoje software a UP

Proces  vývoje  softwaru  determinuje  otázky  kdo,  co,  kdy  a jak.  Jedná  se  o komplexní

problematiku  pokrývající  veškeré  aspekty  vývoje  softwaru  od  období  plánování  až  po

nasazení  produktu  do uživatelského  prostředí.  Projektový model  se  má  v kontextu  zadání

zaměřit na pracovní postup na úrovni požadavků. Cílem této podkapitoly je vymezit segmenty

jednotlivých částí vývoje softwaru, které budou zasazeny do projektového modelu. V dalším

textu je popsána metodika vývoje softwaru dle UP17, která je na rozdíl od RUP18, otevřeným

standardem dostupným pro všechny.

Základními axiomy metodiky UP jsou:

 Zásady řízení případem užití a rizikem

 Zásada soustředění se na architekturu

 Zásada iterace a přírůstku

Případy užití jsou způsobem, jak zachytit  požadavky.  Požadavky na systém jsou do určité

míry  definovány v předchozích  kapitolách  a bude  jim věnována kapitola  4.2.3 Požadavky.

Případy užití  jsou dále  zpracovány formou  diagramů dle  jazyka  UML a řídí  se  axiomem

iterace a přírůstku, viz dále.

Analýza možných rizik je spíše prací manažera projektu, proto se jí dále nebudeme zabývat.
17UP – Unified Process, metodika tvorby softwarového vybavení
18RUP – Rational Unified Process, komerční verze dodávaná společností IBM
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Architektura popisuje strategické aspekty rozkladu systému na komponenty, jejich vzájemnou

interakci a jejich nasazení na příslušný hardware. Architekturu systému lze zkoumat z mnoha

úhlů pohledu. Jazyk UML definuje 4 různé pohledy:

 Logický pohled – Zachycuje množinu tříd a objektů utvářející systém s důrazem na

vyjádření chování systému.

 Pohled procesů – Procesově zaměřená varianta logického pohledu. Obsahuje stejné

třídy a objekty, ale v činném stavu.

 Pohled implementace – Modeluje soubory a komponenty utvářející základní kód

systému.

 Pohled  nasazení  –  Modeluje  fyzickou  implementaci  komponent  na  počítače

a periferie.

(Arlow a Neustadt, 2011)

Ty jsou integrovány do pátého pohledu, ze kterého jsou odvozeny, tj. pohled případů užití

interpretující základní požadavky na systém.

Iterativní hledisko rozkládá projekt na menší podprojekty přinášející funkce do systému po

dávkách  nebo  přírůstkově  (inkrementačně)  na  základě  modifikace  podprojektů.  Tvorba

softwaru  nevzniká  důslednou  posloupností  analýzy,  návrhu  a tvorby,  ale  postupným

upřesňováním,  k analýze  se tak  v průběhu vývoje  opakovaně vrací.  Rozdělení  celku  vede

k rozložení problematiky na lépe řešitelné menší části, tj. iterace. Pracovní postupy typické

pro projekt lze použít  pro iteraci.  Metodika UP zajišťuje 5 základních pracovních postupů

iterace:

 Požadavky

 Analýza

 Návrh

 Implementace

 Testování

(Arlow a Neustadt, 2011)
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Jednotlivé iterace se stávají prvky jednotlivých fází životního cyklu projektu:

 Zahájení – Období plánování

 Rozpracování – Období architektury

 Konstrukce – Počátky provozuschopnosti

 Zavedení – Nasazení produktu do uživatelského prostředí

(Arlow a Neustadt, 2011)

V jednotlivých fázích životního cyklu jsou jednotlivé základní pracovní postupy začleňovány

v různé míře. Pro vymezení předmětu projektového modelu v kontextu metodiky UP jsou dále

uvedeny cíle a podmínky fází životního cyklu ve formě výčtů a tabulek. Šedě zvýrazněné je

hledané vymezení v rámci metodiky UP.

Zahájení

 Tvorba podmínek proveditelnosti (např. návrh a korektura technických prototypů)

 Nadnesení obchodního případu (důkaz kvantitativního obchodního přínosu)

 Zachycení podstatných požadavků (definice rozsahu vznikajícího systému)

 Označení kritických rizik

(Arlow a Neustadt, 2011)
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Hodnotící kritéria Je třeba dodat

Uživatelé a zainteresované osoby (zadavatel) souhlasí 

se záměry životního cyklu.

Dokument o představě, jenž obsahuje hlavní 

požadavky na projekt, funkce a podmínky.

S uživateli a zainteresovanými osobami byl dohodnut 

rozsah projektu.

Počáteční případ užití (kompletní asi z 10 nebo 20 %).

S uživateli a zainteresovanými osobami byly 

dohodnuty zachycené klíčové požadavky.

Slovník projektu.

Uživatelé a zainteresované osoby schválili náklady 

a pracovní rozvrh.
Počáteční plán projektu.

Manažer projektu nadnesl obchodní případ. Obchodní případ.

Manažer projektu odhadl rizika. Dokument nebo databáze obsahující odhad rizik.

Potvrzení proveditelnosti obsažené v technických 

studiích a prototypech.
Jeden nebo více prototypů, které bude možno zahodit.

Náčrt architektury. Počáteční dokument zachycující architekturu.

Tabulka 27: Požadavky fáze Zahájení životního cyklu projektu (Arlow a Neustadt, 2011)

Rozpracování

 Tvorba spustitelného architektonického základu

 Vylepšení odhadu rizik

 Definice atributů kvality (např. přijatelná hustota nedostatků)

 Zachycení případů užití pro 80 % funkčních požadavků

 Tvorba přesného plánu konstrukční fáze

 Formulace  nabídky,  která  zahrnuje  veškeré  prostředky,  čas,  vybavení,  personál

a náklady

(Arlow a Neustadt, 2011)
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Hodnotící kritéria Je třeba dodat

Byl vytvořen odolný robustní architektonický základ. Spustitelný architektonický základ.

Spustitelný základ ukazuje, že byla rozpoznána 
a vyřešena důležitá rizika.

Statický model UML.

Dynamický model UML.

Model UML případu užití.

Vize produktu byla stabilizována. Dokument o vizi.

Odhad rizik byl evidován. Aktualizovaný odhad rizik.

Obchodní případ byl revidován a odsouhlasen uživateli

a zainteresovanými osobami.
Aktualizovaný obchodní případ.

Projekt byl vytvořen do dostatečné hloubky, aby 
umožnil sestavení realistické nabídky zahrnující odhad

času, peněz a prostředků pro nadcházející fáze.

Aktualizovaný plán projektu.

Uživatelé a zainteresované osoby souhlasí s plánem 

projektu.

Aktualizovaný plán projektu.

Plán projektu byl porovnán s obchodním případem. Obchodní případ a plán projektu.

Bylo dosaženo dohody s uživatelem 

a zainteresovanými osobami o pokračování v projektu.
Konečný dokument.

Tabulka 28: Požadavky fáze Rozpracování životního cyklu projektu (Arlow a Neustadt, 2011)

Konstrukce

 Splnění všech požadavků analýzy a návrhu

 Vývoj konečné verze systému

 Zachování integrity architektury vytvářeného systému

(Arlow a Neustadt, 2011)

Hodnotící kritéria Je třeba dodat

Softwarový produkt je dostatečně stabilní a na takové 

úrovni, aby jej bylo možno nasadit na počítače 

uživatele.

Softwarový produkt.

Model UML.

Testovací sada.

Uživatelé a zainteresované osoby souhlasí s nasazením

softwaru do svého prostředí a je k němu připraven.
Uživatelské příručky.

Popis verze.

Poměr skutečných výdajů vůči plánovaným je 

přijatelný.

Plán projektu.

Tabulka 29: Požadavky fáze Konstrukce životního cyklu projektu (Arlow a Neustadt, 2011)
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Zavedení

 Oprava chyb

 Příprava uživatelského pracoviště na přijetí nového softwaru

 Přizpůsobení softwaru tak, aby fungoval na pracovišti uživatele

 Úprava softwaru v případě vzniku neočekávaných problémů

 Tvorba manuálů a další dokumentace

 Konzultace s uživateli

 Koncová revize

(Arlow a Neustadt, 2011)

Hodnotící kritéria Je třeba dodat

Beta-testy jsou dokončeny, byly provedeny nezbytné 
změny a uživatel souhlasí s faktem, že systém byl 

úspěšně nasazen.

Softwarový produkt.

Pracovníci uživatele produkt aktivně využívají.

Strategie podpory produktu byla nejprve s uživateli 

dohodnuta a později implementována.
Plán uživatelské podpory.

Uživatelské příručky.

Tabulka 30: Požadavky fáze Zavedení životního cyklu projektu (Arlow a Neustadt, 2011)

Shrnutí

Z výše  popsaných  axiomů  metodiky  UP je  pro  projektový  model  navrhovaného  systému

stěžejní  zásada  iterace  a přírůstku,  tj.  postupné  začleňování  funkcí  do  systému po dílčích

částech/podprojektech a jejich eventuální  úprava,  resp. rozšíření,  v jakékoliv fázi  životního

cyklu  vývoje  softwaru.  V dalších  podkapitolách  se  budeme  věnovat  pracovnímu  postupu

požadavky.  Analýza,  návrh,  implementace  a testování  není  předmětem  diplomové  práce.

S velkou pravděpodobností bude konečná verze některých prvků jazyka UML vznikat jejich

redefinicí. Tyto přírůstky nebudou součástí dokumentace. K dispozici bude pouze výsledná

podoba.

Tato  podkapitola  měla  za  cíl  seznámit  se  s úplným  životním  cyklem  vývoje  softwaru

prostřednictvím metodiky UP a zasadit  tvorbu projektového modelu  v kontextu diplomové

práce do předložené struktury cílů a podmínek fází životního cyklu.
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 4.2.2  CASE nástroje

Nástroje CASE19 jsou specializovaným softwarem umožňující modelování systémů pomocí

diagramů. Model může být následně převeden do zdrojového kódu, resp. ze zdrojového kódu

do modelu, popř. synchronizován. Důraz je kladen na týmovou práci, sdílení částí projektu

v průběhu vývoje systému, kontrolu zvolené metodiky aj. (Kanisová a kol., 2006)

CASE  nástroje  s podporou  UML 2.0  lze  z internetu  stahovat  jak  v komerční,  tak

v nekomerční  verzi.  Pro účely diplomové práce byla zvolena cesta open source,  freeware,

GNU/GPL apod. licencí. Z vyhledaných a testovaných softwarových řešení (BoUML, Open

ModelSphere,  Software  Ideas  Modeler,  StarUML,  Violet  UML  Editor  a Umbrell  UML

Modeler) byl na základě funkcí, vlastností, přehlednosti a způsobu ukládání zvolen 32bitový

Software Ideas Modeler verze 7.70.5385.38598 edice Standard, který je pro nekomerční užití

zdarma. Ukázka viz Obrázek 6.

Software  Ideas  Modeler  nabízí  možnost  generování  kódu.  Tato  funkce je  dostupná až  od

placené  edice  Professional.  Reprezentace  výstupů prostřednictvím souboru typu  .simp  tak

nepřináší ve srovnání s reprezentací pomocí standardních grafických formátů žádné obsahové

ani sémantické informace navíc.

Instalační  soubor  aplikace  je  uložen  na  přiloženém  DVD  jako  DP_P04_UML_Software-

Ideas-Modeler_7.70.exe.  Ve  stejném  adresáři  je  uložen  také  projektový  soubor

DP_P04_UML_04_Diagram-pripadu-uziti.simp obsahující  diagram  případů  užití  modelu

systému. Přípona simp značí vazbu na mateřskou aplikaci Software Ideas Modeler a k jeho

otevření  je  nutná  instalace.  K dispozici  jsou  i standardní  grafické  formáty.  Výše  uvedený

diagram  případů  užití  je  na  přiloženém  DVD  uložen  také  ve  formátu  png  jako

DP_P04_UML_04_Diagram-pripadu-uziti.

19CASE – Computer Aided Software Engineering, resp. Computer Aided Systems Engineering
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Obrázek 6: Prostředí aplikace Software Ideas Modeler

 4.2.3  Požadavky

Definice a specifikace požadavků probíhá zejména ve fázi zahájení a rozpracování projektu

a do samotné fáze konstrukce vstupuje okrajově v rámci dolaďování a posledních úprav, které

byly přehlédnuty v předchozích fázích, resp. se objevily nové požadavky při analýze a návrhu

systému. Stanovení požadavků je důležitým podkladem pro další pracovní postup.

Pro  grafické  vyjádření  požadavků  se  používá  diagramů  případů  užití20.  Před  samotným

modelování  diagramů případů  užití  je  zapotřebí  vyhledat  všechny aktéry,  tj.  osoby,  resp.

podsystémy, vystupující vůči systému ve specifické roli bezprostředně poté, co začnou systém

využívat, a veškerou funkcionalitu, kterou systém aktérům poskytuje.

20Diagramy případů užití, angl. Use Case Diagrams
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Jim Arlow a Ila  Neustadt  v knize  UML 2 and the  Unified  Process  (UML 2 a unifikovaný

proces vývoje aplikací) rozšiřují pracovní postup hledání požadavků o nové úlohy:

 Vyhledání funkčních požadavků

 Vyhledání nefunkčních požadavků

 Stanovení priorit jednotlivých požadavků

 Sledování požadavků až k případům užití

Na  základě  uvedených  poznatků  bude  dále  uveden  prvotní  výčet  zejména  funkčních

požadavků,  které  formulují  to,  co  by  měl  systém  dělat.  Nefunkční  požadavky  popisují

omezující  podmínky systému (např. použitou softwarovou platformu,  časové omezení aj.).

Zejména  se  tak  dotýkají  fáze  implementace,  která  není  dle  výše  uvedeného  vymezení

předmětem diplomové práce,  a proto bude jejich výčet neúplný a bude mít spíše charakter

doporučení. Priorita požadavku determinuje, zda je požadavek povinný, důležitý, nepovinný

apod.

Požadavky jsou základem všech systémů a zaměřují se na vyjádření toho, co by měl systém

umožňovat z uživatelského hlediska. Naopak nezkoumají způsob, jakým toho bude docíleno.

To je předmětem dalších fází pracovního postupu. Definice požadavků se tak zaměřuje na

abstraktní vyjádření nikoliv popis implementace.

Funkční požadavky

Systém bude poskytovat správu středních škol. [povinné]

Systém bude poskytovat správu uživatelů. [povinné]

Systém bude nabízet odlišný přístup k přihlašovaní pro různé skupiny uživatelů. [povinné]

Systém bude ověřovat identitu aktérů. [povinné]

Systém bude generovat test. [povinné]

Systém bude poskytovat sestavení testu. [povinné]

Systém bude vyhodnocovat test. [povinné]

Systém bude zobrazovat výsledky testu. [povinné]

Systém bude poskytovat správu položek základní struktury systému. [povinné]
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Systém bude poskytovat správu testových položek. [povinné]

Systém bude poskytovat výběr testu. [povinné]

Systém bude zobrazovat testy. [povinné]

Systém bude poskytovat vyplnění testu. [povinné]

Nefunkční požadavky

Systém bude zasazen do prostředí internetu. [povinný]

Systém bude nabízet uživatelům rozhraní v podobě internetové stránky. [povinný]

Systém bude přístupný přes webový prohlížeč Mozilla  Firefox, Google Chrome a Internet

Explorer ve verzích podporující HTML 5. [povinný]

Systém bude využívat HTML 5 a CSS 3 pro statickou část webu. [povinný]

Systém bude využívat PHP 5, AJAX a JavaScript pro dynamickou část webu. [doporučený]

Systém bude pro ukládání dat využívat MySQL 5.x. [doporučený]

Systém bude intuitivní, nebude zapotřebí školení. [povinný]

Slovník pojmů

Slovník  obsahuje  výčet  pojmů  pokrývající  specifický  slang  a terminologii  spadající  do

projektu ve všech fázích vývoje. Slovník je určen všem, kteří se na projektu podílí. Slovník

umožňuje  definovat  nebo  variovat  sémantiku  novotvarů  nebo  existujících  slov  a slovních

spojení.

Pro  ukázku  je  uveden  pojem  Základní  struktura.  Ostatní  definice  pojmů  jsou  součástí

Přílohy 4.

Základní struktura

Význam: Struktura systému vycházející z rámcového vzdělávacího plánu pro základní školy 
a determinující zařazení testové položky ve zvolené hierarchii, jejímž nejvyšším bodem je 

vzdělávací oblast, dále vzdělávací obor, dále vzdělávací obsah a koncovou kategorií je učivo.

Synonyma:

Homonyma:

Tabulka 31: Slovník pojmů: Základní struktura
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Modelování případů užití

Ve  fázi  pracovního  postupu  zaměřeného  na  hledání  požadavků  jsou  formou  diagramů

znázorněny téměř výhradně požadavky funkční jakožto součásti procesu modelování případů

užití. Modelování případů užití se skládá z několika aktiv. Patří sem nalezení hranic systému,

vyhledání  aktérů  a  nalezení  případů užití  zahrnující  specifikaci  jednotlivých  případů užití

a vymezení alternativních scénářů.

Nalezení aktérů

Aktér specifikuje roli externí (zobrazování vně hranic systému) entity v okamžiku interakce

se systémem, tzn. uživatele, resp. jiný systém, bezprostředně používající systém.

Administrátor

Registruje a spravuje evidenci SŠ.

Registruje, spravuje evidenci a přiděluje přístupové údaje Koordinátorům SŠ a Garantům vzdělávacích oborů.

Spravuje záznamy základní struktury systému (vzdělávací oblasti, vzdělávací obory, vzdělávací obsah a učivo).

Spravuje hodnoty specifikačních tabulek vzdělávacích oborů.

Spravuje fáze stavu systému.

Garant

Spravuje profil Garanta.

Spravuje testové položky.

Spravuje garantované šablony testů.

Koordinátor

Spravuje profil Koordinátora SŠ.
Registruje, spravuje evidenci a přiděluje přístupové údaje Učitelům SŠ.

Učitel

Spravuje profil Učitele.

Vybírá variantu sestavení testu (garantovaný test, vlastní test nebo generovaný test).
Sestavuje šablonu testu z vlastně vybraných testových položek na základě specifikační tabulky vzdělávacího 

oboru.

Spravuje testy.
Poskytuje přístupové údaje Žákovi pro přihlášení k testu.

Zobrazuje výsledky testu z pohledu Žáka i testované skupiny.

Prochází jednotlivé testy žáků.
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Žák

Přihlašuje se k testu na základě údajů získaných Učitelem.

Vyplňuje test.

Zobrazuje výsledky testu.

Nalezení hranic systému (diagram případů užití)

Hledání  hranic  systému  determinuje  aktéry  využívající  systém,  nabízené  funkce  systému,

relace  mezi  aktéry  a funkcemi  a meze  systému  v abstraktní  rovině  konkrétněji  rozvedené

v dalších aktivitách modelování případu užití. Interpretace hranic systému v kontextu aktérů,

funkcí a relací je realizována prostřednictvím diagramů případů užití.

Specifikace případů užití a určení alternativních scénářů

Specifikace  případů  užití  není  v kontextu  syntaxe  UML  nijak  specifikována.  I přesto  se

v praxi využívají šablony, jejichž diference jsou dány mírou komplexnosti.  Dále je použita

šablona obsahující základní, přesto dostačující, informace (název, identifikátor, popis, aktéry,

vstupní podmínky, hlavní scénář, výstupní podmínky a alternativní scénáře).

Pro  ukázku  je  uveden  případ  užití  ZaložitŠkolu společně  s alternativními  scénáři

ZaložitŠkolu:ExistujícíIZO,  ZaložitŠkolu:ExistujícíIZO:Storno a ZaložitŠkolu:Storno.  Ostatní

specifikace případů užití jsou součástí Přílohy 4.
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Obrázek 7: Diagram případů užití
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Případ užití: ZaložitŠkolu

ID: UC001

Stručný popis: Přidání záznamu typu Škola do databáze systému.

Hlavní aktéři: Administrátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: Žádné

Hlavní scénář: 1 Případ užití začíná, když Administrátor vybere volbu "přidat školu".

2 Systém požádá Administrátora o vyplnění povinných (IZO, název školy, typ školy, 

ulice, město, PSČ) a nepovinných (url webových stránek školy) údajů.

3 Dokud jsou údaje školy neplatné:

3.1 Systém požádá Administrátora o vyplnění všech povinných údajů.

3.2 Systém ověří IZO školy.

4 Systém uloží nový záznam typu Škola do databáze.

Výstupní podmínky: 1 Záznam typu Škola byl přidán do databáze systému.

Alternativní scénáře: ExistujícíIZO

Storno

Tabulka 32: Případ užití: ZaložitŠkolu

Alternativní scénář: ZaložitŠkolu:ExistujícíIZO

ID: UC001.1

Stručný popis: Systém informuje Administrátora, že zadal IZO, které je již v databázi systému vedeno.

Hlavní aktéři: Administrátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Administrátor zadal v databázi systému vedené IZO.

Hlavní scénář: 1 Alternativní scénář začíná krokem 3.2 hlavního scénáře.

2 Systém informuje Administrátora, že zadal IZO, které je již v databázi systému 

vedeno. Současně systém zobrazuje Administrátorovi kontaktní údaje (jméno, 

příjmení, telefon, e-mail) na Koordinátora školy daného identifikátoru IZO 

a poskytuje volby "pokračovat" a "storno".

Výstupní podmínky: Žádné

Alternativní scénáře: Storno

Tabulka 33: Alternativní scénář: ZaložitŠkolu:ExistujícíIZO
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Alternativní scénář: ZaložitŠkolu:Storno/ZaložitŠkolu:ExistujícíIZO:Storno

ID: UC001.2

Stručný popis: Administrátor zruší proces uložení záznamu typu Škola do databáze systému.

Hlavní aktéři: Administrátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Administrátor vybral volbu "storno".

Hlavní scénář: 1 Alternativní scénář může začít kdykoliv.

2 Administrátor zruší tvorbu záznamu typu Škola.

Výstupní podmínky: 1 Nebyl vytvořen záznam typu Škola.

Alternativní scénáře: Žádné

Tabulka 34: Alternativní scénář: ZaložitŠkolu:Storno/ZaložitŠkolu:ExistujícíIZO:Storno

 4.2.4  Shrnutí

Na procesu  vývoje  softwaru  definujícího  otázky  kdo,  co,  kdy  a jak  se  podílí  komplexní

pracovní tým kooperující se zadavatelem a budoucími uživateli tak, aby navržený a následně

implementovaný systém plnil očekávané požadavky. Klíčovými postavami ve fázi zahájení

vývoje softwaru je manažer/tvůrce projektu, který eviduje požadavky zadavatele a uživatelů

na systém, a zejména systémový analytik,  architekt  systému a osoba zodpovědná za návrh

uživatelského rozhraní, kteří s manažerem/tvůrcem projektu kooperují na analýze možných

rizik a identifikují  případy užití  systému.  V dalších fázích vývoje softwaru,  kdy je projekt

rozpracován,  konstruován  a zaveden,  se  přidávají  další  osoby  zodpovědné  zejména  za

programovou  část  práce  vedoucí  k integraci  systému  k zadavateli.  U středně  rozsáhlých

projektů  se  délka  zpracování  vývoje softwaru odhaduje  na několik  desítek  měsíců.  Jedna

osoba by takový software vyvíjela několik let  a musela by disponovat poznatky z různých

oblastí vývoje softwaru na vysoké úrovni osvojení.

Z hlediska  aplikovaného  jazyka  UML  poskytujícího  vizuální  modelování  systémů  by  se

model navrhovaného systému rozšířil o další diagramy graficky znázorňující a interpretující

jeho strukturu (objekty, třídy, balíčky, komponenty, nasazení), chování (užití, aktivity, stavy)

a interakci (interakce, sekvence, komunikace, časování). Takto doplněný model by podával

komplexní pohled popisující role a pravidla, návaznosti událostí a aktivit a chování prostředí.

Projektový  model  navrhovaného  systému  pokrývá  pracovní  postup  požadavků,  který  je

základním stavebním kamenem pro další fáze.  V případě realizace se stává prekonceptem,
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který by byl na základě kooperace projektového týmu v kontextu výše uvedených informací

přepracován.  Lze  konstatovat,  že  se  jedná  o koncept  vycházející  z kombinace  výstupů

teoretických  východisek,  výstupů  výzkumu  založeném  na  dotazníkovém  šetření  a dílčího

zastoupení subjektivního pohledu.

94



 5  Závěr

Systémy na analýzu úrovní osvojených poznatků více či  méně integrovaných do prostředí

vzdělávání  v České  republice  v současnosti  pokrývají  mnohá  stádia  edukačního  procesu.

V kontextu  programových  systémů  je  měření  nabytých  znalostí  a dovedností  realizováno

formou  mezinárodního  nebo  národního  testování,  které  zohledňuje  dva  typy

standardizovaných  testů  (národní  testy  a národní  zkoušky)  určených  pro  monitorování

individuálního výkonu nebo kvality vzdělávání na úrovni systému (školy). Systém aplikující

elektronické  testování  kognitivní  povahy  činnosti  vstupní  úrovně  nabytých  znalostí

a dovedností  výsledků vzdělávání  na  základní  škole  v souladu  se  systémem kurikulárních

dokumentů v České republice s ověřující interpretací výsledků jakožto nástroj analýzy určený

pro učitele 1. ročníků středních škol předmětů navazujících na předměty 2. stupně základních

škol  chybí.  Cílem  diplomové  práce  v teoretické  rovině  bylo  takový  systém  navrhnout,

v empirické  části  metodou  dotazníkového  šetření  a rozhovorů  ověřit  jeho  aplikabilitu

v běžných  podmínkách  středních  škol  a výsledky výzkumu použít  společně  s teoretickými

poznatky a závěry pro modelovou realizaci navrhovaného systému.

Vytvoření  souhrnného  přehledu  všech  parametrů  a aspektů  ovlivňujících  možnosti

didaktického  testování  zasahující  do  problematiky  národního  a mezinárodního  testování,

systému  kurikulárních  dokumentů  v České  republice,  taxonomie  úloh,  tvorby  testových

položek s akcentem na úlohy uzavřené, pravidel sestavení testu a slovního a procentuálního

hodnocení se stalo východiskem pro teoretický návrh systému.

Diplomová  práce  ve  výzkumu  zaměřeném  na  učitele  středních  škol  v minulosti  nebo

současnosti  působících  v 1. ročnících  zkoumá  použité  metody  učitelů  vedoucí  k analýze

vstupních znalostí a dovedností žáků a předkládá koncepci navrhovaného systému s otázkou,

zda a za jakých podmínek by učitelé tento systém v případě realizace použili. Zde diplomová

práce  konstatuje,  že  vstupní  analýza  žáků  je  přibližně  rovnoměrně  rozdělena  mezi  čtyři

varianty  testování:  netestováno,  písemně  –  zejména  vlastní  úlohy,  písemně  –  zejména

převzaté  úlohy  a jinou  formou,  např.  ústně  nebo  kombinovaně.  Zanedbatelné  procento

respondentů  využívá  elektronické  testování  sestavené  z vlastních  úloh  a žádný  z nich

nevyužívá elektronické testování založené na převzatých úlohách. Z průzkumu dále vyplývá

zájem učitelů  o navrhovaný  systém,  nicméně  je  identifikováno  i několik  sporných  oblastí

využití a to ve vzdělávacích oborech (tělesná výchova, výtvarná výchova a hudební výchova)
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relevantních s vyšším požadavkem na analýzu nejen kognitivní, ale i operační povahy činnosti

testovaného.

Celkový přínos diplomové práce spočívá v poměrné komplexitě zkoumané oblasti zaměřující

se především na potřeby učitelů, kteří zejména oceňují minimální nároky na přípravu testu

učiteli,  že  tvorba  testových  položek  je  na  straně  expertního  týmu,  odborníků  v dané

vzdělávací oblasti zvyšující vypovídající hodnotu výsledků/hodnocení, uživatelsky nenáročné

nasazení  testování  do  prostředí  a běžných  podmínek  školy  a okamžité  automatické

vyhodnocení testu z pohledu jednotlivce a skupiny. Většinové vnímání přínosu navrhovaného

systému  učiteli  mluví  o nástroji  pro  zefektivnění  pedagogické  činnosti  plánováním výuky

zohledňující  výsledky  testování.  Diplomová  práce  dále  přináší  nové  způsoby  skórování

uzavřených typů testových úloh. Diplomová práce by se mohla stát podnětem pro společnosti

zabývající  se ověřováním výsledků vzdělávání  vedoucím k realizaci,  např.  v souvislosti  se

současnými  aktivitami  NIQES  ve  vazbě  na  inspekční  nástroje  vyvíjené  pro  základní

gramotnosti.
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Příloha 1



Níže uvedený materiál je přepisem Ilustračního didaktického subtestu vyšší úrovně obtížnosti

CERMATu  z Informatiky  určený  pro  plánovaný,  ale  nerealizovaný,  volitelný  předmět

Informatika v rámci  společné maturity pro školní rok 2012/2013. Originál testu uložen na

DVD jako  DP_P01_Teoreticky-subtest-z-Informatiky.pdf.

1. Seřaďte následující čísla (A–D) od nejmenšího po největší (1.1–1.4):

A) (1110)2

B) (10)16

C) (15)10

D) (10001)2 3 body

2. Chcete  stáhnout 3,6 GB dat,  přičemž rychlost stahování je 8 Mbit/s.  Která  z následujících možností

obsahuje nejpřesnější odhad doby stahování?

A) 7,5 minuty

B) 28 minut

C) 36 minut

D) 45 minut

E) 60 minut 2 body

Výchozí  text:  V grafickém  editoru  měníme  barevnou  hloubku  nekomprimovaného  rastrového  (bitmapového)

obrazu. Z barevné hloubky  True Color (režim RGB, 8 bitů na kanál, 16,8 mil. barev) se změní na barevnou

hloubku 256 stupňů šedi.(CERMAT)

3. Které z následujících tvrzení je pravdivé v souladu s informacemi ve výchozím textu?

A) Velikost souboru s obrazem zůstane beze změn.

B) Velikost souboru s obrazem bude 3 krát menší než původní.

C) Velikost souboru s obrazem bude 8 krát menší než původní.

D) Velikost souboru s obrazem bude 24 krát menší než původní.

E) Velikost souboru s obrazem bude přibližně 66 000 krát menší než původní. 2 body



4.  Ve  výchozím  obrázku  vidíte  čtyři  podezřelé.  Následující  výroky  (A–D)  poskytují  různé  množství

informace o tom, kdo ze zobrazených podezřelých je pachatelem. Uspořádejte tyto výroky podle množství

této informace od nejobsažnějšího po nejméně obsažný výrok.

A) Pachatel má brýle.

B) Pachatel se usmívá.

C) Pachatel nemá vlasy.

D) Pachateli jsou vidět zuby. 3 body

5.  Přiřaďte  k jednotlivým  barvám  (5.1–5.4)  odpovídající  číselné  vyjádření  v režimu  RGB

v hexadecimálním tvaru (A–F):

5.1 Modrá _____

5.2 Červená _____

5.3 Šedá (střední) _____

5.4 Zelená _____

A) #000000

B) #0000ff

C) #00ff00

D) #ff0000

E) #808080

F) #ffffff max. 2 body



Výchozí text: V rámci vzdělávací oblasti Informatika a ICT se žáci seznámí se základy informatiky jako vědního

oboru a s jejím postavením v moderním světě. Informatika zkoumá výpočetní a informační procesy v obecnosti,

tedy bez ohledu na použitý hardware a software. Cílem výuky je zpřístupnit žákům základní pojmy a metody

informatiky,  rozvinout schopnosti  abstraktně a systémově myslet,  vhodně vyjádřit  své myšlenky,  smysluplnou

argumentací je obhajovat a tvůrčím způsobem řešit problémy. (VÚP 2007, upraveno)

6. Který z následujících souborů klíčových slov nejlépe vystihuje důležitá témata ve výše uvedeném textu

pro účely vyhledávání?

A) vědní obor informatika, hardware, software, moderní svět

B) vzdělávací oblast Informatika a ICT, cíle vzdělávání, vědní obor informatika, rozvoj myšlení

C) cíle vzdělávání, pojmy a metody ICT, vyjadřování myšlenek, smysluplná argumentace, tvořivost

D)  vzdělávací  oblast  Informatika  a ICT,  vědní  obor  informatika,  výpočetní  a  informační  procesy,  řešení

problémů 2 body

7. Která z následujících možností neodpovídá koncepci von Neumannovy architektury počítače?

A) Instrukce a data mají fyzicky oddělené paměti, programy a data tedy nejsou zaměnitelné.

B) Program je tvořen posloupností instrukcí, ty se vykonávají jednotlivě v jasně daném pořadí.

C) Paměť je rozdělena do buněk stejné velikosti, jejich pořadová čísla se využívají jako adresy.

D) Pro řešení jiného typu úlohy není třeba měnit strukturu počítače, je ale nutné zavést do paměti jiný program.

1 bod

8. Vyberte z nabízených tvrzení to, které nejlépe popisuje úlohu bufferu (vyrovnávací paměti):

A)  Vyrovnávací  paměť  slouží  k vyrovnání  (dorovnání)  kapacity  operační  paměti  počítače  na  její  původní

hodnotu, když se na některých blocích projeví závady.

B)  Vyrovnávací  paměť  slouží  k optimalizaci  přenášení  dat  mezi  komponentami  s různou  rychlostí  přístupu

k datům, obvykle seskupuje přenášená data do větších dávek.

C) Vyrovnávací paměť slouží k vyrovnání napěťových propadů vznikajících při provozu komponent počítače

(např. při zastavení roztočeného disku nebo odpojení jednoho jádra procesoru).

D)  Vyrovnávací  paměť  slouží  k dočasnému uchování  dat  v případech,  kdy dojde  k neočekávanému vypnutí

počítače. V momentě jeho opětovného spuštění jsou využita data, uložená v této vyrovnávací paměti. 1 bod



9. Přiřaďte k jednotlivým počítačovým komponentám (9.1–9.5) vhodnou pozici pro zapojení komponenty

(A–G):

9.1 zdroj 400W PFC _____

9.2 HDD 1TB SATA _____

9.3 RAM 4GB DDR2 _____

9.4 CPU Intel Core 2 Quad _____

9.5 VGA N9800GT PCI–E x 16 _____ max. 3 body

10. Která z následujících možností nejlépe vystihuje pojem souborový systém (filesystem)?

A) systém přiřazení aplikací jednotlivým souborovým příponám (např. doc, html, exe, png)

B) způsob organizace dat na paměťovém médiu (umožňuje pracovat s daty ve formě souborů a složek)

C) způsob reprezentace dat v souborovém manažeru (ve formě náhledů, ikon, výpisů s podrobnostmi apod.)

D) základní struktura složek a organizace souborů (např.  automaticky vytvořené složky Plocha,  Dokumenty,

Hudba, Stažené soubory apod.) 2 body



11.  Která  z následujících  možností  nejlépe  vystihuje  princip  fungování  multitaskingu v operačním

systému?

A) Operační systém operativně uvolňuje operační paměť jednotlivým spuštěným procesům.

B) Operační systém operativně přiděluje sektory na disku počítače jednotlivým spuštěným procesům.

C) Operační systém na krátké časové intervaly přiděluje jádra procesoru jednotlivým spuštěným procesům.

D)  Operační  systém  na  krátké  časové  intervaly  přiděluje  jednotlivé  linky  sběrnice  jednotlivým  spuštěným

procesům. 1 bod

12.  Která  z možností  uvádí  teoretické  rozmezí  rychlosti  připojení  k Internetu  s parametry  10 Mb/s

v agregaci 1:10?

A) maximálně 1 Mb/s

B) v rozsahu od 1 Mb/s do 10 Mb/s

C) v rozsahu od 10 Mb/s do 100 Mb/s

D) minimálně 100 Mb/s 1 bod

13. Jakou nevýhodu má práce v počítačové síti metodou klient-server?

A) Selhání klienta znepřístupní síťové služby i všem ostatním klientům.

B) Selhání klienta znepřístupní síťové služby všem serverům.

C) Selhání serveru znepřístupní síťové služby všem klientům.

D) Selhání serveru znepřístupní síťové služby i všem ostatním serverům. 1 bod

14.  Který  z následujících  zápisů  neodpovídá povolenému  rozsahu  hodnot  v zápisu  IP  adresy verze

4 v použité číselné soustavě?

A) C0.A8.0F.19 v šestnáctkové soustavě

B) 211.FF.1F.12 v šestnáctkové soustavě

C) 192.168.15.25 v desítkové soustavě

D) 11000000.10101100.11000011.10000001 ve dvojkové soustavě 2 body



15. Uspořádejte podle časové návaznosti uvedené činnosti (A–F) vykonávané po zapsání URL adresy do

webového prohlížeče:

A) Webový prohlížeč zpracuje přijatý zdrojový kód dokumentu.

B) HTTP server přijme požadavek klienta z webového prohlížeče.

C) Webový prohlížeč odešle HTTP serveru požadavek od uživatele.

D) Webový prohlížeč zobrazí požadovanou webovou stránku uživateli.

E) HTTP server zpracuje požadavek na statický nebo dynamický obsah stránky.

F) HTTP server odešle požadovaný dokument webovému prohlížeči včetně stavového kódu. 3 body

Výchozí text: Maturujícím žákům byl odeslán e-mail. Uvádíme část jeho zdrojového textu:

Date: Mon, 7 Feb 2011 21:11:59 +0100

From: uzivatel1@domena.cz

To: uzivatel2@domena.cz

Cc: uzivatel3@domena.cz

Bcc: uzivatel4@domena.cz

Subject: uzivatel5@domena.cz (CERMAT)

16. Rozhodněte o každé z následujících adres,  zda byl na ní email  z výchozího textu odeslán a zároveň

jestli to ostatní příjemci z hlavičky uvedeného e-mailu zjistí (ANO), či nikoli (NE):

16.1 uzivatel1@domena.cz

16.2 uzivatel2@domena.cz

16.3 uzivatel3@domena.cz

16.4 uzivatel4@domena.cz

16.5 uzivatel5@domena.cz max. 2 body



Výchozí  text:  Používáte  e-mailového  klienta  k odesílání  a k přijímání  pošty.  Několik  dní  vše  fungovalo  bez

problémů a nedošlo ke změnám nastavení. Po zadání příkazu Odeslat/Přijmout se ale objeví chybové hlášení, že

zprávy nelze odeslat. Přijímání zpráv však funguje. (CERMAT)

17. Rozhodněte o každé z následujících chyb, zda může být příčinou stavu popsaného ve výchozím textu

(ANO) či nikoliv (NE):

17.1 Nefunguje FTP server.

17.2 Nefunguje SMTP server.

17.3 Nefunguje POP3 server.

17.4 Nefunguje IMAP server.

17.5 Nefunguje připojení k internetu. max. 2 body

18. Které z následujících tvrzení o databázových pojmech pole (field) a záznam (record) je pravdivé?

A) Názvy záznamů odpovídají sledovaným vlastnostem objektů, pole obsahuje údaje o konkrétním objektu.

B) Názvy polí odpovídají sledovaným vlastnostem objektů, záznam obsahuje údaje o konkrétním objektu.

C) Názvy záznamů odpovídají sledovaným vlastnostem objektů, pole obsahuje množinu všech dat konkrétního

záznamu.

D) Názvy polí odpovídají sledovaným vlastnostem objektů, záznam obsahuje množinu všech dat konkrétního

pole. 1 bod



Výchozí text: Struktura databázové tabulky zamestnanci mimo jiné obsahuje pole:

oddeleni – název oddělení, kde zaměstnanec pracuje (datový typ Text)

plat – výše jeho platu (datový typ Celé číslo)

odmena – výše jeho odměny (datový typ Celé číslo)

Při výběru dat z tabulky použijeme následující SQL dotaz:

SELECT *

FROM zamestnanci

WHERE (oddeleni <> 'personalni') AND (odmena > 1000)

ORDER BY plat DESC (CERMAT)

19.  Rozhodněte  o každém z následujících tvrzení  o výsledku uvedeného dotazu,  zda je nutně pravdivé

(ANO), či nikoli (NE):

19.1 Jsou vybráni pouze zaměstnanci s hvězdným (*) hodnocením.

19.2 Jsou vždy vybráni všichni zaměstnanci z oddělení vyšších nebo nižších než personální.

19.3 Nikdo z vybraných zaměstnanců nepracuje na personálním oddělení.

19.4 Může být vybrán zaměstnanec s odměnou 500 nebo vyšší.

19.5 Data budou seřazena vzestupně podle platu.

19.6 Data budou seřazena sestupně podle odměny. max. 3 body



Výchozí text: Regulární výraz k úloze:

[1-9][0-9]*,[0-9]*

Regulární výraz (RV) lze chápat jako vzor (šablonu, masku) textového řetězce. RV zpravidla reprezentuje celou

skupinu podobných řetězců jako například e-mailové adresy či URL. Hranaté závorky představují jeden znak

z uvedeného výčtu, tedy např. [a-z] znamená libovolné malé písmeno. Hvězdička za znakem znamená možnost

jeho libovolného (i žádného!) opakování. Zápisu a* vyhoví a, aaaa i prázdný řetězec. Zápisu [a-z]* odpovídá

libovolná posloupnost malých písmen. (CERMAT)

20.  Rozhodněte  o každém z následujících  tvrzení,  zda vyhovují  regulárnímu výrazu  z výchozího textu

(ANO), či nikoli (NE):

20.1 4,20

20.2 16.203,5

20.3 0,45

20.4 28, max. 3 body

Výchozí text: Dostali jste zprávu, jejíž odesílatel využil metod asymetrické kryptografie, aby vám umožnil ověřit

si, že jejím autorem je skutečně on. (CERMAT)

21. Rozhodněte o každém z následujících klíčů, zda jej k uvedenému ověření potřebujete (ANO), či nikoli

(NE):

21.1 Váš soukromý (private) klíč.

21.2 Váš veřejný (public) klíč.

21.3 Odesílatelův soukromý (private) klíč.

21.4 Odesílatelův veřejný (public) klíč. max. 2 body



22. Přiřaďte k jednotlivým informatickým pojmům (22.1–22.4) jejich odpovídající význam (A–F):

22.1 Hoax je _____

22.2 Cracking je _____

22.3 Phishing je _____

22.4 Spamming je _____

A) doménové pirátství.

B) pirátství v oblasti hudebních autorských práv.

C) prolamování ochranných prvků komerčního softwaru.

D) zasílání nevyžádaných a obtěžujících, většinou reklamních, sdělení.

E) řetězově šířená nepravdivá zpráva v podobě mystifikace, žertu či podvodu.

F) podvodná technika používaná k získávání citlivých údajů a ke krádežím identity. max. 2 body

23. Který typ škodlivých programů se vyznačuje tím, že bez vědomí uživatele odesílá prostřednictvím

internetu data z hostitelského počítače?

A) adware

B) malware

C) spyware

D) freeware

E) shareware 1 bod

24. K čemu slouží na webu digitální certifikáty serveru?

A) K rozpoznání webů obsahujících pouze nezávadný obsah.

B) K informaci protistrany o certifikovaném hodnocení obsahu.

C) K identifikaci protistrany při vytvoření zabezpečeného připojení.

D) Ke komunikaci s vlastníkem digitálního certifikátu výhradně prostřednictvím datové schránky. 1 bod



25.  Který  z následujících  způsobů  nakládání  s dílem  je  společný  pro  všechny  typy  licence  Creative

Commons?

A) Díla je možné dále šířit.

B) Díla je možné upravovat.

C) Díla není možné používat komerčně.

D) Do díla není možné nijak zasahovat. 1 bod

26.  Jaká  vlastnost  plyne  pro  software  z označení  jeho  licence  zkratkou  OEM  (Original  Equipment

Manufacturer)?

A) Software je dodáván bezplatně a je možné jej dále šířit.

B) Software je možné používat jen na hardware, se kterým byl dodán.

C) Software je dodáván s otevřeným zdrojovým kódem, který je možné upravovat.

D) Software je možné po stanovenou dobu zkoušet a po jejím uplynutí se řídit podle autorovy licence a zaplatit

cenu programu. 1 bod



Příloha 2











Příloha 4



Funkční požadavky

Systém bude poskytovat správu středních škol. [povinné]

Systém bude poskytovat správu uživatelů. [povinné]

Systém bude nabízet odlišný přístup k přihlašovaní pro různé skupiny uživatelů. [povinné]

Systém bude ověřovat identitu aktérů. [povinné]

Systém bude generovat test. [povinné]

Systém bude poskytovat sestavení testu. [povinné]

Systém bude vyhodnocovat test. [povinné]

Systém bude zobrazovat výsledky testu. [povinné]

Systém bude poskytovat správu položek základní struktury systému. [povinné]

Systém bude poskytovat správu testových položek. [povinné]

Systém bude poskytovat výběr testu. [povinné]

Systém bude zobrazovat testy. [povinné]

Systém bude poskytovat vyplnění testu. [povinné]

Nefunkční požadavky

Systém bude zasazen do prostředí internetu. [povinný]

Systém bude nabízet uživatelům rozhraní v podobě internetové stránky. [povinný]

Systém bude přístupný přes webový prohlížeč Mozilla Firefox, Google Chrome a Internet 

Explorer ve verzích podporující HTML 5. [povinný]

Systém bude využívat HTML 5 a CSS 3 pro statickou část webu. [povinný]

Systém bude využívat PHP 5, AJAX a JavaScript pro dynamickou část webu. [doporučený]

Systém bude pro ukládání dat využívat MySQL 5.x. [doporučený]

Systém bude intuitivní, nebude zapotřebí školení. [povinný]



Slovník pojmů

Časová dotace

Význam: Přesně stanovená hodnota časové jednotky vymezená na zpracování určité činnosti. Např. ve 
spojitosti s testem se jedná o čas, který je vymezen na nalezení řešení co možná nejvíce 

testových položek. Tento čas nemůže být překročen.

Synonyma:

Homonyma:

Časová náročnost

Význam: Doporučená hodnota časové jednotky vymezená na zpracování určité činnosti. Např. ve 
spojitosti s testovou položkou se jedná o čas, za který by měla být testová položka 

vyřešena/zodpovězena téměř všemi testovanými. Jejich úroveň nabytých znalostí a dovedností 

v kontextu se zaměřením problematiky testové položky míří při typickém úsilí testovaného a za 

průměrných podmínek ke stanovení řešení. Tento čas může být překročen.

Synonyma:

Homonyma:

Garantovaný test

Význam: Test sestavený Garantem daného vzdělávacího oboru.

Synonyma:

Homonyma:

Generovaný test

Význam: Test sestavený systémem na základě algoritmu náhodně vybírajícím testové položky splňující 

podmínku specifikační tabulky daného vzdělávacího oboru.

Synonyma:

Homonyma:



Klíčová odpověď

Význam: Odpověď, která je v rámci navrhovaného systému bodovaná a stanovuje se na základě řešení 

testové položky, které může obsahovat odpovědi:

a) Správné

b) Špatné

c) Správné a špatné

d) Částečně správné
Např. u uzavřených úloh s výběrem z více odpovědí je počet klíčových odpovědí stanoven jako 

rozdíl mezi správnými a špatnými odpověďmi. Pokud je rozdíl záporný, je počet klíčových 

odpovědí nastaven na hodnotu 0.

Synonyma:

Homonyma:

Testová položka

Význam: Základní jednotka testu (šablony testu) obsahující instrukce, výchozí text, kmen, celkový skór, 
časovou náročnost, pojmy, dle typu testové položky alternativy, tj. správné řešení a distraktory.

Synonyma: Testová úloha

Homonyma:

Základní struktura systému

Význam: Struktura systému vycházející z rámcového vzdělávacího plánu pro základní školy 
a determinující zařazení testové položky ve zvolené hierarchii, jejímž nejvyšším bodem je 

vzdělávací oblast, dále vzdělávací obor, dále vzdělávací obsah a koncovou kategorií je učivo.

Synonyma: Základní struktura

Homonyma:



Aktéři

Administrátor

Registruje a spravuje evidenci SŠ.

Registruje, spravuje evidenci a přiděluje přístupové údaje Koordinátorům SŠ a Garantům vzdělávacích oborů.

Spravuje záznamy základní struktury systému (vzdělávací oblasti, vzdělávací obory, vzdělávací obsah a učivo).

Spravuje hodnoty specifikačních tabulek vzdělávacích oborů.

Spravuje fáze stavu systému.

Garant

Spravuje profil Garanta.

Spravuje testové položky.

Spravuje garantované šablony testů.

Koordinátor

Spravuje profil Koordinátora SŠ.
Registruje, spravuje evidenci a přiděluje přístupové údaje Učitelům SŠ.

Učitel

Spravuje profil Učitele.

Vybírá variantu sestavení testu (garantovaný test, vlastní test nebo generovaný test).
Sestavuje šablonu testu z vlastně vybraných testových položek na základě specifikační tabulky vzdělávacího 

oboru.

Spravuje testy.
Poskytuje přístupové údaje Žákovi pro přihlášení k testu.

Zobrazuje výsledky testu z pohledu Žáka i testované skupiny.

Prochází jednotlivé testy žáků.

Žák

Přihlašuje se k testu na základě údajů získaných Učitelem.

Vyplňuje test.

Zobrazuje výsledky testu.



Diagram případů užití



Specifikace případů užití a určení alternativních scénářů

Případ užití: ZaložitŠkolu

ID: UC001

Stručný popis: Přidání záznamu typu Škola do databáze systému.

Hlavní aktéři: Administrátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: Žádné

Hlavní scénář: 1 Případ užití začíná, když Administrátor vybere volbu "přidat školu".

2 Systém požádá Administrátora o vyplnění povinných (IZO, název školy, typ školy, 

ulice, město, PSČ) a nepovinných (url webových stránek školy) údajů.

3 Dokud jsou údaje školy neplatné:

3.1 Systém požádá Administrátora o vyplnění všech povinných údajů.

3.2 Systém ověří IZO školy.

4 Systém uloží nový záznam typu Škola do databáze systému.

Výstupní podmínky: 1 Záznam typu Škola byl přidán do databáze systému.

Alternativní scénáře: ExistujícíIZO

Storno

Alternativní scénář: ZaložitŠkolu:ExistujícíIZO

ID: UC001.1

Stručný popis: Systém informuje Administrátora, že zadal IZO, které je již v databázi systému vedeno.

Hlavní aktéři: Administrátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Administrátor zadal v databázi systému vedené IZO.

Hlavní scénář: 1 Alternativní scénář začíná krokem 3.2 hlavního scénáře.

2 Systém informuje Administrátora, že zadal IZO, které je již v databázi systému 

vedeno. Současně systém zobrazuje Administrátorovi kontaktní údaje (jméno, 

příjmení, telefon, e-mail) na Koordinátora školy daného identifikátoru IZO 

a poskytuje volby "pokračovat" a "storno".

Výstupní podmínky: Žádné

Alternativní scénáře: Storno



Alternativní scénář: ZaložitŠkolu:Storno/ZaložitŠkolu:ExistujícíIZO:Storno

ID: UC001.2

Stručný popis: Administrátor zruší proces uložení záznamu typu Škola do databáze systému.

Hlavní aktéři: Administrátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Administrátor vybral volbu "storno".

Hlavní scénář: 1 Alternativní scénář může začít kdykoliv.

2 Administrátor zruší tvorbu záznamu typu Škola.

Výstupní podmínky: 1 Záznam typu Škola nebyl přidán do databáze systému.

Alternativní scénáře: Žádné

Případ užití: ZobrazitŠkoly

ID: UC002

Stručný popis: Systém najde školy podle podmínek zadaných Administrátorem a zobrazí jejich seznam.

Hlavní aktéři: Administrátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: Žádné

Hlavní scénář: 1 Případ užití začíná, když Administrátor vybere volbu "zobrazit školy".

2 Systém zobrazí Administrátorovi všechny v databázi systému evidované školy 

s volbou "editovat" u každé školy a požádá Administrátora o vyhledávací podmínky.

3 Administrátor zadá požadovaná kritéria (město, typ školy, IZO).

4 Systém vyhledá školy odpovídající zadaným podmínkám.

5 Když systém najde odpovídající školy, pak:

5.1 Systém zobrazí Administrátorovi volbu "editovat" u každé školy.

6 Nebo:

6.1 Systém sdělí Administrátorovi, že zadaným podmínkám neodpovídá žádná škola.

6.2 Systém nabídne Administrátorovi volbu "nové hledání".

Výstupní podmínky: Žádné

Alternativní scénáře: Žádné



Případ užití: EditovatŠkolu

ID: UC003

Stručný popis: Administrátor změní údaje vybrané školy.

Hlavní aktéři: Administrátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Administrátor vybral volbu "editovat".

Hlavní scénář: 1 Zahrnout (ZobrazitŠkoly).

2 Systém zobrazí Administrátorovi údaje o škole s možností editace.

3 Administrátor změní údaje o škole.

4 Dokud jsou změny údajů školy neplatné:

4.1 Systém požádá Administrátora o vyplnění všech povinných údajů.

4.2 Systém ověří IZO školy.

5 Systém uloží změny údajů školy do databáze systému.

Výstupní podmínky: 1 Změny údajů školy byly uloženy do databáze systému.

Alternativní scénáře: ExistujícíIZO

Storno

Alternativní scénář: EditovatŠkolu:ExistujícíIZO

ID: UC003.1

Stručný popis: Systém informuje Administrátora, že nově nastavené IZO je již v databázi systému 

vedeno u jiné školy.

Hlavní aktéři: Administrátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Administrátor změnil IZO na hodnotu, která je vedena v databázi systému u jiné 

školy.

Hlavní scénář: 1 Alternativní scénář začíná krokem 4.2 hlavního scénáře.

2 Systém informuje Administrátora, že zadal IZO, které je již v databázi systému 

vedeno u jiné školy. Současně systém zobrazuje Administrátorovi volby "pokračovat" 

a "storno".

Výstupní podmínky: Žádné

Alternativní scénáře: Storno



Alternativní scénář: EditovatŠkolu:Storno/EditovatŠkolu:ExistujícíIZO:Storno

ID: UC003.2

Stručný popis: Administrátor zruší proces změny údajů školy do databáze systému.

Hlavní aktéři: Administrátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Administrátor vybral volbu "storno".

Hlavní scénář: 1 Alternativní scénář může začít kdykoliv.

2 Administrátor zruší editaci údajů školy.

Výstupní podmínky: 1 Změny údajů školy nebyly uloženy do databáze systému.

Alternativní scénáře: Žádné

Případ užití: ZaložitGaranta

ID: UC004

Stručný popis: Přidání záznamu typu Garant, resp. i záznamu typu Uživatel, do databáze systému.

Hlavní aktéři: Administrátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: Žádné

Hlavní scénář: 1 Případ užití začíná, když Administrátor vybere volbu "přidat garanta".

2 Systém požádá Administrátora o vyplnění všech povinných (jméno, příjmení, e-mail, 

vzdělávací obory, stav) a nepovinných (telefonní číslo) údajů.

3 Dokud jsou údaje garanta (uživatele) neplatné:

3.1 Systém požádá Administrátora o vyplnění všech povinných údajů.

3.2 Systém ověří e-mailovou adresu.

4 Systém vygeneruje heslo a jeho hash.

5 Systém uloží nové záznamy typu Uživatel a Garant do databáze systému 

a automaticky nastaví u záznamu typu Uživatel parametr "heslo" na hodnotu 

odpovídající vygenerovanému hashi.

6 Systém odešle na zadaný e-mail zprávu s vygenerovaným heslem a s odkazem na 

přihlášení garanta.

Výstupní podmínky: 1 Záznamy typu Uživatel a Garant byly přidány do databáze systému.

Alternativní scénáře: 1 ExistujícíEmail

2 ŠpatnýFormátEmailu

3 Storno



Alternativní scénář: ZaložitGaranta:ExistujícíEmail

ID: UC004.1

Stručný popis: Systém informuje Administrátora, že zadal e-mail, který je již v databázi systému 

veden.

Hlavní aktéři: Administrátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Administrátor zadal v databázi systému vedený e-mail.

Hlavní scénář: 1 Alternativní scénář začíná krokem 3.2 hlavního scénáře.

2 Když je e-mail veden v databázi systému u aktéra Garant:

2.1 Systém informuje Administrátora, že zadal e-mail, který je již v databázi systému 

u aktéra typu Garant veden. Systém současně zobrazuje volby "pokračovat" 

a "storno".

3 Nebo:

3.1 Systém informuje Administrátora, že zadal e-mail, který je již v databázi systému 

veden u jiné typu aktéra. Systém současně zobrazuje volby "přidat roli garanta", 

"pokračovat" a "storno".

3.2 Když Administrátor vybere volbu "přidat roli garanta":

3.2.1 Systém uloží nový záznam typu Garant do databáze systému.

3.2.2 Systém odešle na zadaný e-mail zprávu s informací o přidělení role Garanta 

a s odkazem na přihlášení garanta.

Výstupní podmínky: 1 Když je e-mail veden v databázi systému u jiného typu aktéra a Administrátor vybral 

volbu "přidat roli garanta":

1.1 Záznam typu Garant byl přidán do databáze systému.

Alternativní scénáře: Storno

Alternativní scénář: ZaložitGaranta:ŠpatnýFormátEmailu

ID: UC004.2

Stručný popis: Systém informuje Administrátora, že zadal e-mail, který je ve špatném formátu.

Hlavní aktéři: Administrátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Administrátor zadal e-mail ve špatném formátu.

Hlavní scénář: 1 Alternativní scénář začíná krokem 3.2 hlavního scénáře.

2 Systém informuje Administrátora, že zadal e-mail, který je ve špatném formátu. 

Systém současně zobrazuje volby "pokračovat" a "storno".

Výstupní podmínky: Žádné

Alternativní scénáře: Storno



Alternativní scénář:

ZaložitGaranta:Storno/ZaložitGaranta:ExistujícíEmail:Storno/ZaložitGaranta:ŠpatnýFormátEmailu:Storno

ID: UC004.3

Stručný popis: Administrátor zruší proces uložení záznamu typu Garant, resp. i záznamu typu Uživatel,

do databáze systému.

Hlavní aktéři: Administrátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Administrátor vybral volbu "storno".

Hlavní scénář: 1 Alternativní scénář může začít kdykoliv.

2 Administrátor zruší tvorbu záznamu typu Garant, resp. i záznamu typu Uživatel.

Výstupní podmínky: 1 Záznam typu Garant, resp. i záznam typu Uživatel, nebyl přidán do databáze systému.

Alternativní scénáře: Žádné

Případ užití: ZobrazitGaranty

ID: UC005

Stručný popis: Systém najde garanty podle podmínek zadaných Administrátorem a zobrazí jejich 

seznam.

Hlavní aktéři: Administrátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: Žádné

Hlavní scénář: 1 Případ užití začíná, když Administrátor vybere volbu "zobrazit garanty".

2 Systém zobrazí Administrátorovi všechny v databázi systému evidované garanty 

s volbou "editovat" u každého garanta a požádá Administrátora o vyhledávací 

podmínky.

3 Administrátor zadá požadovaná kritéria (předměty).

4 Systém vyhledá garanty odpovídající zadaným podmínkám.

5 Když systém najde odpovídající garanty, pak:

5.1 Systém zobrazí Administrátorovi volbu "editovat" u každého garanta.

6 Nebo:

6.1 Systém sdělí Administrátorovi, že zadaným podmínkám neodpovídá žádný garant.

6.2 Systém nabídne Administrátorovi volbu "nové hledání".

Výstupní podmínky: Žádné

Alternativní scénáře: Žádné



Případ užití: EditovatGaranta

ID: UC006

Stručný popis: Aktér změní údaje vybraného garanta (uživatele).

Hlavní aktéři: Administrátor, Garant

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Když je přihlášen Administrátor:

1.1 Administrátor vybral volbu "editovat".

Nebo když je přihlášen Garant:

1.2 Parametr Garanta "stav" je nastaven na 0 nebo 1.

Hlavní scénář: 1 Když je přihlášen Administrátor:

1.1 Zahrnout (ZobrazitGaranty).

Když je přihlášen Garant:

1.2 Případ užití začíná, když Garant vybere volbu "upravit profil".

2 Systém zobrazí aktérovi údaje o garantovi (uživateli) s možností editace. Když je 

přihlášen Administrátor:

2.1 Systém navíc zobrazí Administrátorovi volbu nastavení hodnoty parametru "stav".

3 Aktér změní údaje o garantovi (uživateli).

4 Dokud jsou změny údajů garanta (uživatele) neplatné:

4.1 Systém požádá aktéra o vyplnění všech povinných údajů.

4.2 Systém ověří e-mailovou adresu.

5 Systém uloží změny údajů garanta (uživatele) do databáze systému.

6 Když je přihlášen Administrátor:

6.1 Systém zašle na e-mailovou adresu garanta (uživatele) informace o změně údajů.

Výstupní podmínky: 1 Změny údajů garanta (uživatele) byly uloženy do databáze systému.

Alternativní scénáře: 1 ExistujícíEmail

2 ŠpatnýFormátEmailu

3 Storno

Alternativní scénář: EditovatGaranta:ExistujícíEmail

ID: UC006.1

Stručný popis: Systém informuje aktéra, že nově nastavený e-mail je již v databázi systému veden 

u jiného garanta.

Hlavní aktéři: Administrátor, Garant

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Aktér změnil e-mail na hodnotu, která je vedena v databázi systému u jiného garanta.

Hlavní scénář: 1 Alternativní scénář začíná krokem 4.2 hlavního scénáře.

2 Systém informuje aktéra, že zadal e-mail, který je již v databázi systému veden 

u jiného garanta. Systém současně zobrazuje volby "pokračovat" a "storno".

Výstupní podmínky: Žádné

Alternativní scénáře: Storno



Alternativní scénář: EditovatGaranta:ŠpatnýFormátEmailu

ID: UC006.2

Stručný popis: Systém informuje aktéra, že zadal e-mail, který je ve špatném formátu.

Hlavní aktéři: Administrátor, Garant

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Aktér zadal e-mail ve špatném formátu.

Hlavní scénář: 1 Alternativní scénář začíná krokem 4.2 hlavního scénáře.

2 Systém informuje aktéra, že zadal e-mail, který je ve špatném formátu. Systém 

současně zobrazuje volby "pokračovat" a "storno".

Výstupní podmínky: Žádné

Alternativní scénáře: Storno

Alternativní scénář:

EditovatGaranta:Storno/EditovatGaranta:ExistujícíEmail:Storno/EditovatGaranta:ŠpatnýFormátEmailu:Storno

ID: UC006.3

Stručný popis: Aktér zruší proces změny údajů garanta (uživatele) do databáze systému.

Hlavní aktéři: Administrátor, Garant

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Aktér vybral volbu "storno".

Hlavní scénář: 1 Alternativní scénář může začít kdykoliv.

2 Aktér zruší editaci údajů garanta (uživatele).

Výstupní podmínky: 1 Změny údajů garanta (uživatele) nebyly uloženy do databáze systému.

Alternativní scénáře: Žádné



Případ užití: ZaložitKoordinátora

ID: UC007

Stručný popis: Přidání záznamu typu Koordinátor, resp. i záznamu typu Uživatel, do databáze systému.

Hlavní aktéři: Administrátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Administrátor vybral volbu "vložit koordinátora".

Hlavní scénář: 1 Zahrnout (EditovatŠkolu).

2 Systém požádá Administrátora o vyplnění všech povinných (jméno, příjmení, e-mail, 

stav) a nepovinných (telefonní číslo) údajů.

3 Dokud jsou údaje koordinátora neplatné:

3.1 Systém požádá Administrátora o vyplnění všech povinných údajů.

3.2 Systém ověří e-mailovou adresu.

4 Systém vygeneruje heslo a jeho hash.

5 Systém uloží nové záznamy typu Uživatel a Koordinátor do databáze systému 

a automaticky nastaví u záznamu typu Uživatel parametr "heslo" na hodnotu 

odpovídající vygenerovanému hashi.

6 Systém odešle na zadaný e-mail zprávu s vygenerovaným heslem a s odkazem na 

přihlášení koordinátora.

Výstupní podmínky: 1 Záznamy typu Uživatel a Koordinátor byly přidány do databáze systému.

Alternativní scénáře: 1 ExistujícíEmail

2 ŠpatnýFormátEmailu

3 Storno



Alternativní scénář: ZaložitKoordinátora:ExistujícíEmail

ID: UC007.1

Stručný popis: Systém informuje Administrátora, že zadal e-mail, který je již v databázi systému 

veden.

Hlavní aktéři: Administrátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Administrátor zadal v databázi systému vedený e-mail.

Hlavní scénář: 1 Alternativní scénář začíná krokem 3.2 hlavního scénáře.

2 Když je e-mail veden v databázi systému u aktéra Koordinátor:

2.1 Systém informuje Administrátora, že zadal e-mail, který je již v databázi systému 

u aktéra typu Koordinátor veden. Systém současně zobrazuje volby "pokračovat" 

a "storno".

3 Nebo:

3.1 Systém informuje Administrátora, že zadal e-mail, který je již v databázi systému 

veden u jiné typu aktéra. Systém současně zobrazuje volby "přidat roli 

koordinátora", "pokračovat" a "storno".

3.2 Když Administrátor vybere volbu "přidat roli koordinátora":

3.2.1 Systém uloží nový záznam typu Koordinátor do databáze systému.

3.2.2 Systém odešle na zadaný e-mail zprávu s informací o přidělení role 

Koordinátora a s odkazem na přihlášení koordinátora.

Výstupní podmínky: 1 Když je e-mail veden v databázi systému u jiného typu aktéra a Administrátor vybral 

volbu "přidat roli koordinátor":

1.1 Záznam typu Koordinátor byl přidán do databáze systému.

Alternativní scénáře: Storno

Alternativní scénář: ZaložitKoordinátora:ŠpatnýFormátEmailu

ID: UC007.2

Stručný popis: Systém informuje Administrátora, že zadal e-mail, který je ve špatném formátu.

Hlavní aktéři: Administrátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Administrátor zadal e-mail ve špatném formátu.

Hlavní scénář: 1 Alternativní scénář začíná krokem 3.2 hlavního scénáře.

2 Systém informuje Administrátora, že zadal e-mail, který je ve špatném formátu. 

Systém současně zobrazuje volby "pokračovat" a "storno".

Výstupní podmínky: Žádné

Alternativní scénáře: Storno



Alternativní scénář: ZaložitKoordinátora:Storno/ZaložitKoordinátora:ExistujícíEmail:Storno/

ZaložitKoordinátora:ŠpatnýFormátEmailu:Storno

ID: UC007.3

Stručný popis: Administrátor zruší proces uložení záznamu typu Koordinátor, resp. i záznamu typu 

Uživatel, do databáze systému.

Hlavní aktéři: Administrátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Administrátor vybral volbu "storno".

Hlavní scénář: 1 Alternativní scénář může začít kdykoliv.

2 Administrátor zruší tvorbu záznamu typu Koordinátor, resp. i záznamu typu Uživatel.

Výstupní podmínky: 1 Záznam typu Koordinátor, resp. i záznam typu Uživatel, nebyl přidán do databáze 

systému.

Alternativní scénáře: Žádné

Případ užití: EditovatKoordinátora

ID: UC008

Stručný popis: Aktér změní údaje vybraného koordinátora (uživatele).

Hlavní aktéři: Administrátor, Koordinátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Když je přihlášen Administrátor:

1.1 Administrátor vybral volbu "editovat koordinátora".

Nebo když je přihlášen Koordinátor:

1.2 Parametr Koordinátora "stav" je nastaven na hodnotu 0 nebo 1.

Hlavní scénář: 1 Když je přihlášen Administrátor:

1.1 Zahrnout (EditovatŠkolu).

Když je přihlášen Koordinátor:

1.2 Případ užití začíná, když Koordinátor vybere volbu "upravit profil".

2 Systém zobrazí aktérovi údaje o koordinátorovi (uživateli) s možností editace. Když je

přihlášen Administrátor:

2.1 Systém navíc zobrazí Administrátorovi volbu nastavení hodnoty parametru "stav".

3 Aktér změní údaje o koordinátorovi (uživateli).

4 Dokud jsou změny údajů koordinátora (uživatele) neplatné:

4.1 Systém požádá aktéra o vyplnění všech povinných údajů.

4.2 Systém ověří e-mailovou adresu.

5 Systém uloží změny údajů koordinátora (uživatele) do databáze systému.

6 Když je přihlášen Administrátor:

6.1 Systém zašle na e-mailovou adresu koordinátora (uživatele) informace o změně 

údajů.

Výstupní podmínky: 1 Změny údajů koordinátora (uživatele) byly uloženy do databáze systému.

Alternativní scénáře: 1 ExistujícíEmail

2 ŠpatnýFormátEmailu

3 Storno



Alternativní scénář: EditovatKoordinátora:ExistujícíEmail

ID: UC008.1

Stručný popis: Systém informuje aktéra, že nově nastavený e-mail je již v databázi systému veden 

u jiného koordinátora.

Hlavní aktéři: Administrátor, Koordinátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Aktér změnil e-mail na hodnotu, která je vedena v databázi systému u jiného 

koordinátora.

Hlavní scénář: 1 Alternativní scénář začíná krokem 4.2 hlavního scénáře.

2 Systém informuje aktéra, že zadal e-mail, který je již v databázi systému veden 

u jiného koordinátora. Systém současně zobrazuje volby "pokračovat" a "storno".

Výstupní podmínky: Žádné

Alternativní scénáře: Storno

Alternativní scénář: EditovatKoordinátora:ŠpatnýFormátEmailu

ID: UC008.2

Stručný popis: Systém informuje aktéra, že zadal e-mail, který je ve špatném formátu.

Hlavní aktéři: Administrátor, Koordinátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Aktér zadal e-mail ve špatném formátu.

Hlavní scénář: 1 Alternativní scénář začíná krokem 4.2 hlavního scénáře.

2 Systém informuje aktéra, že zadal e-mail, který je ve špatném formátu. Systém 

současně zobrazuje volby "pokračovat" a "storno".

Výstupní podmínky: Žádné

Alternativní scénáře: Storno

Alternativní scénář: EditovatKoordinátora:Storno/EditovatKoordinátora:ExistujícíEmail:Storno/

EditovatKoordinátora:ŠpatnýFormátEmailu:Storno

ID: UC008.3

Stručný popis: Aktér zruší proces změny údajů koordinátora (uživatele) do databáze systému.

Hlavní aktéři: Administrátor, Koordinátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Aktér vybral volbu "storno".

Hlavní scénář: 1 Alternativní scénář může začít kdykoliv.

2 Aktér zruší editaci údajů koordinátora (uživatele).

Výstupní podmínky: 1 Změny údajů koordinátora (uživatele) nebyly uloženy do databáze systému.

Alternativní scénáře: Žádné



Případ užití: ZaložitUčitele

ID: UC009

Stručný popis: Přidání záznamu typu Učitel, resp. i záznamu typu Uživatel, do databáze systému.

Hlavní aktéři: Koordinátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Parametr Koordinátora "stav" je nastaven na hodnotu 1.

Hlavní scénář: 1 Případ užití začíná, když Koordinátor vybere volbu "přidat učitele".

2 Systém požádá Koordinátora o vyplnění všech povinných (jméno, příjmení, e-mail, 

vzdělávací obory, stav) a nepovinných (telefonní číslo) údajů.

3 Dokud jsou údaje učitele (uživatele) neplatné:

3.1 Systém požádá Koordinátora o vyplnění všech povinných údajů.

3.2 Systém ověří e-mailovou adresu.

4 Systém vygeneruje heslo a jeho hash.

5 Systém uloží nové záznamy typu Uživatel a Učitel do databáze systému a automaticky

nastaví u záznamu typu Uživatel parametr "heslo" na hodnotu odpovídající 

vygenerovanému hashi.

6 Systém odešle na zadaný e-mail zprávu s vygenerovaným heslem a s odkazem na 

přihlášení učitele.

Výstupní podmínky: 1 Záznamy typu Uživatel a Učitel byly přidány do databáze systému.

Alternativní scénáře: 1 ExistujícíEmail

2 ŠpatnýFormátEmailu

3 Storno



Alternativní scénář: ZaložitUčitele:ExistujícíEmail

ID: UC009.1

Stručný popis: Systém informuje Koordinátora, že zadal e-mail, který je již v databázi systému veden.

Hlavní aktéři: Koordinátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Koordinátor zadal v databázi systému vedený e-mail.

Hlavní scénář: 1 Alternativní scénář začíná krokem 3.2 hlavního scénáře.

2 Když je e-mail veden v databázi systému u aktéra Učitel:

2.1 Systém informuje Koordinátora, že zadal e-mail, který je již v databázi systému 

u aktéra typu Učitel veden. Systém současně zobrazuje volby "pokračovat" 

a "storno".

3 Nebo:

3.1 Systém informuje Koordinátora, že zadal e-mail, který je již v databázi systému 

veden u jiné typu aktéra. Systém současně zobrazuje volby "přidat roli učitele", 

"pokračovat" a "storno".

3.2 Když Koordinátor vybere volbu "přidat roli učitele":

3.2.1 Systém uloží nový záznam typu Učitel do databáze systému.

3.2.2 Systém odešle na zadaný e-mail zprávu s informací o přidělení role Učitele 

a s odkazem na přihlášení učitele.

Výstupní podmínky: 1 Když je e-mail veden v databázi systému u jiného typu aktéra a Koordinátor vybral 

volbu "přidat roli učitele":

1.1 Záznam typu Učitel byl přidán do databáze systému.

Alternativní scénáře: Storno

Alternativní scénář: ZaložitUčitele:ŠpatnýFormátEmailu

ID: UC009.2

Stručný popis: Systém informuje Koordinátora, že zadal e-mail, který je ve špatném formátu.

Hlavní aktéři: Koordinátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Koordinátor zadal e-mail ve špatném formátu.

Hlavní scénář: 1 Alternativní scénář začíná krokem 3.2 hlavního scénáře.

2 Systém informuje Koordinátora, že zadal e-mail, který je ve špatném formátu. Systém 

současně zobrazuje volby "pokračovat" a "storno".

Výstupní podmínky: Žádné

Alternativní scénáře: Storno



AlternativníScénář:

ZaložitUčitele:Storno/ZaložitUčitele:ExistujícíEmail:Storno/ZaložitUčitele:ŠpatnýFormátEmailu:Storno

ID: UC009.3

Stručný popis: Koordinátor zruší proces uložení záznamu typu Učitel, resp. i záznamu typu Uživatel, 

do databáze systému.

Hlavní aktéři: Koordinátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Koordinátor vybral volbu "storno".

Hlavní scénář: 1 Alternativní scénář může začít kdykoliv.

2 Koordinátor zruší tvorbu záznamu typu Učitel, resp. i záznamu typu Uživatel.

Výstupní podmínky: 1 Záznam typu Učitel, resp. i záznam typu Uživatel, nebyl přidán do databáze systému.

Alternativní scénáře: Žádné

Případ užití: ZobrazitUčitele

ID: UC010

Stručný popis: Systém najde učitele podle podmínek zadaných Koordinátorem a zobrazí jejich seznam.

Hlavní aktéři: Koordinátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Parametr Koordinátora "stav" je nastaven na hodnotu 1.

Hlavní scénář: 1 Případ užití začíná, když Koordinátor vybere volbu "zobrazit učitele".

2 Systém zobrazí Koordinátorovi všechny v databázi systému evidované učitele, které 

přidal daný Koordinátor, s volbou "editovat" u každého učitele a požádá Koordinátora 

o vyhledávací podmínky.

3 Koordinátor zadá požadovaná kritéria (předměty).

4 Systém vyhledá učitele odpovídající zadaným podmínkám.

5 Když systém najde odpovídající učitele, pak:

5.1 Systém zobrazí Koordinátorovi volbu "editovat" u každého učitele.

6 Nebo:

6.1 Systém sdělí Koordinátorovi, že zadaným podmínkám neodpovídá žádný učitel.

6.2 Systém nabídne Koordinátorovi volbu "nové hledání".

Výstupní podmínky: Žádné

Alternativní scénáře: Žádné



Případ užití: EditovatUčitele

ID: UC011

Stručný popis: Aktér změní údaje vybraného učitele (uživatele).

Hlavní aktéři: Koordinátor, Učitel

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Když je přihlášen Koordinátor:

1.1 Parametr Koordinátora "stav" je nastaven na hodnotu 1.

Nebo když je přihlášen Učitel:

1.1 Parametr Učitele "stav" je nastaven na hodnotu 0 nebo 1.

2 Když je přihlášen Koordinátor:

2.1 Koordinátor vybral volbu "editovat".

Hlavní scénář: 1 Když je přihlášen Koordinátor:

1.1 Zahrnout (ZobrazitUčitele).

Když je přihlášen Učitel:

1.2 Případ užití začíná, když Učitel vybere volbu "upravit profil".

2 Systém zobrazí aktérovi údaje o učiteli (uživateli) s možností editace. Když je 

přihlášen Koordinátor:

2.1 Systém navíc zobrazí Koordinátorovi volbu nastavení hodnoty parametru "stav".

3 Aktér změní údaje o učiteli (uživateli).

4 Dokud jsou změny údajů učitele (uživatele) neplatné:

4.1 Systém požádá aktéra o vyplnění všech povinných údajů.

4.2 Systém ověří e-mailovou adresu.

5 Systém uloží změny údajů učitele (uživatele) do databáze systému.

6 Když je přihlášen Koordinátor:

6.1 Systém zašle na e-mailovou adresu učitele (uživatele) informace o změně údajů.

Výstupní podmínky: 1 Změny údajů učitele (uživatele) byly uloženy do databáze systému.

Alternativní scénáře: 1 ExistujícíEmail

2 ŠpatnýFormátEmailu

3 Storno

Alternativní scénář: EditovatUčitele:ExistujícíEmail

ID: UC011.1

Stručný popis: Systém informuje aktéra, že nově nastavený e-mail je již v databázi systému veden 

u jiného učitele.

Hlavní aktéři: Koordinátor, Učitel

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Aktér změnil e-mail na hodnotu, která je vedena v databázi systému u jiného učitele.

Hlavní scénář: 1 Alternativní scénář začíná krokem 4.2 hlavního scénáře.

2 Systém informuje aktéra, že zadal e-mail, který je již v databázi systému veden 

u jiného učitele. Systém současně zobrazuje volby "pokračovat" a "storno".

Výstupní podmínky: Žádné

Alternativní scénáře: Storno



Alternativní scénář: EditovatUčitele:ŠpatnýFormátEmailu

ID: UC011.2

Stručný popis: Systém informuje aktéra, že zadal e-mail, který je ve špatném formátu.

Hlavní aktéři: Koordinátor, Učitel

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Aktér zadal e-mail ve špatném formátu.

Hlavní scénář: 1 Alternativní scénář začíná krokem 4.2 hlavního scénáře.

2 Systém informuje aktéra, že zadal e-mail, který je ve špatném formátu. Systém 

současně zobrazuje volby "pokračovat" a "storno".

Výstupní podmínky: Žádné

Alternativní scénáře: Storno

Alternativní scénář:

EditovatUčitele:Storno/EditovatUčitele:ExistujícíEmail:Storno/EditovatUčitele:ŠpatnýFormátEmailu:Storno

ID: UC011.3

Stručný popis: Aktér zruší proces změny údajů učitele (uživatele) do databáze systému.

Hlavní aktéři: Koordinátor, Učitel

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Aktér vybral volbu "storno".

Hlavní scénář: 1 Alternativní scénář může začít kdykoliv.

2 Aktér zruší editaci údajů učitele (uživatele).

Výstupní podmínky: 1 Změny údajů učitele (uživatele) nebyly uloženy do databáze systému.

Alternativní scénáře: Žádné

Případ užití: ZaložitVzdělávacíOblast

ID: UC012

Stručný popis: Přidání záznamu typu Vzdělávací oblast do databáze systému.

Hlavní aktéři: Administrátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Parametr systému "fáze" je nastaven na hodnotu 1.

Hlavní scénář: 1 Případ užití začíná, když Administrátor vybere volbu "přidat vzdělávací oblast".

2 Systém požádá Administrátora o vyplnění povinných (název, stav) údajů.

3 Dokud jsou údaje vzdělávací oblasti neplatné:

3.1 Systém požádá Administrátora o vyplnění všech povinných údajů.

4 Systém uloží nový záznam typu Vzdělávací oblast do databáze systému.

Výstupní podmínky: 1 Záznam typu Vzdělávací oblast byl přidán do databáze systému.

Alternativní scénáře: 1 Storno



Alternativní scénář: ZaložitVzdělávacíOblast:Storno

ID: UC012.1

Stručný popis: Administrátor zruší proces uložení záznamu typu Vzdělávací oblast do databáze 

systému.

Hlavní aktéři: Administrátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Administrátor vybral volbu "storno".

Hlavní scénář: 1 Alternativní scénář může začít kdykoliv.

2 Administrátor zruší tvorbu záznamu typu Vzdělávací oblast.

Výstupní podmínky: 1 Záznam typu Vzdělávací oblast nebyl přidán do databáze systému.

Alternativní scénáře: Žádné

Případ užití: ZobrazitVzdělávacíOblasti

ID: UC013

Stručný popis: Systém najde všechny vzdělávací oblasti a zobrazí jejich seznam.

Hlavní aktéři: Administrátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: Žádné

Hlavní scénář: 1 Případ užití začíná, když Administrátor vybere volbu "správa základní struktury 

systému".

2 Systém zobrazí Administrátorovi všechny v databázi systému evidované vzdělávací 

oblasti s volbou "editovat" u každé vzdělávací oblasti.

Výstupní podmínky: Žádné

Alternativní scénáře: Žádné



Případ užití: EditovatVzdělávacíOblast

ID: UC014

Stručný popis: Administrátor změní údaje vybrané vzdělávací oblasti.

Hlavní aktéři: Administrátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Administrátor vybral volbu "editovat".

Hlavní scénář: 1 Zahrnout (ZobrazitVzdělávacíOblasti).

2 Systém zobrazí Administrátorovi údaje o vzdělávací oblasti s možností editace. Když 

je parametr systému "fáze" nastaven na hodnotu 1:

2.1 Systém navíc zobrazí Administrátorovi volbu nastavení hodnoty parametru "stav".

2.2 Systém navíc zobrazí Administrátorovi volbu "nahradit".

3 Když Administrátor vybere volbu "editovat":

3.1 Dokud jsou změny údajů vzdělávací oblasti neplatné:

3.1.1 Systém požádá Administrátora o vyplnění všech povinných údajů.

3.2 Systém uloží změny údajů vzdělávací oblasti do databáze systému.

4 Nebo když Administrátor vybere volbu "nahradit":

4.1 Systém požádá Administrátora o vyplnění povinných (název, stav) údajů.

4.2 Dokud jsou údaje vzdělávací oblasti neplatné:

4.2.1 Systém požádá Administrátora o vyplnění všech povinných údajů.

4.3 Systém uloží nový záznam typu Vzdělávací oblast do databáze systému.

4.4 Systém nastaví parametr editované (původní) vzdělávací oblasti "stav" na hodnotu 

-1.

4.5 Systém přiřadí vytvořené (nové) vzdělávací oblasti prvky struktury (vzdělávací 

obory, vzdělávací obsahy, učiva, testové položky) editované (původní) vzdělávací 

oblasti.

Výstupní podmínky: 1 Změny údajů vzdělávací oblasti byly přidány do databáze systému.

2 Když Administrátor vybere volbu "nahradit":

2.1 Záznam typu Vzdělávací oblast a příslušná přiřazení prvků struktury dané 

vzdělávací oblasti byly přidány do databáze systému.

Alternativní scénáře: 1 Storno

Alternativní scénář: EditovatVzdělávacíOblast:Storno

ID: UC014.1

Stručný popis: Administrátor zruší proces změny údajů vzdělávací oblasti do databáze systému.

Hlavní aktéři: Administrátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Administrátor vybral volbu "storno".

Hlavní scénář: 1 Alternativní scénář může začít kdykoliv.

2 Administrátor zruší editaci údajů vzdělávací oblasti.

Výstupní podmínky: 1 Změny údajů vzdělávací oblasti nebyly přidány do databáze systému.

Alternativní scénáře: Žádné



Případ užití: ZaložitVzdělávacíObor

ID: UC015

Stručný popis: Přidání záznamu typu Vzdělávací obor do databáze systému.

Hlavní aktéři: Administrátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Parametr systému "fáze" je nastaven na hodnotu 1.

2 Administrátor vybral vzdělávací oblast.

3 Administrátor vybral volbu "přidat vzdělávací obor".

Hlavní scénář: 1 Zahrnout (ZobrazitVzdělávacíOblasti).

2 Systém požádá Administrátora o vyplnění povinných (název, stav) údajů.

3 Dokud jsou údaje vzdělávacího oboru neplatné:

3.1 Systém požádá Administrátora o vyplnění všech povinných údajů.

4 Systém uloží nový záznam typu Vzdělávací obor do databáze systému.

Výstupní podmínky: 1 Záznam typu Vzdělávací obor byl přidán do databáze systému.

Alternativní scénáře: 1 Storno

Alternativní scénář: ZaložitVzdělávacíObor:Storno

ID: UC015.1

Stručný popis: Administrátor zruší proces uložení záznamu typu Vzdělávací obor do databáze systému.

Hlavní aktéři: Administrátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Administrátor vybral volbu "storno".

Hlavní scénář: 1 Alternativní scénář může začít kdykoliv.

2 Administrátor zruší tvorbu záznamu typu Vzdělávací obor.

Výstupní podmínky: 1 Záznam typu Vzdělávací obor nebyl přidán do databáze systému.

Alternativní scénáře: Žádné

Případ užití: ZobrazitVzdělávacíObory

ID: UC016

Stručný popis: Systém najde všechny vzdělávací obory a zobrazí jejich seznam.

Hlavní aktéři: Administrátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Administrátor vybral vzdělávací oblast.

Hlavní scénář: 1 Zahrnout (ZobrazitVzdělávacíOblasti).

2 Systém zobrazí Administrátorovi všechny v databázi systému evidované vzdělávací 

obory s volbou "editovat" u každého vzdělávacího oboru.

Výstupní podmínky: Žádné

Alternativní scénáře: Žádné



Případ užití: EditovatVzdělávacíObor

ID: UC017

Stručný popis: Administrátor změní údaje vybraného vzdělávacího oboru.

Hlavní aktéři: Administrátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Administrátor vybral volbu "editovat".

Hlavní scénář: 1 Zahrnout (ZobrazitVzdělávacíObory).

2 Systém zobrazí Administrátorovi údaje o vzdělávacím oboru s možností editace. Když

je parametr systému "fáze" nastaven na hodnotu 1:

2.1 Systém navíc zobrazí Administrátorovi volbu nastavení hodnoty parametru "stav".

2.2 Systém navíc zobrazí Administrátorovi volbu "nahradit".

3 Když Administrátor vybere volbu "editovat":

3.1 Dokud jsou změny údajů vzdělávacího oboru neplatné:

3.1.1 Systém požádá Administrátora o vyplnění všech povinných údajů.

3.2 Systém uloží změny údajů vzdělávacího oboru do databáze systému.

4 Nebo když Administrátor vybere volbu "nahradit":

4.1 Systém požádá Administrátora o vyplnění povinných (název, stav) údajů.

4.2 Dokud jsou údaje vzdělávacího oboru neplatné:

4.2.1 Systém požádá Administrátora o vyplnění všech povinných údajů.

4.3 Systém uloží nový záznam typu Vzdělávací obor do databáze systému.

4.4 Systém nastaví parametr editovaného (původního) vzdělávacího oboru "stav" na 

hodnotu -1.

4.5 Systém přiřadí vytvořenému (novému) vzdělávacímu oboru prvky struktury 

(vzdělávací obsahy, učiva, testové položky) a specifikační tabulku editovaného 

(původního) vzdělávacího oboru.

4.6 Systém vytvoří kopie všech šablon testů splňující všechny uvedené podmínky:

a) Jsou šablonou testu daného vzdělávacího oboru.

b) Mají nastaven parametr "stav" na hodnotu 0 nebo 1.

c) Jsou použity v testu.

Systém nastaví všem kopiím šablon testů údaje vytvořeného (nového) 

vzdělávacího oboru. Systém nastaví všem šablonám testů editovaného (původního)

vzdělávacího oboru parametr "stav" na hodnotu -1.

4.7 Systém nastaví údaje vytvořeného (nového) vzdělávacího oboru všem šablonám 

testů splňující všechny uvedené podmínky:

a) Jsou šablonou testu daného vzdělávacího oboru.

b) Mají nastaven parametr "stav" na hodnotu 0 nebo 1.

c) Nejsou použity v žádném testu.

Výstupní podmínky: 1 Změny údajů vzdělávacího oboru byly přidány do databáze systému.

2 Když Administrátor vybere volbu "nahradit":

2.1 Záznam typu Vzdělávací obor a příslušná přiřazení prvků struktury daného 

vzdělávacího oboru byly přidány do databáze systému.

2.2 Změna použití specifikační tabulky vzdělávacího oboru byla uložena do databáze 

systému.

2.3 Když existují šablony testů editovaného (původního) vzdělávacího oboru:

2.3.1 Změny údajů příslušných šablon testů byly uloženy do databáze systému, 

resp. nové záznamy typu Šablona testu byly přidány do databáze systému.



Alternativní scénáře: 1 Storno

Alternativní scénář: EditovatVzdělávacíObor:Storno

ID: UC017.1

Stručný popis: Administrátor zruší proces změny údajů vzdělávacího oboru do databáze systému.

Hlavní aktéři: Administrátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Administrátor vybral volbu "storno".

Hlavní scénář: 1 Alternativní scénář může začít kdykoliv.

2 Administrátor zruší editaci údajů vzdělávacího oboru.

Výstupní podmínky: 1 Změny údajů vzdělávacího oboru nebyly přidány do databáze systému.

Alternativní scénáře: Žádné

Případ užití: ZaložitVzdělávacíObsah

ID: UC018

Stručný popis: Přidání záznamu typu Vzdělávací obsah do databáze systému.

Hlavní aktéři: Administrátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Parametr systému "fáze" je nastaven na hodnotu 1.

2 Administrátor vybral vzdělávací obor.

3 Administrátor vybral volbu "přidat vzdělávací obsah".

Hlavní scénář: 1 Zahrnout (ZobrazitVzdělávacíObory).

2 Systém požádá Administrátora o vyplnění povinných (název, stav, výstupy) údajů.

3 Dokud jsou údaje vzdělávacího oboru neplatné:

3.1 Systém požádá Administrátora o vyplnění všech povinných údajů.

4 Systém uloží nový záznam typu Vzdělávací obsah do databáze systému.

Výstupní podmínky: 1 Záznam typu Vzdělávací obsah byl přidán do databáze systému.

Alternativní scénáře: 1 Storno



Alternativní scénář: ZaložitVzdělávacíObsah:Storno

ID: UC018.1

Stručný popis: Administrátor zruší proces uložení záznamu typu Vzdělávací obsah do databáze 

systému.

Hlavní aktéři: Administrátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Administrátor vybral volbu "storno".

Hlavní scénář: 1 Alternativní scénář může začít kdykoliv.

2 Administrátor zruší tvorbu záznamu typu Vzdělávací obsah.

Výstupní podmínky: 1 Záznam typu Vzdělávací obsah nebyl přidán do databáze systému.

Alternativní scénáře: Žádné

Případ užití: ZobrazitVzdělávacíObsahy

ID: UC019

Stručný popis: Systém najde všechny vzdělávací obsahy a zobrazí jejich seznam.

Hlavní aktéři: Administrátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Administrátor vybral vzdělávací obor.

Hlavní scénář: 1 Zahrnout (ZobrazitVzdělávacíObory).

2 Systém zobrazí Administrátorovi všechny v databázi systému evidované vzdělávací 

obsahy s volbou "editovat" u každého vzdělávacího obsahu.

Výstupní podmínky: Žádné

Alternativní scénáře: Žádné



Případ užití: EditovatVzdělávacíObsah

ID: UC020

Stručný popis: Administrátor změní údaje vybraného vzdělávacího obsahu.

Hlavní aktéři: Administrátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Administrátor vybral volbu "editovat".

Hlavní scénář: 1 Zahrnout (ZobrazitVzdělávacíObsahy).

2 Systém zobrazí Administrátorovi údaje o vzdělávacím obsahu s možností editace. 

Když je parametr systému "fáze" nastaven na hodnotu 1:

2.1 Systém navíc zobrazí Administrátorovi volbu nastavení hodnoty parametru "stav".

2.2 Systém navíc zobrazí Administrátorovi volbu "nahradit".

3 Když Administrátor vybere volbu "editovat":

3.1 Dokud jsou změny údajů vzdělávacího obsahu neplatné:

3.1.1 Systém požádá Administrátora o vyplnění všech povinných údajů.

3.2 Systém uloží změny údajů vzdělávacího obsahu do databáze systému.

4 Nebo když Administrátor vybere volbu "nahradit":

4.1 Systém požádá Administrátora o vyplnění povinných (název, stav, výstupy) údajů.

4.2 Dokud jsou údaje vzdělávacího obsahu neplatné:

4.2.1 Systém požádá Administrátora o vyplnění všech povinných údajů.

4.3 Systém uloží nový záznam typu Vzdělávací obsah do databáze systému.

4.4 Systém nastaví parametr editovaného (původního) vzdělávacího obsahu "stav" na 

hodnotu -1.

4.5 Systém přiřadí vytvořenému (novému) vzdělávacímu obsahu prvky struktury 

(učiva, testové položky) a hodnoty ve specifikační tabulce editovaného 

(původního) vzdělávacího obsahu.

4.6 Systém vytvoří kopie všech šablon testů splňující všechny uvedené podmínky:

a) Obsahují editovaný (původní) vzdělávací obsah.

b) Mají nastaven parametr "stav" na hodnotu 0 nebo 1.

c) Jsou použity v testu.

Systém nastaví všem kopiím šablon testů údaje vytvořeného (nového) 

vzdělávacího obsahu. Systém nastaví všem šablonám testů obsahující editovaný 

(původní) vzdělávací obsah parametr "stav" na hodnotu -1.

4.7 Systém nastaví údaje vytvořeného (nového) vzdělávacího obsahu všem šablonám 

testů splňující všechny uvedené podmínky:

a) Obsahují editovaný (původní) vzdělávací obsah.

b) Mají nastaven parametr "stav" na hodnotu 0 nebo 1.

c) Nejsou použity v žádném testu.

Výstupní podmínky: 1 Změny údajů vzdělávacího obsahu byly přidány do databáze systému.

2 Když Administrátor vybere volbu "nahradit":

2.1 Záznam typu Vzdělávací obsah a příslušná přiřazení prvků struktury daného 

vzdělávacího obsahu byly přidány do databáze systému.

2.2 Změna hodnot ve specifikační tabulce u daného vzdělávacího obsahu byla uložena

do databáze systému.

2.3 Když existují šablony testů obsahující editovaný (původní) vzdělávací obsah:

2.3.1 Změny údajů příslušných šablon testů byly uloženy do databáze systému, 

resp. nové záznamy typu Šablona testu byly přidány do databáze systému.



Alternativní scénáře: 1 Storno

Alternativní scénář: EditovatVzdělávacíObsah:Storno

ID: UC020.1

Stručný popis: Administrátor zruší proces změny údajů vzdělávacího obsahu do databáze systému.

Hlavní aktéři: Administrátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Administrátor vybral volbu "storno".

Hlavní scénář: 1 Alternativní scénář může začít kdykoliv.

2 Administrátor zruší editaci údajů vzdělávacího obsahu.

Výstupní podmínky: 1 Změny údajů vzdělávacího obsahu nebyly přidány do databáze systému.

Alternativní scénáře: Žádné

Případ užití: ZaložitUčivo

ID: UC021

Stručný popis: Přidání záznamu typu Učivo do databáze systému.

Hlavní aktéři: Administrátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Parametr systému "fáze" je nastaven na hodnotu 1.

2 Administrátor vybral vzdělávací obsah.

3 Administrátor vybral volbu "přidat učivo".

Hlavní scénář: 1 Zahrnout (ZobrazitVzdělávacíObsahy).

2 Systém požádá Administrátora o vyplnění povinných (název, stav) údajů.

3 Dokud jsou údaje učiva neplatné:

3.1 Systém požádá Administrátora o vyplnění všech povinných údajů.

4 Systém uloží nový záznam typu Učivo do databáze systému.

Výstupní podmínky: 1 Záznam typu Učivo byl přidán do databáze systému.

Alternativní scénáře: 1 Storno



Alternativní scénář: ZaložitUčivo:Storno

ID: UC021.1

Stručný popis: Administrátor zruší proces uložení záznamu typu Učivo do databáze systému.

Hlavní aktéři: Administrátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Administrátor vybral volbu "storno".

Hlavní scénář: 1 Alternativní scénář může začít kdykoliv.

2 Administrátor zruší tvorbu záznamu typu Učivo.

Výstupní podmínky: 1 Záznam typu Učivo nebyl přidán do databáze systému.

Alternativní scénáře: Žádné

Případ užití: ZobrazitUčiva

ID: UC022

Stručný popis: Systém najde všechna učiva a zobrazí jejich seznam.

Hlavní aktéři: Administrátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Administrátor vybral vzdělávací obsah.

Hlavní scénář: 1 Zahrnout (ZobrazitVzdělávacíObsahy).

2 Systém zobrazí Administrátorovi všechny v databázi systému evidovaná učiva 

s volbou "editovat" u každého učiva.

Výstupní podmínky: Žádné

Alternativní scénáře: Žádné



Případ užití: EditovatUčivo

ID: UC023

Stručný popis: Administrátor změní údaje vybraného učiva.

Hlavní aktéři: Administrátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Administrátor vybral volbu "editovat".

Hlavní scénář: 1 Zahrnout (ZobrazitUčiva).

2 Systém zobrazí Administrátorovi údaje o učivu s možností editace. Když je parametr 

systému "fáze" nastaven na hodnotu 1:

2.1 Systém navíc zobrazí Administrátorovi volbu nastavení hodnoty parametru "stav".

2.2 Systém navíc zobrazí Administrátorovi volbu "nahradit".

3 Když Administrátor vybere volbu "editovat":

3.1 Dokud jsou změny údajů učiva neplatné:

3.1.1 Systém požádá Administrátora o vyplnění všech povinných údajů.

3.2 Systém uloží změny údajů učiva do databáze systému.

4 Nebo když Administrátor vybere volbu "nahradit":

4.1 Systém požádá Administrátora o vyplnění povinných (název, stav) údajů.

4.2 Dokud jsou údaje učiva neplatné:

4.2.1 Systém požádá Administrátora o vyplnění všech povinných údajů.

4.3 Systém uloží nový záznam typu Učivo do databáze systému.

4.4 Systém nastaví parametr editovaného (původního) učiva "stav" na hodnotu -1.

4.5 Systém přiřadí vytvořenému (novému) učivu prvky struktury (testové položky) 

editovaného (původního) učiva.

4.6 Systém vytvoří kopie všech šablon testů splňující všechny uvedené podmínky:

a) Obsahují editované (původní) učivo.

b) Mají nastaven parametr "stav" na hodnotu 0 nebo 1.

c) Jsou použity v testu.

Systém nastaví všem kopiím šablon testů údaje vytvořeného (nového) učiva. 

Systém nastaví všem šablonám testů obsahující editované (původní) učivo 

parametr "stav" na hodnotu -1.

4.7 Systém nastaví údaje vytvořeného (nového) učiva všem šablonám testů splňující 

všechny uvedené podmínky:

a) Obsahují editované (původní) učivo.

b) Mají nastaven parametr "stav" na hodnotu 0 nebo 1.

c) Nejsou použity v žádném testu.

Výstupní podmínky: 1 Změny údajů učiva byly přidány do databáze systému.

2 Když Administrátor vybere volbu "nahradit":

2.1 Záznam typu Učivo a příslušná přiřazení prvků struktury daného učiva byly 

přidány do databáze systému.

2.2 Když existují šablony testů obsahující editované (původní) učivo:

2.2.1 Změny údajů příslušných šablon testů byly uloženy do databáze systému, 

resp. nové záznamy typu Šablona testu byly přidány do databáze systému.

Alternativní scénáře: 1 Storno



Alternativní scénář: EditovatUčivo:Storno

ID: UC023.1

Stručný popis: Administrátor zruší proces změny údajů učiva do databáze systému.

Hlavní aktéři: Administrátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Administrátor vybral volbu "storno".

Hlavní scénář: 1 Alternativní scénář může začít kdykoliv.

2 Administrátor zruší editaci údajů učiva.

Výstupní podmínky: 1 Změny údajů učiva nebyly přidány do databáze systému.

Alternativní scénáře: Žádné

Případ užití: SpravovatSpecifikačníTabulku

ID: UC024

Stručný popis: Administrátor změní údaje specifikační tabulky daného vzdělávacího oboru v databázi 

systému.

Hlavní aktéři: Administrátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Parametr systému "fáze" je nastaven na hodnotu 2.

2 Administrátor vybral vzdělávací obor.

3 Administrátor vybral volbu "spravovat specifikační tabulku".

Hlavní scénář: 1 Zahrnout (ZobrazitVzdělávacíObory).

2 Systém zobrazí Administrátorovi specifikační tabulku (pole řádků obsahuje úrovně 

osvojení poznatků a pole sloupců obsahuje vzdělávací obsahy, které mají parametr 

"stav" nastaven na hodnotu 1) s možností editace.

3 Administrátor změní hodnoty v poli buněk specifikační tabulky.

4 Dokud jsou údaje specifikační tabulky neplatné:

4.1 Systém požádá Administrátora o vyplnění všech povinných údajů.

5 Systém uloží změny údajů specifikační tabulky do databáze systému.

Výstupní podmínky: 1 Změny údajů specifikační tabulky byly přidány do databáze systému.

Alternativní scénáře: Storno



Alternativní scénář: SpravovatSpecifikačníTabulku:Storno

ID: UC024.1

Stručný popis: Administrátor zruší proces změny údajů specifikační tabulky do databáze systému.

Hlavní aktéři: Administrátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Administrátor vybral volbu "storno".

Hlavní scénář: 1 Alternativní scénář může začít kdykoliv.

2 Administrátor zruší editaci údajů specifikační tabulky.

Výstupní podmínky: 1 Změny údajů specifikační tabulky nebyly uloženy do databáze systému.

Alternativní scénáře: Žádné



Případ užití: ZaložitTestovouPoložku

ID: UC025

Stručný popis: Přidání záznamu typu Testová položka do databáze systému.

Hlavní aktéři: Garant

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Parametr systému "fáze" je nastaven na hodnotu 3.

2 Parametr Garanta "stav" je nastaven na hodnotu 1.

Hlavní scénář: 1 Případ užití začíná, když Garant vybere volbu "přidat testovou položku".

2 Systém požádá Garanta o výběr Vzdělávacího oboru.

3 Garant vybere z nabídky Vzdělávacích oborů (systém zobrazí pouze ty, které mají 

nastavený parametr "stav" na hodnotu 1 a jsou přidruženy ke Garantovi).

4 Systém požádá Garanta o výběr Vzdělávacího obsahu.

5 Garant vybere z nabídky Vzdělávacích obsahů (systém zobrazí pouze ty, které mají 

nastavený parametr "stav" na hodnotu 1).

6 Systém požádá Garanta o výběr Učiva.

7 Garant vybere z nabídky Učiv (systém zobrazí pouze ta, která mají nastavený 

parametr "stav" na hodnotu 1).

8 Systém požádá Garanta o výběr skupiny testových úloh.

9 Garant vybere z nabídky skupin testových úloh.

10 Systém požádá Garanta o výběr typu uzavřené úlohy.

11 Garant vybere z nabídky typů uzavřených úloh.

12 Systém požádá Garanta o vyplnění povinných (instrukce, výchozí text, kmen, 

celkový skór, časová náročnost, pojmy, stav) a nepovinných (poznámka) údajů.

13 Dokud jsou údaje testové položky neplatné:

13.1 Systém požádá Garanta o vyplnění všech povinných údajů.

14 Když je typ uzavřené úlohy nastaven na dichotomickou úlohu:

14.1 Systém požádá Garanta o vyplnění povinných (text, distraktor/správné řešení) 

údajů alternativ testové položky.

15 Nebo když je typ uzavřené úlohy nastaven na úlohu s výběrem z více odpovědí:

15.1 Systém požádá Garanta, aby určil počet alternativ.

15.2 Garant vybere počet alternativ z nabídky.

15.3 Systém požádá Garanta o vyplnění povinných údajů alternativ testové položky 

(text, distraktor/správné řešení).

16 Nebo když je typ uzavřené úlohy nastaven na přiřazovací úlohy:

16.1 Systém požádá Garanta o určení počtu objektů prvního seznamu.

16.2 Garant vybere počet objektů prvního seznamu z nabídky.

16.3 Systém požádá Garanta o určení počtu objektů druhého seznamu.

16.4 Garant vybere počet objektů druhého seznamu z nabídky.

16.5 Systém požádá Garanta o vyplnění povinných (text, přiřazení) údajů dvojic 

objektů testové položky.

17 Nebo když je typ uzavřené úlohy nastaven na uspořádací úlohy:

17.1 Systém požádá Garanta o určení počtu alternativ.

17.2 Garant vybere počet alternativ z nabídky.

17.3 Systém požádá Garanta o vyplnění povinných (text) údajů alternativ testové 

položky.

18 Dokud jsou údaje testové položky neplatné:



18.1 Systém požádá Garanta o vyplnění všech povinných údajů alternativ.

19 Když je typ uzavřené úlohy nastaven na úlohu s výběrem z více odpovědí nebo na 

přiřazovací úlohy:

19.1 Systém požádá Garanta o přiřazení bodů k jednotlivým počtům klíčových 

odpovědí.

19.2 Garant přiřadí body k jednotlivým počtům klíčových odpovědí.

20 Systém uloží nový záznam typu Testová položka do databáze systému.

Výstupní podmínky: 1 Záznam typu Testová položka byl vložen do databáze systému.

Alternativní scénáře: Storno

AlternativníScénář: ZaložitTestovouPoložku:Storno

ID: UC025.1

Stručný popis: Garant zruší proces uložení záznamu typu Testová položka do databáze systému.

Hlavní aktéři: Garant

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Garant vybral volbu "storno".

Hlavní scénář: 1 Alternativní scénář může začít kdykoliv.

2 Garant zruší tvorbu záznamu typu Testová položka.

Výstupní podmínky: 1 Záznam typu Testová položka nebyl vložen do databáze systému.

Alternativní scénáře: Žádné



Případ užití: ZobrazitTestovéPoložky

ID: UC026

Stručný popis: Systém najde testové položky podle podmínek zadaných aktérem a zobrazí jejich 

seznam.

Hlavní aktéři: Garant

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Parametr systému "fáze" je nastaven na hodnotu 3.

2 Parametr Garanta "stav" je nastaven na hodnotu 1.

Hlavní scénář: 1 Případ užití začíná, když Garant vybere volbu "zobrazit testové položky".

2 Systém požádá Garanta o vyhledávací podmínky.

3 Garant zadá požadovaná kritéria (vzdělávací obor přidružený ke Garantovi, 

vzdělávací obsah, učivo).

4 Systém vyhledá testové položky odpovídající zadaným podmínkám.

5 Když systém najde odpovídající testové položky, pak:

5.1 Systém zobrazí Garantovi volbu "editovat" u každé testové položky.

6 Nebo:

6.1 Systém sdělí Garantovi, že zadaným podmínkám neodpovídá žádná testová 

položka.

6.2 Systém nabídne Garantovi volbu "nové hledání".

Výstupní podmínky: Žádné

Alternativní scénáře: Žádné



Případ užití: EditovatTestovouPoložku

ID: UC027

Stručný popis: Garant změní údaje vybrané testové položky.

Hlavní aktéři: Garant

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Parametr systému "fáze" je nastaven na hodnotu 3.

2 Parametr Garanta "stav" je nastaven na hodnotu 1.

3 Garant vybral volbu "editovat".

Hlavní scénář: 1 Zahrnout (ZobrazitTestovéPoložky).

2 Když není testová položka použita v žádném testu:

2.1 Když není testová položka použita v žádné šabloně testu:

2.1.1 Systém zobrazí Garantovi údaje o testové položce s možností editace 

(skupina testových úloh, instrukce, výchozí text, kmen, celkový skór, časová 

náročnost, pojmy, stav, poznámka) včetně voleb daného typu uzavřené úlohy.

2.2 Nebo:

2.2.1 Systém zobrazí Garantovi údaje o testové položce s možností editace 

(instrukce, výchozí text, kmen, celkový skór, pojmy, stav, poznámka) včetně 

voleb daného typu uzavřené úlohy.

2.3 Garant změní údaje o testové položce.

2.4 Dokud jsou změny údajů garanta neplatné:

2.4.1 Systém požádá aktéra o vyplnění všech povinných údajů.

3 Nebo:

3.1 Systém zobrazí Garantovi údaje o testové položce s možností editace (nedostatek, 

stav) včetně voleb daného typu uzavřené úlohy.

3.2 Garant změní údaje o testové položce.

3.3 Když je parametr testové položky "stav" nastaven na hodnotu -1:

3.3.1 Systém nastaví všem šablonám testů obsahující editovanou testovou položku 

stav na hodnotu -1.

4 Systém uloží změny údajů testové položky do databáze systému.

Výstupní podmínky: 1 Změny údajů testové položky byly uloženy do databáze systému.

Alternativní scénáře: 1 Storno

AlternativníScénář: EditovatTestovouPoložku:Storno

ID: UC027.1

Stručný popis: Garant zruší proces změny údajů testové položky do databáze systému.

Hlavní aktéři: Garant

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Garant vybral volbu "storno".

Hlavní scénář: 1 Alternativní scénář může začít kdykoliv.

2 Garant zruší editaci údajů testové položky.

Výstupní podmínky: 1 Změny údajů testové položky nebyly uloženy do databáze systému.

Alternativní scénáře: Žádné



Případ užití: ZaložitŠablonuTestu

ID: UC028

Stručný popis: Přidání záznamu typu Šablona testu do databáze systému.

Hlavní aktéři: Garant, Učitel

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Když je přihlášen Garant:

1.1 Parametr systému "fáze" je nastaven na hodnotu 3.

Nebo když je přihlášen Učitel:

1.2 Parametr systému "fáze" je nastaven na hodnotu 4.

2 Když je přihlášen Garant:

2.1 Parametr Garanta "stav" je nastaven na hodnotu 1.

Nebo když je přihlášen Učitel:

2.2 Parametr Učitele "stav" je nastaven na hodnotu 1.

Hlavní scénář: 1 Případ užití začíná, když aktér vybere volbu "přidat šablonu testu".

2 Systém požádá aktéra o výběr Vzdělávacího oboru.

3 Aktér vybere z nabídky Vzdělávacích oborů (systém zobrazí pouze ty, které mají 

nastavený parametr "stav" na hodnotu 1 a jsou přidruženy k aktérovi).

4 Systém požádá aktéra o výběr časové verze (45/90 minut) testu.

5 Aktér vybere z nabídky časových verzí testu.

6 Systém požádá aktéra o vyplnění všech povinných (název, stav) a nepovinných 

(popis) údajů.

7 Dokud jsou údaje šablony testu neplatné:

7.1 Systém požádá aktéra o vyplnění všech povinných údajů.

8 Systém seznámí aktéra se specifikační tabulkou (pole řádků obsahuje úrovně osvojení 

poznatků a pole sloupců obsahuje vzdělávací obsahy, které mají parametr "stav" 

nastaven na hodnotu 1) pro daný Vzdělávací obor.

9 Aktér zvolí možnost "pokračovat".

10 Dokud nejsou vybrány testové položky (systém zobrazí pouze ty, které mají 

nastavený parametr "stav" na hodnotu 1) v počtu odpovídající počtu ve specifikační 

tabulce:

10.1 Systém požádá aktéra o výběr Učiva daného Vzdělávacího obsahu.

10.2 Aktér vybere z nabídky Učiv (systém zobrazí pouze ta, která mají nastavený 

parametr "stav" na hodnotu 1) seřazeného dle příznaku priority.

10.3 Systém požádá aktéra o výběr testové položky dané úrovně osvojení poznatků.

10.4 Aktér vybere z nabídky testových položek barevně zvýrazněných dle duplicity 

(0 – zelená, 1 – oranžová, 2 – červená a 3 – šedá bez možnosti výběru) pojmů 

(metadata testové položky) s testovými položkami, které jsou do šablony testu již 

přidány.

10.5 Systém zobrazí aktérovi detail testové položky s volbami "zpět" a "přidat do 

šablony testu".

11 Systém zobrazí aktérovi seznam vybraných testových položek s volbou "nahradit" 

u každé testové položky a navíc s volbou "smazat" u testových položek, které byly 

přidány nad rámec počtu specifikační tabulky.

12 Když je suma časových dotací všech vybraných testových položek vyšší než časová 

dotace šablony testu (35/80 minut pro 45/90minutovou variantu):

12.1 Upozorní systém aktéra.



13 Nebo když je suma časových dotací všech vybraných testových položek nižší než 

časová dotace šablony testu (35/80 minut pro 45/90minutovou variantu):

13.1 Systém zobrazí aktérovi volbu "přidat další testovou položku" a volbu 

"dokončit".

13.2 Když aktér vybere volbu "přidat další testovou položku":

13.2.1 Systém požádá Garanta o výběr Vzdělávacího obsahu .

13.2.2 Garant vybere z nabídky Vzdělávacích obsahů (systém zobrazí pouze ty, 

které mají nastavený parametr "stav" na hodnotu 1).

13.2.3 Systém se vrátí do kroku 10.1.

13.3 Nebo:

13.3.1 Systém zobrazí aktérovi volbu "dokončit".

14 Když aktér vybere volbu "nahradit":

14.1 Systém danou testovou položku odebere ze šablony testu.

14.2 Systém se vrátí do kroku 10.

15 Nebo když aktér vybere volbu "dokončit":

15.1 Systém uloží nový záznam typu Šablona testu do databáze systému.

Výstupní podmínky: 1 Záznam typu Šablona testu byl přidán do databáze systému.

Alternativní scénáře: 1 Storno

AlternativníScénář: ZaložitŠablonuTestu:Storno

ID: UC028.1

Stručný popis: Aktér zruší proces uložení záznamu typu Šablona testu do databáze systému.

Hlavní aktéři: Garant, Učitel

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Aktér vybral volbu "storno".

Hlavní scénář: 1 Alternativní scénář může začít kdykoliv.

2 Aktér zruší tvorbu záznamu typu Šablona testu.

Výstupní podmínky: 1 Záznam typu Šablona testu nebyl přidán do databáze systému.

Alternativní scénáře: Žádné



Případ užití: ZobrazitŠablonyTestů

ID: UC029

Stručný popis: Systém najde šablony testů podle podmínek zadaných aktérem a zobrazí jejich seznam.

Hlavní aktéři: Garant, Učitel

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Když je přihlášen Garant:

1.1 Parametr systému "fáze" je nastaven na hodnotu 3.

Nebo když je přihlášen Učitel:

1.2 Parametr systému "fáze" je nastaven na hodnotu 4.

2 Když je přihlášen Garant:

2.1 Parametr Garanta "stav" je nastaven na hodnotu 1.

Nebo když je přihlášen Učitel:

2.2 Parametr Učitele "stav" je nastaven na hodnotu 1.

Hlavní scénář: 1 Případ užití začíná, když aktér vybere volbu "zobrazit šablony testů".

2 Systém požádá aktéra o vyhledávací podmínky.

3 Aktér zadá požadovaná kritéria (vzdělávací obor přidružený k aktérovi).

4 Systém vyhledá šablony testů odpovídající zadaným podmínkám a vytvořené daným 

aktérem.

5 Když systém najde odpovídající šablony testů, pak:

5.1 Systém zobrazí aktérovi volbu "editovat" u každé šablony testu.

6 Nebo:

6.1 Systém sdělí aktérovi, že zadaným podmínkám neodpovídá žádná šablona testu.

6.2 Systém nabídne aktérovi volbu "nové hledání".

Výstupní podmínky: Žádné

Alternativní scénáře: Žádné



Případ užití: EditovatŠablonuTestu

ID: UC030

Stručný popis: Aktér změní údaje vybrané šablony testu.

Hlavní aktéři: Garant, Učitel

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Když je přihlášen Garant:

1.1 Parametr systému "fáze" je nastaven na hodnotu 3.

Nebo když je přihlášen Učitel:

1.2 Parametr systému "fáze" je nastaven na hodnotu 4.

2 Když je přihlášen Garant:

2.1 Parametr Garanta "stav" je nastaven na hodnotu 1.

Nebo když je přihlášen Učitel:

2.2 Parametr Učitele "stav" je nastaven na hodnotu 1.

3 Aktér vybral volbu "editovat".

Hlavní scénář: 1 Zahrnout (ZobrazitŠablonyTestů).

2 Když nebyla šablona testu doposud použita:

2.1 Systém zobrazí aktérovi údaje o šabloně testu (název, popis, stav) s možností 

editace.

2.2 Aktér změní údaje o šabloně testu.

2.3 Dokud jsou změny údajů aktéra neplatné:

2.3.1 Systém požádá aktéra o vyplnění všech povinných údajů.

2.4 Systém seznámí aktéra se specifikační tabulkou (pole řádků obsahuje úrovně 

osvojení poznatků a pole sloupců obsahuje vzdělávací obsahy, které mají parametr 

"stav" nastaven na hodnotu 1) pro daný Vzdělávací obor.

2.5 Aktér zvolí možnost "pokračovat".

2.6 Dokud nejsou vybrány testové položky v počtu odpovídající počtu ve specifikační 

tabulce:

2.6.1 Systém požádá aktéra o výběr Učiva daného Vzdělávacího obsahu.

2.6.2 Aktér vybere z nabídky Učiv (systém zobrazí pouze ta, která mají nastavený 

parametr "stav" na hodnotu 1) seřazeného dle příznaku priority.

2.6.3 Systém požádá aktéra o výběr testové položky dané úrovně osvojení 

poznatků.

2.6.4 Aktér vybere z nabídky testových položek (systém zobrazí pouze ty, které 

mají nastavený parametr "stav" na hodnotu 1) barevně zvýrazněných dle 

duplicity (0 – zelená, 1 – oranžová, 2 – červená a 3 – šedá bez možnosti 

výběru) pojmů (metadata testové položky) s testovými položkami, které jsou 

do šablony testu již přidány.

2.6.5 Systém zobrazí aktérovi detail testové položky s volbami "zpět" a "přidat do 

šablony testu".

2.7 Systém zobrazí aktérovi seznam vybraných testových položek s volbou "nahradit" 

u každé testové položky a navíc s volbou "smazat" u testových položek, které byly 

přidány nad rámec počtu specifikační tabulky.

2.8 Když je suma časových dotací všech vybraných testových položek vyšší než 

časová dotace šablony testu (35/80 minut pro 45/90minutovou variantu):

2.8.1 Upozorní systém aktéra.

2.9 Nebo když je suma časových dotací všech vybraných testových položek nižší než 



časová dotace šablony testu (35/80 minut pro 45/90minutovou variantu):

2.9.1 Systém zobrazí aktérovi volbu "přidat další testovou položku" a volbu 

"dokončit".

2.9.2 Když aktér vybere volbu "přidat další testovou položku":

2.9.2.1 Systém požádá Garanta o výběr Vzdělávacího obsahu.

2.9.2.2 Garant vybere z nabídky Vzdělávacích obsahů (systém zobrazí pouze 

ty, které mají nastavený parametr "stav" na hodnotu 1).

2.9.2.3 Systém se vrátí do kroku 2.6.1.

2.10 Nebo:

2.10.1 Systém zobrazí aktérovi volbu "dokončit".

2.11 Když aktér vybere volbu "nahradit":

2.11.1 Systém danou testovou položku odebere ze šablony testu.

2.11.2 Systém se vrátí do kroku 2.6.

2.12 Systém uloží změny údajů šablony testu do databáze systému.

3 Nebo:

3.1 Systém informuje Učitele, že použitou šablonu testu nelze editovat.

3.2 Systém zobrazí Učiteli seznam všech testů, ve kterých je šablona testu použita.

Výstupní podmínky: 1 Když nebyla šablona testu doposud použita:

1.1 Změny údajů šablony testu byly uloženy do databáze systému.

Alternativní scénáře: 1 Storno

AlternativníScénář: EditovatŠablonuTestu:Storno

ID: UC030.1

Stručný popis: Aktér zruší proces změny údajů šablony testu do databáze systému.

Hlavní aktéři: Garant, Učitel

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Aktér vybral volbu "storno".

Hlavní scénář: 1 Alternativní scénář může začít kdykoliv.

2 Aktér zruší editaci údajů šablony testu.

Výstupní podmínky: 1 Změny údajů šablony testu nebyly uloženy do databáze systému.

Alternativní scénáře: Žádné



Případ užití: ZaložitTest

ID: UC031

Stručný popis: Přidání záznamu typu Test do databáze systému.

Hlavní aktéři: Učitel

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Parametr systému "fáze" je nastaven na hodnotu 4.

2 Parametr Učitele "stav" je nastaven na hodnotu 1.

Hlavní scénář: 1 Případ užití začíná, když Učitel vybere volbu "přidat test".

2 Systém požádá Učitele o výběr Vzdělávacího oboru.

3 Učitel vybere z nabídky Vzdělávacích oborů (systém zobrazí pouze ty, které mají 

nastavený parametr "stav" na hodnotu 1 a jsou přidruženy k Učiteli).

4 Systém požádá Učitele o výběr varianty sestavení testu (garantovaný, generovaný 

a vlastní, když byla pro daný Vzdělávací obor šablona testu Učitelem vytvořena).

5 Učitel vybere z nabídky variant sestavení testu.

6 Když Učitel vybral garantovaný nebo vlastní test:

6.1 Systém zobrazí seznam šablon testů (systém zobrazí pouze ty, které mají 

nastavený parametr "stav" na hodnotu 1) odpovídající zvolené variantě sestavení 

testu s volbami "procházet" a "vybrat".

6.2 Když Učitel vybere volbu "procházet":

6.2.1 Systém použije případ užití ProcházetPoložkyTestu.

6.3 Učitel vybere z nabídky šablon testů.

7 Systém požádá Učitele o vyplnění všech povinných (název, začátek, konec, heslo) 

a nepovinných (popis) údajů.

8 Dokud jsou údaje Učitele neplatné:

8.1 Systém požádá Učitele o vyplnění všech povinných údajů.

9 Když Učitel vybral volbu "generovaný test":

9.1 Systém uloží nový záznam typu Šablona testu do databáze systému a nastaví 

parametr šablony testu "stav" na hodnotu -1.

10 Systém uloží nový záznam typu Test do databáze systému a automaticky vygeneruje 

unikátní identifikátor testu, který Učiteli zobrazí.

11 Systém odešle na e-mail Učitele zprávu s vygenerovaným identifikátorem a se 

zadaným heslem.

Výstupní podmínky: 1 Záznam typu Test byl přidán do databáze systému.

2 Když Učitel vybral volbu "generovaný test":

2.1 Záznam typu Šablona testu byl přidán do databáze systému.

Alternativní scénáře: 1 Storno



AlternativníScénář: ZaložitTest:Storno

ID: UC031.1

Stručný popis: Učitel zruší proces uložení záznamu typu Test do databáze systému.

Hlavní aktéři: Učitel

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Učitel vybral volbu "storno".

Hlavní scénář: 1 Alternativní scénář může začít kdykoliv.

2 Učitel zruší tvorbu záznamu typu Test.

Výstupní podmínky: 1 Záznam typu Test nebyl přidán do databáze systému.

Alternativní scénáře: Žádné

Případ užití: ZobrazitTesty

ID: UC032

Stručný popis: Systém najde testy podle podmínek zadaných Učitelem a zobrazí jejich seznam.

Hlavní aktéři: Učitel

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: Žádné

Hlavní scénář: 1 Případ užití začíná, když Učitel vybere volbu "zobrazit testy".

2 Systém požádá Učitele o vyhledávací podmínky.

3 Učitel zadá požadovaná kritéria (vzdělávací obor přidružený k Učiteli).

4 Systém vyhledá testy Učitele odpovídající zadaným podmínkám.

5 Když systém najde odpovídající testy, pak:

5.1 Systém zobrazí Učiteli volby "editovat" a "zobrazit výsledky" u každého testu.

6 Nebo:

6.1 Systém sdělí Učiteli, že zadaným podmínkám neodpovídá žádný test.

6.2 Systém nabídne Učiteli volbu "nové hledání".

Výstupní podmínky: Žádné

Alternativní scénáře: Žádné



Případ užití: EditovatTest

ID: UC033

Stručný popis: Učitel změní údaje vybraného testu.

Hlavní aktéři: Učitel

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Parametr Učitele "stav" je nastaven na hodnotu 1.

2 Učitel vybral volbu "editovat".

Hlavní scénář: 1 Zahrnout (ZobrazitTesty).

2 Systém zobrazí Učiteli údaje o testu s možností editace.

3 Učitel změní údaje o testu.

4 Dokud jsou změny údajů Učitele neplatné:

4.1 Systém požádá Učitele o vyplnění všech povinných údajů.

5 Systém uloží změny údajů testu do databáze systému.

Výstupní podmínky: 1 Změny údajů testu byly uloženy do databáze systému.

Alternativní scénáře: 1 Storno

AlternativníScénář: EditovatTest:Storno

ID: UC033.1

Stručný popis: Učitel zruší proces změny údajů testu do databáze systému.

Hlavní aktéři: Učitel

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Učitel vybral volbu "storno".

Hlavní scénář: 1 Alternativní scénář může začít kdykoliv.

2 Učitel zruší editaci údajů testu.

Výstupní podmínky: 1 Změny údajů testu nebyly uloženy do databáze systému.

Alternativní scénáře: Žádné



Případ užití: VyplnitTest

ID: UC034

Stručný popis: Žák vyplní test.

Hlavní aktéři: Žák

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Parametr systému "fáze" je nastaven na hodnotu 5.

2 Aktér vybral volbu "vyplnit test".

3 Aktér zadal unikátní identifikátor testu a heslo získané od Učitele.

Hlavní scénář: 1 Případ užití začíná, když systém zobrazuje základní informace o testu a kontroluje 

časové možnosti pro vyplnění testu.

2 Systém požádá Žáka o vyplnění e-mailu.

3 Žák zadá e-mailovou adresu.

4 Systém zkontroluje e-mailovou adresu.

5 Když je e-mailová adresa v databázi systému již vedena:

5.1 Systém vyplní jméno a příjmení žáka.

6 Nebo:

6.1 Systém požádá Žáka o vyplnění povinných (jméno, příjmení) údajů.

6.2 Dokud jsou údaje Žáka neplatné:

6.2.1 Systém požádá Žáka o vyplnění všech povinných údajů.

7 Systém použije případ užití ProcházetPoložkyTestu.

8 Žák vybere volbu "dokončit".

9 Systém zkontroluje odpovědi Žáka na testové položky.

10 Systém uloží nové záznamy typu Uživatel a Žák a odpovědi do databáze systému.

11 Systém odešle na e-mail Žáka zprávu s unikátním identifikátorem testu a s unikátním

heslem vygenerovaným systémem.

12 Systém zobrazí Žákovi výsledek testu s volbou "procházet test".

Výstupní podmínky: 1 Záznamy typu Uživatel a Žák a odpovědi byly uloženy do databáze systému.

Alternativní scénáře: 1 UzamknutíTestu

2 OpětovnéVyplnění

3 NevyplněnéOdpovědi

4 ŠpatnýFormátEmailu

5 ZbývajícíČas

6 KonecČasovéMíry



Alternativní scénář: VyplnitTest:UzamknutíTestu

ID: UC034.1

Stručný popis: Systém informuje Žáka, že test již nelze vyplnit.

Hlavní aktéři: Žák

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Systém vyhodnotil, že nezbývá dostatek času na vyplnění testu, nebo je test uzamknut.

Hlavní scénář: 1 Alternativní scénář začíná krokem 1 hlavního scénáře.

2 Když nezbývá dostatek času na vyplnění testu:

2.1 Systém informuje Žáka, že je vyplnění testu z nedostatku času uzamknuto.

3 Nebo:

3.1 Systém informuje Žáka, že je vyplnění testu uzamknuto.

4 Systém ukončuje vyplňování testu.

Výstupní podmínky: Žádné

Alternativní scénáře: Žádné

Alternativní scénář: VyplnitTest:OpětovnéVyplnění

ID: UC034.2

Stručný popis: Systém informuje Žáka, že zadal e-mail, který byl již pro vyplnění testu použit.

Hlavní aktéři: Žák

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Žák zadal e-mail, který byl pro vyplnění testu již použit.

Hlavní scénář: 1 Alternativní scénář začíná krokem 4 hlavního scénáře.

2 Systém informuje Žáka, že zadal e-mail, který byl již pro vyplnění testu použit. 

Systém současně zobrazuje volbu "pokračovat".

Výstupní podmínky: Žádné

Alternativní scénáře: Žádné

Alternativní scénář: VyplnitTest:NevyplněnéOdpovědi

ID: UC034.3

Stručný popis: Systém informuje Žáka, že nevyplnil všechny odpovědi testových položek.

Hlavní aktéři: Žák

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Žák nevyplnil všechny odpovědi testových položek.

Hlavní scénář: 1 Alternativní scénář začíná krokem 9 hlavního scénáře.

2 Systém informuje Žáka, že nevyplnil všechny odpovědi testových položek. Systém 

současně zobrazuje volby "pokračovat v testu" a "dokončit test".

Výstupní podmínky: Žádné

Alternativní scénáře: Žádné



Alternativní scénář: VyplnitTest:ŠpatnýFormátEmailu

ID: UC0034.4

Stručný popis: Systém informuje Žáka, že zadal e-mail, který je ve špatném formátu.

Hlavní aktéři: Žák

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Žák zadal e-mail ve špatném formátu.

Hlavní scénář: 1 Alternativní scénář začíná krokem 4 hlavního scénáře.

2 Systém informuje Žáka, že zadal e-mail, který je ve špatném formátu. Systém 

současně zobrazuje volbu "pokračovat".

Výstupní podmínky: Žádné

Alternativní scénáře: Žádné

AlternativníScénář: VyplnitTest:ZbývajícíČas

ID: UC034.5

Stručný popis: Systém informuje Žáka o blížícím se vypršení časové míry pro vyplnění testu.

Hlavní aktéři: Žák

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Systém zaznamenal poslední 2 minuty před vypršením časového limitu pro vyplnění 

testu.

Hlavní scénář: 1 Alternativní scénář začíná 2 minuty před vypršením časového limitu pro vyplnění 

testu.

2 Systém informuje Žáka o blížícím se vypršení časového limitu pro vyplnění testu.

Výstupní podmínky: Žádné

Alternativní scénáře: Žádné

AlternativníScénář: VyplnitTest:KonecČasovéMíry

ID: UC034.6

Stručný popis: Systém ukončí proces vyplňování testu.

Hlavní aktéři: Žák

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Systém zaznamenal překročení časového limitu pro vyplnění testu.

Hlavní scénář: 1 Alternativní scénář může začít kdykoliv.

2 Systém informuje Žáka o vypršení časového limitu pro vyplnění testu a o uložení 

odpovědí Žáka.

3 Systém pokračuje krokem 10 hlavního scénáře.

Výstupní podmínky: Žádné

Alternativní scénáře: Žádné



Případ užití: ZobrazitVýsledkySkupiny

ID: UC035

Stručný popis: Systém zobrazí Učiteli výsledky testu.

Hlavní aktéři: Učitel

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Administrátor vybral volbu "zobrazit výsledky".

Hlavní scénář: 1 Zahrnout (ZobrazitTesty).

2 Systém nabídne Učiteli procentuální a slovní hodnocení výsledků skupiny a seznam 

všech zúčastněných Žáků s volbou "zobrazit" u každého Žáka.

Výstupní podmínky: Žádné

Alternativní scénáře: Žádné

Případ užití: ZobrazitVýsledekTestu

ID: UC036

Stručný popis: Systém zobrazí aktérovi výsledek testu.

Hlavní aktéři: Učitel, Žák

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Když je přihlášen Učitel:

1.1 Učitel vybral volbu "zobrazit".

Nebo když je přihlášen Žák:

1.2 Žádné

Hlavní scénář: 1 Když je přihlášen Učitel:

1.1 Zahrnout (ZobrazitVýsledkySkupiny).

Když je přihlášen Žák:

1.2 Případ užití začíná, když Žák vybere volbu "zobrazit výsledek testu".

1.3 Žák vyplní unikátní identifikátor testu a unikátní heslo.

2 Systém zobrazí aktérovi výsledek testu s volbou "procházet testové položky".

Výstupní podmínky: Žádné

Alternativní scénáře: Žádné



Případ užití: ProcházetPoložkyTestu

ID: UC037

Stručný popis: Systém zobrazuje aktérovi jednotlivé položky testu.

Hlavní aktéři: Učitel, Žák

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Když se systém nachází ve stavu vyplňování testu:

1.1 Žádné

Nebo když se systém nachází ve stavu zobrazení výsledků testu:

1.2 Aktér vybral volbu "procházet testové položky".

Nebo když se systém nachází ve stavu zakládání testu:

1.3 Žádné

Hlavní scénář: 1 Když se systém nachází ve stavu vyplňování testu:

1.1 Systém požádá Žáka o vyplnění odpovědí na testové položky.

1.2 Systém umožní Žákovi procházet testové položky.

1.3 Žák vyplní odpovědi na testové položky.

2 Nebo když se systém nachází ve stavu zobrazení výsledků testu:

2.1 Zahrnout (ZobrazitVýsledekTestu).

2.2 Systém umožní aktérovi procházet testové položky s označením zvolených 

odpovědí a správných řešení.

3 Nebo když se systém nachází ve stavu zakládání testu:

3.1 Systém umožní Učiteli procházet testové položky s označením správných řešení.

Výstupní podmínky: Žádné

Alternativní scénáře: Žádné



Případ užití: SpravovatStavSystému

ID: UC038

Stručný popis: Administrátor změní údaje stavu systému v databázi systému.

Hlavní aktéři: Administrátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: Žádné

Hlavní scénář: 1 Případ užití začíná, když Administrátor vybere volbu "spravovat stav systému".

2 Když je parametr systému "fáze" nastaven na hodnotu 1:

2.1 Systém informuje Administrátora, že se systém nachází ve fázi správy základní 

struktury systému.

2.2 Systém zobrazí Administrátorovi volbu "přejít do fáze správy specifikačních 

tabulek".

2.3 Když Administrátor vybere volbu "přejít do fáze správy specifikačních tabulek":

2.3.1 Systém nastaví parametr systému "fáze" na hodnotu 2.

3 Nebo když je parametr systému "fáze" nastaven na hodnotu 2:

3.1 Systém informuje Administrátora, že se systém nachází ve fázi správy 

specifikačních tabulek.

3.2 Systém zobrazí Administrátorovi volby "přejít do fáze správy základní struktury 

systému" a "přejít do fáze správy šablon testů a testových položek".

3.3 Když Administrátor vybere volbu "přejít do fáze správy základní struktury 

systému":

3.3.1 Systém nastaví parametr systému "fáze" na hodnotu 1.

3.4 Nebo když Administrátor vybere volbu "přejít do fáze správy šablon testů 

a testových položek":

3.4.1 Systém zkontroluje údaje specifikačních tabulek všech vzdělávacích oborů, 

které mají nastavený parametr "stav" na hodnotu 1.

3.4.2 Dokud jsou údaje specifikačních tabulek neplatné:

3.4.2.1 Systém zobrazí Administrátorovi seznam vzdělávacích oborů, které 

mají neplatné údaje ve specifikační tabulce.

3.4.3 Systém nastaví parametr systému "fáze" na hodnotu 3.

4 Nebo když je parametr systému "fáze" nastaven na hodnotu 3:

4.1 Systém informuje Administrátora, že se systém nachází ve fázi správy šablon testů

a testových položek.

4.2 Systém zobrazí Administrátorovi volbu "přejít do fáze správy šablon testů a testů".

4.3 Když Administrátor vybere volbu "přejít do fáze šablon testů a testů":

4.3.1 Systém nastaví parametr systému "fáze" na hodnotu 4.

5 Nebo když je parametr systému "fáze" nastaven na hodnotu 4:

5.1 Systém informuje Administrátora, že se systém nachází ve fázi správy šablon testů

a testů.

5.2 Systém zobrazí Administrátorovi volbu "přejít do fáze testování".

5.3 Když Administrátor vybere volbu "přejít do fáze testování":

5.3.1 Systém nastaví parametr systému "fáze" na hodnotu 5.

6 Nebo když je parametr systému "fáze" nastaven na hodnotu 5:

6.1 Systém informuje Administrátora, že se systém nachází ve fázi testování.

6.2 Systém zobrazí Administrátorovi volbu "přejít do fáze analýzy".

6.3 Když Administrátor vybere volbu "přejít do fáze analýzy":



6.3.1 Systém nastaví parametr systému "fáze" na hodnotu 6.

7 Nebo když je parametr systému "fáze" nastaven na hodnotu 6:

7.1 Systém informuje Administrátora, že se systém nachází ve fázi analýzy.

7.2 Systém zobrazí Administrátorovi volbu "přejít do fáze správy základní struktury 

systému".

7.3 Když Administrátor vybere volbu "přejít do fáze správy základní struktury 

systému":

7.3.1 Systém odstraní z databáze systému všechny testy, které nebyly ani jednou 

vyplněny.

7.3.2 Systém nastaví parametr systému "fáze" na hodnotu 1.

8 Systém uloží změnu stavu systému do databáze systému.

Výstupní podmínky: 1 Změna stavu systému byla uložena do databáze systému.

Alternativní scénáře: Storno

AlternativníScénář: SpravovatStavSystému:Storno

ID: UC038.1

Stručný popis: Administrátor zruší proces změny údajů stavu systému do databáze systému.

Hlavní aktéři: Administrátor

Vedlejší aktéři: Žádní

Vstupní podmínky: 1 Administrátor vybral volbu "storno".

Hlavní scénář: 1 Alternativní scénář může začít kdykoliv.

2 Administrátor zruší editaci stavu systému.

Výstupní podmínky: 1 Změny stavu systému nebyly uloženy do databáze systému.

Alternativní scénáře: Žádné
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	1 Záznam typu Koordinátor, resp. i záznam typu Uživatel, nebyl přidán do databáze systému.
	1 Když je přihlášen Administrátor:
	1.1 Administrátor vybral volbu "editovat koordinátora".
	Nebo když je přihlášen Koordinátor:
	1.2 Parametr Koordinátora "stav" je nastaven na hodnotu 0 nebo 1.
	1 Když je přihlášen Administrátor:
	1.1 Zahrnout (EditovatŠkolu).
	Když je přihlášen Koordinátor:
	1.2 Případ užití začíná, když Koordinátor vybere volbu "upravit profil".
	2 Systém zobrazí aktérovi údaje o koordinátorovi (uživateli) s možností editace. Když je přihlášen Administrátor:
	2.1 Systém navíc zobrazí Administrátorovi volbu nastavení hodnoty parametru "stav".
	3 Aktér změní údaje o koordinátorovi (uživateli).
	4 Dokud jsou změny údajů koordinátora (uživatele) neplatné:
	4.1 Systém požádá aktéra o vyplnění všech povinných údajů.
	4.2 Systém ověří e-mailovou adresu.
	5 Systém uloží změny údajů koordinátora (uživatele) do databáze systému.
	6 Když je přihlášen Administrátor:
	6.1 Systém zašle na e-mailovou adresu koordinátora (uživatele) informace o změně údajů.
	1 Změny údajů koordinátora (uživatele) byly uloženy do databáze systému.
	1 ExistujícíEmail
	2 ŠpatnýFormátEmailu
	3 Storno
	1 Aktér změnil e-mail na hodnotu, která je vedena v databázi systému u jiného koordinátora.
	1 Alternativní scénář začíná krokem 4.2 hlavního scénáře.
	2 Systém informuje aktéra, že zadal e-mail, který je již v databázi systému veden u jiného koordinátora. Systém současně zobrazuje volby "pokračovat" a "storno".
	1 Aktér zadal e-mail ve špatném formátu.
	1 Alternativní scénář začíná krokem 4.2 hlavního scénáře.
	2 Systém informuje aktéra, že zadal e-mail, který je ve špatném formátu. Systém současně zobrazuje volby "pokračovat" a "storno".
	1 Aktér vybral volbu "storno".
	1 Alternativní scénář může začít kdykoliv.
	2 Aktér zruší editaci údajů koordinátora (uživatele).
	1 Změny údajů koordinátora (uživatele) nebyly uloženy do databáze systému.
	1 Parametr Koordinátora "stav" je nastaven na hodnotu 1.
	1 Případ užití začíná, když Koordinátor vybere volbu "přidat učitele".
	2 Systém požádá Koordinátora o vyplnění všech povinných (jméno, příjmení, e-mail, vzdělávací obory, stav) a nepovinných (telefonní číslo) údajů.
	3 Dokud jsou údaje učitele (uživatele) neplatné:
	3.1 Systém požádá Koordinátora o vyplnění všech povinných údajů.
	3.2 Systém ověří e-mailovou adresu.
	4 Systém vygeneruje heslo a jeho hash.
	5 Systém uloží nové záznamy typu Uživatel a Učitel do databáze systému a automaticky nastaví u záznamu typu Uživatel parametr "heslo" na hodnotu odpovídající vygenerovanému hashi.
	6 Systém odešle na zadaný e-mail zprávu s vygenerovaným heslem a s odkazem na přihlášení učitele.
	1 Záznamy typu Uživatel a Učitel byly přidány do databáze systému.
	1 ExistujícíEmail
	2 ŠpatnýFormátEmailu
	3 Storno
	1 Koordinátor zadal v databázi systému vedený e-mail.
	1 Alternativní scénář začíná krokem 3.2 hlavního scénáře.
	2 Když je e-mail veden v databázi systému u aktéra Učitel:
	2.1 Systém informuje Koordinátora, že zadal e-mail, který je již v databázi systému u aktéra typu Učitel veden. Systém současně zobrazuje volby "pokračovat" a "storno".
	3 Nebo:
	3.1 Systém informuje Koordinátora, že zadal e-mail, který je již v databázi systému veden u jiné typu aktéra. Systém současně zobrazuje volby "přidat roli učitele", "pokračovat" a "storno".
	3.2 Když Koordinátor vybere volbu "přidat roli učitele":
	3.2.1 Systém uloží nový záznam typu Učitel do databáze systému.
	3.2.2 Systém odešle na zadaný e-mail zprávu s informací o přidělení role Učitele a s odkazem na přihlášení učitele.
	1 Když je e-mail veden v databázi systému u jiného typu aktéra a Koordinátor vybral volbu "přidat roli učitele":
	1.1 Záznam typu Učitel byl přidán do databáze systému.
	1 Koordinátor zadal e-mail ve špatném formátu.
	1 Alternativní scénář začíná krokem 3.2 hlavního scénáře.
	2 Systém informuje Koordinátora, že zadal e-mail, který je ve špatném formátu. Systém současně zobrazuje volby "pokračovat" a "storno".
	1 Koordinátor vybral volbu "storno".
	1 Alternativní scénář může začít kdykoliv.
	2 Koordinátor zruší tvorbu záznamu typu Učitel, resp. i záznamu typu Uživatel.
	1 Záznam typu Učitel, resp. i záznam typu Uživatel, nebyl přidán do databáze systému.
	1 Parametr Koordinátora "stav" je nastaven na hodnotu 1.
	1 Případ užití začíná, když Koordinátor vybere volbu "zobrazit učitele".
	2 Systém zobrazí Koordinátorovi všechny v databázi systému evidované učitele, které přidal daný Koordinátor, s volbou "editovat" u každého učitele a požádá Koordinátora o vyhledávací podmínky.
	3 Koordinátor zadá požadovaná kritéria (předměty).
	4 Systém vyhledá učitele odpovídající zadaným podmínkám.
	5 Když systém najde odpovídající učitele, pak:
	5.1 Systém zobrazí Koordinátorovi volbu "editovat" u každého učitele.
	6 Nebo:
	6.1 Systém sdělí Koordinátorovi, že zadaným podmínkám neodpovídá žádný učitel.
	6.2 Systém nabídne Koordinátorovi volbu "nové hledání".
	1 Když je přihlášen Koordinátor:
	1.1 Parametr Koordinátora "stav" je nastaven na hodnotu 1.
	Nebo když je přihlášen Učitel:
	1.1 Parametr Učitele "stav" je nastaven na hodnotu 0 nebo 1.
	2 Když je přihlášen Koordinátor:
	2.1 Koordinátor vybral volbu "editovat".
	1 Když je přihlášen Koordinátor:
	1.1 Zahrnout (ZobrazitUčitele).
	Když je přihlášen Učitel:
	1.2 Případ užití začíná, když Učitel vybere volbu "upravit profil".
	2 Systém zobrazí aktérovi údaje o učiteli (uživateli) s možností editace. Když je přihlášen Koordinátor:
	2.1 Systém navíc zobrazí Koordinátorovi volbu nastavení hodnoty parametru "stav".
	3 Aktér změní údaje o učiteli (uživateli).
	4 Dokud jsou změny údajů učitele (uživatele) neplatné:
	4.1 Systém požádá aktéra o vyplnění všech povinných údajů.
	4.2 Systém ověří e-mailovou adresu.
	5 Systém uloží změny údajů učitele (uživatele) do databáze systému.
	6 Když je přihlášen Koordinátor:
	6.1 Systém zašle na e-mailovou adresu učitele (uživatele) informace o změně údajů.
	1 Změny údajů učitele (uživatele) byly uloženy do databáze systému.
	1 ExistujícíEmail
	2 ŠpatnýFormátEmailu
	3 Storno
	1 Aktér změnil e-mail na hodnotu, která je vedena v databázi systému u jiného učitele.
	1 Alternativní scénář začíná krokem 4.2 hlavního scénáře.
	2 Systém informuje aktéra, že zadal e-mail, který je již v databázi systému veden u jiného učitele. Systém současně zobrazuje volby "pokračovat" a "storno".
	1 Aktér zadal e-mail ve špatném formátu.
	1 Alternativní scénář začíná krokem 4.2 hlavního scénáře.
	2 Systém informuje aktéra, že zadal e-mail, který je ve špatném formátu. Systém současně zobrazuje volby "pokračovat" a "storno".
	1 Aktér vybral volbu "storno".
	1 Alternativní scénář může začít kdykoliv.
	2 Aktér zruší editaci údajů učitele (uživatele).
	1 Změny údajů učitele (uživatele) nebyly uloženy do databáze systému.
	1 Parametr systému "fáze" je nastaven na hodnotu 1.
	1 Případ užití začíná, když Administrátor vybere volbu "přidat vzdělávací oblast".
	2 Systém požádá Administrátora o vyplnění povinných (název, stav) údajů.
	3 Dokud jsou údaje vzdělávací oblasti neplatné:
	3.1 Systém požádá Administrátora o vyplnění všech povinných údajů.
	4 Systém uloží nový záznam typu Vzdělávací oblast do databáze systému.
	1 Záznam typu Vzdělávací oblast byl přidán do databáze systému.
	1 Storno
	1 Administrátor vybral volbu "storno".
	1 Alternativní scénář může začít kdykoliv.
	2 Administrátor zruší tvorbu záznamu typu Vzdělávací oblast.
	1 Záznam typu Vzdělávací oblast nebyl přidán do databáze systému.
	1 Případ užití začíná, když Administrátor vybere volbu "správa základní struktury systému".
	2 Systém zobrazí Administrátorovi všechny v databázi systému evidované vzdělávací oblasti s volbou "editovat" u každé vzdělávací oblasti.
	1 Administrátor vybral volbu "editovat".
	1 Zahrnout (ZobrazitVzdělávacíOblasti).
	2 Systém zobrazí Administrátorovi údaje o vzdělávací oblasti s možností editace. Když je parametr systému "fáze" nastaven na hodnotu 1:
	2.1 Systém navíc zobrazí Administrátorovi volbu nastavení hodnoty parametru "stav".
	2.2 Systém navíc zobrazí Administrátorovi volbu "nahradit".
	3 Když Administrátor vybere volbu "editovat":
	3.1 Dokud jsou změny údajů vzdělávací oblasti neplatné:
	3.1.1 Systém požádá Administrátora o vyplnění všech povinných údajů.
	3.2 Systém uloží změny údajů vzdělávací oblasti do databáze systému.
	4 Nebo když Administrátor vybere volbu "nahradit":
	4.1 Systém požádá Administrátora o vyplnění povinných (název, stav) údajů.
	4.2 Dokud jsou údaje vzdělávací oblasti neplatné:
	4.2.1 Systém požádá Administrátora o vyplnění všech povinných údajů.
	4.3 Systém uloží nový záznam typu Vzdělávací oblast do databáze systému.
	4.4 Systém nastaví parametr editované (původní) vzdělávací oblasti "stav" na hodnotu -1.
	4.5 Systém přiřadí vytvořené (nové) vzdělávací oblasti prvky struktury (vzdělávací obory, vzdělávací obsahy, učiva, testové položky) editované (původní) vzdělávací oblasti.
	1 Změny údajů vzdělávací oblasti byly přidány do databáze systému.
	2 Když Administrátor vybere volbu "nahradit":
	2.1 Záznam typu Vzdělávací oblast a příslušná přiřazení prvků struktury dané vzdělávací oblasti byly přidány do databáze systému.
	1 Storno
	1 Administrátor vybral volbu "storno".
	1 Alternativní scénář může začít kdykoliv.
	2 Administrátor zruší editaci údajů vzdělávací oblasti.
	1 Změny údajů vzdělávací oblasti nebyly přidány do databáze systému.
	1 Parametr systému "fáze" je nastaven na hodnotu 1.
	2 Administrátor vybral vzdělávací oblast.
	3 Administrátor vybral volbu "přidat vzdělávací obor".
	1 Zahrnout (ZobrazitVzdělávacíOblasti).
	2 Systém požádá Administrátora o vyplnění povinných (název, stav) údajů.
	3 Dokud jsou údaje vzdělávacího oboru neplatné:
	3.1 Systém požádá Administrátora o vyplnění všech povinných údajů.
	4 Systém uloží nový záznam typu Vzdělávací obor do databáze systému.
	1 Záznam typu Vzdělávací obor byl přidán do databáze systému.
	1 Storno
	1 Administrátor vybral volbu "storno".
	1 Alternativní scénář může začít kdykoliv.
	2 Administrátor zruší tvorbu záznamu typu Vzdělávací obor.
	1 Záznam typu Vzdělávací obor nebyl přidán do databáze systému.
	1 Administrátor vybral vzdělávací oblast.
	1 Zahrnout (ZobrazitVzdělávacíOblasti).
	2 Systém zobrazí Administrátorovi všechny v databázi systému evidované vzdělávací obory s volbou "editovat" u každého vzdělávacího oboru.
	1 Administrátor vybral volbu "editovat".
	1 Zahrnout (ZobrazitVzdělávacíObory).
	2 Systém zobrazí Administrátorovi údaje o vzdělávacím oboru s možností editace. Když je parametr systému "fáze" nastaven na hodnotu 1:
	2.1 Systém navíc zobrazí Administrátorovi volbu nastavení hodnoty parametru "stav".
	2.2 Systém navíc zobrazí Administrátorovi volbu "nahradit".
	3 Když Administrátor vybere volbu "editovat":
	3.1 Dokud jsou změny údajů vzdělávacího oboru neplatné:
	3.1.1 Systém požádá Administrátora o vyplnění všech povinných údajů.
	3.2 Systém uloží změny údajů vzdělávacího oboru do databáze systému.
	4 Nebo když Administrátor vybere volbu "nahradit":
	4.1 Systém požádá Administrátora o vyplnění povinných (název, stav) údajů.
	4.2 Dokud jsou údaje vzdělávacího oboru neplatné:
	4.2.1 Systém požádá Administrátora o vyplnění všech povinných údajů.
	4.3 Systém uloží nový záznam typu Vzdělávací obor do databáze systému.
	4.4 Systém nastaví parametr editovaného (původního) vzdělávacího oboru "stav" na hodnotu -1.
	4.5 Systém přiřadí vytvořenému (novému) vzdělávacímu oboru prvky struktury (vzdělávací obsahy, učiva, testové položky) a specifikační tabulku editovaného (původního) vzdělávacího oboru.
	4.6 Systém vytvoří kopie všech šablon testů splňující všechny uvedené podmínky:
	a) Jsou šablonou testu daného vzdělávacího oboru.
	b) Mají nastaven parametr "stav" na hodnotu 0 nebo 1.
	c) Jsou použity v testu.
	Systém nastaví všem kopiím šablon testů údaje vytvořeného (nového) vzdělávacího oboru. Systém nastaví všem šablonám testů editovaného (původního) vzdělávacího oboru parametr "stav" na hodnotu -1.
	4.7 Systém nastaví údaje vytvořeného (nového) vzdělávacího oboru všem šablonám testů splňující všechny uvedené podmínky:
	a) Jsou šablonou testu daného vzdělávacího oboru.
	b) Mají nastaven parametr "stav" na hodnotu 0 nebo 1.
	c) Nejsou použity v žádném testu.
	1 Změny údajů vzdělávacího oboru byly přidány do databáze systému.
	2 Když Administrátor vybere volbu "nahradit":
	2.1 Záznam typu Vzdělávací obor a příslušná přiřazení prvků struktury daného vzdělávacího oboru byly přidány do databáze systému.
	2.2 Změna použití specifikační tabulky vzdělávacího oboru byla uložena do databáze systému.
	2.3 Když existují šablony testů editovaného (původního) vzdělávacího oboru:
	2.3.1 Změny údajů příslušných šablon testů byly uloženy do databáze systému, resp. nové záznamy typu Šablona testu byly přidány do databáze systému.
	1 Storno
	1 Administrátor vybral volbu "storno".
	1 Alternativní scénář může začít kdykoliv.
	2 Administrátor zruší editaci údajů vzdělávacího oboru.
	1 Změny údajů vzdělávacího oboru nebyly přidány do databáze systému.
	1 Parametr systému "fáze" je nastaven na hodnotu 1.
	2 Administrátor vybral vzdělávací obor.
	3 Administrátor vybral volbu "přidat vzdělávací obsah".
	1 Zahrnout (ZobrazitVzdělávacíObory).
	2 Systém požádá Administrátora o vyplnění povinných (název, stav, výstupy) údajů.
	3 Dokud jsou údaje vzdělávacího oboru neplatné:
	3.1 Systém požádá Administrátora o vyplnění všech povinných údajů.
	4 Systém uloží nový záznam typu Vzdělávací obsah do databáze systému.
	1 Záznam typu Vzdělávací obsah byl přidán do databáze systému.
	1 Storno
	1 Administrátor vybral volbu "storno".
	1 Alternativní scénář může začít kdykoliv.
	2 Administrátor zruší tvorbu záznamu typu Vzdělávací obsah.
	1 Záznam typu Vzdělávací obsah nebyl přidán do databáze systému.
	1 Administrátor vybral vzdělávací obor.
	1 Zahrnout (ZobrazitVzdělávacíObory).
	2 Systém zobrazí Administrátorovi všechny v databázi systému evidované vzdělávací obsahy s volbou "editovat" u každého vzdělávacího obsahu.
	1 Administrátor vybral volbu "editovat".
	1 Zahrnout (ZobrazitVzdělávacíObsahy).
	2 Systém zobrazí Administrátorovi údaje o vzdělávacím obsahu s možností editace. Když je parametr systému "fáze" nastaven na hodnotu 1:
	2.1 Systém navíc zobrazí Administrátorovi volbu nastavení hodnoty parametru "stav".
	2.2 Systém navíc zobrazí Administrátorovi volbu "nahradit".
	3 Když Administrátor vybere volbu "editovat":
	3.1 Dokud jsou změny údajů vzdělávacího obsahu neplatné:
	3.1.1 Systém požádá Administrátora o vyplnění všech povinných údajů.
	3.2 Systém uloží změny údajů vzdělávacího obsahu do databáze systému.
	4 Nebo když Administrátor vybere volbu "nahradit":
	4.1 Systém požádá Administrátora o vyplnění povinných (název, stav, výstupy) údajů.
	4.2 Dokud jsou údaje vzdělávacího obsahu neplatné:
	4.2.1 Systém požádá Administrátora o vyplnění všech povinných údajů.
	4.3 Systém uloží nový záznam typu Vzdělávací obsah do databáze systému.
	4.4 Systém nastaví parametr editovaného (původního) vzdělávacího obsahu "stav" na hodnotu -1.
	4.5 Systém přiřadí vytvořenému (novému) vzdělávacímu obsahu prvky struktury (učiva, testové položky) a hodnoty ve specifikační tabulce editovaného (původního) vzdělávacího obsahu.
	4.6 Systém vytvoří kopie všech šablon testů splňující všechny uvedené podmínky:
	a) Obsahují editovaný (původní) vzdělávací obsah.
	b) Mají nastaven parametr "stav" na hodnotu 0 nebo 1.
	c) Jsou použity v testu.
	Systém nastaví všem kopiím šablon testů údaje vytvořeného (nového) vzdělávacího obsahu. Systém nastaví všem šablonám testů obsahující editovaný (původní) vzdělávací obsah parametr "stav" na hodnotu -1.
	4.7 Systém nastaví údaje vytvořeného (nového) vzdělávacího obsahu všem šablonám testů splňující všechny uvedené podmínky:
	a) Obsahují editovaný (původní) vzdělávací obsah.
	b) Mají nastaven parametr "stav" na hodnotu 0 nebo 1.
	c) Nejsou použity v žádném testu.
	1 Změny údajů vzdělávacího obsahu byly přidány do databáze systému.
	2 Když Administrátor vybere volbu "nahradit":
	2.1 Záznam typu Vzdělávací obsah a příslušná přiřazení prvků struktury daného vzdělávacího obsahu byly přidány do databáze systému.
	2.2 Změna hodnot ve specifikační tabulce u daného vzdělávacího obsahu byla uložena do databáze systému.
	2.3 Když existují šablony testů obsahující editovaný (původní) vzdělávací obsah:
	2.3.1 Změny údajů příslušných šablon testů byly uloženy do databáze systému, resp. nové záznamy typu Šablona testu byly přidány do databáze systému.
	1 Storno
	1 Administrátor vybral volbu "storno".
	1 Alternativní scénář může začít kdykoliv.
	2 Administrátor zruší editaci údajů vzdělávacího obsahu.
	1 Změny údajů vzdělávacího obsahu nebyly přidány do databáze systému.
	1 Parametr systému "fáze" je nastaven na hodnotu 1.
	2 Administrátor vybral vzdělávací obsah.
	3 Administrátor vybral volbu "přidat učivo".
	1 Zahrnout (ZobrazitVzdělávacíObsahy).
	2 Systém požádá Administrátora o vyplnění povinných (název, stav) údajů.
	3 Dokud jsou údaje učiva neplatné:
	3.1 Systém požádá Administrátora o vyplnění všech povinných údajů.
	4 Systém uloží nový záznam typu Učivo do databáze systému.
	1 Záznam typu Učivo byl přidán do databáze systému.
	1 Storno
	1 Administrátor vybral volbu "storno".
	1 Alternativní scénář může začít kdykoliv.
	2 Administrátor zruší tvorbu záznamu typu Učivo.
	1 Záznam typu Učivo nebyl přidán do databáze systému.
	1 Administrátor vybral vzdělávací obsah.
	1 Zahrnout (ZobrazitVzdělávacíObsahy).
	2 Systém zobrazí Administrátorovi všechny v databázi systému evidovaná učiva s volbou "editovat" u každého učiva.
	1 Administrátor vybral volbu "editovat".
	1 Zahrnout (ZobrazitUčiva).
	2 Systém zobrazí Administrátorovi údaje o učivu s možností editace. Když je parametr systému "fáze" nastaven na hodnotu 1:
	2.1 Systém navíc zobrazí Administrátorovi volbu nastavení hodnoty parametru "stav".
	2.2 Systém navíc zobrazí Administrátorovi volbu "nahradit".
	3 Když Administrátor vybere volbu "editovat":
	3.1 Dokud jsou změny údajů učiva neplatné:
	3.1.1 Systém požádá Administrátora o vyplnění všech povinných údajů.
	3.2 Systém uloží změny údajů učiva do databáze systému.
	4 Nebo když Administrátor vybere volbu "nahradit":
	4.1 Systém požádá Administrátora o vyplnění povinných (název, stav) údajů.
	4.2 Dokud jsou údaje učiva neplatné:
	4.2.1 Systém požádá Administrátora o vyplnění všech povinných údajů.
	4.3 Systém uloží nový záznam typu Učivo do databáze systému.
	4.4 Systém nastaví parametr editovaného (původního) učiva "stav" na hodnotu -1.
	4.5 Systém přiřadí vytvořenému (novému) učivu prvky struktury (testové položky) editovaného (původního) učiva.
	4.6 Systém vytvoří kopie všech šablon testů splňující všechny uvedené podmínky:
	a) Obsahují editované (původní) učivo.
	b) Mají nastaven parametr "stav" na hodnotu 0 nebo 1.
	c) Jsou použity v testu.
	Systém nastaví všem kopiím šablon testů údaje vytvořeného (nového) učiva. Systém nastaví všem šablonám testů obsahující editované (původní) učivo parametr "stav" na hodnotu -1.
	4.7 Systém nastaví údaje vytvořeného (nového) učiva všem šablonám testů splňující všechny uvedené podmínky:
	a) Obsahují editované (původní) učivo.
	b) Mají nastaven parametr "stav" na hodnotu 0 nebo 1.
	c) Nejsou použity v žádném testu.
	1 Změny údajů učiva byly přidány do databáze systému.
	2 Když Administrátor vybere volbu "nahradit":
	2.1 Záznam typu Učivo a příslušná přiřazení prvků struktury daného učiva byly přidány do databáze systému.
	2.2 Když existují šablony testů obsahující editované (původní) učivo:
	2.2.1 Změny údajů příslušných šablon testů byly uloženy do databáze systému, resp. nové záznamy typu Šablona testu byly přidány do databáze systému.
	1 Storno
	1 Administrátor vybral volbu "storno".
	1 Alternativní scénář může začít kdykoliv.
	2 Administrátor zruší editaci údajů učiva.
	1 Změny údajů učiva nebyly přidány do databáze systému.
	1 Parametr systému "fáze" je nastaven na hodnotu 2.
	2 Administrátor vybral vzdělávací obor.
	3 Administrátor vybral volbu "spravovat specifikační tabulku".
	1 Zahrnout (ZobrazitVzdělávacíObory).
	2 Systém zobrazí Administrátorovi specifikační tabulku (pole řádků obsahuje úrovně osvojení poznatků a pole sloupců obsahuje vzdělávací obsahy, které mají parametr "stav" nastaven na hodnotu 1) s možností editace.
	3 Administrátor změní hodnoty v poli buněk specifikační tabulky.
	4 Dokud jsou údaje specifikační tabulky neplatné:
	4.1 Systém požádá Administrátora o vyplnění všech povinných údajů.
	5 Systém uloží změny údajů specifikační tabulky do databáze systému.
	1 Změny údajů specifikační tabulky byly přidány do databáze systému.
	1 Administrátor vybral volbu "storno".
	1 Alternativní scénář může začít kdykoliv.
	2 Administrátor zruší editaci údajů specifikační tabulky.
	1 Změny údajů specifikační tabulky nebyly uloženy do databáze systému.
	1 Parametr systému "fáze" je nastaven na hodnotu 3.
	2 Parametr Garanta "stav" je nastaven na hodnotu 1.
	1 Případ užití začíná, když Garant vybere volbu "přidat testovou položku".
	2 Systém požádá Garanta o výběr Vzdělávacího oboru.
	3 Garant vybere z nabídky Vzdělávacích oborů (systém zobrazí pouze ty, které mají nastavený parametr "stav" na hodnotu 1 a jsou přidruženy ke Garantovi).
	4 Systém požádá Garanta o výběr Vzdělávacího obsahu.
	5 Garant vybere z nabídky Vzdělávacích obsahů (systém zobrazí pouze ty, které mají nastavený parametr "stav" na hodnotu 1).
	6 Systém požádá Garanta o výběr Učiva.
	7 Garant vybere z nabídky Učiv (systém zobrazí pouze ta, která mají nastavený parametr "stav" na hodnotu 1).
	8 Systém požádá Garanta o výběr skupiny testových úloh.
	9 Garant vybere z nabídky skupin testových úloh.
	10 Systém požádá Garanta o výběr typu uzavřené úlohy.
	11 Garant vybere z nabídky typů uzavřených úloh.
	12 Systém požádá Garanta o vyplnění povinných (instrukce, výchozí text, kmen, celkový skór, časová náročnost, pojmy, stav) a nepovinných (poznámka) údajů.
	13 Dokud jsou údaje testové položky neplatné:
	13.1 Systém požádá Garanta o vyplnění všech povinných údajů.
	14 Když je typ uzavřené úlohy nastaven na dichotomickou úlohu:
	14.1 Systém požádá Garanta o vyplnění povinných (text, distraktor/správné řešení) údajů alternativ testové položky.
	15 Nebo když je typ uzavřené úlohy nastaven na úlohu s výběrem z více odpovědí:
	15.1 Systém požádá Garanta, aby určil počet alternativ.
	15.2 Garant vybere počet alternativ z nabídky.
	15.3 Systém požádá Garanta o vyplnění povinných údajů alternativ testové položky (text, distraktor/správné řešení).
	16 Nebo když je typ uzavřené úlohy nastaven na přiřazovací úlohy:
	16.1 Systém požádá Garanta o určení počtu objektů prvního seznamu.
	16.2 Garant vybere počet objektů prvního seznamu z nabídky.
	16.3 Systém požádá Garanta o určení počtu objektů druhého seznamu.
	16.4 Garant vybere počet objektů druhého seznamu z nabídky.
	16.5 Systém požádá Garanta o vyplnění povinných (text, přiřazení) údajů dvojic objektů testové položky.
	17 Nebo když je typ uzavřené úlohy nastaven na uspořádací úlohy:
	17.1 Systém požádá Garanta o určení počtu alternativ.
	17.2 Garant vybere počet alternativ z nabídky.
	17.3 Systém požádá Garanta o vyplnění povinných (text) údajů alternativ testové položky.
	18 Dokud jsou údaje testové položky neplatné:
	18.1 Systém požádá Garanta o vyplnění všech povinných údajů alternativ.
	19 Když je typ uzavřené úlohy nastaven na úlohu s výběrem z více odpovědí nebo na přiřazovací úlohy:
	19.1 Systém požádá Garanta o přiřazení bodů k jednotlivým počtům klíčových odpovědí.
	19.2 Garant přiřadí body k jednotlivým počtům klíčových odpovědí.
	20 Systém uloží nový záznam typu Testová položka do databáze systému.
	1 Záznam typu Testová položka byl vložen do databáze systému.
	1 Garant vybral volbu "storno".
	1 Alternativní scénář může začít kdykoliv.
	2 Garant zruší tvorbu záznamu typu Testová položka.
	1 Záznam typu Testová položka nebyl vložen do databáze systému.
	1 Parametr systému "fáze" je nastaven na hodnotu 3.
	2 Parametr Garanta "stav" je nastaven na hodnotu 1.
	1 Případ užití začíná, když Garant vybere volbu "zobrazit testové položky".
	2 Systém požádá Garanta o vyhledávací podmínky.
	3 Garant zadá požadovaná kritéria (vzdělávací obor přidružený ke Garantovi, vzdělávací obsah, učivo).
	4 Systém vyhledá testové položky odpovídající zadaným podmínkám.
	5 Když systém najde odpovídající testové položky, pak:
	5.1 Systém zobrazí Garantovi volbu "editovat" u každé testové položky.
	6 Nebo:
	6.1 Systém sdělí Garantovi, že zadaným podmínkám neodpovídá žádná testová položka.
	6.2 Systém nabídne Garantovi volbu "nové hledání".
	1 Parametr systému "fáze" je nastaven na hodnotu 3.
	2 Parametr Garanta "stav" je nastaven na hodnotu 1.
	3 Garant vybral volbu "editovat".
	1 Zahrnout (ZobrazitTestovéPoložky).
	2 Když není testová položka použita v žádném testu:
	2.1 Když není testová položka použita v žádné šabloně testu:
	2.1.1 Systém zobrazí Garantovi údaje o testové položce s možností editace (skupina testových úloh, instrukce, výchozí text, kmen, celkový skór, časová náročnost, pojmy, stav, poznámka) včetně voleb daného typu uzavřené úlohy.
	2.2 Nebo:
	2.2.1 Systém zobrazí Garantovi údaje o testové položce s možností editace (instrukce, výchozí text, kmen, celkový skór, pojmy, stav, poznámka) včetně voleb daného typu uzavřené úlohy.
	2.3 Garant změní údaje o testové položce.
	2.4 Dokud jsou změny údajů garanta neplatné:
	2.4.1 Systém požádá aktéra o vyplnění všech povinných údajů.
	3 Nebo:
	3.1 Systém zobrazí Garantovi údaje o testové položce s možností editace (nedostatek, stav) včetně voleb daného typu uzavřené úlohy.
	3.2 Garant změní údaje o testové položce.
	3.3 Když je parametr testové položky "stav" nastaven na hodnotu -1:
	3.3.1 Systém nastaví všem šablonám testů obsahující editovanou testovou položku stav na hodnotu -1.
	4 Systém uloží změny údajů testové položky do databáze systému.
	1 Změny údajů testové položky byly uloženy do databáze systému.
	1 Storno
	1 Garant vybral volbu "storno".
	1 Alternativní scénář může začít kdykoliv.
	2 Garant zruší editaci údajů testové položky.
	1 Změny údajů testové položky nebyly uloženy do databáze systému.
	1 Když je přihlášen Garant:
	1.1 Parametr systému "fáze" je nastaven na hodnotu 3.
	Nebo když je přihlášen Učitel:
	1.2 Parametr systému "fáze" je nastaven na hodnotu 4.
	2 Když je přihlášen Garant:
	2.1 Parametr Garanta "stav" je nastaven na hodnotu 1.
	Nebo když je přihlášen Učitel:
	2.2 Parametr Učitele "stav" je nastaven na hodnotu 1.
	1 Případ užití začíná, když aktér vybere volbu "přidat šablonu testu".
	2 Systém požádá aktéra o výběr Vzdělávacího oboru.
	3 Aktér vybere z nabídky Vzdělávacích oborů (systém zobrazí pouze ty, které mají nastavený parametr "stav" na hodnotu 1 a jsou přidruženy k aktérovi).
	4 Systém požádá aktéra o výběr časové verze (45/90 minut) testu.
	5 Aktér vybere z nabídky časových verzí testu.
	6 Systém požádá aktéra o vyplnění všech povinných (název, stav) a nepovinných (popis) údajů.
	7 Dokud jsou údaje šablony testu neplatné:
	7.1 Systém požádá aktéra o vyplnění všech povinných údajů.
	8 Systém seznámí aktéra se specifikační tabulkou (pole řádků obsahuje úrovně osvojení poznatků a pole sloupců obsahuje vzdělávací obsahy, které mají parametr "stav" nastaven na hodnotu 1) pro daný Vzdělávací obor.
	9 Aktér zvolí možnost "pokračovat".
	10 Dokud nejsou vybrány testové položky (systém zobrazí pouze ty, které mají nastavený parametr "stav" na hodnotu 1) v počtu odpovídající počtu ve specifikační tabulce:
	10.1 Systém požádá aktéra o výběr Učiva daného Vzdělávacího obsahu.
	10.2 Aktér vybere z nabídky Učiv (systém zobrazí pouze ta, která mají nastavený parametr "stav" na hodnotu 1) seřazeného dle příznaku priority.
	10.3 Systém požádá aktéra o výběr testové položky dané úrovně osvojení poznatků.
	10.4 Aktér vybere z nabídky testových položek barevně zvýrazněných dle duplicity (0 – zelená, 1 – oranžová, 2 – červená a 3 – šedá bez možnosti výběru) pojmů (metadata testové položky) s testovými položkami, které jsou do šablony testu již přidány.
	10.5 Systém zobrazí aktérovi detail testové položky s volbami "zpět" a "přidat do šablony testu".
	11 Systém zobrazí aktérovi seznam vybraných testových položek s volbou "nahradit" u každé testové položky a navíc s volbou "smazat" u testových položek, které byly přidány nad rámec počtu specifikační tabulky.
	12 Když je suma časových dotací všech vybraných testových položek vyšší než časová dotace šablony testu (35/80 minut pro 45/90minutovou variantu):
	12.1 Upozorní systém aktéra.
	13 Nebo když je suma časových dotací všech vybraných testových položek nižší než časová dotace šablony testu (35/80 minut pro 45/90minutovou variantu):
	13.1 Systém zobrazí aktérovi volbu "přidat další testovou položku" a volbu "dokončit".
	13.2 Když aktér vybere volbu "přidat další testovou položku":
	13.2.1 Systém požádá Garanta o výběr Vzdělávacího obsahu .
	13.2.2 Garant vybere z nabídky Vzdělávacích obsahů (systém zobrazí pouze ty, které mají nastavený parametr "stav" na hodnotu 1).
	13.2.3 Systém se vrátí do kroku 10.1.
	13.3 Nebo:
	13.3.1 Systém zobrazí aktérovi volbu "dokončit".
	14 Když aktér vybere volbu "nahradit":
	14.1 Systém danou testovou položku odebere ze šablony testu.
	14.2 Systém se vrátí do kroku 10.
	15 Nebo když aktér vybere volbu "dokončit":
	15.1 Systém uloží nový záznam typu Šablona testu do databáze systému.
	1 Záznam typu Šablona testu byl přidán do databáze systému.
	1 Storno
	1 Aktér vybral volbu "storno".
	1 Alternativní scénář může začít kdykoliv.
	2 Aktér zruší tvorbu záznamu typu Šablona testu.
	1 Záznam typu Šablona testu nebyl přidán do databáze systému.
	1 Když je přihlášen Garant:
	1.1 Parametr systému "fáze" je nastaven na hodnotu 3.
	Nebo když je přihlášen Učitel:
	1.2 Parametr systému "fáze" je nastaven na hodnotu 4.
	2 Když je přihlášen Garant:
	2.1 Parametr Garanta "stav" je nastaven na hodnotu 1.
	Nebo když je přihlášen Učitel:
	2.2 Parametr Učitele "stav" je nastaven na hodnotu 1.
	1 Případ užití začíná, když aktér vybere volbu "zobrazit šablony testů".
	2 Systém požádá aktéra o vyhledávací podmínky.
	3 Aktér zadá požadovaná kritéria (vzdělávací obor přidružený k aktérovi).
	4 Systém vyhledá šablony testů odpovídající zadaným podmínkám a vytvořené daným aktérem.
	5 Když systém najde odpovídající šablony testů, pak:
	5.1 Systém zobrazí aktérovi volbu "editovat" u každé šablony testu.
	6 Nebo:
	6.1 Systém sdělí aktérovi, že zadaným podmínkám neodpovídá žádná šablona testu.
	6.2 Systém nabídne aktérovi volbu "nové hledání".
	1 Když je přihlášen Garant:
	1.1 Parametr systému "fáze" je nastaven na hodnotu 3.
	Nebo když je přihlášen Učitel:
	1.2 Parametr systému "fáze" je nastaven na hodnotu 4.
	2 Když je přihlášen Garant:
	2.1 Parametr Garanta "stav" je nastaven na hodnotu 1.
	Nebo když je přihlášen Učitel:
	2.2 Parametr Učitele "stav" je nastaven na hodnotu 1.
	3 Aktér vybral volbu "editovat".
	1 Zahrnout (ZobrazitŠablonyTestů).
	2 Když nebyla šablona testu doposud použita:
	2.1 Systém zobrazí aktérovi údaje o šabloně testu (název, popis, stav) s možností editace.
	2.2 Aktér změní údaje o šabloně testu.
	2.3 Dokud jsou změny údajů aktéra neplatné:
	2.3.1 Systém požádá aktéra o vyplnění všech povinných údajů.
	2.4 Systém seznámí aktéra se specifikační tabulkou (pole řádků obsahuje úrovně osvojení poznatků a pole sloupců obsahuje vzdělávací obsahy, které mají parametr "stav" nastaven na hodnotu 1) pro daný Vzdělávací obor.
	2.5 Aktér zvolí možnost "pokračovat".
	2.6 Dokud nejsou vybrány testové položky v počtu odpovídající počtu ve specifikační tabulce:
	2.6.1 Systém požádá aktéra o výběr Učiva daného Vzdělávacího obsahu.
	2.6.2 Aktér vybere z nabídky Učiv (systém zobrazí pouze ta, která mají nastavený parametr "stav" na hodnotu 1) seřazeného dle příznaku priority.
	2.6.3 Systém požádá aktéra o výběr testové položky dané úrovně osvojení poznatků.
	2.6.4 Aktér vybere z nabídky testových položek (systém zobrazí pouze ty, které mají nastavený parametr "stav" na hodnotu 1) barevně zvýrazněných dle duplicity (0 – zelená, 1 – oranžová, 2 – červená a 3 – šedá bez možnosti výběru) pojmů (metadata testové položky) s testovými položkami, které jsou do šablony testu již přidány.
	2.6.5 Systém zobrazí aktérovi detail testové položky s volbami "zpět" a "přidat do šablony testu".
	2.7 Systém zobrazí aktérovi seznam vybraných testových položek s volbou "nahradit" u každé testové položky a navíc s volbou "smazat" u testových položek, které byly přidány nad rámec počtu specifikační tabulky.
	2.8 Když je suma časových dotací všech vybraných testových položek vyšší než časová dotace šablony testu (35/80 minut pro 45/90minutovou variantu):
	2.8.1 Upozorní systém aktéra.
	2.9 Nebo když je suma časových dotací všech vybraných testových položek nižší než časová dotace šablony testu (35/80 minut pro 45/90minutovou variantu):
	2.9.1 Systém zobrazí aktérovi volbu "přidat další testovou položku" a volbu "dokončit".
	2.9.2 Když aktér vybere volbu "přidat další testovou položku":
	2.9.2.1 Systém požádá Garanta o výběr Vzdělávacího obsahu.
	2.9.2.2 Garant vybere z nabídky Vzdělávacích obsahů (systém zobrazí pouze ty, které mají nastavený parametr "stav" na hodnotu 1).
	2.9.2.3 Systém se vrátí do kroku 2.6.1.
	2.10 Nebo:
	2.10.1 Systém zobrazí aktérovi volbu "dokončit".
	2.11 Když aktér vybere volbu "nahradit":
	2.11.1 Systém danou testovou položku odebere ze šablony testu.
	2.11.2 Systém se vrátí do kroku 2.6.
	2.12 Systém uloží změny údajů šablony testu do databáze systému.
	3 Nebo:
	3.1 Systém informuje Učitele, že použitou šablonu testu nelze editovat.
	3.2 Systém zobrazí Učiteli seznam všech testů, ve kterých je šablona testu použita.
	1 Když nebyla šablona testu doposud použita:
	1.1 Změny údajů šablony testu byly uloženy do databáze systému.
	1 Storno
	1 Aktér vybral volbu "storno".
	1 Alternativní scénář může začít kdykoliv.
	2 Aktér zruší editaci údajů šablony testu.
	1 Změny údajů šablony testu nebyly uloženy do databáze systému.
	1 Parametr systému "fáze" je nastaven na hodnotu 4.
	2 Parametr Učitele "stav" je nastaven na hodnotu 1.
	1 Případ užití začíná, když Učitel vybere volbu "přidat test".
	2 Systém požádá Učitele o výběr Vzdělávacího oboru.
	3 Učitel vybere z nabídky Vzdělávacích oborů (systém zobrazí pouze ty, které mají nastavený parametr "stav" na hodnotu 1 a jsou přidruženy k Učiteli).
	4 Systém požádá Učitele o výběr varianty sestavení testu (garantovaný, generovaný a vlastní, když byla pro daný Vzdělávací obor šablona testu Učitelem vytvořena).
	5 Učitel vybere z nabídky variant sestavení testu.
	6 Když Učitel vybral garantovaný nebo vlastní test:
	6.1 Systém zobrazí seznam šablon testů (systém zobrazí pouze ty, které mají nastavený parametr "stav" na hodnotu 1) odpovídající zvolené variantě sestavení testu s volbami "procházet" a "vybrat".
	6.2 Když Učitel vybere volbu "procházet":
	6.2.1 Systém použije případ užití ProcházetPoložkyTestu.
	6.3 Učitel vybere z nabídky šablon testů.
	7 Systém požádá Učitele o vyplnění všech povinných (název, začátek, konec, heslo) a nepovinných (popis) údajů.
	8 Dokud jsou údaje Učitele neplatné:
	8.1 Systém požádá Učitele o vyplnění všech povinných údajů.
	9 Když Učitel vybral volbu "generovaný test":
	9.1 Systém uloží nový záznam typu Šablona testu do databáze systému a nastaví parametr šablony testu "stav" na hodnotu -1.
	10 Systém uloží nový záznam typu Test do databáze systému a automaticky vygeneruje unikátní identifikátor testu, který Učiteli zobrazí.
	11 Systém odešle na e-mail Učitele zprávu s vygenerovaným identifikátorem a se zadaným heslem.
	1 Záznam typu Test byl přidán do databáze systému.
	2 Když Učitel vybral volbu "generovaný test":
	2.1 Záznam typu Šablona testu byl přidán do databáze systému.
	1 Storno
	1 Učitel vybral volbu "storno".
	1 Alternativní scénář může začít kdykoliv.
	2 Učitel zruší tvorbu záznamu typu Test.
	1 Záznam typu Test nebyl přidán do databáze systému.
	1 Případ užití začíná, když Učitel vybere volbu "zobrazit testy".
	2 Systém požádá Učitele o vyhledávací podmínky.
	3 Učitel zadá požadovaná kritéria (vzdělávací obor přidružený k Učiteli).
	4 Systém vyhledá testy Učitele odpovídající zadaným podmínkám.
	5 Když systém najde odpovídající testy, pak:
	5.1 Systém zobrazí Učiteli volby "editovat" a "zobrazit výsledky" u každého testu.
	6 Nebo:
	6.1 Systém sdělí Učiteli, že zadaným podmínkám neodpovídá žádný test.
	6.2 Systém nabídne Učiteli volbu "nové hledání".
	1 Parametr Učitele "stav" je nastaven na hodnotu 1.
	2 Učitel vybral volbu "editovat".
	1 Zahrnout (ZobrazitTesty).
	2 Systém zobrazí Učiteli údaje o testu s možností editace.
	3 Učitel změní údaje o testu.
	4 Dokud jsou změny údajů Učitele neplatné:
	4.1 Systém požádá Učitele o vyplnění všech povinných údajů.
	5 Systém uloží změny údajů testu do databáze systému.
	1 Změny údajů testu byly uloženy do databáze systému.
	1 Storno
	1 Učitel vybral volbu "storno".
	1 Alternativní scénář může začít kdykoliv.
	2 Učitel zruší editaci údajů testu.
	1 Změny údajů testu nebyly uloženy do databáze systému.
	1 Parametr systému "fáze" je nastaven na hodnotu 5.
	2 Aktér vybral volbu "vyplnit test".
	3 Aktér zadal unikátní identifikátor testu a heslo získané od Učitele.
	1 Případ užití začíná, když systém zobrazuje základní informace o testu a kontroluje časové možnosti pro vyplnění testu.
	2 Systém požádá Žáka o vyplnění e-mailu.
	3 Žák zadá e-mailovou adresu.
	4 Systém zkontroluje e-mailovou adresu.
	5 Když je e-mailová adresa v databázi systému již vedena:
	5.1 Systém vyplní jméno a příjmení žáka.
	6 Nebo:
	6.1 Systém požádá Žáka o vyplnění povinných (jméno, příjmení) údajů.
	6.2 Dokud jsou údaje Žáka neplatné:
	6.2.1 Systém požádá Žáka o vyplnění všech povinných údajů.
	7 Systém použije případ užití ProcházetPoložkyTestu.
	8 Žák vybere volbu "dokončit".
	9 Systém zkontroluje odpovědi Žáka na testové položky.
	10 Systém uloží nové záznamy typu Uživatel a Žák a odpovědi do databáze systému.
	11 Systém odešle na e-mail Žáka zprávu s unikátním identifikátorem testu a s unikátním heslem vygenerovaným systémem.
	12 Systém zobrazí Žákovi výsledek testu s volbou "procházet test".
	1 Záznamy typu Uživatel a Žák a odpovědi byly uloženy do databáze systému.
	1 UzamknutíTestu
	2 OpětovnéVyplnění
	3 NevyplněnéOdpovědi
	4 ŠpatnýFormátEmailu
	5 ZbývajícíČas
	6 KonecČasovéMíry
	1 Systém vyhodnotil, že nezbývá dostatek času na vyplnění testu, nebo je test uzamknut.
	1 Alternativní scénář začíná krokem 1 hlavního scénáře.
	2 Když nezbývá dostatek času na vyplnění testu:
	2.1 Systém informuje Žáka, že je vyplnění testu z nedostatku času uzamknuto.
	3 Nebo:
	3.1 Systém informuje Žáka, že je vyplnění testu uzamknuto.
	4 Systém ukončuje vyplňování testu.
	1 Žák zadal e-mail, který byl pro vyplnění testu již použit.
	1 Alternativní scénář začíná krokem 4 hlavního scénáře.
	2 Systém informuje Žáka, že zadal e-mail, který byl již pro vyplnění testu použit. Systém současně zobrazuje volbu "pokračovat".
	1 Žák nevyplnil všechny odpovědi testových položek.
	1 Alternativní scénář začíná krokem 9 hlavního scénáře.
	2 Systém informuje Žáka, že nevyplnil všechny odpovědi testových položek. Systém současně zobrazuje volby "pokračovat v testu" a "dokončit test".
	1 Žák zadal e-mail ve špatném formátu.
	1 Alternativní scénář začíná krokem 4 hlavního scénáře.
	2 Systém informuje Žáka, že zadal e-mail, který je ve špatném formátu. Systém současně zobrazuje volbu "pokračovat".
	1 Systém zaznamenal poslední 2 minuty před vypršením časového limitu pro vyplnění testu.
	1 Alternativní scénář začíná 2 minuty před vypršením časového limitu pro vyplnění testu.
	2 Systém informuje Žáka o blížícím se vypršení časového limitu pro vyplnění testu.
	1 Systém zaznamenal překročení časového limitu pro vyplnění testu.
	1 Alternativní scénář může začít kdykoliv.
	2 Systém informuje Žáka o vypršení časového limitu pro vyplnění testu a o uložení odpovědí Žáka.
	3 Systém pokračuje krokem 10 hlavního scénáře.
	1 Administrátor vybral volbu "zobrazit výsledky".
	1 Zahrnout (ZobrazitTesty).
	2 Systém nabídne Učiteli procentuální a slovní hodnocení výsledků skupiny a seznam všech zúčastněných Žáků s volbou "zobrazit" u každého Žáka.
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	1.1 Učitel vybral volbu "zobrazit".
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	1.2 Žádné
	1 Když je přihlášen Učitel:
	1.1 Zahrnout (ZobrazitVýsledkySkupiny).
	Když je přihlášen Žák:
	1.2 Případ užití začíná, když Žák vybere volbu "zobrazit výsledek testu".
	1.3 Žák vyplní unikátní identifikátor testu a unikátní heslo.
	2 Systém zobrazí aktérovi výsledek testu s volbou "procházet testové položky".
	1 Když se systém nachází ve stavu vyplňování testu:
	1.1 Žádné
	Nebo když se systém nachází ve stavu zobrazení výsledků testu:
	1.2 Aktér vybral volbu "procházet testové položky".
	Nebo když se systém nachází ve stavu zakládání testu:
	1.3 Žádné
	1 Když se systém nachází ve stavu vyplňování testu:
	1.1 Systém požádá Žáka o vyplnění odpovědí na testové položky.
	1.2 Systém umožní Žákovi procházet testové položky.
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	2.1 Zahrnout (ZobrazitVýsledekTestu).
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	3.3.1 Systém nastaví parametr systému "fáze" na hodnotu 1.
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	3.4.1 Systém zkontroluje údaje specifikačních tabulek všech vzdělávacích oborů, které mají nastavený parametr "stav" na hodnotu 1.
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	4.1 Systém informuje Administrátora, že se systém nachází ve fázi správy šablon testů a testových položek.
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	8 Systém uloží změnu stavu systému do databáze systému.
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