
Oponentský posudek na diplomovou práci Jany Kovářové 
"Didaktický test z cizího jazyka". 

Diplomová práce má rozsah 116 stran, 5 kapitol a zaver. V seznamu 
literatury je uvedeno 38 pramenů publikovaných převážně v posledních 10 
letech. 

V úvodních kapitolách autorka vymezuje podstatu a účel didaktického testu, 
všímá si vlastností a podmínek zpracování kvalitního testu (kap. 1 a 2). Dále se 
zaměřuje na přípravu testů a jejich zpracování (kap.3). Následuje kapitola o 
zásadách při tvorbě didaktických úloh. Týká se především struktury a rozlišení 
dvou základních typů testových úloh, tzn. uzavřených a otevřených (kap. 4). V 
poslední kapitole jsou uvedeny ukázky různých formátů testových úloh, 
komentáře k nim a doporučení k přípravě obdobného vlastního didaktického 
testu. 

Zvolené téma i zpracování se vyznačuje aktuálností v oblasti didaktiky cizích 
jazyků. Testování představuje v současné době nejrozšířenější způsob hodnocení 
schopností i výsledků práce člověka. Neustále vzrůstají požadavky na objektivní 
a srovnatelné ukazatele, které by pomohly odhalit možnosti uplatnění uchazečů 

o práci či předpoklady pro jejich další vzdělávánÍ. Využití testů se v posledních 
dvaceti letech rozšířilo i do oblasti osvojování cizích jazyků. 

V didaktice ruského jazyka testování nebylo dosud pro naše podmínky 
teoreticky zpracováno. Diplomová práce se zaměřením na specifiku ruského 
jazyka je proto významným přínosem pro tuto oblast. 

Pro učitele s delší praxí otázka testování nepředstavuje sice problém zcela 
neznámý. Zkušení učitelé znaj í rozmanité možnosti ověřování znalostí a 
dovedností žáků včetně základních způsobů testování. Širší seznámení 
s problematikou didaktických testů jim však umožní objektivnější prověřování 
žáků a celkově zkvalitní jejich práci. Praktické ukázky didaktických testů 

uvedené v diplomové práci a připojená doporučení mohou pomoci při 

vypracování vlastních jazykových testů učitelům na všech typech škol. 
Nejde však jen o tzv. "subjektivně skórovatelné testy", jaké sestavuje učitel 

pro konkrétní své žáky. Mnohem širší uplatnění mají "objektivně skórovatelné 
testy", standardizované, zaručující objektivitu a sloužící zároveň srovnání 
početných skupin ve stejnorodé populaci, v určitém prostředí nebo na daném 
územÍ. Tvorba takových testů vyžaduje ovšem profesionální přístup, přesně 

stanovená kritéria pro výběr obsahu, forem úloh, jejich vyhodnocování atd. Aby 
testy byly validní musí být mimo jiné předběžně ověřeny na vzorku alespoň 100 
jedinců (tzv. pilotáž) a posouzeny expertní skupinou, což je časově a finančně 
náročné. Vývojem takových testů se zabývají specializované instituce. Této 
otázce se věnuje diplomantka jen okrajově. 

Předložená práce je zaměřena na ověřování pouze receptivních dovedností. 



Bylo by žádoucí podrobněji zdůvodnit takové omezení, nejen uvést jako 
poznámku pod čarou (s.6.). Vždyť stupeň osvojení cizího jazyka se vyjeví 
především v produktivních řečových dovednostech. Pochopitelně, že jejich 
testování představuje nesrovnatelně složitější problém. Přesto však i zpracování 
takto vymezeného tématu je možno hodnotit jako průkopnické. 

Vzhledem ke složitosti jazykových systémů a úzké souvislosti mezi 
jazykovými znalostmi a cílovými dovednostmi by snad bylo dobré upozornit na 
některé možné problémy při hodnocení a interpretaci výsledků. Např. jak 
hodnotit gramatické a pravopisné nedostatky u respondentů v úlohách se 
stručnou odpovědí a v jiných otevřených testových úlohách. Jedná se však o 
nezávažnou poznámku. 

Didaktické hodnotě práce by prospěla zmínka o pedagogických aspektech 
testování, např. zařazení do pedagogického procesu, diagnostická a 
zpětnovazební funkce jazykových testů aj. 

Seznam literatury obsahuje, jak jsem se zmínila v úvodu, především novější 
publikace. Nicméně jsem postrádala i starší ale stále aktuální naše autory, kteří 
se věnovali otázkám jazykových testů, např. L. Bubníková (1975), Z. Frolíková 
(1980). 

Práce je obsahově vyvážená, má přehlednou strukturu. Diplomantka výstižně 
objasnila základní problematiku didaktických testů při ověřování receptivních 
řečových dovedností. Zpracování se vyznačuje jazykově bezchybným textem a 
přesnými formulacemi. Diplomová práce najde nepochybně praktické využití 
v praxi. Zasluhuje jednoznačně známku v Ý bor ně. 
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