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Diplomová práce Jany Kovářové svým tématem a zaměřením 

koresponduje se současným děním v oblasti školství, tj. s probíhajícími 

diskusemi a přípravou maturitní zkoušky, s diskusemi nad průběžným 

hodnocením žáků v uzlových bodech vzdělávání, nebo konkrétněji, 

s kvalitou a srovnatelností stávající maturitní zkoušky a její možnou 

využitelností pro přijímací řízení na VŠ. V neposlední řadě se stále 

častěji z řad odborné pedagogické veřejnosti i mezi studenty učitelských 

oborů studia ozývají hlasy volající po kvalitní přípravě v oblasti testování. 

Velmi proto oceňuji, že si diplomantka vybrala téma své diplomové práce 

právě z oblasti testologie, neboť zvolené téma považuji za velmi aktuální 

a domnívám se, že by její práce mohla být velmi užitečným a praktickým 

nástrojem pro budoucí i stávající pedagogy, kteří se chtějí v oboru 

testologie dále vzdělávat. 

Ve své práci dokázala propojit pohled teoretický (kap. 1-3), kterým 

přiblížila tuto ne zcela známou oblast, s přístupem ryze praktickým (kap. 

4-5), v němž zdařile zužitkovala a interpretovala reálné výsledky a 

zkušenosti, jež shromáždila během svého působení v Centru pro 

zjišťování výsledků vzdělávání. 



S ohledem na rozsah a povahu práce se mohla zaměřit jen na malou 

část z oboru, tedy na konstrukci didaktického testu z cizího jazyka, 

nicméně závěry a doporučení vyplývající z její práce jsou obecně platné 

a lze je aplikovat i na jiné oblasti, např. na ověřování dovednosti práce 

s literárním textem nebo i na čistě rozlišující gramatické texty, máme-Ii 

uvést jen dva extrémně odlišné případy týkající se cizích jazyků. Je 

nutno vyzdvihnout také skutečnost, že závěry uvedené v této práci 

(především kap. 5) jsou platné i pro jiné vědní obory, nejen pro testování 

znalostí a dovedností souvisejících s obory jazykovědnými. 

Stanovený cíl, tedy poskytnout diplomovou prací doporučení pro tvorbu 

didaktického testu z cizího jazyka s ohledem na specifika jazyka 

ruského, splnila zcela, neboť svou práci rozšířila i o skutečné a 

komentované příklady především z ruského jazyka, zařadila však i 

příklady z jiných cizích jazyků, a výsledek její snahy je příkladnou 

ukázkou interpretace odborné literatury a aplikace na konkrétní studijní 

materiál. 

Diplomantka důsledně pracuje s odbornou terminologií i s interpretačními 

postupy používanými v oboru testologie, při zpracování tématu postupuje 

od obecného výkladu k interpretaci a svou argumentaci dokládá 

konkrétními příklady a odkazy na odbornou literaturu. Svým přístupem 

ke zvolenému tématu umožňuje diplomantka využívat poznatky nejen 

čtenáři -laikovi, nýbrž poskytuje užitečný a zasvěcený nástroj také 

pedagogovi, který by se rád v oboru dále vzdělával a jenž by chtěl 

konfrontovat své vlastní zkušenostmi s obecnými poznatky na tomto poli. 

Za velmi pozitivní považuji to, že diplomantka nepracovala pouze 

s didaktickým testem určeným pro reformovanou maturitní zkoušku, jak 



by bylo možné předpokládat vzhledem k jejímu zaměstnání, nýbrž se 

rozhodla svá tvrzení aplikovat i na další druhy didaktických testů, jež 

mohou být v současné chvíli pro potřeby vysokoškolského studia bližší. 

Po formální stránce je práce na vysoké úrovni, autorka prokázala, že je 

obeznámena s formálními náležitostmi diplomové práce a že dovede 

odpovídajícím způsobem pracovat s odbornou literaturou. 

Z výše uvedených důvodů navrhuji hodnotit diplomovou práci Jany 

Kovářové jako výbornou. 
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