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, 
o Uvod 

Stále se zvyšující potřeba objektivního a srovnatelného 

měření výsledku vzdělávání s sebou přináší potřebu používat 

k tomuto měření kvalitní nástroje. Ačkoliv používání didaktických 

testu k ověřování znalostí a dovedností v cizích jazycích má již 

i v České republice jistou tradici, odborná literatura specializovaná 

výlučně na tuto oblast zde stále chybí. Stávající české prameny 

věnované oblasti testování mají většinou obecný charakter 

a problematice testování cizích jazyku se pOdrobně nevěnují. Právě 

tato skutečnost byla jedním z pOdnětu pro výběr tématu této 

diplomové práce. S nedostatkem české odborné literatury z oblasti 

testování cizích jazyku jsem se setkala při tvorbě didaktických 

testu v Centru pro zjišťování výsledku vZdělávání1 , kde jsem 

zaměstnána jako koordinátorka ruského jazyka. 

Předmětem této diplomové práce bude tvorba didaktického 

testu 2 z cizího jazyka. Proces tvorby didaktického testu lze 

aplikovat na kterýkoliv cizí jazyk, běžně vyučovaný v českých 

školách. 

Bližší pohled na tuto problematiku by mohl být prospěšný 

nejen pro ty, kteří se sami na tvorbě testu aktivně podílejí, nýbrž 

například i pro ty, kteří se setkávají s výsledky testu jako jejich 

uživatelé a potřebují je správně interpretovat, i pro další skupiny, 

pro něž je testování oblastí, s níž se mohou v životě setkat. 

1 CZVV zajišťuje v souladu s § 80 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. společnou část 
maturitní zkoušky a zkoušky zadávané ministerstvem v rámci profilové části 
maturitní zkoušky. 

2 S ohledem na rozsah práce se budeme zabývat pouze ověřováním receptivních 
dovedností ověřovaných didaktickým testem, nelze se již věnovat neméně 
důležitým dovednostem produktivním. 
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Jedním z cílu této práce je přiblíŽit širší pedagogické 

veřejnosti základní pojmy testování, duležité vlastnosti kvalitního 

didaktického testu a postupy, které je třeba při tvorbě testu 

dodržovat. Práce si klade za cíl být konkrétním materiálem, který 

pomocí názorných příkladu přiblíží proces vzniku didaktického testu 

z cizího jazyka co nejširšímu okruhu čtenářu. 

Bližší seznámení s problematikou testování je důležité 

i proto, aby nedocházelo k nesprávným krokum při přípravě testu 

a chybné interpretaci jejich výsledku. Respektování základních 

pravidel testování muže pomoci každému učiteli vytvořit vlastní 

kvalitní didaktický test, který muže v jeho pedagogické praxi najít 

široké uplatnění. 

V této práci budou popsány jednotlivé kroky nezbytné pro 

přípravu, vznik a interpretaci didaktického testu, které budou 

v duležitých bodech ilustrovány konkrétními příklady z ruského 

jazyka i z jiných cizích jazyku. Na základě uvedených příkladu 

a odborné literatury se pokusíme zformulovat doporučení, s jejichž 

pomocí by autor testu nebo testových úloh mohl vytvořit kvalitní 

didaktický test z cizího jazyka. 

Protože se předchozí znalost testování nebo pojmu statistiky 

u čtenářu této práce nepředpokládá, budou v místech, kde to bude 

nutné nebo potřebné, duležité pojmy z těchto oblastí vysvětleny. 

Tam, kde to bude vhodné, budou uvedeny chybné postupy či 

kroky, ke kterým muže během tvorby testu dojít. U těchto 

chybných příkladu se pOkusíme vysvětlit jejich dusledky, duvody 

jejich vzniku a možné zpusoby, jak jim předcházet. 

Ke konkrétní ilustraci jednotlivých fází tvorby didaktického 

testu z cizích jazyku budou použity testy, které byly vytvořeny 

v Centru pro reformu maturitní zkoušky (dále jen ÚIV - CERMAT) 
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a v Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen CERMAT) 

v letech 2001-2006 jako součást programů Krok za krokem k nové 

maturitě. 

Práce je členěna do 6 kapitol. V kapitole 1 se zaměříme na 

vymezení pojmu "didaktický test" a jeho užší specifikaci. 

V kapitole 2 přiblížíme důležité vlastnosti, které by měl 

kvalitní didaktický test splňovat. 

Kapitola 3 je věnována okolnostem, které předchází vzniku 

didaktického testu. 

Kapitoloa 4 kapitola je věnována struktuře testové úlohy a na 

konkrétních příkladech v ní jsou popsány typy testových úloh. 

Kapitola 5 obsahuje konkrétní doporučení pro tvorbu 

testových úloh, která jsou doplněna názornými ukázkami. 
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1. Co je to didaktický test 

Výraz "test" se používá nejen v pedagogice a psychologii, ale 

v řadě dalších vědeckých oboru. Etymologický puvod slova "test" 

se odvozuje od latinského výrazu "testum", který označoval 

kelímek, v němž alchymisté zkoušeli kovy. Do českého jazyka byl 

výraz "test" převzat z angličtiny. V anglickém jazyce se tímto 

pojmem rozumí "test, zkouška, kontrolní práce, kompozice" (Mareš 

1999, s. 177). 

V této kapitole se zaměříme na charakteristiku didaktických 

testu a jejich členění podle ruzných kritérií. Podrobněji se budeme 

věnovat zejména didaktickým testum podle interpretace výsledku 

a podle míry objektivity skórování. 

1.1 Vymezení pojmu didaktický test 

Ačkoli ruzní autoři přistupují k definování didaktického testu 

odlišně, jsou jejich vymezení didaktického testu velmi blízká. 

Pojmem "didaktický test" se rozumí: 

• zkouška se stejnými podmínkami pro všechny 

testované jedince s výsledkem číselného charakteru 

(Byčkovský 1986, s. 9). 

• nástroj systematického zjišťování výsledku výuky 

(Prucha 2001, s. 43). 

• test použitý v pedagogické situaci za účelem ověření 

úrovně znalostí a dovedností žáku. 
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• nástroj určený k objektivnímu měření výsledku 

vzdělávání v předem vymezené konkrétní oblasti. Bývá 

tvořen souborem úloh, které se vztahují k vybraným 

částem obsahu vzdělávání a které jsou určeny k řešení 

během přesně vymezeného časového úseku (Schindler 

2006, s. 7). 

Účelem didaktických testu je zjišťování úrovně zvládnutí 

obsahu učiva. 

Rozdíly mezi profesionálním didaktickým testem a běžnou 

písemnou prací sestavenou učitelem, tak jak je shrnuje Burjan 

v časopise Exam-Info (č. 2/2000, s. 4), uvádíme v tabulce 1. 

Tabulka 1 - Rozdíly mezi písemnou prací a didaktickým testem podle 

nlzných parametrCl 

Parametr Klasická písemná Profesionální 
práce didaktický test 

počet testových úloh3 většinou méně než 10 zpravidla alespoň 20 

formát otázek zpravidla otevřené uzavřené i otevřené 

počet autorCl většinou 1 několik (autorský tým) 

čas na vypracování obvykle 1 vyučovací 20 minut až několik 
hodina nebo méně hodin 

doba tvorby několik hodin týdny až měsíce 

grafická úprava minimální profesionální 

počet použití většinou 1-2 desítky až stovky 

počet žákCl jedna třída, několik tříd stovky až tisíce žáku 

doprovodná 
obvykle žádná nutná podrobná dokumentace 

pokyny pro žáky zpravidla pouze ústní písemné 

pokyny pro hodnocení zpravidla jednoduché mohou být i složitější 

pokyny pro zadavatele žádné nebo stručné přesné a pod robné 

možnost porovnání pouze v rámci třídy, často možná i mezi 

3 V testování a v pedagogické praxi se užívá rovněž termínu "úkol", "otázka" 
a "příklad". V naší práci budeme používat termín "úloha". 
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výsledků případně mezi třídami školami nebo velkými 
školy populacemi 

subjektivní skórování 
objektivní skórování 

způsob hodnocení podle vlastních kritérií4 podle předem 
stanovených kritérií 

klíč správných zpravidla není předem je vždy předem stanoven 
odpovědí stanoven 

Šedou barvou jsou v tabulce 1 zvýrazněny dva parametry, 

které jsme do přehledu rozdílu mezi klasickou písemnou prací 

a profesionálně vytvořeným didaktickým testem doplnili, protože je 

považujeme za stejně duležité jako ostatní údaje uvedené 

v tabulce. 

1.2 Druhy didaktických testu 

Didaktické testy se používají k ruzným účelum, jimž je nutno 

přizpusobit jejich obsah i formu. Testy je možné rozlišovat podle 

ruzných hledisek - podle zpusobu řešení (testy písemné, ústní, 

praktické, kombinované), podle zpusobu hodnocení (objektivně 

skórovatelné a subjektivně skórovatelné), podle interpretace 

výkonu (ověřující, rozlišující), podle časového zařazení do výuky 

(formativní, sumativní) aj. 

V tabulce 2 je uvedena další z možných klasifikací testu, jak ji 

uvádí Schindler (2006, s. 19). 

4 Kritéria hodnocení si u klasické písemné práce stanovuje učitel sám, tato 
kritéria se mohou při opravování žákovských prací měnit podle vzniklé potřeby 
(např. je možné zvětšit interval počtu chyb, pokud by v žákovských pracích bylo 
více chyb, než učitel puvodně předpokládal). 
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Tabulka 2 - Klasifikace didaktických testů podle různých hledisek 

Kritérium 
Testy Popis 

třídění 

Zadané na papíře 
Test je žákum předložen v tištěné 
podobě. Úlohy mají textový, případně 
grafický charakter. 

Zadané ústně 
Test zadává administrátor ústně nebo 
jej přehrává z audiozáznamu. 

Zadané Test je zadáván prostřednictvím 

Forma zadání elektronicky osobního počítače. 
Pro žáky se zdravotním postižením 

Speciální muže být test zadáván ve znakové 
řeči či bodovém písmu. 
Test, z něhož žák získá jednotný 

Kombinované 
výsledek, muže být tvořen několika 
subtesty, z nichž každý je zadáván 
odlišnou formou. 

Kognitivní 
Test měří úroveň (kvalitu) znalostí 

Ověřovaný a intelektových dovedností. 
výsledek učení 

Psychomotorické Test ověřuje psychomotorické 
dovednosti, jako např. psaní na stroji. 

Učitelské 
Test užívaný výlučně autorem testu 

Rozsah použití (zpravidla učitelem). 
Sirokého použití Test využívaný masově. 

Tematický Monotematické Test ověřuje jedno téma učební látky. 
Test ověřuje učivo několika rozsah Polytematické 
tematických celku. 

Výsledků Test měří to, co se žáci v dané oblasti 
Míra vzdělávání naučili. 
specifičnosti 

Studijních Test měří úroveň obecnějších 
testu 

předpokladů 
charakteristik - předpokladu, které 
jsou potřebné k dalšímu studiu. 
Cílem testu je poskytnout učiteli 

Vstupní i žákum zpětnou vazbu k optimalizaci 
výuky. 

Časové Cílem testu je poskytnout učiteli 
zařazení Průběžné i žákum zpětnou vazbu k optimalizaci 
do výuky výuky. 

Slouží k hodnocení žáku na konci 
Výstupní výukového období nebo po ukončení 

výuky určitého celku. 

Měřená Rychlost Test ověřuje, jak rychle žák dokáže 
řešit určené úkoly. charakteristika 
Test ověřuje, zda žák dokáže řešit výkonu Úroveň 
specifické úkoly. 

Rozlišující 
Cílem testu je vzájemně porovnat 

Interpretace výsledky jednotlivých žáku. 
výsledků 

Ověřující 
Cílem testu je ověřit, zda si žák osvojil 
určité znalosti a dovednosti. 
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Typy didaktických testu se mohou navzájem prolínat nebo 

doplňovat podle účelu, ke kterému jsou testy použity. Každý test je 

možné charakterizovat několika ruznými zpusoby (např. 

desetiminutový test ověřující slovní zásobu lze popsat jako 

"ověřující učitelský test zadaný na papíře"). 

Koncepce didaktického testu ovlivňuje typ testu, který bude 

k testování použit, a proto je dUležité, aby tvurci testu přesně 

věděli, jaký typ testu budou vytvářet. Každý z těchto testu je totiž 

vhodný pro jiný typ zkoušky. 

V dalších částech této práce se budeme podrobněji zabývat 

didaktickými testy, jejichž kritériem třídění je interpretace 

výsledku, a testy, které se liší zpusobem hodnocení. 

1.2.1 Testy rozlišující a ověřující 

Kritérium interpretace výsledku je jedním z nejduležitějších 

hledisek pro tvorbu a používání didaktických testu. Podle 

interpretace výsledku se testy dělí na rozlišující a ověřující. Rozdíly 

mezi těmito dvěma typy testu jsou přehledně shrnuty v tabulce 3 

(Hulešová 2003). 

Tabulka 3 - Srovnání rozlišujících a ověřujících didaktických testů 

Rozlišující (NR) testy Ověřující (CR) testy 

Studenti svuj výkon odhadují na 50% Studenti svuj výkon odhadují na 80% 
úspěšnost. úspěšnost (test se jim zdá snazší). 

Srovnávají výkon studentu s výkonem Srovnávají výkon žáka s daným 
ostatních studentu. standardem, úrovní ... 

v rozlišujících testech se vyskytuje více V ověřujících testech bývá méně 
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specifických cílu (1-2 úlohy na jeden specifických cílu, které jsou vícekrát 
specifický cíl). ověřovány (3-7 úloh na jeden 

specifický cíl). 

Skóre: čím vyšší počet bodu, tím lépe Skóre je dáno pouze váhou (a počtem) 
- vzhledem k tomu, že jedná o určení úloh, potřebných k dostatečnému 
relativního pořadí vuči ostatním žákum. ověření specifických cílu. 

Příliš lehké nebo příliš těžké úlohy Úlohy jsou zastoupeny podle toho, 
nejsou obvykle zastoupeny, duležité jakou dovednost (spedifickýcíl) mají 
jsou kvalitní distraktory. ověřit. 

Při vyhodnocování je duležité dosažené 
Duležitá je úspěšnost žáku a to, zda 
dosáhli stanoveného kritéria: př. 

skóre. 
alespoň 70% úspěšnost v testu 

Např. přijímací test na VŠ Např. ověření zvládnutí látky 
v průběhu roku 

Komentář k tabulce 3: 

Hlavním účelem rozlišujících testů, označovaných také jako 

testy relativního výkonu nebo NR-testy (z anglického norm

referenced measurement) je vza]emné porovnání žáků 

(Schindler 2006, s. 22). Aby bylo možné na základě výsledku 

rozlišujícího testu stanovit pořadí žáku podle dosaženého skóre, tj. 

seřadit žáky od nejlepšího k nejhoršímu, jsou v rozlišujícím testu 

ve větší míře zastoupeny obtížnější úlohy s vysokou citlivostí 

(obtížnost jednotlivých úloh nabývá hodnot kolem 0,5). Při 

vyhodnocování výsledku je duležité, jak vysokého skóre jednotliví 

žáci dosáhli. 

Příkladem rozlišujícího testu je test určený pro přijímací 

zkoušky na vysoké škole. Na základě dosažených výsledku v testu 

je přijímán stanovený počet ze skupiny nejúspěšnějších uchazeču. 

Ověřující testy, nazývané rovněž testy absolutního výkonu 

nebo CR-testy (z anglického criterion-referenced measurement) 

srovnávají výkon žáka s předem danými kritérii (Schindler 

2006, s. 23). Výsledky testu udávají míru dosažených znalostí 

a dovedností žáka, ale jejich účelem není porovnávat žáky mezi 
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sebou. Výsledky žáka jsou srovnávány s předem daným 

standardem, kterým je popsána úroveň dosažených znalostí 

a dovedností. 

V ověřujícím testu je nutné dbát na rovnoměrné pOkrytí 

všech ověřovaných oblastí, tj. tematických celku a specifických cílu. 

pruměrná obtížnost úloh v ověřujícím testu nabývá hodnot 

kolem 0,8. Příkladem ověřujícího testu mužeme být maturitní test 

z cizího jazyka určený pro společnou část maturitní zkoušky, jehož 

účelem je ověřit stanovenou úroveň dovedností v cizím jazyce nebo 

například zápočtový test na vysoké škole, který ověřuje zvládnutí 

látky probrané během semestru. 

Toto odlišení rozlišujících a ověřujících testu je však třeba 

brát jako ukázkové, protože v praxi se testy spíše jen blíží 

k určitému druhu. Je běžné, že v pedagogické praxi obsahují 

ověřující testy i rozlišující prvky, aby byla učiteli usnadněna 

klasifikace. 

1.2.2 Testy objektivně a subjektivně skórovatelné, 
standardizace 

Jiným kritériem, podle kterého lze testy dělit je míra 

objektivity při skórování. Podle tohoto kritéria se testy dělí na 

objektivně a subjektivně skórovatelné. 

Objektivně skórovatelné didaktické testy patří k testum 

vytvářeným podle propracované metodiky, jež zaručuje jejich 

objektivitu, spolehlivost, validitu a citlivost (viz kapitola 2) v dané 

cílové populaci. Tvorba tohoto typu testu je časově velmi náročná 

a vyžaduje profesionální přístup. Objektivně skórovatelné testy se 
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zadávají, vyhodnocují a interpretují podle jednoznačných, pro 

všechny stejných a předem stanovených kritérií. Tyto testy 

umožňují nejen zjištění míry ovládnutí testovaného předmětu, ale 

i srovnání jednotlivých žáku ve třídě, tříd mezi sebou, případně škol 

nebo zemí. 

Objektivně skórovatelný test 
Ov 

muze být zároveň 

i standardizovaný, pokud je pro něj vytvořen tzv. standardizovaný 

výsledek (standard, norma) v cílové populaci. 

Proces standardizace probíhá tak, že se konečný test zadá 

reprezentativnímu vzorku žáku dané populace. V tomto vzorku jsou 

zastoupeny skupiny žáku a oboru shodné s populací, pro kterou je 

test určen. Jejich výsledek v testu představuje standard, se kterým 

je pak možné srovnávat výsledky jiných žáku a skupin žáku. 

Jiným možným procesem standardizace testu je jeho 

posouzení expertní skupinou, tvořenou odborníky z oblasti 

testování a experty v daném oboru. Tato skupina test odborně 

posoudí a odhadne jeho vlastnosti. 

Standardizované testy bývají opatřeny metodickým 

materiálem, který charakterizuje vlastnosti testu a zpusob jeho 

použití. Tento materiál obsahuje popis celého testu a detailní 

specifikaci jednotlivých testových úloh (nejčastěji ve formě 

specifikační tabulky), skórování jednotlivých úloh a správná řešení. 

Vývojem standardizovaných testu se zabývají specializované 

instituce, které lze nalézt v zemích s dlouhou tradicí testování 

(např. ve Velké Británii je tradice testování delší než 100 let, 

v Holandsku se testování k evaluaci využívá déle než 30 let), ale 

i v zemích, které tento zpusob ověřování výsledku vzdělávání 

teprve zavádějí (Polsko, Maďarsko, Ruská federace, Česká 

republika, Slovenská republika). 
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Testy, které neprocházejí procesem standardizace, lze 

obecně označit jako nestandardizované. K tomuto druhu testu patří 

i subjektivně skórovatelné testy, které jsou zpravidla 

sestavovány učitelem. Takovéto testy mají sloužit potřebám výuky 

konkrétního učitele u konkrétních žáku. Vzhledem k tomu, že učitel 

test vyvíjí pro potřeby svých žáku na základě vlastních kritérií, 

nemuže být u tohoto typu testu standard vytvořen. Přesto by i při 

vývoji nestandardizovaných testu měli učitelé dodržovat základní 

pravidla, která se uvádějí pro vývoj testu standardizovaných. 

Mezi nejčastější subjektivně skórovatelné testy patří široce 

otevřené úlohy, tj. slohové a písemné práce (v anglickém prostředí 

se pro tento typ testu používá výraz "essay-tests"). V těchto 

testech žák sám vytváří odpověď podle určitého zadání. Takového 

testy, vytvářené učitelem mají obvykle široké zadání, které často 

není dále specifikováno. Příkladem tohoto typu zadání pro slohovou 

práci v cizím jazyce muže být např. "Můj ideální den. Napište, jak 

si představujete svůj ideální den". Pokud učitel předem neurčí 

požadavky, které má práce splňovat (např. jaký počet slov má žák 

napsat apod.) a nestanoví kritéria, podle nichž bude práci hodnotit, 

snižuje se míra jeho objektivity při hodnocení a práce není 

hodnocena komplexně. 

Na příkladu su bjektivně skórovatel ných 
o 

testu lze 

demonstrovat, že výsledky testu, jejichž příprava sice není časově 

náročná, ale které zároveň nemají detailněji propracovanou 

specifikaci a kritéria hodnocení, mají nízkou vypovídací hodnotu 

a neposkytují komplexní popis dovedností žáku. Tento typ testu 

bez potřebné specifikace také nelze použít ke srovnání žáku ani na 

úrovni třídy, natož na vyšších úrovních (škola, kraj atd.). 
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Didaktický test lze charakterizovat různými způsoby. Ve 

srovnání s tradiční písemnou prací má didaktický test řadu výhod, 

přesto však není univerzálním prostředkem k ověřování všech 

dovedností v cizím jazyce. 

Didaktidké testy je možné klasifikovat podle různých 

hledisek. Tato hlediska se však vzájemně protínají. Jedním 

z nejčastějších a nejdůležitějších kritérií je dělení testů podle 

interpretace výsledků (na rozlišující a ověřující testy). Toto hledisko 

spolu s mírou objektivity skórování považujeme pro tvorbu testů, 

na kterou se v dalších kapitolách zaměříme, za velmi důležité. 
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2. Vlastnosti didaktického testu 

Kvalitní didaktický test, který plní účel, k němuž byl 

vytvořen by měl splňovat určité parametry. K vlastnosti, které by 

měl takový kvalitní didaktický test mít patří objektivita, reliabilita, 

validita, diskriminace a ekonomičnost. 

V této kapitole budeme jednotlivé vlastnosti didaktického 

testu charakterizovat podrobněji. 

2.1 Objektivita 

Objektivita testu znamená, že výsledek testu závisí pouze na 

testovaném a testu samotném, nikoli na testujícím a/nebo dalších 

okolnostech. 

Výsledek objektivního testu tedy odpovídá skutečným 

znalostem a dovednostem žáka a na tom, jak je dokáže uplatnit. 

Objektivita testu se vztahuje také ke zpusobu jeho skórování 

a vyhodnocování. Objektivní testy umožňují rychlé a jednoduché 

skórování s možností použití šablon k vyhodnocování testu 

(Malíková 1989, s. 22). Objektivní hodnocení znamená, že ruzní 

hodnotitelé téže práce (téhož testu) dosáhnou při hodnocení 

stejných výsledku. 

Objektivity didaktického testu lze dosáhnout dodržením 

základních principu konstrukce testu, mezi něž patří např. 

jednoznačná formulace testových úloh, přesná kritéria 

hodnocení a jednotné podmínky při jeho zadávání. 
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Jednotné podmínky při zadávání testu jsou dodrženy, pokud 

žáci řeší na stejném místě a ve stejném časovém limitu tytéž 

úlohy. Výchozí podmínky pro ověřování znalostí a dovedností jsou 

tedy při testování pro všechny žáky shodné. Výsledky žáku 

v takovémto testu mohou být tedy vzájemně srovnatelné. 

Objektivita a srovnatelnost jsou však vlastnostmi pouze 

konstrukčně správného a kvalitního testu. 

Přesné a jasné zadání, předem stanovený zpusob hodnocení, 

kritéria hodnocení testových úloh spolu se srovnatelnými 

podmínkami pro testování přispívají k zajištění objektivity 

testování. 

2.2 Reliabilita 

Další duležitou vlastností didaktického testu je reliabilita 

(spolehlivost), která vypovídá o míře jeho přesnosti a spolehlivosti. 

Didaktický test lze označit jako reliabilní, pokud jeho výsledek není 

ovlivněn náhodnými vlivy pusobícími na žáka při řešení úloh 

a pokud prokazuje stabilní výsledky při opakovaném testování 

(Schindler 2006, s. 16). To znamená, že přibližně stejný vzorek 

studentu by měl při testování za obdobných podmínek dosahovat 

srovnatelných výsledku. 

K přesnému určení míry reliability se při statistické analýze 

používá koeficient reliability, který nabývá hodnot od O 

(u nespolehlivých a nepřesných testu) do 1 (u přesných 

a spolehlivých testu). Ideálního koeficientu reliability (tj. 1) 

je v reálné situaci obtížné dosáhnout (Schindler 2006, s. 17). Jako 
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optimální hranici reliability v testu uvádí Chráska hodnotu 0,8 

(1999, s. 18). 

Je několik cest, jak dosáhnout optimálních hodnot reliability. 

Reliabilita testu mimo jiné úzce souvisí s počtem úloh v testu. 

Pokud každá testová úloha ověřuje stejnou znalost nebo dovednost 

jako zbytek testu, lze navýšením jejich počtu reliabilitu zvýšit. 

Zároveň je patrný vztah mezi počtem úloh a hodnotou reliability, 

tzn. že musí vždy obsahovat dostatečný počet úloh. Testy s malým 

počtem úloh (10 a méně) mají zpravidla koeficient reliability nižší 

(okolo 0,6) (Schindler 2006, s. 17). 

2.3 Validita 

Reliabilita didaktického testu je těsně spjata s jeho validitou. 

Validita didaktického testu vyjadřuje shodu mezi funkčností testu 

a účelem, pro který byl test vytvořen (Schindler 2006, s.12). To 

znamená, že test slouží k tomu účelu, ke kterému byl vytvořen 

a měří pouze to, co měřit má. 

Výsledek testu bývá jedním z podkladu pro hodnocení žáku, 

a proto je velmi duležité, aby byl test dostatečně validní. Příkladem 

muže být učitelský test ověřující ovládnutí slovesných času. Tento 

test muže být validní, pokud jej učitel využije pouze pro klasifikaci 

ze slovesných času. Pokud bude tento test jediným podkladem pro 

klasifikaci žáka v pololetí, přestává být validní (Hulešová 2003). 

Není-Ii tedy test validní, nelze na základě jeho výsledku vyslovit 

závěr o úrovni znalostí a dovedností žáku v celé ověřované oblasti. 

Nízkou validitu mohou zpusobit ruzné faktory, například 

nejasné pokyny pro řešení testu, příliš složitá struktura testu apod. 
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Pokud například budou žáci řešit ověřující test, jehož cílem je 

zjistit, zda si osvojili určité znalosti a dovednosti, ale dostanou na 

jeho řešení krátký časový limit, bude validita testu nízká. Žáci 

nestihnou vyřešit všechny úlohy nebo budou některé úlohy 

přeskakovat. Tyto jevy se ve statistické analýze označují termíny 

"nedosaženost" a "vynechanost" a jedná se o faktory, které snižují 

validitu testu. Pokud by však žáci mohli tento typ testu řešit déle, 

validita testu by se zvýšila. Ověřující (CR) testy totiž nejsou testy 

rychlosti, ale testy úrovně, tzn. že rychlost, s jakou žáci úlohy 

vyřeší není nejduležitějším kritériem těchto testu. 

Existuje několik druhu validity, mezi které patří obsahová 

a zjevná validita. 

Obsahová validita je míra, s níž určitý test měří ty znalosti 

a dovednosti, pro jejichž ověřování byl sestaven. Jako možné 

příčiny, které mohou vést k narušení obsahové validity uvádí 

Schindler nesprávnou konstrukci úloh nebo chybný výběr 

ověřovaného učiva (2006, s. 13). Konstrukční chyby vedoucí ke 

snížení validity spočívají zejména v tom, že ke správnému vyřešení 

úlohy musí žák použít i znalosti z jiných oblastí. Pokud by například 

v testu z cizího jazyka byla úloha ověřující čtení s porozuměním 

založená na znalosti historických událostí nevyplývajících 

z výchozího textu k úlohám, nebylo by možné na základě výsledku 

úlohy usoudit, zda žák neovládá danou dovednost (tj. čtení 

s porozuměním), nebo zda úlohu nevyřešil proto, že nezná 

potřebné údaje. 

Ke snížení validity muže vést rovněž nejednoznačná 

formulace úlohy. Pokud úloha obsahuje neobvyklé nebo pro žáka 

neznámé výrazy nebo je její formulace nejednoznačná, mohou ji 

žáci na základě mylného pochopení řešit nesprávně. 
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V příkladu 1 je uvedena úloha, jejíž formulace patří 

k nejobtížnějším pro řešení. 

Příklad 1 - Úloha s nízkou validitou S 

11 

B esponeHcKoH KynbType He npIi1H5ITO HanOMIi1HaTb o B03paCTe 4enoseKa. p* N 

Příklad 1 uvádí dichotomickou úlohu z ruského jazyka, která 

se vztahuje k výchozímu textu. Na základě přečtení výchozího 

textu má žák rozhodnout, zda je tvrzení v úloze pravdivé (P), nebo 

nepravdivé (N). V tomto tvrzení se ale vyskytuje zápor, a proto je 

pro žáka řešení úlohy obtížnější. Aby žák úlohu správně vyřešil, 

musí vykonat několik myšlenkových operací. Nejprve musí najít 

v textu místo, ve kterém se píše o tom, zda je v evropské kultuře 

zvykem připomínat člověku jeho stáří, potom musí určit, zda je 

tvrzení pravdivé nebo nepravdivé a v neposlední řadě musí správně 

označit svou odpověď. Záporné formulace tvrzení vedou často 

k nezáměrným Chybám v odpovědích. Žák by mohl označit jako 

správnou Odpověď N pokud by uvažoval tak, že N znamená v tomto 

případě "není zvykem věk připomínat". Správná odpověď v této 

úloze je však p6
, která znamená, že záporné tvrzení je pravdivé. 

Tento typ úloh není v didaktických testech neobvyklý, je však 

třeba, aby záporně formulovaná tvrzení nebyla pro žáky příliš 

matoucí a nejednoznačná. 

Zjevná validita testu je posouzením testu "na první pohled" 

(angl. termín pro zjevnou validitu je Face Validity), tedy jak se 

shoduje struktura testu a jeho grafická podoba s jiným testem téže 

série (např. ruzných variant testu, určených k použití ve stejném 

5 Převzato ze subtestu Ruský jazyk (RJ09). Maturita nanečisto 2005. ÚIV -
CERMAT 2005. 

6 Správná odpověď je v příkladech úloh označena hvězdičkou. 

23 



roce nebo ke stejnému účelu). Zjevná validita rovněž ověřuje, zda 

a nakolik jsou takové testy přiměřené schopnostem a dovednostem 

žáku. Pokud by například test ověřující čtení s porozuměním 

v cizím jazyce obsahoval pouze dlouhé texty, ale čas na jeho řešení 

by byl příliš krátký, zjevná validita testu by byla velmi nízká. 

2.4 Diskriminace 

Někteří autoři mezi základní vlastnosti didaktického testu 

zahrnují také diskriminaci (citlivost) (Prucha 2001, s. 44). Citlivost 

testu je vlastnost, která vypovídá o schopnosti testu rozlišovat 

mezi žáky s ruznou úrovní znalostí a dovedností. Citlivý test by měl 

rozprostřít výsledky žáku po celé možné škále hodnocení 

a rozlišovat mezi blízkými výkony žáku. Příkladem necitlivého testu 

je, pokud v něm všichni žáci dosáhnou dobrých nebo špatných 

výsledku. Takový test není citlivý, protože nerozlišil žáky mezi 

sebou (Mičienka 2002, s. 3). 

Příklad 2 - Úloha s nízkou diskriminacF 

... 3AeCb OH XOAIIIJl no MaHycpaKTypaM, IIIHTepeCOBaJlC51 (30) __ _ 

03HaKOMIIIJlC51 C x0351C1CTBeHHoC1 )f(1II3HblO CTOJlIll14bl <l>paH14I11I11 ... 

30 A) peMeCJlaM *8) peMeCJlaMIII C) peMeCJlaX 

Úloha v příkladu 2, která ověřovala jazykovou kompetenci 

žáku, má nízkou hodnotu diskriminace (-0,06). Nízká diskriminace 

této úlohy byla zpusobena její vysokou úspěšností (93,8 %). Nízká 

diskriminace neznamená, že by byla úloha konstrukčně špatná, její 

7 Převzato ze subtestu Ruský jazyk (RJ09). Maturita nanečisto 2005. ÚIV -
CERMAT 2005. 
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výsledek pouze nerozlišuje mezi jednotlivými žáky, protože téměř 

všichni žáci řešili tuto úlohu správně. Test, v němž se tato úloha 

objevila byl testem převážně ověřujícím, čemuž výsledek úlohy 

odpovídá. 

Míra citlivosti testu záleží na účelu, ke kterému má být test 

použit. Příkladem vysoce citlivého testu muže být test pro přijímací 

zkoušky na vysokou školu, jehož účelem je rozlišit mezi sebou 

uchazeče o studium. 

2.5 Ekonomičnost 

Ekonomičnost didaktického testu jako jednu ze základních 

vlastností testu uvádí Hrabal (1994, s. 8). Ekonomičnost se 

projevuje především v časové rovině, test oproti tradičnímu 

ústnímu zkoušení šetří čas testovaného i testujícího a zároveň 

přináší kvalitní a srovnatelné informace. 

Po finanční stránce standardizovaný didaktický test zpravidla 

neznamená přímou finanční úsporu. Výdaje za tvorbu testu je však 

třeba dát do souvislostí s kvalitou a rozsahem získaných informací 

(Hrabal 1994, s. 8). 

Výhodou didaktického testu je také jeho zjednodušené 

hodnocení a časová úspora při hodnocení a zpracování výsledku. 

Příprava kvalitního didaktického testu je sice časově náročná, ale 

testem lze v kratší době ověřit větší rozsah učiva než při jiných 

zpusobech ověřování žákovských znalostí a dovedností. 
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Aby bylo možné považovat didaktický test za kvalitní nástroj 

sloužící k ověřování výsledků výuky, musí odpovídat určitým 

požadavkům. K těmto požadavkům patří zejména to, že jej lze 

označit za nástroj, který je objektivní a srovnatelný. Zároveň by 

měl být validní, reliabilní a citlivý, tzn. měl by měřit autorem testu 

zamýšlené znalosti a dovednosti a měl by je měřit spolehlivě, tj. 

tak, aby výsledek žáka v testu záležel pouze na testovaném, nikoliv 

na jiných okolnostech. při testování by měl test citlivě rozlišit 

výkony jednotlivých žáků v testu (to platí zejména u rozlišovacího 

testu). 

Pokud je test správně zkonstruován a měří to, co měřit má, 

může být jeho přínosem také časová úspora při testování 

a vyhodnocování výsledků. 
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3. Tvorba didaktického testu 

V této kapitole se budeme věnovat první fázi vzniku 

didaktického testu - plánování - a na konkrétních příkladech 

ruzných typu testu s odlišným evaluačním záměrem předvedeme, 

jak při plánování testu postupovat. 

Vytvoření kvalitního didaktického testu je poměrně 

komplikovaný proces, jehož vznik by se dal rozdělit do tří 

základních fází: 

- plánování, 

- konstrukce, 

- ověřování a revize testu. 

Žádná z těchto fází by neměla být opomenuta, protože 

v opačném případě by vzniklý didaktický test mohl být nekvalitní. 

Není tedy dUležité, zda se jedná o tvorbu standardizovaného 

didaktického testu se širokým použitím, nebo zda se jedná 

o učitelský test určený k jednomu nebo několika málo použitím. 

Jednotlivé fáze dále podrobněji rozvedeme a uvedeme 

činnosti, které jsou typické pro přípravu a ověření ruzných 

didaktických testu, které mají sloužit jako podklad k hodnocení 

ruzných vzorku testovaných jedincu. 

V tabulce 4 jsou podrobně rozepsány jednotlivé fáze, 

kterými je třeba při vzniku didaktického testu projít. Z tabulky je 

patrné, v čem se liší vznik didaktických testu pro široké použití 

a učitelských testu (Byčkovský 1986, s. 3). 
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Tabulka 4 - Postup při návrhu a ověření didaktického testu 

FÁZE 
TESTY 

Krok 
pro široké použití učitelské 

1 vymezení účelu a rámcového obsahu 

návrh testové specifikace 

a) upřesnění obsahu 

'1-1 b) počet a typ úloh 
Z 

"ce c) testovací čas > 
O 2 
Z d) forma testu 

'<C 
...I e) počet variant testu o. 

f) zpusob skórování 

g) popis testované populace I 
3 vytvoření testové dokumentace 

4 návrh úloh 
W zkoumání obsahové validity úloh u 
::.::: 
::::) S a) posouzení kompetenty 
o::: 
I- b) empirické ověření I (I) 
Z 
O 6 redakce úloh 
::.::: 

7 sestavení prototypu testu a doplnění dokumentace 

W 8 administrace prototypu PRVNI POUZITI TESTU 
N 
1-1 9 analýza: testu, úloh, chyb (zjednodušená analýzay) > 
W 

redakce testu a testové (redakce testu) x) a testové o::: 10 
<C dokumentace dokumentace 

'1-1 administrace závěrečné verze Z 
W pro stanovení: 

>0::: 11 a) reliability a validity >W 
> 

populačních noremxx
) O b) 

BEZNE POUZITI DALSI POUZITI 

x) Cinnostl doporučené. xx) U standardizovaných testu. 

Komentář k tabulce 4: 

Z tabulky 4 je na první pohled zřejmé, že vzniku kvalitního 

didaktického testu předchází dlouhá a náročná příprava. 

v první fázi vzniku didaktického testu - plánování -, jež je 

pro učitelské testy i testy širokého použití téměř shodná, je třeba 
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stanovit, k jakému účelu bude test sloužit a jaké znalosti 

a dovednosti bude ověřovat (krok 1). 

Dalším krokem je návrh konkrétní specifikace daného testu 

(krok 2), tj. zpřesnění jeho obsahu (krok 2a), stanovení počtu 

a typu úloh (krok 2b), zejména je nutné stanovit, zda budou úlohy 

v testu uzavřené nebo otevřené (krok 2b) (viz dále 4.2.1 a 4.2.2), 

případně jaký bude poměr těchto úloh v testu. Rovněž je nezbytné 

stanovit čas na řešení testu (krok 2c) a dále to, zda se bude jednat 

o jeden test nebo o několik oddělených subtestu (např. čtení 

s porozuměním a poslech s porozuměním) (krok 2d). 

Již ve fázi plánování didaktického testu je potřebné stanovit, 

zda bude existovat pouze jedna varianta testu, nebo zda budou 

vyvíjeny varianty paralelní (krok 2e). Počet variant testu záleží na 

potřebách zadavatele testu, je si však třeba uvědomit, že všechny 

alternativy testu musí být stejně kvalitní (především validní) a musí 

ověřovat totéž. Nelze tedy sestavovat variantu B testu z úloh, které 

jsou sice kvalitní, ale které neodpovídají v posuzovaných 

parametrech variantě A respektive C atd. Pro každou variantu 

daného didaktického testu platí stejná pravidla jako pro variantu A. 

Jen v takovém případě je možné zachovat srovnatelné podmínky 

pro všechny žáky zúčastněné v daném testování. 

Dalším krokem, který je při plánování testu potřeba udělat, 

je určit zpusob skórování (bodování) jednotlivých úloh (krok 2f). 

Existuje mnoho zpusobu skórování (k velmi rozšířeným zpusobum 

skórování patří např. zpusob, ve kterém mají všechny úlohy bez 

ohledu na zpusob řešení a obtížnost specifických cílu mají v testu 

rovnocennou bodovou hodnotu), záleží však rovněž na účelu testu 

a zpusobu použití jeho výsledku, na zadavateli a tvurci testu, který 

zpusob skórování si pro daný test zvolí. 
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Z tabulky 4 vyplývá, že je ve fázi plánování u testu pro široké 

použití nutný popis testované populace (krok 29). Je to dáno tím, 

že při tvorbě učitelského testu učitel zná vzorek populace, pro 

který test vytváří. U testu pro široké použití je však nutné vždy 

znovu přesně stanovit, jaké části populace je daný test určen. 

V tabulce 4 jsme fázi plánování testu rozšířili o krok 3 

(v tabulce 4 zvýrazněno šedou barvou). Jedná se o vytvoření 

testové dokumentace, kterou považujeme za nezbytné zařadit 

právě do této fáze. Testovou dokumentací se rozumí podrobná 

specifikační tabulka (viz dále 3.2.1), klíč správných odpovědí ke 

všem úlohám, který slouží jako podklad pro hodnocení testu, 

záznamový arch pro přepis žákovských odpovědí (pouze v případě, 

že je test vyhodnocován hromadně) a další doprovodné metodické 

materiály (zahrnující např. pokyny pro zadavatele a hodnotitele 

testu). 

Druhou fází vzniku testu je konstrukce didaktického 

testu, do které je zahrnut návrh tesových úloh (krok 4), jejich 

revize kompetentními odborníky (krok Sa), v případě testu pro 

široké použití rovněž pilotáž neboli empirické ověření úloh, 

případné expertní posouzení (krok Sb). Následuje úprava (redakce) 

úloh (krok 6) a sestavení prototypu testu (krok 7). 

Třetí fází při vzniku testu je ověření a revize testu. V této 

části se od sebe test pro široké použití a učitelský test výrazněji 

odlišují. Prvním výrazným rozdílem je to, že po fázi konstrukce je 

učitelský test již připraven k použití (krok 7), zatímco test pro 

široké použití je nejprve ověřen na vzorku odpovídajícím cílové 

žákovské populaci. 
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Po zadání učitelského testu následuje zjednodušená analýza 

a úprava testu (kroky 8 a 9) (tyto činnosti jsou však pouze 

doporučené a nemusí k nim dojít). 

Po zadání testu pro široké použití následuje podrobná analýza 

podle ruzných hledisek (krok 9) a dále další úprava testu na 

základě zjištěných výsledku analýz (krok 10). Pokud má být test 

pro široké použití standardizovaným testem, následuje po úpravě 

(v kroku 9) jeho další ověření, aby mohla být stanovena míra jeho 

validity a reliability (krok 11) a aby bylo možné stanovit, pro jaký 

vzorek populace má být tento test určen. Po absolvování všech 

výše uvedených fází a dílčích kroku jsou oba testy připraveny 

k použití. 

V další části této kapitoly se zaměříme na první fázi vzniku 

didaktického testu. 

3.1 Specifikace testu 

Specifikací testu rozumí někteří autoři podrobnou 

charakteristiku testu (Alderson, Clapham, Wall) jako. Alderson ji 

chápe jako oficiální údaje o tom, co a jakým způsobem test 

ověřuje. Specifikace testu je podle něj podkladem, závazným pro 

autory testových úloh. Na specifikaci testu závisí rovněž budoucí 

konstrukční validita testu. Specifikace testu je hlavní a rozhodující 

částí tvorby testu a evaluačního procesu (Alderson 2004, s. 9). 

Specifikace testu je duležitá pro všechny zúčastněné 

v procesu testování. Pro autory testu je specifikace závazným 

podkladem, podle kterého test vytvářejí. Žákum specifikace testu 

poskytuje cenné údaje, podle kterých se mohou na testování 
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připravit. Ti, kteří pracují s výsledky testu (např. přijímací komise 

na VŠ) mohou podle specifikace testu rozhodnou o tom, zda a jak 

budou s výsledky testu pracovat. 

Míra podrobnosti, s jakou je specifikace zpracována, se liší 

podle toho, komu je test určen. Pro širší populaci (např. 

rodičovskou veřejnost) muže být specifikace stručnější a obecnější, 

naopak pro autory testových úloh by měla být specifikace co 

nejrozsáhlejší a detailně propracovaná, aby na jejím základě mohli 

vytvořit kvalitní úlohy, resp. didaktický test. 

Dále uvádíme, které prvky by měla každá specifikace 

didaktického testu obsahovat. Budeme vycházet z jednoho 

z nejpřehlednějších a nejúplnějších přehledu specifikace 

didaktického testu, jak jej uvádí Burjan (10/2004, s. 8-9). 

Na základě tohoto materiálu jsme zformulovali seznam 

otázek, na které musí autoři testu znát odpověď před zahájením 

prací na didaktickém testu. 

Specifikace testu - otázky 

1. Jaký je hlavní účel testu? 

2. K čemu mají sloužit výsledky testování? 

3. Jaká rozhodnutí budou na základě výsledku testu činěna? 

4. Komu je test určen? 

5. Kdy se testování uskuteční? 

6. Jaké jsou základní charakteristiky testu? 

7. Za jakých pOdmínek bude test administrován? 

8. Jaký bude zpusob zpracování a vyhodnocení výsledku 
testu? 

9. Jaké jsou pOdmínky pro vývoj testu? 
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Jako příklad odlišné specifikace testu použijeme 

v následujících podkapitolách tři odlišné modelové didaktické testy, 

ověřující rozdílné znalosti a dovednosti. Budou to: 

a) celoplošně zadávaný test, ověřující receptivní dovednosti8 

v cizím jazyce na konci střední školy9 (dále jen test A), 

b) test určený pro přijímací zkoušky na filologické obory 

vysokých škol 1o (dále jen test B), 

c) zápočtový test z gramatiky cizího jazyka na konci 

prvního semestru filologického oboru vysoké školyll (dále 

jen test C). 

Na těchto třech příkladech budeme ilustrovat tvorbu 

didaktického testu ve všech jejích fázích. Vznik jednotlivých testu 

bude vycházet z ideální podoby a bude ukázkou specifikace, na 

jejímž základě by měly jednotlivé testy vznikat. 

3.1.1 Účel testu 

Při stanovování účelu je třeba dopředu vědět, k jakému účelu 

má být test vytvořen. Přesto, že se někdy muže autorum testu 

zdát, že je účel testování zřejmý (např. v případě pruběžných 

učitelských testu, tzv. desetiminutovek), je velmi duležité před 

8 Tímto testem je ověřována dovednost čtení s porozuměním, poslech 
s porozuměním. 

9 Vzorový test A je test navržený jako příklad maturitního testu podle požadavku 
na novou podobu maturitní zkoušky podle zákona 567/2004 Sb. 

10 Vzorový test B by měl být testem ověřujícím receptivní dovednosti v cizím 
jazyce. 

11 Vzorovým testem C by mohl být test z morfologie ruského jazyka. 
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zahájením prací na testu tento účel znovu pojmenovat a tím si 

ověřit, zda vzniklý test opravdu stanovenému účelu odpovídá. 

Odpověď na první otázku z výše uvedeného seznamu by 

mohla být následující: 

oto č. 1: Jaký je hlavní účel testu? 

Test A: Hlavním účelem maturitního testu z cizího jazyka pro SŠ je 

zjistit, do jaké míry studenti ovládají receptivní dovednosti 

v cizím jazyce po čtyřech letech studia. 

Test B: Hlavním účelem přijímacího testu na VŠ je porovnat 

výkony studentu v testu a umožnit výběr studentu, kteří 

nejlépe odpovídají stanoveným požadavkum přijímacího 

řízení. 

Test C: Hlavním účelem zápočtového testu z gramatiky na VŠ je 

zjistit, zda studenti dostatečně ovládají učivo probrané 

během semestru. 

Využití výsledku námi stanovených 
o 

testu je možné 

charakterizovat tímto zpusobem: 

oto č. 2: K čemu mají sloužit výsledky testování? 

Test A: Výsledky maturitního testu pro SŠ jsou určeny k ověření 

toho, zda studenti splňují požadavky na absolventa SŠ 

a mohou získat vysvědčení o maturitní zkoušce z cizího 

jazyka. 

Test B: Na základě výsledku přijímacího testu má být vybrán určitý 

počet nejúspěšnějších studentu, kteří postoupí do dalšího 

kola přijímacího řízení na VŠ, případně budou ke studiu na 

VŠ přijati. 
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Test C: Výsledky zápočtového testu na Vš slouží jako podklad pro 

udělení zápočtu z daného předmětu. 

Výsledky testování mohou sloužit jako podklad pro ruzná 

rozhodnutí, v našem případě jsou tato rozhodnutí následující: 

oto č. 3: Jaká rozhodnutí budou na základě výsledků testu 

činěna? 

Test A: Výsledky maturitního testu pro SŠ mohou být použity jako 

jeden z podkladu pro závěrečnou klasifikaci studentu. 

Test B: Na základě výsledku přijímacího testu má být rozhodnuto 

o tom, zda uchazeč splňuje podmínky pro postup dalšího 

kola přijímacího řízení na VŠ. 

Test C: Výsledky zápočtového testu na VŠ slouží jako podklad pro 

udělení zápočtu z daného předmětu. 

3.1.2 Analýza testované populace 

Před zahájením prací na sestavování nebo tvorbě samotného 

testu je třeba provést analýzu podmínek a populace, pro kterou má 

být test určen. Je to duležité nejen pro studenty, kterým je test 

určen, ale i pro tvurce testu. 

K položkám, které by měl popis skupiny respondentu 

obsahovat, patří podle Aldersona zejména věk, pohlaví, mateřský 

jazyk, kulturní zázemí a očekávaná úroveň ovládnutí jazyka, 

tj. znalosti a dovednosti žáku v daném předmětu, mateřský jazyk 

a kulturní zázemí (2004, S. 12). V prostředí českého školství se 
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očekávaná úroveň znalosti cizího jazyka v testu vytváří ve shodě 

s kurikulem (platí pro test A). Testy určené pro uchazeče na VŠ 

a pruběžné testy na VŠ vznikají na základě požadavku jednotlivých 

kateder. 

Popis skupin respondentu, kterým je určen náš test, muže 

být přibližně tento: 

oto č. 4: Komu je test určen? 

Test A: Maturitní test pro SŠ je určen studentum s ukončeným 

středním vzděláním. 

Test B: Test pro přijímací zkoušky na VŠ je určen absolventum 

středních škol v České republice, kteří složili maturitní 

zkoušku 12
. 

Test C: Zápočtový test z gramatiky na VŠ je určen studentum 

prvního ročníku (českým i cizím státním příslušníkum). 

3.1.3 Termín testování 

Další podstatnou charakteristikou je pro respondenty i tvurce 

testu termín, ve kterém se testování uskuteční. Pro studenty je 

termín duležitý proto, aby se mohli včas připravit a pro autory je 

pOdstatné, kdy se testování uskuteční, aby do testu například 

nezahrnuli učivo, které žáci ještě neprobírali. 13 

12 Přijímacího řízení na VŠ se mohou účastnit rovněž cizí státní příslušníci 
splňující podmínky stanovené v § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o Vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonu (zákon o vysokých školách). 

13 To se však týká především znalostních testu; u dovednostních testu (jako 
v případě našeho ukázkového testu A a testu B) je pro tvurce testu duležitější 
dosažená úroveň ovládnutí jazyka. I zde by se však vliv termínu testování na 
výsledky studentu v testu objevit mohl. 
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Termíny testování našich testu jsou následující: 

oto č. 5: Kdy se testování uskuteční? 

Test A: Testování maturitního testu z cizího jazyka se uskuteční po 

uzavření klasifikace v posledním ročníku SŠ 14
. 

Test B: Testování v rámci přijímacího řízení se uskuteční 

v termínech stanovených vysokou školou. 

Test C: Testování se uskuteční nejdříve po skončení 1. semestru ve 

zkouškovém období v termínech stanovených katedrou VŠ. 

3.1.4 Základní charakteristiky testu 

Z popisu základních charakteristik testu musí být zřejmá jeho 

povaha (tj. zda se jedná o test znalostní nebo dovednostní), jakého 

je test typu (CR-test nebo NR-test) apod. S využitím tabulky 1 (viz 

1.2.1) mužeme charakterizovat naše vzorové testy takto: 

oto č. 6: Jaké jsou základní charakteristiky testu? 

Kritérium třídění TestA Test B Test C 
maturitní SŠ přijímací VŠ zá počtový VŠ 

Forma zadání Zadaný na papíře 

Ověřovaný 
Kognitivní 

výsledek učení 

Rozsa h použití Širokého použití Širokého použití Učitelský test 

Tematický rozsah Polytematický Polytematický Monotematický 

Míra specifičnosti 
Výsledku vzdělávání 

testu 

Časové zařazení 
Výstupní Vstupní Výstupní 

do výuky 

14 Přesný termín plošného testování stanoví MŠMT. Tento termín testování 
maturantu je v koncepci nové maturitní zkoušky navržen tak, aby výsledky 
testování mohly zohlednit vysoké školy při přijímacím řízení. 
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Měřená Rychlost nebo 
charakteristika Úroveň Úroveň 
výkonu 

úroveň 

Interpretace Převážně 
Rozlišující nelze stanovit 

výsledků ověřující15 

Typy úloh Uzavřené úlohy 16 

Způsob skórování Objektivně skórovatelný 

3.1.5 Podmínky administrace testu 

Pro všechny zúčastněné v procesu testování je duležité znát 

okolnosti, za kterých se bude testování odehrávat např. vymezení 

času na vypracování testu a informace o pomuckách, které je 

v pruběhu testování povoleno nebo zakázáno používat (např. 

povolené používání slovníku při řešení testu apod.). Bez znalosti 

těchto údaju by tvurci testu nemohli ani zahájit práce na vytvoření 

testu. 

Do této části specifikace rovněž patří informace týkající se 

administrátoru testu, tj. lidí, kteří budou testy žákum zadávat, 

a zpusobu zápisu žákovských odpovědí: před zahájením testování 

by mělo být zřejmé, zda test budou zadávat učitelé aprobovaní 

v daném předmětu či nikoliv a rovněž by mělo být stanoveno, zda 

budou žáci své odpovědi zaznamenávat přímo do testu, nebo zda 

je budou přepisovat do určených záznamových archu. 

15 Převážně overu]lclm testem se rozumí test, který vykazuje určité prvky 
rozlišujícího testu, aby bylo možné na jeho základě provést klasifikaci. 

16 Aby mohl být test objektivně skórován a čas potřebný na vyhodnocení testu 
byl co nejkratší, je vhodnější sestavit test z uzavřených úloh, u kterých žák 
odpověď sám nevytváří, ale vybírá ji z nabízených alternativ. Pokud by však 
povaha některých úloh vyžadovala, aby žák odpověď sám vytvářel, lze do testu 
úlohy tohoto typu zařadit (tento typ úloh se označuje jako otevřené úlohy). 
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Informace o administraci našich vzorových testu lze shrnout 

takto: 

oto Č. 7: Za jakých podmínek bude test administrován? 

Test A Test B Test C 
maturitní SŠ přijímací VŠ zápočtový VŠ 

Cas na vypracování 
90 minut17 podle požadavku a možností 

testu objednatele testu 

Zpl'lsob zápisu do záznamového do testového sešitu nebo do 
odpovědí archu 18 záznamového archu 

vyškolení učitelé 
VS pedagogové 

nejčastěji 
Kdo bude test informovaní 
zadávat SŠ s aprobací pro o pruběhu přednášející 

jiný předmět 
testování 

daného předmětu 

3.1.6 Zpusob zpracování a vyhodnocení výsledku 

Na podmínky administrace testu navazuje zpusob, jakým 

mají být výsledky testu vyhodnoceny. Je třeba předem znát 

časovou náročnost celého procesu testování, tedy nejen termín 

testování, ale také to, za jak dlouho budou výsledky testu 

poskytnuty testovaným. 

Doba potřebná ke zpracování výsledku testování se muže 

výrazně lišit podle toho, jakým zpusobem budou výsledky 

vyhodnocovány. Pokud bude k vyhodnocení testu použita technika 

17 90 minut je čas na vypracování celého didaktického testu podle stávající 
navržené koncepce maturitní zkoušky. Didaktický test je složen ze dvou 
subtestu. Čas na vypracování poslechového subtestu je 30 minut, čas na 
vypracování subtestu čtení s porozuměním je 60 minut. 

18 V případě, že mají být výsledky žáku v testu zpracovány hromadně s využitím 
skenovací techniky, zapisují studenti své odpovědi do samostatných listu (tzv. 
záznamových archu), které jsou pro toto zpracování uzpusobeny, a které slouží 
jako podklad pro vyhodnocení výsledku studenta v testu. Pokud existuje 
možnost opakovaného použití téhož testu (např. u vzorového testu C) a výsledky 
studentu v testu mají být pořizovány ručně, mohou studenti zapisovat své 
odpovědi např. na samostatné listy papíru. 
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(např. hromadné zpracování záznamových archu pomocí skeneru 

aj.), celý proces se značně urychlí. 

Při méně efektivním ručním zpracování výsledku pořizovateli 

je nutné předem stanovit, zda muže test podle předem daného 

klíče správných odpovědí vyhodnocovat kdokoli (v případě, že test 

je sestaven pouze z objektivně skórovatelných úloh), nebo zda 

musí být hodnotitel aprobovaný v daném předmětu (pokud jsou 

v testu subjektivně skórovatelné úlohy19). 

Pro potřeby vyhodnocení testu je nutné, aby tvurci testu 

poskytli informace o tom, jaké je skórování úloh v testu (zda jsou 

např. všechny úlohy v testu hodnoceny stejným počtem bodu, 

nebo zda se liší bodování jednotlivých typu a formátu úloh), zda 

mají být nesprávné odpovědi penalizovány odečítáním bodu, jak 

mají být hodnoceny chybějící odpovědi. 

Informace o zpracování a vyhodnocení vzorových testu jsou: 

oto č. 8: Jaký je způsob zpracování a vyhodnocení výsledků 

testu? 

TestA Test B Test C 
maturitní SŠ přijímací VŠ zápočtový VŠ 

Cas na 
zpracování 

2 měsíce sta novuje VŠ 
zpravidla 1-2 

výsledkCt týdny20 

testování 

ZpCtsob 
strojové 

ruční vyhodnocení ruční vyhodnocení 
zpracování 

zpracování 
několika zpravidla jedním 

záznamových výsledkCt 
archu 

pořizovateli dat pořizovatelem dat 

19 V testu z cizího jazyka jsou subjektivně skórovatelné téměř všechny otevřené 
úlohy, protože k jejich hodnocení je i při velmi dobře propracovaném klíči 
správných odpovědí potřebná alespoň základní znalost daného jazyka. 

20 V tomto případě záleží zpravidla na počtu studentu, kteří se testování zúčastní. 
V případě vyhodnocování menšího počtu testu se tedy čas potřebný na 
zpracování výsledku muže zkrátit na minimum. 
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3.1. 7 Podmínky vývoje a tvorby testu 

Podmínky, za kterých didaktický test vzniká, souvisejí 

s účelem testu a instituci, která test vytváří. Možnosti učitele, který 

vytváří test na jedno použití pro omezený počet žáku, se liší od 

pOdmínek pro vznik testu, který vzniká v instituci specializované na 

tvorbu testu určených k celoplošnému použití. V obou případech je 

však nezbytné stanovit předem určité podmínky, jež s tvorbou 

testu souvisejí. K nejduležitějším podmínkám patří: 

a) čas určený na vývoj testu, 

b) finanční náklady na vznik testu, 

c) upřesnění grafické podoby testu, s níž souvisí také např. počet 

stran testového sešitu. 

ad b) Finanční náklady na test souvisejí s typem testu a jeho 

účelem. Náklady na subjektivně skórovaný učitelský test (test C) 

jsou nesrovnatelně nižší než na objektivně skórovaný test určený 

k plošnému testování žákovské populace (testy A a B). Takový test 

totiž musí vznikat za mimořádných bezpečnostních podmínek, což 

vyžaduje značné zvýšení finančních nákladu na jeho vývoj. 

K finančním nákladum spojeným se vznikem testu patří výdaje za 

autorská práva a honoráře pro autory testových úloh, nákup 

a úprava obrázku, grafická úprava celého testu apod. Tyto náklady 

se týkají zejména testu vytvářených specializovanými institucemi 

(test A). Do finančních nároku na vznik testu se započítávají 

i finanční náklady spojené s ověřováním21 pruběžných verzí testu. 

ad c) Stanovení rozsahu testových materiálu (tj. počtu stran 

a tiskového formátu) a jejich grafické podoby souvisí s určením 

21 Ověřování cvičných verzí testu se nazývá "pilotáž testu", O pilotáži lze hovořit 
v případě, že je cvičná verze testu ověřována na vzorku, který je sestaven 
alespoň ze sta studentu, jejichž složení přibližně odpovídá cílové populaci. 
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výše finančních prostředku, potřebných na tisk testu. U testu 

obsahujících např. fotografie nebo obrázky je nutné znát předem, 

jaký formát těchto materiálu lze pro dané účely použít a v jaké 

podobě mají být předány ke grafické úpravě testu. 

Vzhledem k tomu, že se podmínky pro vývoj námi uváděných 

vzorových testu mohou odlišovat v závislosti na okolnostech vzniku 

jednotlivých testu, uvedeme přehled podmínek, za kterých test 

vzniká pouze jako výčet otázek, na které by měli tvurci nebo 

zadavatelé testu před zahájením samotného vývoje testu znát 

odpověď: 

oto č. 9: Jaké jsou podmínky pro vývoj a tvorbu testu? 

Kolik je času na vývoj testu? 

Jaké jsou finanční náklady na tvorbu testu? 

Jaké jsou finanční náklady na pilotování předběžných verzí testu? 

Jaký je tiskový formát a rozsah připravovaného testu? 

Existují nějaká doporučení pro grafickou podobu testu? 

3.2 Obsah testu 

Poté, co je stanoven účel didaktického testu a jsou známy 

podmínky, za kterých má test vznikat, je třeba přistoupit ke 

specifikaci obsahu testu, tj. zpřesnění ověřovaného učiva, jeho 

skladby a zastoupení. 

Didaktické testy mohou sloužit k ověření stanovených 

standardu učiva nebo minimální kompetence, které by měli žáci ve 

stanovených bodech školního vývoje dosáhnout. 
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Učivo ověřované testem bývá obvykle rozděleno do určitých 

oblastí, témat nebo celku. Z tohoto duvodu je třeba upřesnit 

zejména: 

- jaké znalosti a dovednosti budou testem ověřovány, 

- jaké tematické celky a specifické cíle mají být v testu 

zastoupeny, 

- jakým počtem úloh budou v testu zastoupeny jednotlivé oblasti, 

- jaký bude formát testových úloh, jaký bude jejich počet 

v celém testu a v jeho jednotlivých částech. 

Při stanovování obsahu testu je nutné upřesnit jakou formu 

bude plánovaný test mít, zda bude členěn do částí (případně kolik 

částí bude mít), jak budou jednotlivé části organizovány a co budou 

ověřovat. 

V didaktickém testu zaměřeném na ověřování receptivních 

dovedností (tj. čtení s porozuměním a poslech s porozuměním) je 

dále třeba charakterizovat typy výchozích textu, které budou 

v testu použity. Texty je nezbytné charakterizovat z hlediska žánru, 

délky, obtížnosti atd. a stanovit dovednosti, které lze na daném 

typu textu ověřovat. 

Rozsah znalostí a dovedností, jehož by měli žáci ve 

stanoveném stádiu učebního procesu dosahovat, vyplývá 

z platných pedagogických dokumentu, tj. především z osnov pro 

daný typ školy, školních a rámcových vzdělávacích programu. 

Dosažená úroveň ovládnutí cizího jazyka na středních školách je 

popsána v Katalozích požadavku k maturitní zkoušce22
• 

22 Katalogy požadavku k maturitní zkoušce. ÚIV - CERMAT Praha 2005. 
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3.2.1 Specifikační tabulka 

Ke specifikování obsahu didaktického testu se využívají 

ruzné techniky. Za jednou z nejpřesnějších technik je považována 

technika specifikační tabulky (Chráska 1999, s. 21). 

Specifikační tabulka vymezuje obsah testu - tj. ověřované 

znalosti a dovednosti a specifické cíle. Specifické cíle ověřující 

receptivní dovednosti v cizím jazyce23 zahrnují vždy několik složek, 

ke kterým patří např. vymezení dílčích dovedností a obecná 

charakteristika komunikačních situací a tematických celku. 

Specifikační tabulka obsahuje kromě vyse zmíněných 

informací ještě řadu dalších údaju, ke kterým patří např. typ 

výchozího textu, typ a formát úloh a jejich počet, váhu jednotlivých 

úloh v bodech a zastoupení specifických cílu v testu. V příkladu 3 

uvádíme ukázku specifikační tabulky pro ověřování jazykové 

kompetence. 

Příklad 3 - Ukázka specifikační tabulky 24 

JAZYKOVÁ KOMPETENCE 
středně dlouhý text 
(zpráva, článek, lit. 

Specifické cíle: text) nebo L krátkých 
Žák dovede . textu 

úloh typ váha úloh váha 
správně používat lexikální prostředky 
včetně vybrané frazeologie 
používat jazykové funkce 
používat gramatické prostředky v textu 
používat základní pravidla o stavbě slov 
používat~ravopis a interpunkci 

12- m-ch 12-
12-15 12-15 

15 15 

Do specifikační tabulky se zapisuje zastoupení jednotlivých 

specifických cílu a počet úloh, které daný specifický cíl ověřují. 

23 přehled specifických cílu pro ci~í jazyky je uveden ve Společném evropském 
referenčním rámci pro jazyky. MSMT CR. UP Olomouc 2002. 

24 CERMAT 2006. Konkrétní obsah tabulky stanovuje tvurce testu v závislosti na 
účelu testu. 
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3.3 Konstrukce testu 

Po ukončení fáze plánování didaktického testu je možné 

přistoupit ke konstrukci testu, tzn. k tvorbě jednotlivých testových 

úloh odpovídajících požadavkum specifikace. Vzniklé testové úlohy 

pak autor testu musí vhodně sestavit a vytvořit tak konečnou 

podobu testu. 

Je třeba zmínit, že na tvorbě kvalitního didaktického testu by 

se mělo vždy podílet několik autoru testových úloh (tzv. autorský 

tým) a několik revidentu. Při účasti více autoru testových úloh na 

vzniku testu je zaručena věští variabilita testu. Lze tak předejít 

i skutečnosti, že by test byl sestaven pouze z jednoho nebo dvou 

autorem oblíbených formátu testových úloh. 

Revidenti posuzují kvalitu jednotlivých úloh i celého testu 

podle nejruznějších hledisek a jejich úkolem je odhalit nefunkční 

nebo nekvalitní testové úlohy. 

Na kvalitě testových úloh závisí z velké části kvalita celého 

testování, proto by měla být procesu tvorby úloh věnována náležitá 

pozornost. Tvorbě testových úloh se budeme pOdrobně věnovat 

v následujících kapitolách. 

Pokud má autor testu dostatek kvalitních testových úloh 

vytvořených v souladu se specifikací testu podle specifikační 

tabulky, muže přistoupit k další fázi konstrukce testu. V této fázi je 

nutné testové úlohy zařadit do testu (např. snadné úlohy na 

začátek, obtížnější doprostřed a snadné na konec v případě 

ověřujícího testu), provést odhad časové náročnosti testu a ve 

shodě se specifikační tabulkou stanovit bodové hodnocení 

jednotlivých úloh. 
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Grafická podoba výsledného testu záleží na jeho dalším 

použití. Požadavky na úroveň grafického zpracování jsou u plošně 

zadávaných testu určených k dalšímu použití jiné, než požadavky 

na grafické zpracování zápočtového testu. Ve všech případech však 

platí, že grafická úprava testu by neměla žádnou skupinu žáku 

znevýhodňovat. 

K vytvořenému testu je nutné připojit klíč správných řešení, 

záznamový arch pro zápis žákovských odpovědí a pokyny pro 

zadavatele (pokud bude test zadáván plošně). 

Test s doprovodnou dokumentací je v této fázi připraven 

k pilotnímu ověření2S na odpovídajícím vzorku žáku. Po 

vyhodnocení výsledku z pilotního šetření a případných úpravách je 

didaktický test připraven k použití. 

Proces vzniku didaktického testu probíhá ve třech hlavních 

fázích. Jednotlivé fáze zahrnují řadu dílčích kroku, které je nutné 

dodržet, aby nebyl proces vzniku testu narušen. V první fázi -

plánování didaktického testu - je třeba vymezit účel a rámcový 

obsah testu a provést jednotlivé kroky, které s plánováním testu 

souvisí. 

Specifikaci testu je třeba provádět pro každý typ test 

jednotlivě, aby co nejlépe odpovídala účelu, ke kterému má být 

test vytvořen. Při specifikaci testu je vhodné použít metodu 

specifikační tabulky, která je konkrétním vymezením požadavků na 

obsah testu. 

25 týká se plošně zadávaných testu; u učitelských testu se pilotování testu 
zpravidla neprovádí. 
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Poslední fází testu je jeho samotná konstrukce. 

Z vytvořených kvalitních úloh se v této fázi vytvoří test. Způsob 

řazení testových úloh v testu však nesmí být náhodný, ale musí 

odpovídat požadavkům specifikační tabulky. Teprve správně 

a kvalitně sestavený test je možné použít k ověřování míry znalostí 

a dovedností žáků. 
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4. Testové úlohy 

Základem každého didaktického testu jsou testové úlohy. 

Testová úloha je nejmenší, relativně samostatnou částí testu, na 

niž žák odpovídá (Schindler 2006, s. 34). Relativně samostatná 

v tomto případě znamená, že žák by měl každou úlohu řešit 

nezávisle na výsledcích ostatních úloh. Výsledek každé jednotlivé 

úlohy by však v konečném výsledku měl souviset s výsledky všech 

úloh v testu. 

Kromě termínu "testová úloha" se často v literatuře vyskytuje 

označení "testová položka" (z anglického "item"). V pedagogické 

praxi se rovněž používají termíny "otázka", "úkol" nebo "příklad"26. 

Testové úlohy jsou do didaktického testu vybírány podle typu 

daného testu a účelu, k němuž má daný test sloužit (viz 1.2). 

Testové úlohy mohou mít podobu otázky, úkolu, problému 

obsaženého v testu, neúplného textu nebo tvrzení, které je nutné 

posoudit podle určitého hlediska apod. 

Ačkoliv je využití testových úloh velmi široké, nelze všechny 

typy testových úloh použít univerzálně pro jakýkoliv typ 

didaktických testu. 

Při tvorbě testových úloh je třeba zohlednit fakt, že úlohy by 

neměly žáky jakkoliv znevýhodňovat. Je proto nezbytné, aby si 

autoři testových již při tvorbě úloh ověřovali, zda úlohy žáky 

26 Termín "příklad" se používá nejčastěji pro úlohy vyžadující výpočet (Byčkovský 
1986, s. 56). Protože se v námi uváděných vzorových testech nevyskytují 
početní příklady, budeme termín "příklad" i nadále používat pro názornou 
ilustraci obecných jevu. 
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nediskriminují z hlediska pohlaví (tzv. genderová neutralita), rasy, 

náboženství, kultury, společenského postavení nebo např. typu 

školy. 

Diskriminace muže být zpusobena výběrem textu (např. 

nevhodným tématem textu, které je blízké pouze části žákovské 

populace), nevhodným použitím obrázku (např. v testu, který mají 

řešit slabozrací studenti), kontextem úloh, který není pro žáky 

obecně známý apod. 

Diskriminující ráz úlohy muže zpusobit, že se někteří žáci 

mohou cítit úlohou poškozeni a ji nebudou řešit. To však muže 

ovlivnit jejich celkovou úspěšnost v testu. 

Při tvorbě úlohy je proto třeba zvážit, mají-Ii žáci se shodnou 

úrovní schopností stejnou pravděpodobnost vyřešit danou úlohu 

správně. 

Velmi duležité je, aby si tvurci testových úloh uvědomili, že 

úlohy musejí Odpovídat ověřované úrovni znalostí a dovedností. 

Úlohy, které se vztahují k výchozímu textu, by rovněž neměly 

ověřovat skutečnosti a informace, které v textu nejsou 

bezprostředně zmíněny a nevyplývají z něj. 

Obtížnost testových úloh musí být přiměřená ověřované 

dovednosti. Počet jednoduchých a obtížných úloh v didaktickém 

testu musí odpovídat typu daného didaktického testu (např. 

v ověřujícím didaktickém testu bude více snadných úloh než 

v rozlišujícím didaktickém testu). 

V první části této kapitoly se budeme věnovat struktuře 

testové úlohy. Popis jednotlivých částí testové úlohy doplníme 

49 



názornými příklady a uvedeme konkrétní doporučení, která mohou 

autoři testových úloh využít při tvorbě úloh. 

Ve druhé části kapitoly se zaměříme na dělení testových úloh 

podle jejich typu a na výhody a nevýhody těchto typu. 

4.1 Struktura testové úlohy 

Každá testová úloha se skládá z několika částí. U úlohy 

zpravidla 27 rozlišujeme: 

- instrukce, 

- výchozí text, 

- kmen úlohy, 

- alternativy, 

- distraktory, 

- správné řešení. 

4.1.1 Instrukce 

Instrukce poskytují žákovi informaci o tom, jakým zpusobem 

má úlohy v testu řešit. Instrukce obsahují informace o výchozím 

textu (pokud se k úloze výchozí text vztahuje) a o zpusobu řešení 

úlohy/úloh. 

Pokud se v celém testu vyskytuje stejný formát úloh a žák 

tedy muže při řešení všech úloh didaktického testu použít stejný 

postup, mohou se k celému testu vztahovat jednotné instrukce. 

27 Zastoupení těchto částí u úlohy se liší podle jejího typu a formátu. 
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Pokud je test členěn do několika částí, mohu se instrukce 

k jednotlivým částem lišit (zejména pokud se v jednotlivých 

částech textu objevuje jiný typ výchozího textu a jiný formát úloh). 

4.1.1.1 Doporučení pro formulaci klíčových slov v instrukcích 

Instrukce k úlohám by měly obsahovat klíčová slova, která 

odkazují na formát úloh a usnadňují porozumění zadání. Tato slova 

slouží také k tomu, aby žák správně rozuměl tomu, jakým 

zpusobem má úlohy řešit . 

./ V instrukcích k úlohám s výběrem odpovědi používejte 

výraz "vyberte", protože žák vybírá z nabízených možností 

správnou odpověď (viz příklad 4). 

Příklad 4 - Ukázka instrukcí k úlohám s výběrem odpovědi 128 

Přečtěte si rozhovor odehrávající se v restauraci. Vyberte v úlohách 2-7 
odpověď A, B nebo C, která přesně vyjadřuje obsah rozhovoru. 

Příklad 4 je ukázkou instrukcí k úlohám ověřujícím čtení 

s porozuměním, ve kterých žák vybírá z nabídky alternativ tu, 

která odpovídá textu. Instrukce se stejným klíčovým slovem je 

možné použít i pro ověřování jiných dovedností, např. poslechu 

s porozuměním (viz příklad 25) nebo jazykové kompetence žáku 

(viz příklad 26), protože princip řešení úloh s výběrem odpovědi je 

u všech těchto dovedností shodný. 

28 Převzato ze subtestu Ruský jazyk (RJ09). Maturita nanečisto 2005. ÚIV -
CERMAT 2005. 
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Příklad 5 - Ukázka instrukcí k úlohám s výběrem odpovědi 1129 

Uslyšíte několik krátkých nahrávek, ve kterých r5zní lidé hovoří v r5zných 
situacích. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete každou nahrávku dvakrát. 
Na základě vyslechnuté nahrávky vyberte k otázce jeden správný obrázek. 

V příkladu 5 je ukázka instrukcí k jedné z částí poslechového 

subtestu. Vzhledem k tomu, že v nahrávce, k níž se instrukce 

vztahují, je několik ruzných situací, nejsou tyto situace přesněji 

vymezeny. Ke specifikování jednotlivých situací slouží alternativy 

úloh, které mají podobu obrázku, a pomáhají tak přiblížit žákovi 

situace z nahrávky. Na základě vyslechnuté nahrávky žák vybírá 

správnou alternativu (tj. obrázek). 

Příklad 6 - Ukázka instrukcí k úlohám s výběrem odpovědi 11130 

Přečtěte si text o několika přírodních jevech. Vyberte v úlohách 22-33 jednu 
správnou alternativu AI B nebo C. 

Příklad 6 je ukázkou instrukcí k úlohám ověřujícím jazykovou 

kompetenci. Do vynechaných míst v textu vybírá žák z nabídky 

alternativ správný tvar slova nebo vhodný výraz . 

../ V instrukcích k úlohám s dvoučlennou volbou používejte 

výraz "rozhodněte", protože úkolem žáka je rozhodnout 

o pravdivosti nebo nepravdivosti nabízených tvrzení (viz 

příklad 7). 

29 Převzato ze subtestu Ruský jazyk 1 (RJ1ACZMZ06PS). Maturita nanečisto 
2006. CERMAT 2006. 

30 Převzato ze subtestu Ruský jazyk 1 (RJ1ACZMZ06DT). Maturita nanečisto 
2006. CERMAT 2006. 
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Příklad 7 - Ukázka instrukcí k úlohám s dvoučlennou volboU 31 

Přečtěte si text o jednom společenském pravidle a tvrzení 8-16. Rozhodněte 
na základě informací v textu, zda jsou nabízená tvrzení pravdivá (P), nebo 
nepravdivá (N) . 

./ V instrukcích k přiřazovacím úlohám používejte výraz 

"přiřaďte", protože žák k sobě v úloze přiřazuje určité pojmy 

(viz příklad 8) nebo části textu. 

Příklad 8 - Ukázka instrukcí k přiřazovacím úlohám32 

Šest přátel se chystá do Moskvy. Na internetu našli kulturní program. Přečtěte si 
informace o zájmech jednotlivých lidí a program. Přiřaďte k lidem 1.1-1.6 
program z nabídky A-G, který nejlépe odpovídá jejích zájmům. ledna nabídka 
je navíc a nebude použita. Vzor O je uveden na začátku . 

./ V instrukcích k uspořádacím úlohám používejte výrazy 

"uspořádejte" nebo "seřaďte" (viz příklad 9), protože 

úkolem žáka při řešení uspořádacích úloh je správně 

uspořádat resp. seřadit např. odstavce textu. 

Příklad 9 - Ukázka instrukcí k uspořádacím úlohám33 

Přečtěte si odstavce A-F z reportáže o rysovi, který se nečekaně objevil ve 
městě. Odstavce nejsou uvedeny ve správném pořadí. Seřaďte odstavce 
správně za sebou v pořadí 17.1-17.5. leden odstavec do reportáže nepatří. 
Začátek reportáže je vyřešen jako vzor 17.0. 

31 Převzato ze subtestu Ruský jazyk (RJ09). Maturita nanečisto 2005. ÚIV -
CERMAT 2005. 

32 Převzato ze subtestu Ruský jazyk (RJ09). Maturita nanečisto 2005. ÚIV -
CERMAT 2005. 

33 Převzato ze subtestu Ruský jazyk (RJ09). Maturita nanečisto 2005. ÚIV -
CERMAT 2005. 
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./ V instrukcích k otevřeným úlohám, ve kterých má žák má 

do určeného místa doplnit chybějící výraz používejte výraz 

"doplňte" (viz příklad 10). 

Příklad 10 - Ukázka instrukcí k úlohám se stručnou odpovědí34 

Poslechněte si rozhovor s účastníky projektu Nádraží Evropa. Po vyslechnutí 
nahrávky doplňte chybějící tvrzení tak, aby odpovídala vyslechnutému 
rozhovoru. 

Instrukce k testovým úlohám ověřujícím znalosti 

a dovednosti v cizím jazyce lze uvádět v mateřském jazyce nebo 

v cílovém jazyce (viz příklad 11). Při formulování instrukcí v cizím 

jazyce je nutné, aby klíčová slova byla ekvivalentní českým 

výrazum ("vyberte" = "Bb/6epMTe" apod.). 

Příklad 11 - Ukázka instrukcí v ruském jazyce35 

npo4V1Ta~Te TeKCT o HaBOAHeHV1V1 B AHrllV1V1 B 2000 rOAY. B 3aAaHV151X 1-4 
Bbl6epHTe npaBV111bHbl~ BapV1aHT A, B V111V1 C, KOTOpbliií nOllHOCTblO V1 T04HO 
OTpa>KaeT cOAep>KaHV1e TeKCTa. 

Instrukce v příkladu 11 se vztahovaly k úlohám určeným pro 

středně pokročilé studenty36. 

Při zvažování použití cizojazyčných instrukcí je třeba si 

uvědomit, že je nezbytné, aby studenti správně pochopili, jakým 

zpusobem mají úlohy řešit. To se týká především méně pokročilých 

studentu. Vopačném případě je velmi těžké dokázat, z jakého 

duvodu řešili studenti úlohu nesprávně. Zda proto, že pro ně úloha 

byla obtížná nebo proto, že nerozuměli instrukcím. 

34 Převzato ze subtestu Ruský jazyk 1 (RJ1ACZMZ06PS). Maturita nanečisto 
2006. CERMAT 2006. 

35 Převzato ze subtestu Ruský jazyk - rozšířená úroveň (RJ10). Maturita 
nanečisto 2005. ÚIV - CERMAT 2005. 

36 úroveň Bl podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. MŠMT 
ČR. UP Olomouc 2002. 
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4.1.1.2 Doporučení pro tvorbu instrukcí 

./ Instrukce formulujte stručně a výstižně, protože příliš 

pOdrobné nebo komplikované instrukce mohou ztížit 

porozumění zadání. 

./ V instrukcích uvádějte informaci o typu textu, k němuž se 

úlohy vztahují (např. novinový článek, povídka, leták apod.), 

protože některé typy textu mají určité stereotypy vnitřní 

organizace textu nebo použité slovní zásoby. Zmínka o typu 

textu pomáhá žákovi při výběru odpovídající strategie čtení. 

./ Pokud je např. z grafické úpravy výchozího textu patrné, 

o jaký typ textu se jedná, informaci o typu textu není nutné 

uvádět . 

./ V instrukcích uvádějte, téma textu nebo oblast, ke které 

se text vztahuje, aby si žák mohl předem vybavit přibližnou 

slovní zásobu spjatou s tímto tématem či oblastí. 

./ při formulaci instrukcí používejte co nejpřirozenější jazyk 

a dodržujte vžitý slovosled, aby žák informace obsažené 

v instrukcích snáze pochopil a zapamatoval si je. 

V instrukcích psaných v cizím jazyce používejte jednodušší 

slovní zásobu, než je text úlohy. Snížíte tím 

pravděpodobnost toho, že studenti instrukcím v cizím jazyce 

neporozumí. Nepochopení informací z instrukcí nebo jejich 

špatná interpretace muže vést k nesprávnému řešení úlohy 

(pokud by například místo správné odpovědi v úloze označil 

žák všechny nesprávné odpovědi, nezískal by žádný bod, 

ačkoliv by správnou odpověď znal). 
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./ V instrukcích k přiřazovacím úlohám uvádějte informaci 

o počtu alternativ, které jsou v úloze navíc a nebudou 

použity (viz výše příklad 8) . 

./ V instrukcích uvádějte informaci o vzoru (pokud je u úloh 

vzor uveden). Údaj o vzoru a jeho označení graficky 

zvýrazněte (vy tučněním nebo podtržením) (viz výše příklad 

8). 

4.1.2 Výchozí text 

Výchozí text je materiál, který slouží jako podklad pro řešení 

úloh. V testu z cizího jazyka je výchozím materiálem pro úlohy 

většinou souvislý text, ale muže jím být i tabulka, graf, obrázek či 

jejich kombinace. 

Výchozí text navozuje problém nebo situaci, kterou pak žáci 

podle zadání úlohy posuzují, vyhodnocují nebo interpretují. 

V testu ověřujícím dovednost čtení s porozuměním je 

nejduležitější složkou výchozí text, nikoliv úlohy, které se k tomuto 

textu vztahují. Úlohy jsou nástrojem sloužícím k ověření této 

dovednosti. 

Výběr typu a podoby výchozího textu vyplývá ze specifikace 

testu a souvisí s typem a formátem úloh, které se k výchozímu 

textu mají vztahovat. 
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V příkladu 12 uvádíme ukázku charakteristiky výchozích textu 

pro čtení s porozuměním, jak je uvedena v Katalogu požadavku 

k maturitní zkoušce - Ruský jazyk 137
• 

Příklad 12 - Ukázka výchozích textů pro maturitní test 

Ve funkci výchozích textu jsou užívány texty prostěsdělovacího, 

uměleckého, publicistického a populárně-naučného stylu, které jsou obsahově 

i jazykově nekomplikované . 

... Zdroji výchozích textu jsou autorské nebo převzaté autentické texty. 

Převzaté texty mohou být s ohledem na úroveň ověřované obtížnosti kráceny 

nebo jinak upraveny. Nejčastějšími zdroji převzatých textu jsou tištěná nebo 

elektronická média, nápisy, značení apod . 

... Výchozí texty se vztahují ke konkrétním a běžným tématum a situacím, 

se kterými se žák muže setkat v každodenním životě a při cestování do dané 

jazykové oblasti. Témata a situace se týkají oblasti osobní, veřejné a vzdělávací. 

Správný výběr textu je velmi dUležitý, protože nevhodná 

volba výchozího textu muže snížit žákovu úspěšnost při řešení 

úloh. 

Skutečnost, že text svou formou, obtížností a tématem 

odpovídá požadavkum specifikace, nezaručuje, že je vhodný pro 

tvorbu úloh. V textu muže například být málo informací pro 

zformulování funkčních distraktoru (viz dále kap. 4.1.5) apod. 

Vzhledem k tomu, že hledání vhodného výchozího textu je 

časově náročný proces, je vhodné, aby si autoři vedli "banku" 

vhodných výchozích textu, které mohou použít při tvorbě testových 

úloh v budoucnosti (Alderson 2004, s. 43). 

37 Katalog požadavku k maturitní zkoušce - Ruský jazyk 1. ÚIV - CERMAT Praha 
2005. 
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Příklad 13 je ukázkou výchozího textu, na němž byla 

ověřována dovednost čtení s porozuměním. 

Příklad 13 - Ukázka výchozího textu k úloze s výběrem odpovědi38 

VÝCHozí TEXT! 

XAHOH, 21 €l>eB - PHA «HOBocnl». 3ara,ll.OLJHa51 pbl6a BeCOM 60nee TOHHbl 
BblnOBneHa B Mope Ha IOre BbeTHaMa, coo6ll\l-1na B nOHe,ll.enbHI-1K ra3eTa 
«TyotlLJe». LfT06bl ,ll.OCTaBI-1Tb ee Ha 6eper, pbl6aKaM nOHa,ll.o6l-1nOCb 12 ,ll.Het1. 
no cnOBaM cOTpy,ll.HI-1Ka oKeaHorpacpl-1LJeCKOrO I-1HCTI-1TyTa Hb514aHr 5ytl KyaHr 
Hrl-1, notlMaHHa51 Ha rny61-1He 130 MeTpOB pbl6a npI-1Ha,ll.ne>KI-1T K ceMetlcTBY 
Xp51ll\eBblx 1

. V1HCTI-1TyT HaMepeH C,ll.enaTb ee 3KcnOHaTOM My3e51 MOpCKOtl cpaYHbl. 
no cnOBaM MeCTHblX >KI-1Tenetl, 4eTblpeXMeTpOBa51 pbl6a «nOXO>Ka Ha Me4eHoca2», 
nOKpblTa n51THaMI-1 1-1 paHee pbl6aKaM He BCTpe4anaCb. 

(www.rian.ru/world/asía21.2.2005.npl1cnoco6neHoyJ9 
1 čeleď strunohřbetí 

2 mečoun 

Text v příkladu 13 byl jedním ze čtyř krátkých textu, které se 

objevily v 1. části didaktického testu ověřujícího dovednost čtení 

s porozuměním. Porozumění danému typu textu (tj. novinovému 

článku) patří k dovednostem, které by měl žák na dané úrovni 

ovládnutí jazyka ovládat. 

V testech ověřujícíCh dovednost poslech s porozuměním jsou 

výchozí texty nahrány na zvukové nosiče. Přepis nahrávky 

s výchozími texty tvoří součást metodických materiálu k testu (viz 

příklad 14). V testovém sešitě žáka jsou uvedeny pouze úlohy. 

38 Převzato ze subtestu Ruský jazyk 2 (RJ2ACZMZ06DT). Maturita nanečisto 
2006. CERMAT 2006. 

39 V případě, že byl výchozí text převzat (v puvodní nebo upravené podobě) 
z nějakého zdroje, uvádí se tento zdroj zpravidla pod výchozím textem. 
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Příklad 14 - Ukázka přepisu nahrávky 40 

BTOpOH Bonpoc 
B KaKOM AOMe >KHBeT AeBywKa? 

3Ha4111T, 51 Te6e ell.le pa3 nOBTOplO, KaK ,ll,06paTbc5I ,ll,O Hawero ,ll,OMa. Tbl Bblllí,ll,eWb 

1113 aBTo6yca, notl,ll,eWb HeCKOJJbKO MeTpOB np5lMO III ,ll,otl,ll,eWb ,ll,O He6oJJbwot1 

nJJ O ll.la,ll,1II C ,ll,eC5ITblO 04eHb nOXO>KIIIMIII ,ll,pyr Ha ,ll,pyra ,ll,OMaMIII. Ho OHIII 

OTJJIII4aIOTC5I ,ll,eTaJJ5IMIII III 3TO Te6e nOMO>KeT. Y Ka>K,ll,OrO ,ll,OMa HaXO,ll,IIITC51 O,ll,Ha 

IIIJJIII ,ll,Be BXO,ll,Hble ,ll,Beplll. Y Hawero ,ll,OMa HaXO,ll,IIITC5I TOJJbKO O,ll,Ha ,ll,Sepb. Y Bcex 

,ll,OMOB eCTb no TpV1 OKHa. 3Ha4111T, Te6e nplll,ll,eTC5I opllleHTlllpOBaTbC5I no 

3aHaBeCKaM III LtBeT04HblM ropwKaM. Moe OKHO HaXO,ll,IIITC5I Ha,ll, ,ll,SepblO, TaM HeT 

LtBeTOB, HO 3aHaseCKV1 TaM eCTb. P5I,ll,OM C Moellí KOMHaTotl, HaJJeBO Tbl ySIII,ll,IIIWb 

OKHO C LtBeTaMIII. nO>KaJJytlcTa, He Ha>KIIIMat1 3BOHOK, 4T06bl He pa36Y,ll,IIITb MOIIIX 

pO,ll,IIITeJJetl. B03bMIII KaMeweK III 6pOCb ero B Moe OKHO, III 51 Bblt1,ll,y. Ao BCTpe4111, 

yBIII,ll,IIIMC5I B .aeC5ITb 4aCOB. 

Text v příkladu 14 je přepisem krátkého monologu, ve 

kterém dívka popisuje své kamarádce cestu ke svému domu 

a dum, ve kterém bydlí. K výchozímu textu se vztahovala 

jedna úloha s výběrem odpovědi. Alternativy v úloze měly podobu 

obrázku domu. Úkolem žáka bylo na základě vyslechnuté nahrávky 

vybrat správný obrázek domu. 

Výchozí texty k poslechovému subtestu musejí odpovídat 

s požadavkum uvedeným ve specifikaci testu. Jejich délka a počet 

mluvčích v jednotlivých nahrávkách se řídí ověřovanou úrovní 

znalostí a dovedností žáku. 

4.1.2.1 Doporučení pro výběr výchozího textu 

./ Výchozí text k úloze vybírejte v souladu se specifikací 

testu (specifikační tabulkou). 

40 Převzato z Ruský jazyk 1 (RJ1ACZMZ06DT). Maturita nanečisto 2006. CERMAT 

2006. 
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./ Při výběru textu ověřte, zda slovní zásoba a gramatické 

prostředky použité v textu odpovídají ověřované úrovni 

znalostí a dovedností žáku . 

./ Text mužete krátit a upravovat, ale jeho autentičnost by 

měla zustat zachována . 

./ Vybírejte výchozí texty, jejichž témata odpovídají 

ověřované úrovni ovládnutí jazyka41 
. 

./ Vybírejte nadčasová nebo obecně platná témata 

výchozích textu. Předejdete tím tomu, že informace obsažené 

v textu přestanou být v pruběhu vzniku testu aktuální. 

./ Zkontrolujte zda se v textu nevyskytují časové údaje 

(např. "letos", "v loňském roce" apod.), které se v pruběhu 

vzniku testu mohly změnit . 

./ Vybírejte genderově nezatížené výchozí texty. Výchozí 

text by měl být přibližně stejně přitažlivý pro chlapce i pro 

dívky a neměl by ani jednu z těchto skupin zvýhodňovat. 

4.1.3 Kmen úlohy 

Kmen úlohy je zadání úlohy, tj. její vlastní znění. Jeho 

podoba souvisí s formátem úlohy (viz dále 4.2). Muže být 

formulován jako: 

a) otázka, na jejímž základě žák vybírá správnou odpověď 

z nabídky alternativ (viz příklad 15). 

41 Témata vztažená k referenční úrovni ovládnutí cizího iazyka jsou uvedena ve 
Společném evropském referenčním rámci pro jazyky. MSMT. UP Olomouc 2002. 
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Příklad lS - Ukázka otázky ve kmeni úlohy 42 

1 4TO MO>KHO CKa3aTb o pbl6e? ~ KMEN ÚLOHY 
A) OHa ,ll,JlVlHOtí 60Jlee 130 MeTpoB. 

*B) OHa CTaHeT VlMYl1leCTBOM My3e51. 
C) 3Ta pbl6a BblrJl51,ll,VlT T04HO KaK Me4eHOC. 

b) nedokončené tvrzení, které žák doplňuje na základě 

vyslechnutých informací (viz příklad 16). 

Příklad 16 - Ukázka nedokončeného tvrzení ve kmeni úlohy 143 

18 
B npoeKTe y4aCTByeT MOJlO,ll,e>Kb C ______ ,ll,O 25 JleT. ~ KMEN ÚLOHY 
Správná odpověd~' 15 - nflTHaA4am 

c) nedokončené tvrzení, do kterého žák doplňuje správný tvar 

uvedeného výrazu (viz příklad 17). 

Příklad 17 - Ukázka nedokončeného tvrzení ve kmeni úlohy II44 

4TO >Ke nOJle3HOrO HaWJlVl ,ll,aJleKVle npe,ll,KVI y KOHOnJlVl? npe>K,ll,e Bcero -

BKycHble (43) ____ . (43) CEMSI 

KMEN ÚLOHYj 

d) nedokončené tvrzení, které žák doplňuje jednou 

z nabízených alternativ (viz příklad 18). 

42 Převzato ze subtestu Ruský jazyk 2 (RJ2ACZMZ06DT). Maturita nanečisto 
2006. CERMAT 2006. 

43 Převzato ze subtestu Ruský jazyk 1 (RJ1ACZMZ06PS). Maturita nanečisto 
2006. CERMAT 2006. 

44 Převzato ze subtestu Ruský jazyk 2 (RJ2ACZMZ06DT). Maturita nanečisto 
2006. CERMAT 2006. 
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Příklad 18 - Ukázka nedokončeného tvrzení ve kmeni úlohy 11145 

np04V1TaB paccKa3, lleH30p ,aaJ1 ,ao6po Ha ero (21) ____ , Bbl4epKHyB 

Bcero J1V1Wb O,aHy cppa3y: «He60 6blJ10 CVlHee». +- KMEN ÚLOHY 

21 A) ny6J1V1KlU'1V1 *B) ny6J1V1KallVlIO C) ny6J1V1KOBaHVIVI 

e) nedokončené tvrzení, které žák doplňuje výběrem 

z alternativ (viz příklad 19). 

Příklad 19 - Ukázka nedokončeného tvrzení ve kmeni úlohy IV46 

2 3apnnaTa AHpeKTOpa 3aBHCHT OT ... +- KMEN ÚLOHY 
A) ero onblTa pyKoBo,a5Huet1 pa6oTbl. 
B) ero yCVlJ1V1H pyKoBo,acTBa B cpVlJ1V1aJ1e. 

*C) pe3yJ1bTaTOB pa60Tbl cpVlJ1V1aJ1a. 
D) pe3yJ1bTaTOB ero ne,aarorVl4ecKot1 pa6oTbl. 

f) tvrzení, jehož pravdivost či nepravdivost žák posuzuje hledisek 

(viz příklad 20). 

Příklad 20 - Ukázka tvrzení ve kmeni úlohy 147 

10 
MycyJ1bMaHe nOKa3blBalOT ,apyr ,apyry 60J1bW0t1 naJ1ell B 3HaK npVlJ1V14V1H. n H* 

KMEN ULOHYt 

g) tvrzení, k němuž žák vybírá správnou odpověď z několika 

alternativ (viz příklad 21). 

45 Převzato ze subtestu Ruský jazyk (RJ09). Maturita nanečisto 2005. ÚIV -
CERMAT 2005. 

46 Převzato ze subtestu Ruský jazyk (RJ08). Maturita nanečisto 2004. ÚIV -
CERMAT 2004. 

47 Převzato ze subtestu Ruský jazyk - rozšířená úroveň (RJ10). Maturita 
nanečisto 2005. ÚIV - CERMAT 2005. 
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Příklad 21 - Ukázka tvrzení ve kmeni úlohy 1148 

1.3 
BHKTOp 1lI06V1T cneKTaKJH1 ManblX cPOpM. OH oCTaeTC5I B MOCKBe TonbKO O.D.I1H 
.D.eHb, 6 anpeJ151 OH ye3>KaeT B CaHKT-neTep6ypr. BI1KTOp He I1HTepecyeTc5I 
nOCTaHOBKaMI1 np03al14eCKI1X npOVl3Be.D.eHI1~. 

KMEN ÚLOHYj 

V didaktických testech z cizího jazyka je kmen úlohy 

nejčastěji formulován v daném cizím jazyce (viz příklady 15-21). 

Pokud by však slovní zásoba potřebná k formulaci úlohy 

přesahovala ověřovanou úroveň znalostí a dovedností žáku, je 

možné formulovat kmen úlohy alternativy v mateřském jazyce 

studentu (viz příklad 22). Žáci na této úrovni obtížnosti neznají 

synonymické výrazy a nabídka alternativ formulovaná v cizím 

jazyce by mohla být nezáměrnou nápovědou nebo by naopak 

mohla být velmi obtížná. 

Příklad 22 - Ukázka kmene úlohy v mateřském jazyce49 

,,1 was going to a party and wanted to wear my white skirt. But it had a grass 
stain on it. My mum was away and I can't use a washing machine so I decided to 
boil the skirt in a pot on the cooker. I filled the pot with water and when the 
water was boiling I put my skirt into the pot. I boiled it for ages and believe it or 
not, it worked. The stain came out and the skirt was as white as snow. However, 
I forgot to remove the pot from the cooker, so you can imagine my horror when 
I came downstairs later to find my dad bowling vegetables for our dinner in the 
pot. I certainly wasn't very hungry that night, anyway!" 

2 Proč byla Laura zděšená? <- KMEN ÚLOHY 
Protože otec ... 

A) našel v hrnci na sporáku její špinavou sukni. 

Laura, 16, Norfolk 

*B) vařil jídlo v hrnci, ve kterém si předtím vyvařovala sukni. 
C) přišel na to, že si vyvařovala sukni v hrnci na vaření jídla. 
D) zjistil, že má Laura na bílé sukni skvrnu od trávy. 

48 Převzato ze subtestu Ruský jazyk (RJ09). Maturita nanečisto 2005. ÚIV -
CERMAT 2005. 

49 Převzato ze subtestu Anglický jazyk (AJ09). Maturita nanečisto 2005. ÚIV -
CERMAT 2005. 
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Úloha v příkladu 22 byla určena mírně pokročilým studentum 

anglického jazyka50
, a ověřovala dovednost čtení s porozuměním. 

Ke správnému vyřešení úlohy bylo tedy nezbytné, aby studenti 

správně pochopili informace obsažené ve výchozím textu. 

Skutečnost, že znění úlohy a jednotlivé alternativy byly uvedeny 

v českém jazyce, neznamenala pro studenty příliš velké usnadnění 

řešení dané úlohy. Studenti při řešení této úlohy používali stejnou 

strategii řešení, jako při řešení ostatních úloh tohoto typu. 

Formulace úlohy v mateřském jazyce je dukazem toho, že 

znění úlohy by mělo být vždy formulováno jednodušším jazykem, 

než je jazyk textu. Pokud by znění kmene úlohy a alternativ, 

uvedené v příkladu 22, bylo uvedeno v anglickém jazyce, 

vyskytovaly by se v něm gramatické jevy, které studenti na dané 

úrovni ovládnutí jazyka ještě neznali. 

Specifický cíl uvedené úlohy ověřoval, zda žák dovede 

pochopit hlavní myšlenku textu. K zodpovězení úlohy je proto 

nejvhodnější zvolit strategii rychlého čtení (angl. skimming), jejímž 

cílem je získat všeobecné informace nebo pochopit hlavní myšlenku 

textu. 

4.1.3.1 Doporučení pro formulaci kmene úlohy 

./ Ve kmeni úlohy, který se vztahuje k výchozímu textu, 

používejte jednodušší slovní zásobu, než která se 

vyskytuje ve výchozím textu. 

50 úroveň Bl podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. MŠMT 
ČR. UP Olomouc 2002. 
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./ Ve kmeni úlohy používejte co nejpřirozenější, jednoduchý 

jazyk a větnou strukturu. Nezjednodušujte však příliš . 

./ Používejte konkrétní podstatná jména místo abstraktních, 

usnadníte tak žákum porozumění zadání. 

./ Formulace kmene úlohy musí být jednoznačná. Ve kmeni 

úlohy nepoužívejte např. dvojí zápor nebo jiné prvky ztěžující 

porozumění. 

./ Ve kmeni úlohy nepoužívejte nadbytek slov, předejdete 

tím nesprávnému porozumění úloze. 

./ Tvrzení formulujte pokud možno stručně 

a výstižně.Informace ve kmeni úlohy musí být pro žáky 

snadno zapamatovatelná, proto nepoužívejte taková tvrzení, 

která svou formou zapamatování informace ztěžují (viz 

příklad 23). 

Příklad 23 - Ukázka složitě formulovaného kmene úlohy 51 

2 Was meinen die Jenaer Wissenschaftler Uber die Gefahrlichkeit der 
gentechnisch veranderten Pflanzen fUr andere Lebewesen? 

Die Gefahr ... 
A) sei gleich null. 

*B) eines Gentransfers auf Mikroorganismen sei auszuschlieBen. 
C) kbnne nachgewiesen werden. 
D) bestehe nur fOr Insekten/ wie z.B. Bienen. 

Otázka v příkladu 23 je ukázkou složitě formulovaného 

kmene úlohy. Otázka "Co se jenští vědci domnívají 

o nebezpečnosti geneticky modifikovaných rostlin pro ostatní živé 

organismy?" je pro svou délku náročná na zapamatování. Slovní 

zásoba v tvrzení navíc není jednodušší než slovní zásoba v textu. 

Vhodnější by bylo otázku přeformulovat a zjednodušit tím, že 

51 Vyřazená úloha/ CERMAT 2006 
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v ní budou výhradně informace duležité pro řešení úlohy. Vzhledem 

k tomu, že se ve výchozím textu k úloze (krátký článek z odborné 

literatury) píše pouze o vědcích z univerzity v Jeně, není nutné 

opakovat tuto informaci ve kmeni úlohy. Úlohu by bylo možné 

přeformulovat například takto: "Jaké je nebezpečí geneticky 

modifikovaných rostlin pro ostatní živé organismy?" 

4.1.4 Alternativy 

Jako alternativy jsou označována všechna nabízená řešení 

úlohy, tj. správná i nesprávná. Počet alternativ v úloze a jejich 

podoba závisí na jejím formátu (viz dále 4.2). V uzavřených 

úlohách se alternativy zpravidla označují velkými písmeny a pravou 

závorkou, např. A) ... 

Alternativy mohou mít ruznou podobu: 

a) Alternativy s pOdmětem a přísudkem se chápou jako věty 

a píší se s velkým počátečním písmenem a tečkou (viz příklad 24). 

Příklad 24 - Ukázka alternativ k úloze s výběrem odpovědi 152 

1 LITO MO>KHO CKa3aTb o pb.6e? 

A) OHa AJlI.1Holií 6oJ1ee 130 MeTpoB. ~ 

*B) OHa CTaHeT V1Myw.eCTBOM My3e51. ~ ALTERNATIVY 
C) 3Ta pbl6a BblrJ151AV1T T04HO KaK Me4eHOC. ~ 

b) Pokud jsou alternativy dokončením věty z kmene úlohy, 

začínají malým písmenem a jsou zakončeny tečkou (viz příklad 

25). 

52 Převzato ze subtestu Ruský jazyk 2 (RJ2ACZMZ06DT). Maturita nanečisto 
2006. CERMAT 2006. 
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Příklad 2S - Ukázka alternativ k úloze s výběrem odpovědi 1153 

1 neBH'-'KHH nHcan CBOH nopTpeTbl... ALTERNATIVY 1 
*A) B Ayxe onpeAelleHHoro xYAO>KeCTBeHHo-cpIH10COcpCKOro HanpaBlleHI151. 

B) no 3aKa3y BOCnl1TaTellelií 11 BOCnl1TaHHI1U CMOllbHoro naHC110Ha. 
C) no 3aKa3y I1MnepaTopa naBlla I 11 ero cpaBOpl1TKI1 EKaTepl1Hbl Helll1AoBolií. 
D) nOA Bne4aTlleHI1eM cneKTaKll51, yBI1AeHHoro B CMOllbHOM naHC110He. 

c) Jsou-Ii alternativy tvořeny slovem nebo slovním spojením, 

píší se s malým písmenem bez tečky (viz příklad 26). 

Příklad 26 - Ukázka alternativ k úloze s výběrem odpovědi 11154 

S KorAa npOHCXOAHT pa3rOBOp MonOAblX nlOAeH? 

A) AHeM B WKOIle ~ 

*B) H04blO Ha ym14e ~ ALTERNATIVY 
C) Be4epOM Ha Kypcax ~ 

D) AHeM y AOMa AeeywKIII ~ 

d) Alternativy nemusí být vždy vyjádřeny slovy. Pokud je to 

možné a vhodné, mohou mít podobu obrázku (viz příklad 27). 

Příklad 27 - Ukázka alternativ k úloze s výběrem odpovědi IV55 

3 LITO )f(eHllIHHa 3aKa)f(eT B 6ape? 

A) B) C) D) 
ALTERNATIVY i 

53 Převzato ze subtestu Ruský jazyk (RJ02V). Seznamte se: nová maturita 2001. 
ÚIV - CERMAT 2001. 

54 Převzato ze subtestu Ruský jazyk 2 (RJ2ACZMZ06DT). Maturita nanečisto 
2006. CERMAT 2006. 

55 Převzato ze subtestu Ruský jazyk 1 (RJ1ACZMZ06DT). Maturita nanečisto 
2006. CERMAT 2006. 
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Tohoto typu alternativ se využívá např. při ověřování 

dovednosti poslech s porozuměním. 

e) V úlohách ověřujícíCh jazykovou kompetenci lze v některých 

cizích jazycích použít další podobu alternativ. Při ověřování slovní 

zásoby a gramatických prostředku je ve flexivních jazycích možné 

pro větší přehlednost ponechat kmen slova v textu a jako 

alternativy, z nichž má žák vybrat správný tvar, uvést pouze 

možné koncovky tohoto slova (viz příklad 28). 

Příklad 28 - Ukázka alternativ k úloze s výběrem odpovědi V56 

•.. TaK BOT, Ha 3TOM BVI,D,VlMOM ,D,BVI}f{eHVIVI ConHl...la 6blnVl OCHOBaHbl 

(32) .llpeBHet1w- conHe4Hble KaneH,D,apVl. ..TnasHot1 e,D,IIIHVll...let1 

(34) Vl3MepeHVI- conHe4Horo KaneH,D,ap51 51Sn5leTC5I ro,D, - SpeM5I, 3a KOTopoe 

COnHl...le B03spa[UaeTC5I B HeKylO T04Ky Ha He6oCKnOHe. 

32 

33 

A) -ee 

A) -VI 

B) -oe 

*B) -51 

*C) -Vle +- ALTERNATIVY 

C)-IO +- ALTERNATIVY 

V případě použití tohoto zpusobu zaplsu platí, že 

v alternativách nelze uvádět neexistující tvary slova. 

f) V úlohách s dvoučlennou volbou mají alternativy podobu tvrzení 

(velmi často zkrácených) (viz příklad 29). Alternativy jsou tvořeny 

počátečními písmeny tvrzení (např. n - npasAa, H-

HenpasAa). 

56 Převzato ze subtestu Ruský jazyk 2 (RJ2ACZMZ06DT). Maturita nanečisto 
2006. CERMAT 2006. 
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Příklad 29 - Ukázka alternativ k úloze s dvoučlennou volboU 57 

10 
MycyJ1bMaHe nOKa3blBalOT ,apyr ,apyry 60J1bWOtí naJ1el..\ B 3HaK nplilJ11i141i15L n H* 

ALTERNATIVY i 

g) Alternativy přiřazovacích úloh jsou delší než alternativy jiných 

formátu úloh a mohou mít ruznou podob. Mohou to být 

charakteristiky míst nebo osob, názory nebo výpovědi osob, 

informacemi o událostech (viz příklad 30). 

Příklad 30 - Ukázka alternativ k přiřazovací úloze 158 

A 

5 anpeJ151 B raJ1epee «XL» (6. Ca,aoBa51, ,a. 6) OTKpbIBaeTC51 BblCTaBKa OKcaHbl 
,L:\y6pOBCKOtí, M0J10,a0ii1, HO y>Ke 1i13BecTHotí Xy,aO>KHliIl..\bl, pa60TalOLl.4etí C cpOTO- lil 
BIiI,aeOMaTeplilaJ1a M lil. 

ALTERNATIVY! 
G 
6 anpeJ151 B «My3bIKaJ1bHOM TeaTpe IiIMeHIiI CTaHIiICJ1aBCKOro lil HeMlilpoBliI4a
,L:\aH4eHKo» (6. ,L:\MIiITpoBKa, ,a. 17) «TeaTp onepeTTbl» 1i13 KpacHo,aapa cblrpaeT 
CneKTaK11b Ha My3blKy ,L:\yHaeBcKoro «VI BHOBb l..\BeTeT aKal..\liI51» B nOCTaHOBKe 
60plilca L\eii1TJ1Ii1Ha. 

h) Jinou podobou alternativ v přiřazovacích úlohách jsou vyňaté 

věty z textu nebo nadpisy k jednotlivým částem textu (viz příklad 

31) . 

57 Převzato ze subtestu Ruský jazyk (RJ09). Maturita nanečisto 2005. ÚIV -
CERMAT 2005. 

58 Převzato ze subtestu Ruský jazyk (RJ09). Maturita nanečisto 2005. ÚIV -
CERMAT 2005. 
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Příklad 31 - Ukázka alternativ k přiřazovací úloze II59 

A) 6epJll.1HCKI-1V1 yHI-1Bepcl-1TeT 

B) Ha KypopTe 

C) O nl-1TepaTYpHoM np0l-13Be,QeHItII-1 

D) 06 aKTepax i- ALTERNATIVY 

E) nepBble warl-1 

F) neTep6yp>Kell B neTep6ypre 

G) WYTItITb - cepbe3Hoe ,Qeno 

4.1.4.1 Doporučení pro tvorbu alternativ 

./ Počet alternativ v úlohách, které se vztahují k jednomu 

výchozímu textu, musí být shodný . 

./ V alternativách k úlohám používejte jednodušší jazyk než 

je jazyk výchozího textu. Ke správnému řešení úlohy je 

nezbytné, aby žák informacím uvedeným v alternativách 

rozuměl. 

./ Alternativy formulujte jednoznačně a srozumitelně. 

Příklad 32 - Ukázka složité formulace alternativ k úloze s výběrem 

odpovědi6o 

B CTaTbe m1weTCH ... 

A) 4TO B KI-1Tae oTKpblnl-1 caMblVl BblcoKoropHblVl B Mli1pe 60TaHI-14eCKItIVI ca,Q 
C 3KCn031-1111t1eVl, KOTOpblVl cOAep>KItIT 60nee 4eTblpex TblCH4 BI-1,QOB 3K30TI-14eCKOVl 
BblcoKoropHoVl cpnopbl. 

B) 06 OTKpblTltI1-1 KI-1TaVlCKOro 60TaHItI4eCKOro caAa, O,QHoro 1-13 caMblx 60nbWltlx 
ca,QOB B Mltlpe, KOTOpblVl 6bln nOCTpoeH Ha BblCOTe OT 2 TblCH4 680 ,QO 4 TblCH4 
300 MeTpoB. 

C) 4TO B O,QHOVl 1-13 KI-1TaVlCKI-1X npOBItIHlIl-1V1 OTKpblnl-1 caMblVl BblCOKoropHblVl B Mltlpe 
60TaHItI4eCKItIVI ca,Q C nOCTeneHHO HapaCTalOLlleVl KOnneKlIltleVl BblCOKoropHOVl 
cpnopbl. 

59 Převzato ze subtestu Komunikace v ruském jazyce (RJ07). Maturita nanečisto 
2004. ÚIV - CERMAT 2004. 

60 Vyřazená úloha CERMAT 2005. 
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Úloha v příkladu 32 se vztahovala ke krátkému novinovému 

článku o otevření vysokohorské botanické zahrady v Číně. 

Vzhledem k délce textu jsou alternativy k úloze příliš dlouhé, což 

snižuje jejich srozumitelnost. Délka zadání rovněž zvyšuje 

obtížnost úloh. Úlohy také nejsou formulovány jednodušším 

jazykem než text. Z takto formulovaných úloh je obtížně 

rozeznatelné, zda žák neovládá dovednost vyhledat informaci 

v textu nebo nerozumí alternativám . 

./ Alternativy v úloze navrhujte tak, aby se všechny 

vztahovaly ke kmeni úlohy. Pokud je ve kmeni úlohy 

nedokončené tvrzení, alternativy musí být jeho pOkračováním 

(významově i gramaticky) . 

./ V alternativách nepoužívejte příliš často zápor. Použití 

dvojího záporu (tj. ve kmeni úlohy a v alternativách) ztěžuje 

porozumění úloze. 

4.1.5 Distraktory 

Distraktory jsou nesprávná řešení úlohy. Počet distraktoru 

v úloze závisí na počtu alternativ a počtu správných odpovědí 

v úloze. V příkladu 33 jsou distraktory alternativy A a C. 

Příklad 33 - Ukázka distraktorll k úloze s výběrem odpovědi61 

1 4TO MO>KHO CKa3aTb o pbl6e? 

A) OHa AJH1H0t1 60Jlee 130 MeTpoB. <- DISTRAKTOR 
*B) OHa CTaHeT I1MYLUeCTBOM MY3e51. 

C) 3Ta pbl6a BblrJl51AI1T T04HO KaK Me4eHOC. <- DISTRAKTOR 

61 Převzato ze subtestu Ruský jazyk 2 (RJ2ACZMZ06DT). Maturita nanečisto 
2006. CERMAT 2006. 
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4.1.5.1 Doporučení pro tvorbu distraktoru 

../ Nepoužívejte snadno vyloučitelné distraktory . 

../ Distraktory formulujte tak, aby se délkou a strukturou 

podobaly správné odpovědi . 

../ Distraktory, které vytváříte, musejí vycházet z výchozího 

textu a musejí být vždy pravděpodobné . 

../ Distraktory se nesmějí křížit, to znamená tvrdit 

opakovaně totéž u jednoho kmene úlohy . 

../ při tvorbě distraktoru se vyvarujte doslovného opakování 

výrazti z textu, zejména spojení výrazu s názvem, jménem 

apod. například v krátkém textu, v němž se jiné názvy 

nevyskytUjí . 

../ Dejte pozor na tzv. "prázdné distraktory", tj. na 

alternativy, o kterých se text nezmiňuje, nebo které logicky 

nezapadají do kontextu (viz příklad 34) 

Příklad 34 - Ukázka nevhodné volby distraktorů 62 

2 06paaoBaHMe KaHAMAaTOB Ha MeCTO AMpeKTOpa BY3a ... 
*A) ,aomKHO 6blTb Bblcwee. 

B) peKOMeH,ayeTcfI 3KOHOMt-14eCKoe. <- DISTRAKTOR 

C) ,aon>KHO 6blTb 3KOHOMt-14eCKoe. <- DISTRAKTOR 

D) peKOMeH,ayeTc5I Bblcwee. <- DISTRAKTOR 

Úloha v příkladu 34 se vztahovala k inzerátu, který hledal 

uchazeče o místo ředitele vysoké školy. Úkolem žáka bylo zjistit, 

jaké je požadované vzdělání ředitele. I bez čtení textu mohou žáci 

na základě logického úsudku vyloučit alternativu D, která říká, že 

62 Převzato ze subtestu Ruský jazyk (RJ08). Maturita nanečisto 2004. ÚIV -
CERMAT 2004. 
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se doporučuje vysokoškolské vzdělání. Nebývá totiž zvykem, aby 

manažerský post v takovéto instituci zastával člověk s nižším 

vzděláním. Alternativa D je proto ukázkou "prázdného distraktoru". 

Správná odpověď (alternativa A) je také "prázdným distraktorem", 

protože je odvoditelná na základě stejného úsudku jako 

u alternativy D. Funkčními distraktory jsou v této úloze pouze B 

a C, protože aby je žák mohl vyloučit, musí hledat odpovídající 

informace v textu . 

./ Při ověřování jazykové kompetence žáku vybírejte jako 

distraktory pouze existující tvary slov a slovních 

spojení. Ačkoliv se v praxi v testech často objevují 

nesprávné a neexistující tvary slov, není jejich používání 

správné. Muže naopak vést k tomu, že si žák nesprávné tvary 

slova slovních spojení osvojí a bude je používat. 

4.1.6 Správné řešení 

Správné řešení je alternativa, která odpovídá přesně 

požadavkum v kmeni úlohy (viz příklad 35). Některé úlohy mohou 

mít více správných řešení. Počet možných správných řešení (např. 

žádná až všechny alternativy) by měl být uveden v instrukcích 

k úloze. 

Příklad 35 - Ukázka správného řešení k úloze s výběrem odpovědi63 

1 l.fTO MO>KHO CKa3aTb o pbl6e? 

A) OHa ,lJ,JH1HOV! 60nee 130 MeTpoB. 

B) OHa CTaHeT I1My~ecTBoM My3e51. <- SPRÁVNÉ ŘEŠENí 
C) 3Ta pbl6a Bblrn51,lJ,I1T T04HO KaK Me4eHOC. 

63 Převzato ze subtestu Ruský jazyk 2 (RJ2ACZMZ06DT). Maturita nanečisto 
2006. CERMAT 2006. 
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4.1.5.1 Doporučení pro tvorbu správných řešení 

./ Informaci o počtu správných řešení u úlohy (např. žádná 

až všechny alternativy) uvádějte v instrukcích k úloze . 

./ Správné řešení úlohy formulujte tak, aby nebylo snadno 

odvoditelné (např. bez čtení výchozího textu) . 

./ Ověřte si, že se správné řešení úlohy neodlišuje (svou 

podobou nebo formulací apod.) od ostatních alternativ . 

./ Zkontrolujte vyváženost klíče správných odpovědí, tj. zda 

např. některá z alternativ není správnou odpovědí příliš 

často. Nevyvážený klíč správných odpovědí muže vést 

k nezáměrným chybám, zpusobeným pochybnostmi žáka 

o správnosti řešení úloh. 

4.2 Typy testových úloh 

Testové úlohy je možné třídit podle ruzných hledisek. 

Základním členěním je rozdělení úloh podle zpusobu jejich řešení 

na úlohy uzavřené a otevřené. Tyto typy úloh mohou mít ruznou 

podobu (formát). Souhrnný přehled typu a formátu testových úloh 

je uveden v tabulce 5. 
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Tabulka S - Klasifikace testových úloh podle typu a formátu úloh64 

Typ úloh 

Uzavřené úlohy Otevřené úlohy 

úlohy s výběrem odpovědi úlohy se stručnou odpovědí 
.s::: 
o 

'::::I 
úlohy s dvoučlennou volbou úlohy se širokou odpovědí 

oIoJ přiřazovací úlohy 
'11:1 
E úlohy s vícenásobným přiřazením J.. 
o 
LI. uspořádací úlohy 

Specifické cíle ověřované v didaktickém testu je zpravidla 

možné a vhodné ověřit ruznými typy a formáty testových úloh. 

V jednom didaktickém testu bývá obvykle použito několik typu 

testových úloh. Jednotlivé typy úloh však nejsou zcela univerzální a 

nelze jimi ověřovat všechny specifické cíle. O tom, jaké typy úloh 

budou v připravovaném testu použity, rozhoduje účel testu, jeho 

obsah a zpusob zpracování výsledku testu. 

4.2.1 Uzavřené testové úlohy 

Uzavřené testové úlohy jsou takové úlohy, na které žák 

neodpovídá vlastními slovy. Podle toho, jaký je formát uzavřené 

úlohy, žák buď správnou odpověď k úloze vybírá z předem 

stanovené nabídky ev úlohách s výběrem odpovědi), rozhoduje 

o pravdivosti uvedených tvrzení ev úlohách s dvoučlennou volbou), 

případně přiřazuje nebo uspořádává dané pojmy ev úlohách 

přiřazovacích a uspořádacích). 

64 Podle Katalogu požadavku k maturitní zkoušce - Ruský jazyk 1. MŠMT ČR 
2005. 
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Jednotlivé typy úloh mají svá specifika, své výhody 

a nevýhody. 

4.2.1.1 Výhody uzavřených testových úloh 

+ Objektivní a efektivní skórování. V uzavřených úlohách 

lze předem stanovit jejich počet bodu, což usnadňuje 

skórování, které lze provádět pomocí techniky. při velkých 

počtech testu je hromadné strojové zpracování výsledku 

velmi rychlé. 

+ Jednoznačné hodnocení. V uzavřených úlohách lze 

jednoznačně rozhodnout o správnosti nebo nesprávnosti 

řešení úlohy. Toto rozhodování je ještě více usnadněno pokud 

je k testu před zahájením testování vypracován klíč 

správných odpovědí. 

+ Úspora času. Možnost zadat v kratším časovém úseku větší 

počet úloh. Při řešení uzavřených úloh žáci nepotřebují čas na 

psaní rozsáhlých odpovědí. Větší počet úloh umožňuje ověřit 

širší oblast znalostí a dovedností. 

+ Srovnatelné podmínky pro žáky při řešení uzavřených 

úloh. Žáci, kteří mají potíže s vyjadřovacími schopnostmi 

nebo např. pomalu píší, nejsou při řešení uzavřených úloh 

znevýhodňováni. 
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4.2.1.2 Nevýhody uzavřených testových úloh 

- Časově náročná tvorba. 

- Možnost hádání při řešení uzavřených úloh. Existuje jistá 

pravděpodobnost uhádnutí správné odpovědi. Tato 

pravděpodobnost je vyšší u úloh s nízkým počtem alternativ 

(2, 3 alternativy) nebo u úloh s nefunkčními distrarktory (tj. 

takovými, které žáci nepovažují za možnou správnou 

odpověd'). 

- Některé dovednosti nelze uzavřenými úlohami ověřit 

vubec nebo jen v omezené míře. Jedná se např. 

o zformulování stanoviska nebo vyjádření názoru žáka apod. 

- Znevýhodnění některých žáke. (např. nepozorných 

a roztržitých). Tito žáci mohou přehlédnout mezi 

alternativami správnou odpověď nebo udělat chyby při 

přepisu svých odpovědí do záznamového archu. 

- Větší možnost opisování. Při řešení úloh v testovém sešitě 

a při přepisu odpovědí do záznamového archu muže docházet 

k opisování výsledku. Při vyhodnocování odpovědí lze však 

opisování mezi jednotlivými žáky odhalit stejně jako při 

opravování tradičních písemných prací. 

4.2.2 Otevřené testové úlohy 

Otevřené testové úlohy jsou takové úlohy, na které žák 

odpověď sám vytváří. V didaktickém testu jsou nejčastěji 

využívány úlohy se stručnou odpovědí, na které žáci odpovídají 

jedním nebo několika slovy. 
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Úlohy se širokou odpovědí ověřují v cizím jazyce produktivní 

dovednosti žáka nejsou předmětem naší práce, a proto se jimi 

nebudeme dále podrobněji zabývat. 

4.2.2.1 Výhody otevřených testových úloh 

+ Tvorba otevřených úloh je oproti tvorbě uzavřených 

testových úloh méně časově náročná. 

+ Jsou vhodné pro ověřování produktivních dovedností 

žáku (zejména písemného projevu). Tyto dovednosti téměř 

nelze ověřit jiným typem úloh. 

+ Zpětná vazba mezi žáky a autory úloh je vyšší. 

U otevřených úloh lze poznat jak žáci porozuměli zadání, 

případně jakým směrem se ubíraly jejich myšlenkové 

pochody při zpracovávání zadání úlohy. 

4.2.2.2 Nevýhody otevřených testových úloh 

- Zadání otevřených úloh musí být jasné a jednoznačné, aby se 

předešlo mylným interpretacím. 

- Časově náročné hodnocení. Otevřené úlohy vyžadují kvuli 

své povaze delší čas na hodnocení než uzavřené úlohy. 

- Personálně náročné hodnocení. Úlohy se širokou odpovědí 

se zpravidla vyhodnocují ručně. 

- Nepřesnosti nebo nedorozumění při hodnocení zpusobené 

nečitelným rukopisem žáku. 
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- Hodnocení vyžaduje zvýšené úsilí při čtení rukopisu. 

- Subjektivní hodnocení. Pokud nejsou otevřené úlohy 

hodnoceny podle jednotných kritérií pro všechny, muže 

docházet k subjektivnímu vlivu hodnotitelu práce. V krajním 

případě by se mohlo stát, že dva hodnotitelé ohodnotí 

stejnou práci odlišně na základě svých požadavku 

a zkušeností. Aby k takovýmto situacím nedocházelo, 

používají se k hodnocení otevřených úloh pOdrobná kritéria 

pro hodnocení písemného projevu (v případě úloh se širokou 

odpovědí) nebo klíč správných odpovědí se všemi 

přípustnými odpověďmi (v případě úloh se stručnou 

odpovědí). 

- Časově náročná tvorba kritérií pro hodnocení a klíče 

správných odpovědí (pro úlohy se stručnou odpovědí). Klíč 

správných odpovědí by měl kromě správných odpovědí 

zahrnovat rovněž všechny další přípustné odpovědi, které 

mohou žáci vymyslet. 

- Nestejné podmínky při řešení úloh se širokou odpovědí. 

Komunikačně slabší žáci jsou znevýhodněni tím, že formulace 

jejich odpovědí má vliv na hodnocení. 

Každá testová úloha má svou strukturu pro jejíž jednotlivé 

části platí při tvorbě úlohy určitá pravidla. Tato struktura pomáhá 

žákovi lépe se při řešení testu v úlohách orientovat. Dodržení 

uvedených pravidel rovněž pomáhá předejít chybám vzniklým 

nesprávným porozuměním nebo mylnou interpretací informací 

v úlohách. Z podoby testových úloh vyplývají jejich výhody 

a nevýhody. 
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5. Doporučení pro tvorbu testových úloh 

Jedním z nejduležitějších kroku při tvorbě testových úloh je 

správný výběr formátu úlohy. Nesprávná volba formátu testové 

úlohy muže negativně ovlivnit přínos úlohy a výsledek žáka v testu. 

Je však nutné omezit vliv formátu úloh na jejich řešení. Alderson 

o tomto jevu říká, že účelem testu není zjistit, zda žák umí řešit 

úlohy s výběrem odpovědi lépe než ostatní testovaní, ale to, zda 

žák ovládá gramatiku, kterou test těmito úlohami ověřuje 

(Alderson 2004, s. 44). 

v následující kapitole se zaměříme na tvorbu jednotlivých 

formátu testových úloh. Na základě konkrétních pozitivních 

i negativních příkladu se pokusíme zformulovat doporučení, která 

mohou autoři testových úloh využít při přípravě vlastního 

didaktického testu. 

5.1 Úlohy S výběrem odpovědi 

Úlohy s výběrem odpovědi patří k nejtypičtějšímu 

a nejrozšířenějšímu formátu testových úloh (Burjan 4/2003, s. 7). 

Lze je použít pro ověřování ruzné dovednosti a širokou škálu 

specifických cílu (např. porozumění hlavní myšlence textu nebo 

pochopení záměru autora testu aj.). 

Předností úloh s výběrem odpovědi je nižší pravděpodobnost 

uhádnutí správné odpovědi. Tato pravděpodobnost se zvyšuje 

s použitím většího počtu alternativ (4 nebo 5). 
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Úlohy s výběrem odpovědi mohou mít dvojí podobu. Muže to být: 

a) Nedokončená oznamovací věta 

Pokud je kmen úlohy tvořen nedokončenou větou, obsahují 

jednotlivé alternativy ruzná možná dokončení této věty (viz příklad 

36). Úkolem žáka je určit, použitím kterého dokončení vznikne 

správné a pravdivé tvrzení. 

Př. 36 - Ukázka úlohy s výběrem odpovědi s nedokončenou větou 

ve kmeni úlohy 65 

2 3apnnaTa AHpeKTOpa 3aBHCHT OT ... 
A) ero onblTa PYKOBo,a5H1tet1 pa6oTbl. 
B) ero yCl-1mul pyKoBo,acTBa B qmnl-1ane. 

*C) pe3ynbTaToB pa60Tbl qmnl-1ana. 
D) pe3ynbTaToB ero ne,aarOrI-14ecKot1 pa6oTbl. 

Úkolem žáka v úloze v příkladu 36 bylo vybrat správné 

dokončení tvrzení, které vycházelo z inzerátu na místo ředitele. 

Takto formulovaná úloha klade na žáka vyšší požadavky při 

řešení. žák si musí co nejpřesněji zapamatovat výchozí informaci 

z kmene úlohy a při čtení alternativ si ji znovu vybavit a tato dvě 

tvrzení spojit v jedno. 

Proto je velmi duležité zvážit pečlivě délku kmen úlohy 

a alternativ a zkontrolovat, zda odpovídají ověřované úrovni 

znalostí a dovedností žáka. Pokud by úloha měla příliš dlouhé 

alternativy nebo vyžadovala zvýšené nároky na paměť, je možné 

pokusit se ji přeformulovat na úlohu s ukončenou otázkou ve 

kmeni. 

65 Převzato ze subtestu Ruský jazyk (RJ08). Maturita nanečisto 2004. ÚIV -
CERMAT 2004. 
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b) Ukončená otázka 

Pokud je kmen úlohy tvořen ukončenou otázkou, obsahují 

jednotlivé alternativy ruzné možné odpovědi na tuto otázku (viz 

příklad 37). Úkolem žáka je vybrat, která z odpovědí je správná. 

Příklad 37 - Ukázka úlohy s výběrem odpovědi s ukončenou otázkou 

ve kmeni úlohy 166 

3 YTO npo3ByLlallo B o6bRBlleHJUt? 

A) Kam1TaH >KeJlaeT nacCa>Kl-1paM npl-1f1THO npOBeCTl-l BpeMfI ,LJ.O BblJleTa 
CaMOJleTa. 

*B) CaMOJleT BblJleTI-1T, KaK TOJlbKO 6y,LJ.eT 04V1l.1..leH OTO Jlb,LJ.a. 

C) 3aKycKy MOryT naCCa>Kl-1pbl KynVlTb B TepMI-1HaJle. 

Příklad 37 je ukázkou úlohy s jednou správnou odpovědí. 

Úloha z příkladu 37 byla použita v subtestu ověřujícím dovednost 

poslech s porozuměním a vztahovala se k hlášení z letadla. 

Méně časté je, že žák z nabízených alternativ vybírá několik 

správných odpovědí nebo jednu nesprávnou odpověď (viz příklad 

38). 

Příklad 38 - Ukázka úlohy s výběrem odpovědi. Výběr nesprávné 

odpovědi mezi správnými67 

18 He HaAO MyLlHTbCR H3-3a Toro, LITO y>Ke npoH30WIlO. 3Toro Hellb3R 
BepHYTb Ha3aA. 

*A) ny4we n03,LJ.HO, 4eM HI-1KOr,LJ.a. 
B) nOTepHHHoe He BOpOTI-1Wb. 
C) LJTO 6blJlO, TO 6blJlbeM nopOCJlo. 
D) LJTO C B03y ynaJlO, TO nponaJlo. 

66 Převzato ze subtestu Ruský jazyk 2 (RJ2ACZMZ06PS). Maturita nanečisto 
2006. CERMAT 2006. 

67 Převzato ze subtestu Ruský jazyk - vyšší úroveň obtížnosti. Maturita po 
internetu 2002. ÚIV - CERMAT 2002. 
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V úloze z příkladu 38, která ověřovala slovní zásobu, měl žák 

vybrat alternativu s příslovím, která neodpovídá tvrzení v kmeni 

úlohy. 

Možnosti využití úloh s výběrem odpovědi v didaktickém 

testu jsou velmi široké. Příklad 36 (viz výše) je ukázkou použití 

tohoto formátu úloh při ověřování dovednosti čtení s porozuměním, 

v příkladu 37 (viz výše) je uvedena úloha, která byla použita při 

ověřování dovednosti poslech s porozuměním; další možné využití 

úloh s výběrem odpovědi je při ověřování jazykové kompetence 

žáku (viz příklad 39). 

Příklad 39 - Ukázka použití úloh s výběrem odpovědi k ověření jazykové 

kompetence68 

B OCHose conHe4HblX (24) KaneH.llap- ne>K11\T BIIIAIIIMoe ABIII>KeHllle 
COnHl..\a. Mbl roBOplllM «BIIIAIIIMoe», (25) ____ Ha caMOM Aene ABIII>KeTC5I 
He COnHl..\e, a 3eMn5l, nplll4eM C HeManotí CKOpOCTblO - OKono (26) __ _ 
KlllnoMeTpoB B ceKyHAY .... 

24 A) -51 

25 *A) HO 

26 A) TplllAl..\aTb 

*B) -etí 

B) n03ToMy 

*B) TplllAl..\aTIII 

C) -eB 

C) nOToMy 4TO 

C) TplllAl..\aTblO 

Úlohy v příkladu 39 se vztahovaly ke středně dlouhému textu 

pojednávajícímu o jednom přírodním jevu. Při použití úloh 

s výběrem odpovědi pro ověření jazykové kompetence žáku 

v příkladu 39 není ověřována aktivní znalost, jedná se spise 

o znovu poznání, protože žák do vynechaných míst v textu vybírá 

nejvhodnější tvar slova nebo výraz. Jde tedy o jinou dovednost, 

než kdyby měl správný tvar sám napsat. 

68 Převzato ze subtestu Ruský jazyk 2 (RJ2ACZMZ06PS). Maturita nanečisto 
2006. CERMAT 2006. 
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V úlohách ověřujících jazykovou kompetenci je nutné dbát na 

to, aby se řešení úloh vzájemně nepodmiňovala, a aby doplňované 

výrazy nebyly příliš blízko sebe (viz příklad 40). 

Příklad 40 - Ukázka nevhodně vytvořených úloh s výběrem odpovědi69 

Ecnl-1 (21) (22) cBoě 3AopoBbe 1-1 (23) 

>K1-13Hb, (24) n04a1L\e. 

21 (A) xonlT *(S) XOTI-1Te (C) x04y (D) XOTeTb 

22 (A) CKpenl-1Tb *(S) yKpenHTb (C) Kpenl-1Tb (D) OTKpenl-1Tb 

23 (A) OAOmKI-1Tb (S) 3aAOn>KI-1Tb *(C) npOAOn>KI-1Tb (D) npOAOn>KaTb 

24 (A) 3ane~Te (S) ne~Te (C) npono~Te *(D) not1Te 

Žák by měl mít při řešení úloh k dispozici alespoň minimální 

kontext. Tím se zabrání nejasnostem nebo dvojznačnosti. Úlohy 

v příkladu 40 mají velmi omezený kontext, což zpusobuje jejich 

nejednoznačnost. Pokud si žák v úloze 21 zvolí odpověď C "chci" 

místo správné odpovědi A "chcete", muže zjistit, že jeho výběr byl 

nesprávný až při řešení úlohy 24. Tyto úlohy spolu totiž souvisí, 

čímž nesplňují podmínku, že úlohy na sobě mají být nezávislé. Při 

tvorbě úloh je tedy vhodné vyhýbat se v zájmu srozumitelnosti 

a jednoznačnosti při řešení třeba vyhýbat se tvoření úloh s několika 

vynechanými výrazy za sebou. 

Pokud se k výchozímu textu vztahuje více úloh, je vhodné 

formulovat všechny tyto úlohy stejně (tj. buď jako otázky nebo 

jako nedokončená tvrzení). Myšlenkové operace, které žák provádí 

při řešení úloh vztahujících se k jednomu výchozímu textu by totiž 

měly být v pruběhu řešení úloh stejné. 

69 Převzato z testu Ruský jazyk - úroveň S (15599). Maturita 2005. ŠPÚ 
Sratislava 2005. 
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V příkladu 41 uvádíme ukázku nevhodného použití dvojí 

podoby kmene úloh, které se vztahují ke stejnému výchozímu 

textu. Pro řešení těchto úloh musí totiž žák použít dvě odlišné 

strategie řešení - v první úloze hledá v alternativách dokončení 

k tvrzení ve kmeni úlohy, ve druhé hledá odpověď na přímou 

otázku. 

Příklad 41 - Ukázka různé podoba kmene úloh k jednomu výchozímu 

textu70 

1 Se ha bla sobre 
A) perfumes para mujeres. 
B) perfumes para hombres 

*C) perfumes en general. 

+- NEUKONČENÉ TVRZENÍ 

2 lQuién es famoso? +- UKONČENÁ OTÁZKA 
*A) Famoso es el que inventa y elabora los perfumes. 

B) Famoso son los empleados de las grandes empresas publicitarias. 
C) Famoso es el modisto que da su propio nombre al perfume. 

K výchozímu textu v úloze 41, který pOjednávalo parfémech, 

se vztahovalo celkem šest úloh ze španělského jazyka. První úloha 

má podobu nedokončeného tvrzení, ke kterému žák vybírá správné 

dokončení. V kmeni úlohy se ptá na to, o čem se v textu mluví. 

Doslova se v něm říká "Mluví se o", v alternativách jsou uvedeny 

ruzné varianty parfému. Ve druhé úloze žák hledá správnou 

odpověď na otázku "Kdo je známý?". V alternativách jsou uvedeny 

ruzné informace o tom, co o parfémech muže být známé (např. 

vynálezce parfému nebo módní návrhář, který propujčil své jméno 

parfému). 

Z uvedeného příkladu je patrné, že přeformulování první 

úlohy na otázku (,,0 čem se mluví?") by nebylo obtížné a zpusobilo 

70 Převzato ze subtestu Španělský jazyk - vyssl úroveň obtížnosti (SJ02V). 
Maturita po internetu 2002. ÚIV - CERMAT 2002. 
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by, že strategie řešení - tj. hledání odpovědi na uzavřenou otázku 

- by pro žáka byla u všech úloh shodná. 

Formát úlohy s výběrem odpovědi je vhodné volit tehdy, 

pokud distraktory dokáží poukázat na fakt, že se žákovo myšlení 

ubírá nesprávným směrem. Proto je duležité nevolit distraktory 

náhodně, ale pečlivě je zvažovat. 

V příkladu 42 uveďme jako ukázku pečlivého výběru 

distraktoru rozbor již výše uvedené testové úlohy z anglického 

jazyka (viz 4.1.3) 

Příklad 42 - Ukázka z Manuálu k rozboru testových úloh 71 

"I was going to a party and wanted to wear my [Dl] white skirt. But it had a 
grass stain on it. My mum was away and I can't use a washing machine so I 
decided to boil the skirt in a pot on the cooker. I filled the pot with water and 
when the water was boiling I put my skirt into the pot. I boiled it for ages and 
believe it or not, it worked. [02] [Ad The stain came out and the skirt was 
as white as snow. However, [A2 ] [C] I forgot to remove the pot from the 
cooker, so you can imagine my horror when I came downstairs later to 
find my dad bowling vegetables for our dinner in the pot. I certainly 
wasn't very hungry that night, anyway!" 

2 Proč byla Laura zděšená? 
Protože otec ... 
A) našel v hrnci na sporáku její špinavou sukni. 

Laura, 16, Norfolk 

B) vařil jídlo v hrnci, ve kterém si předtím vyvařovala sukni. 
C) přišel na to, že si vyvařovala sukni v hrnci na vaření jídla. 
D) zjistil, že má Laura na bílé sukni skvrnu od trávy. 

Komentář: Správnou volbou byla alternativa B. Pokud žák uplatnil vhodnou 
strategii čtení textu, která vyžaduje pochopení hlavní myšlenky, nebyla úloha 
obtížná. V této úloze však žák musel posuzovat i logický sled událostí, proto 
bychom úlohu spíše zařadili mezi úlohy středně obtížné. 

Velmi slabá je alternativa D - volba svědčí o celkovém nepochopení (nečtení) 
textu a zaměření se pouze na izolovanou informaci (v textu označenou [Od). 
Žák nepostihl ani informaci o tom, že bílá sukně skvrnu již nemá (část textu 
označená [02]), což nasvědčuje tomu, že žák s textem nepracoval. 

Slabá je i alternativa A - volba již sice nasvědčuje tomu, že žák s textem 
pracoval, nedokázal však postihnout význam informací v části výchozího textu 

71 Pernicová, J., Ulrichová, K.: Manuál k rozboru testových úloh. Anglický jazyk. 
Maturita nanečisto 2005. ÚIV - CERMAT 2005. 
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označené jako [A2 J. Žák také nepostihl informaci klíčovou pro vyřazení této 
alternativy, tj. že otec nemohl najít její sukni špinavou, protože sukně po vyprání 
již skvrnu neměla [Ad. Žák tedy nepostihl logický sled událostí. 

Silnější alternativa C - volba svědčí o práci s celým textem, zřejmé je 
i postihnutí jedné klíčové informace, tj. že dívka vyvařovala sukni v hrnci na 
vaření jídla. Žák však nedokázal postihnout další nezbytnou informaci na konci 
textu [eJ, tj. že na to otec nepřišel, jinak by nevařil jídlo v tomtéž hrnci. Žáka 
mohlo zlákat i slovo "forget" (zapomněla vyndat sukni z hrnce). 

Z příkladu 42 je patrné, že pomocí kvalitních distraktoru 

v úloze lze mapovat myšlenkové operace žáku při řešení úlohy. Je 

možné zjistit, co dělá žákum největší problémy, případně jak 

v dané dovednosti pokročili. 

Pro autory testu je zpracování takového rozboru duležité 

zejména proto, aby si zjistili, zda a nakolik jsou jednotlivé 

distraktory v úloze správné, a zda úloha ověřuje takový specifický 

cíl, který si stanovili. 

Autor by měl tvořit distraktory u každé úlohy pečlivě, nemělo 

by jít o náhodně zvolená tvrzení. Řešení úlohy s nekvalitními 

distraktory nemuže přinést kvalitní výsledky testování. 

Doporučení pro tvorbu úloh s výběrem odpovědi 

./ Úlohy formulujte tak, aby byly jednoznačné a jasné. 

Použití např. dvou záporu v jedné úloze muže být matoucí 

(viz níže příklad 45) . 

./ Dbejte na to, aby řešení úloh, které se vztahují ke stejnému 

výchozímu textu, bylo na sobě nezávislé . 

./ Před zahájením tvorby úloh stanovte počet správných 

odpovědí u jednotlivých úloh. 
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./ Nejprve formulujte správné řešení, teprve pak vytvářejte 

distraktory. Předejdete tak vzniku několika možných 

správných řešení. 

./ Zkontrolujte, zda úlohy ověřující čtení s porozuměním, 

vycházejí z výchozího textu. Žák má úlohy řešit na 

základě informací, které z textu získal, nikoliv na základě 

znalostí a zkušeností získaných jiným zpusobem . 

./ Dejte pozor na nepravděpodobné distraktory. Všechny 

alternativy by měly být pro nepřipraveného žáka stejně 

pravděpodobné. S nepravděpodobnými distraktory se zvyšuje 

možnost uhádnutí správné odpovědi. Alternativy by měly 

gramaticky odpovídat kmeni úlohy, jejich forma (struktura) 

by měla být podobná. Gramaticky nesprávné distraktory by 

nemusely být žáky považovány za správnou odpověď . 

./ Pozor na nezamýšlenou nápovědu, tj. vyloučení nesprávné 

odpovědi na základě tvurcem nezamýšlené okolnosti. 

V příkladu 43 uvádíme ukázku nezamýšlené nápovědy, jak ji 

předkládá Schindler (2006, s. 45). 

Příklad 43 - Ukázka nezamýšlené nápovědy ve kmeni úlohy 

Someone who designs houses is an ____ _ 

A) designer B) builder *C) architekt D) plumber 

V příkladu 43 se jedná o nezamýšlenou nápovědu, která je 

zpusobena tím, že tvar neurčitého členu "an" předem vylučuje 

alternativy A, B a D. Aby bylo možné považovat všechny 

alternativy za pravděpodobné, je třeba uvést ve kmeni úlohy oba 

tvary neurčitého členu ("ajan"). 
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./ Správnou odpověď formulujte tak, aby byla přibližně 

stejně dlouhá jako a stejně formulovaná jako 

distraktory. Umístění správné odpovědi mezi alternativami 

volte náhodně nebo podle předem stanoveného pravidla (viz 

příklad 44). 

Příklad 44 - Ukázka uspořádání alternativ72 

9 KaKHM o6pa30M MO>KHO 3al1.l.Hl1.I.aTb opraHH3M OT rpHnna? 
*A) ECTb CBe>KylO JH1MOHHylO M51KOTb. 

B) BAblxaTb napbl JH1MOHHOro Macna. 
C) nonocKaTb ropno nlilMOHHblM COKOM. 
D) ECTb caxapHble KOHcpeTbl C nIilMOHOM. 

Příklad 44 je ukázkou možného uspořádání alternativ. Zde 

jsou alternativy uspořádány od nejkratší po nejdelší. Zvolení 

jednotného uspořádání alternativ v úlohách vztahujících se 

k jednomu výchozímu textu snižuje možnost náhodného uhodnutí 

správné odpovědi bez čtení textu . 

./ Zápor v kmeni úlohy a/nebo valternativách musí být 

graficky zvýrazněn73 vy tučněním nebo pOdtržením (viz 

příklad 45). Podtržení se častěji používá ve kmeni úlohy, 

který je celý zvýrazněn vy tučněním. Zvýraznění záporu 

vy tučněním se obvykle používá v alternativách. 

Příklad 45 - Ukázka zvýraznění záporu v úloze s výběrem odpovědf4 

5 "IeM.!:fg 3aHHMancSl npoťlleccop c y'leHHKaMH? 
A) OH He rOTOBliln BO BpeM51 noxOAOB. 

72 Převzato ze subtestu Ruský jazyk 2 (RJ2ACZMZ06DT). Maturita nanečisto 
2006. CERMAT 2006. 

73 Pro potřeby žáku se speciálními vzdělávacími potřebami je lepší používat pro 
zvýraznění záporu vy tučnění. Podtržení daného výrazu muže mít vliv na jeho 
grafickou podobu a muže tak ztěžovat porozumění textu (např. OH He MO>KeT, OH 
He CKa3an). 

74 Převzato ze subtestu Ruský jazyk (RJ09). Maturita nanečisto 2005. ÚIV -
CERMAT 2005. 
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B) OH He 3HaKOMIi1Jl Ii1X C peuemaMIi1. 
*C) OH He CBapli1Jl 11M B KJlaCCe 60PLll. 

V úloze z příkladu 45 by bylo možné přeformulováním alternativ 

předejít použití dvou záporu. Úlohy by mohly být zjednodušeny, 

např. použitím podstatných jmen slovesných ("Čím se 

nezabýval?" A) "vařením na výletech" B) "seznamováním žáků 

s recepty" C)" vařením ve třídě") apod . 

./ Pokud by se měly některé informace v alternativách 

opakovat, předsuňte část společnou pro všechny alternativy 

před tyto alternativy (viz příklad 46), usnadníte tím čtení 

jednotlivých alternativ. 

Příklad 46 - Ukázka formulace alternativ v úloze s výběrem odpovědf5 

7 liTO cnmKHO Ansi KnHeHTa? 

AJl5! KJlli1eHTa CJlO>KHO... +- ČÁST SPOLEČNÁ VŠEM ALTERNATIVÁM 
A) ,aO>K,aaTbC5! 3BOHKa OT 4Ii1HOBHIi1Ka. 

*B) BCTpeTI1TbC5! C Hy>KHbIM 4Ii1HOBHIi1KOM. 
C) 3anJlaTIi1Tb 3a KOMMyHaJlbHble yCJlyrli1. 
D) CB5!3aTbC5! C npOCIi1TeJleM no TeJlecpoHy. 

Podoba alternativ k úloze v příkladu 46 byla zvolena 

s ohledem na formu ostatních úloh. Ve všech úlohách byly totiž 

alternativy tvořeny celými větami. V opačném případě by 

v příkladu 46 funkci alternativ mohly plnit alternativy bez úvodní 

části věty. 

75 Převzato ze subtestu Ruský jazyk 1 (RJ1ACZMZ06DT). Maturita nanečisto 
2006. CERMAT) 2006. 
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./ Vyhýbejte se používání výrazu jako "asi", "někdy", "vždy", 

"nikdy", "nejméně", "nejvíce", "častěji", "občas" apod., která 

mohou zpusobit nejednoznačnost řešení (viz příklad 47), 

a výrazu jako "ale", "jenže" atd., které vytvářejí dojem 

rozporuplnosti a slovum, která jsou subjektivně 

zabarvená a jež mohou mít pro žáky ruzný význam, jako. 

"hezký", "dobrý", "málo" (např. "měl málo přátel" - pro 

někoho muže být 10 přátel málo, pro jiného hodně) apod. 

Příklad 47 - Ukázka používání nejednoznačných výrazů v úloze 

s výběrem odpovědf6 

11 O lIeM BceM paccKa3blBaeT KHMra A. r. AneKceeBa? 
A) npe)f{,[te Bcero o ero ,aeTCTBe VI IOHoweCTBe 3a rpaHVlLle~. 

*B) O TeaTpe ero BpeMeHVI, 06 aKTepax VI o HeM caMOM. 
C) TonbKO o ero nVl4HoH )IU13HVI VI XOpOWVlX 3HaKOMbIX. 

Úloha v příkladu 47 se ptá na to, o čem všem vypráví kniha 

A. G. Aleksejeva. Výraz "všem" je ve kmeni úlohy zvýrazněn 

podtržením. I bez čtení textu lze tedy vyloučit distraktor C, ve 

kterém je použit výraz "pouze", který je v rozporu s tvrzením ve 

kmeni úlohy. Z uvedeného příkladu vyplývá, že použití matoucího 

výrazu v distraktoru pusobí zároveň jako nezáměrná nápověda ze 

strany autora úlohy . 

./ Úloha musí mít ve svém kmeni pouze jednu otázku. Použití 

více otázek najednou vede k nejednoznačnosti a ztěžuje 

řešení úlohy . 

./ Nepoužívejte shodné výrazy v kmeni úlohy 

a v alternativách, protože mohou pusobit jako nápověda. 

76 Převzato ze subtestu Komunikace v ruském jazyce (RJ07). Maturita nanečisto 
2004. ÚIV - CERMAT 2004. 
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5.2 Úlohy s dvoučlennou volbou (dichotomické) 

Úlohy s dvoučlennou volbou bývají označovány též jako úlohy 

dichotomické. Tyto úlohy jsou tvořeny tvrzeními, která jsou žákovi 

předložena, aby je podle předem stanoveného klíče posoudil. Při 

řešení úloh se žák rozhoduje mezi dvěma alternativami (např. 

PRAVDA - NEPRAVDA, ANO - NE, SPRÁVNĚ - NESPRÁVNĚ). 

Dichotomické úlohy se v testech z cizího jazyka nejčastěji 

vztahují k výchozímu textu, případně poslechové nahrávce. 

Nevýhodou úloh s dvoučlennou volbou je vysoká 

pravděpodobnost uhádnutí (50 %). Tu lze snížit bud' navýšením 

počtu dichotomických úloh v testu nebo sloučením několika 

(zpravidla 3-5) tvrzení do jednoho svazku úloh77
• 

Další možností jak snížit možnost hádání správných odpovědí 

je zavedení ještě jedné kategorie, žák tak např. řeší úlohy na škále 

PRAVDA - NEPRAVDA - NENÍ UVEDENO (viz příklad 48). 

Příklad 48 - Ukázka alternativ v dichotomické úloze 178 

10 

B MY3blKanbHoM nepeAa"le BeCb AeHb 6YAyr HrpaTb KlIaccH"IecKylO 
My3blKy. 

(A) BepHo (B) HesepHo *(C) 3Toro He 6blJ10 B TeKCTe 

Úloha z příkladu 48 se vztahovala k nahrávce, ve které 

studenti hovořili o založení klubu milovníku hudby. Informace 

z úlohy o tom, zda budou v hudebním programu hrát celý den 

77 Úlohy ve svazku nejsou hodnoceny zvlášť, ale podle předem stanovených 
kritérií. Žák například dostane 2 body za správné vyřešení celého svazku, který 
je složen ze 3 tvrzení nebo 1 bod za správnou odpověď na 2 ze 3 tvrzení. Počet 
bodu za svazek souvisí s jeho bodovou váhou vzhledem k celému testu. 

78 Převzato z testu Ruský jazyk - úroveň B (1599). Maturita 2005. ŠPÚ 
Bratislava 2005. 
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vážnou hudbu v nahrávce nezazněla, proto byla správným řešením 

alternativa C. 

Zajistit, aby žáci řešili dichotomické úlohy na základě přečtení 

textu nebo vyslechnutí nahrávky nikoliv na základě hádání lze tak, 

že žák označí, zda je tvrzení pravdivé nebo nepravdivé a u každé 

úlohy označí např. písmeno odstavce, ve kterém se daná informace 

nachází (viz příklad 49). 

Příklad 49 - Ukázka alternativ v dichotomické úloze 1179 

73 

3HaKOM n030pa C'IHTaIlH Ta-ryHpoBKy B ApeBHeH rpeL4HH H PHMe. 

*(A) BepHO (B) HeBepHO B KaKOM a63aL4e (a) - (e) Bbl HaWIlH OTBeT? 

Úloha z příkladu 49 se vztahovala ke středně dlouhému 

informativnímu textu o historii tetování. Jako správné řešení 

v tomto případě musel žák napsat do záznamového archu odpověď 

A a doplnit k ní odstavec, v němž se informace nachází (a). Pouze 

takovýto zpusob zápisu byl uznán jako správná odpověď. 

Nevýhodou tohoto zpusobu zápisu je omezení podoby 

výchozího textu, který vždy musí být členěn do určitého počtu 

odstavcu a také to, že lze tímto zpusobem některé specifické cíle 

nelze ověřovat (např. vyhledání informace z ruzných částí textu). 

Ačkoliv je struktura dichotomických úloh jednodušší než 

struktura jiných formátu testových úloh, jejich tvorba není snadná. 

79 Převzato z testu Ruský jazyk - úroveň B (1599). Maturita 2005. ŠPÚ 
Bratislava 2005. 
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Doporučení pro tvorbu dichotomických úloh 

ý" Navrhujte tvrzení tak, aby obsahovalo pouze jednu 

centrální myšlenku. 

ý" Ověřte si, zda je formulace v tvrzení jednoznačná, tj. zda 

je odpovědět pouze Ano-Ne (Pravda-Nepravda apod.). 

ý" Tvrzení formulujte stručně. Pro žáka je obtížné posuzovat 

příliš dlouhé tvrzení (viz příklad 50) 

Příklad 50 - Ukázka složité a nejednoznačné formulace úlohy 80 

4 Pa3Mep 4aCTItILI onpe,LteJlfleT BpeMfI OCBeTJleHltlfI BO,Ltbl, KOTopoe MO>KeT 
npO,LtOJl>KaTbCfI (.1 HeCKOJlbKO ,L:\Helií. *p N 

Úloha v příkladu 50 se vztahovala ke středně dlouhému textu 

o úpravě pitné vody. V úloze se tvrdí, že "Velikost částic určuje 

dobu osvětlení vody, které může trvat i několik dní." Formulace 

úlohy je však poněkud neobratná, protože obsahuje příliš mnoho 

informací, které žák při řešení úlohy musí porovnat s informacemi 

ve výchozím textu (v překladu vy tučněno). 

Úlohu by bylo možné rozdělit na dvě samostatná řešení, 

např. "Délka osvětlení vody je závislá na velikosti částic." a "Proces 

osvětlování vody může trvat několik dní. ", a tvrzení tak zestručnit. 

Kratší tvrzení obsahují vždy dvě informace, které má žák porovnat 

se textem, což odpovídá ověřované úrovni znalostí a dovedností 

(úlohy měly být určeny pro mírně pokročilé žáky81). 

ý" Způsob řešení všech úloh s dvoučlennou volbou, které se 

vztahují ke stejnému výchozímu textu, musí být stejný. 

80 Vyřazená úloha CERMAT 2005. 

81 úroveň Bl podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 
MŠMT. UP Olomouc 2002. 

94 



./ Pozor na negativní formulace (viz příklad 51), dvojí negace 

a logicky komplikované konstrukce. 

Příklad Sl - Ukázka negativní formulace ve kmeni dichotomické 

úlohy 182 

9 O B03paCTe 4enoBeKa Henb3H cnpOCVlTb ,lJ.a>Ke spa4y. P N* 

Příklad 51 je ukázkou negativní formulace dichotomické úlohy 

ověřující dovednost čtení s porozuměním, která se vztahovala 

k výchozímu textu o společenském chování. 

při posuzování záporně formulovaného tvrzení muže dojít 

k chybě zpusobené negativní formulací. Slabší žák muže uvažovat 

dvěma zpusoby. Bud' tak, že tvrzení "Na věk člověka se nesmí 

zeptat ani lékař." je pravdivé (tj. je pravda, že nesmí) nebo, že 

uvedené tvrzení je nepravdivé (tj. nesmí = nepravda). V dané 

úloze by však obojí takovéto uvažování bylo chybné, protože 

z výchozího textu vyplývá, že "Iékař se na věk zeptat smí". 

Uvedené tvrzení bylo tedy nepravdivé. 

Další ukázkou negativní formulace tvrzení je příklad 52. 

Příklad 52 - Ukázka negativní formulace ve kmeni dichotomické úlohy 

II83 

12.3 60rVl HHKorAa 6paTa VI cecTpy He npocTVlnVl. n *H 

V tvrzení v úloze z příkladu 52, která se vztahovala ke 

středně dlouhému textu popisujícímu starou ruskou legendu, se 

vyskytují dva zápory, což žákovi výrazně ztěŽUje řešení úlohy. Ve 

tvrzení se uvádí, že "Bohové bratrovi a sestře nikdy 

82 Převzato ze subtestu Ruský jazyk (RJ09). Maturita nanečisto 2005. ÚIV -
CERMAT 2005. 

83 Převzato ze subtestu Ruský jazyk (RJ08). Maturita nanečisto 2004. ÚIV -
CERMAT 2004. 
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neodpustili. ". Při řešení úloh si tedy žák musí nejprve uvědomit, že 

v tomto případě se jedná o zesílený zápor, nikoliv o dvojí zápor, 

jenž by označoval klad, a poté správně posoudit pravdivost nebo 

nepravdivost tohoto negativního tvrzení. Správná odpověď u této 

úlohy byla "H" ("HenpaB,lJa") , tj. "není pravda, že jim bohové 

neodpustili", protože ve výchozím textu byla zmínka o odpuštění. 

Kvuli příliš mnoha myšlenkovým operacím, které musí žák provést 

před tím, než muže označit správnou úlohu, by bylo vhodnější 

zvolit jinou formulaci tvrzení, buď kladnou nebo s jedním záporem. 

Usnadnila by se tak strategie řešení úlohy . 

./ Dbejte na to, aby byl počet pravdivých a nepravdivých 

tvrzení v úlohách přibližně stejný . 

./ Zkontrolujte, zda mají pravdivá a nepravdivá tvrzení 

podobnou strukturu a délku. Stává se, že pravdivá tvrzení 

jsou delší a pOdrobnější než nepravdivá tvrzení, protože autor 

se pokouší formulovat pravdivé tvrzení co nejblíže 

k výchozímu textu . 

./ V tvrzeních nepoužívejte výrazy jako "často", "vždy", "nikdy" 

apod., protože mají subjektivní charakter a žáci je mohou 

chápat na základě svých zkušeností ruzně (např. pokud se 

nějaká událost opakuje dvakrát nebo třikrát, je obtížné 

stanovit, zda je tvrzení, ve kterém by se hovořilo o "častém 

opakování" pravdivé, či nikoliv). 

5.3 Přiřazovací úlohy 

Přiřazovací úlohy mají zpravidla podobu dvou seznamu 

tvrzení nebo údaju, přičemž úkolem žáka je najít na základě 
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určitých kritérií v těchto seznamech navzájem si odpovídající 

dvojice. 

V jednom ze seznamu se muže vyskytovat jedna nebo 

několik alternativ navíc. Použití nestejného počtu úloh v seznamech 

zaručuje, že žák musí i při posledním přiřazení vybírat správnou 

odpověď z více možných alternativ. 

Výhodou přiřazovacích úloh je nízká pravděpodobnost 

uhádnutí správné odpovědi, k nevýhodám patří jejich vyšší časová 

náročnost a obtížnější strategie řešení. Aby se předešlo mylné 

interpretaci informací obsažených v instrukcích, je vhodné uvádět 

u přiřazovacích úloh vzor, který slouží k názorné ilustraci zpusobu 

řešení úlohy (viz příklad 53). Přiřazení ze vzoru zustává součástí 

úlohy, ale označuje se tak, aby ho žák při řešení úlohy omylem 

nepoužil ještě jednou. 

97 



Příklad 53 - Ukázka použití vzoru v přiřazovacích úlohách84 

ABCDEFGHI 
Vzor: O CAWA HE,[IABHO BEPHynC51 1113 nOXO,[lA. O O O O O O O O [81 

O • Co CBOVfMVf ,llpy3b5lMVf OH 6bln B KapeJlVfVf. 16 __ 
- Anno! 3,llpaBCTByiií, Cepe>Ka! 3TO 51, Cawa. 
- 3,llpaBcTBy~, Cawa! 
- Cnywaiií, Cepe>Ka, 17 ? 
- ,[Ia, a 4TO? 
- 18 Vf nOCJlywaTb TYPVfcTcKVfe neCH\II? 
- KOHe4Ho. 
- Tor,lla np\llXO,llVf Be4epoM KO MHe. 19 , C KOTOpblMVf 51 e3,llVfn B KapeJlVfIO. 
npVf,llewb? 
- C y,llOBOJlbCTBVfeM. 
20 , o KOTOpblX Tbl MHe rOBopVfn. CornaceH? 
- Xopowo. 
-21 __ 
- 06513aTeJlbHo. ,[10 CBVf,llaHVf5l. 
-22 __ 

A) ,[10 BELJEPA 

B) HY, nPIIIXO,[l1ll 

C) nPIIIHE01 HOBblE nnACTIIIHKIII 

D) CElIILJAC CAWA 3BOHIIIT CEPE)/(E 

E) Tbl 6bl XOTEn nOCMOTPETb HE60nbWOlll <DlllnbM O KAPEnlll1ll 

F) Tbl CErO,[lH51 BELJEPOM CB060,[lEH 

G) Y MEH51 HOBblE nnACTIIIHKIII 

H) Y MEH51 C06I11PAIOTC51 MOIII ,[IPY3b51 - TYPIIICTbl 

I) CAWA HEAABHO BEPHynCJI H3 nOXOAA 

Úkolem žáka v úlohách z příkladu 53 bylo přiřadit do 

rozhovoru vynechané věty. Vzor byl uveden před úlohami 

a pnrazená věta byla zvýrazněna. Vzor byl zároveň ukázkou 

zpusobu zápisu odpovědi do záznamového archu (zakřížkování 

zvolené odpovědi do předepsaného formuláře). 

Přiřazovací úlohy jsou mohou mít ruznou podobu. Jejich 

podoba se liší například podle toho, jakou dovednost ověřují. Výše 

uvedený příklad 53 je ukázkou použití přiřazovací úlohy 

k ověřování dovednosti čtení s porozuměním. 

84 Převzato ze subtestu Ruský jazyk (RJ03Z). Maturita nanečisto 2002. ÚIV -
CERMAT 2002. 
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Jinou možnou podobou přiřazovacích úloh, které se vyskytují 

v testech ověřujících čtení s porozuměním, je přiřazování ruzných 

jevu k charakteristikám osob (viz příklad 54). 

Příklad S4 - Ukázka přiřazovací úlohy n 8S 

o MpHHa BcerAa XOTena nocMoTpeTb CneKTaKJ1b B TeaTpe Ha TaraHKe. 
6 anpenSl y Hee cBo6oAHoe BpeMSI. 

1.1 Aněwa 3aHIi1MaeTC5I 6aneToM Ii1 npe,Qn04li1TaeT KnaCCIi14eCKIi1J11 6aneT 
aBaHrap,QHoMy Bocnpli151TIi110. OH He nlO61i1T onepy. 

1.2 60pHC yBneKaeTc5I cpOTorpacpli1el1. OH XOTen 6bl nOCMOTpeTb KaKYIO-HiI16Y,Qb 
BblcTaBKy. 

1.3 BHKTOp nlO61i1T CneKTaKnIi1 ManblX cpOpM. OH OCTaeTC5I B MOCKBe TonbKO O,QIi1H 
,QeHb, 6 anpen51 OH ye3>KaeT B CaHKT-neTep6ypr. BIi1KTOp He Ii1HTepecyeTc5I 
nOCTaHOBKaMIi1 np03ali14eCKIi1X np0Ii13Be,QeHIi1I1. 

1.4 ranHHa yBneKaeTc5I MY3blK0l1 Ii1 4aCTO XO,QIi1T Ha KOHuepTbl. OHa >KenaeT 
nocnywaTb np0Ii13Be,QeHIi151 KnaCCIi14eCK0Jl1 My3b1KIi1. 

1.S AHMa nlO61i1T CMOTpeTb nbeCbl. Ho B MOCKBe OH 6bl XOTen nOCMOTpeTb 
MY3blKanbHblJl1 cneKTaKnb. 

1.6 EneHa Ii1HTepecyeTc5I TeaTpoM, oco6eHHo el1 HpaB5ITC5I cneKTaKnli1 ManblX 
cpOpM, HO OHa X04eT nOCeTIi1Tb KaKYIO-HIi16Y,Qb BblcTaBKy OTHOC5ILUyIOC5I K TeaTpy. 

o 6 anpenSl Ha clIeHe «TeaTpa Ha TaraHKe» COCTOHTCSI CneKTaKJ1b 
«MonnH CyHHH» nocTaBneHHblH nbBOM AOAHHblM B «ManoM 
ApaMaTHl.feCKOM TeaTpe» - TeaTpe EBponbl 

A) 5 anpen51 B ranepee «XL» (6. Ca,QoBa5l, ,Q. 6) OTKpbIBaeTC5I BblCTaBKa OKcaHbl 
,lJ.y6pOBCK0I1, MonO,QOI1, HO y>Ke 1i13BeCTH0l1 Xy,QO>KHIi1Ubl, pa60TalOI..LleJl1 C cpOTO-
Ii1 BIi1,QeOMaTepli1anaMIi1. 

B) 5 anpen51 Ha cpeCTIi1Bane «100 neT 6onbwoMy 3any KOHcepBaTOpli1li1» BblcTyn5lT 
aKa,QeM1i14eCKIi1I1 KaMepHbl11 opKecTp Musica Vita (,Qli1pli1>Kep AneKCel1 Py,QIi1H) 
Ii1 CIi1McpoHIi14eCKIi1l1 opKecTp MOCKBbl (,Qli1pli1>Kep AneKcaH,Qp Be,QepHIi1Kos). 
My3blKaHTbl Ii1CnOnH5IT np0Ii13Be,QeHIi151 CeH-CaHca, LJal1KOBcKoro, MouapTa, 
ral1,QHa. 

C) 5 anpen51 B «TpeTb5lKOBCKOJl1 ranepee» (naBpywli1HcKIi1J11 nep., ,Q. 12) 
OTKpbIBaeTC5I BblCTaBKa xy,QO>KHIi1Ka Ii1 pecTaBpaTopa AneKcaH,Qpa KOpIi1Ha. 
Ha BblCTaBKe npe,QcTaBneHbl aKBapenli1, pli1CyHKIi1 Ii1 3TIO,Qbl. npOIi1CXO,QIi1T B paMKax 
TeaTpanbHoro cpeCTIi1Ban51 «30noTa51 MaCKa». 

D) 5 anpen51 «6onbwoJl1 TeaTp» npe,QcTaBIi1T 6aneT ,lJ.>KepOMa Po661i1HCa 
«nocnenOJTY,QeHHbIJl1 OT,QbIX cpaBHa» B Ii1CnOnHeHli11i1 Be,QYI..LlIi1X MonO,QblX 
TaHUOBl..Llli1KOB CBeTnaHbl nyHbKIi1HoJl1 Ii1 ,lJ.MIi1Tpli151 6enoronoBueBa, 
HOMIi1Hli1pylOLUeroc5I Ha «ny4WylO My>KCKylO ponb». 

85 Převzato ze subtestu Ruský jazyk - rozšířená úroveň (RJ10). Maturita 
nanečisto 2005. ÚIV - CERMAT 2005. 
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E) 5 anpenS'l Ha cueHe TeaTpa «HOBaS'l onepa» (KapeTHbl~ p5lA, A. 3) 
capaToBcKHiií TeaTp onepbl Itl 6alleTa nOKa>KeT «EBreHHS'I OHerItlHa», 
nOCTaBneHHoro MOllOAblM pe>KItICCepOM AMItITpltleM 6elloBblM B aBaHrapAHo-
3naTa>KHOM Kll104e. 

F) 5 Itl 6 anpenS'l «TeaTp n/p Onera Ta6aKoBa» (yll. LfanllblrHHa, A. la) nOKa>KeT 
CBO~ cneKTaKllb «Ha AHe» B nOCTaHOBKe AAollbcj:>a Wanl-1po, BbIABl-1HYTbl~ KaK 
«CneKTaKnb Manoiií cj:>OpMbl». 

G) 6 anpen51 B «My3blKallbHoM TeaTpe ItIMeHItI CTaHItICllaBCKoro Itl HeMl-1pOBItI4a
AaH4eHKo» (6. AMItITpOBKa, A. 17) «TeaTp onepeTTbl» 1t13 KpacHoAapa cblrpaeT 
cneKTaKllb Ha My3blKy AyHaeBcKoro «Vl BHOBb UBeTeT aKaUItl51» B nOCTaHOBKe 
60pltlca l!e~TnItlHa. 

V úloze z příkladu 54 bylo úkolem žáka přiřadit k jednotlivým 

osobám podle jejich zájmu nejvhodnější kulturní program. Jedna 

nabídka byla navíc. Vzor (označený jako O) byl graficky zvýrazněn. 

Přiřazovací úlohy mohu být tvořeny také obrázky, ke kterým 

žák přiřazuje odpovídající popis (viz příklad 54). 

Příklad SS - Ukázka přiřazovací úlohy 11186 

Úloha se nachází na následující stránce. (pozn. autorky) 

86 Převzato ze subtestu Komunikace v ruském jazyce (RJ07). Maturita nanečisto 
2004. ÚIV - CERMAT 2004. 
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8.1 8.2 8.3 

8.4 

A) Y 3TOtí }t(eH~Ii1Hbl OBanbHoe nvll.-!o, nonHble ry6bl Ii1 6onbwIi1e KapMe rnaaa. 
Ee TeMHble BonOCbl rnaAKli1e Ii1 rycTble C 4enKOtlt HaA Wli1pOKIi1MIi1 6pOBHMV1. 

B) npli14eCKa 3TOtí }t(eH~V1Hbl noxo}t(a Ha npV14ecKy }t(eH~V1Hbl npe.llbl.llYLUetí. 

3Ta }t(eH~Ii1Ha TO}t(e 6p1OHeTKa. Ho ee 6pOBIi1 HaA Bblpa3li1TenbHblMV1 rna3aMV1 

3aKpblBaeT 4enKa, Ii1 y Hee 60nee .llnli1HHble BonOCb!. 

C) CTporoe y3Koe nMl40 3TOtí }t(eH~Ii1Hbl e~e YAnIi1H51IOT AnV1HHble BblO~li1eCH 
CBeTnble BonOCbl. Y Hee Anli1HHble cepbrV1. rnaaa y Hee aeneHble, a HOC 

B3AepHyTbltí. 

D) Y 3TOtí }t(eH~Ii1Hbl nonHble ry6bl, BblCOKMH no6, yrnoBaTbltlt nOA6opoAOK. 

SpOBM Ii1 rycTble BonOCbl pbl>KMe. 

E) Cne.llylOLUaH }t(eH~Ii1Ha - 6nOHAIi1HKa C KOpOTKOtí CTPIi1}t(KOtí, no6 3aKpblBaeT 

4enKa. Y Hee Kpyrnoe nli11.-!O V1 rony6ble rnaaa. no cpaBHeHli110 C BOnOCaMIi1 

ee 6pOBM BblrnSlASlT TeMHee. 

F) Y 3TOtí 6nOHAIi1HKIi1 BOnHIi1CTble BonOCbl. OHIi1 He 3aKpblBalOT cepe6pSlHble 
cepbrJ1-KOnb14a. Ee rnaaa KapMe, poaoBble TOHKMe ry6bl M51rKO 

ynbl6alOTcH. 

G) nli11.-!O 3TOtí }t(eH~Ii1Hbl TpeyronbHoe. Etí Ii1AeT KOpOTKa51 CTpV1}t(Ka. Y Hee 

KaWTaHOBble BonOCbl V1 TOHKMe ry6bl. rna3a y Hee rony6ble. 

H) Bonocbl nOCne.llHetí }t(eH~Ii1Hbl CBeTnble, HO Ha4MHalOT ceAeTb. OHV1 

ynO}t(eHbl KpynHblMIi1 BonHaMV1 no HanpaBneHli110 OT nltll.-!a. nli11.-!O WltlpOKoe. 

nepBble MOp~ItIHbl OKono rony6blx rnaa He nOpT51T ero. 
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V příkladu 55 se k obrázkum v úlohách nabízí popisy osob. 

Dvě alternativy jsou navíc. Formálně tedy tyto úlohy splňují 

všechny náležitosti, avšak jejich obsah je problematický. 

Skutečnost, že místo slovního popisu byly pro úlohy vybrány 

obrázky, odpovídá zcela požadavkum pro ověřovanou dovednost 

čtení s porozuměním. výběr těchto obrázku je však poněkud 

problematický. Jak jsme již zmínili v kapitole 4, mělo by pro 

všechny úlohy v testu platit, že nebudou znevýhodňovat žádnou 

skupinu žáku. Při řešení úloh z příkladu 55 jsou však zvýhodněny 

dívky oproti chlapcum (úloha tedy není genderově neutrální). 

V obrázcích jsou vybrány velmi blízké typy žen a pro většinu 

chlapcu by bylo obtížné i v běžném životě odlišit od sebe např. 

dívky v úlohách 8.2 a 8.4. 

Alternativy jsou navíc založeny pouze na slovní zásobě 

týkající se popisu obličeje, což muže zpusobit, že pokud žák nezná 

výraz pro slovo "ofina" nebo "obočí", případně "náušnice" nebo 

"vrásky", nepodaří se mu úlohy vyřešit. 

Dále je potřeba zohlednit při tvorbě úloh skutečnost, že 

testové materiály nebudou barevné, ale černobílé, a proto není 

vhodné zařazovat do alternativ např. zmínku o barvě očí, rtu, obočí 

a vlasu (v alternativách zvýrazněno autorem). Na černobílé 

fotografii totiž muže být pro žáka obtížné rozlišit "tmavé vlasy" od 

"zrzavých vlasů", "počínající šedivění" světlých vlasu je 

na černobílé fotografii nerozeznatelné. 

V úlohách se vyskytují některé subjektivně zabarvené výrazy, 

např. "přísný obličej", "úzké rty", "vysoké čelo", které mohou být 

v rozporu s dojmem, který má z daného obrázku žák. 

Velmi výrazný a závažný je v uvedených úlohách prohřešek 

proti zásadě, že úlohy ani alternativy se nesmějí vzájemně 
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podmiňovat. V textu jsme pOdtržením zvýraznili výrazy, které tento 

požadavek nesplňují. Při řešení úloh by měl žák porovnávat podobu 

jednotlivých osob se všemi charakteristikami. Výrazy jako 

"následující žena", "předcházející žena" ovlivňují žákovu strategii 

řešení. Nejvýrazněji je tento nedostatek vidět v alternativě H, v níž 

je uvedena informace o "poslední" ženě. Tuto alternativu má totiž 

žák přiřadit k "poslednímu" obrázku 8.6. Používání takových 

nezáměrných nápověd výrazně snižuje validitu jednotlivých úloh, 

protože na základě výsledku nelze stanovit, zda žák ovládá 

dovednost čtení s porozuměním nebo zda úlohy řešil správně na 

základě jejich konstrukčních nedostatku. 

Přiřazovací úlohy použité pro ověřování dovednosti poslech 

s porozuměním mohou mít například následující podobu (viz příklad 

56): 

Příklad S6 - Ukázka přiřazovací úlohy 187 

HaAe>KAa PyMSlH .... esa 21.1 ____ _ 
AHremtHa BOSK 21.2 ____ _ 
MMxaMn ,Qep>KaSMH 21.3 ____ _ 
BnaAMMMp 6epe3MH 21.4 ____ _ 

A) 6YAeT BblCTynaTb B TeaTpe 

B) 6YAeT Ha KpaCHO~ nJlo[UaAItI 

C) 6YAeT npOBOAItITb penOpTa>K 

D) 6YAeT 3a ropoAoM Ca>KaTb l!BeTbl 

E) 6YAeT y4acTBoBaTb B AeMOHCTpal!1tI1tI 

F) 6YAeT raCTpOJlltlpOBaTb 3a rpaHItIl!e~ 

Zadání úloh i znění alternativ v úlohám ověřujícím dovednost 

poslech s porozuměním jsou většinou stručná, protože žák úlohu 

87 Převzato ze subtestu Ruský jazyk 2 (RJ2ACZMZ06PS). Maturita nanečisto 
2006. CERMAT 2006. 
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řeší na základě vyslechnuté nahrávky. Alternativy obsahují shrnutí 

výpovědí osob vystupujících v nahrávce. 

Úkolem žáka v úlohách z příkladu 56 bylo přiřadit 

k jednotlivým osobám z nahrávky shrnutí jejich odpovědi na 

anketní otázku. Dvě alternativy byly uvedeny navíc. 

Doporučení pro tvorbu přiřazovacích úloh 

./ Při tvorbě přiřazovacích úloh dbejte na to, aby znění úloh 

(např. charakteristiky osob) bylo přesné a jasné. žák musí 

vědět, na základě čeho má přiřadit odpovídající alternativu . 

./ Alternativy navrhujte tak, aby byly navzájem funkční. 

Měly by se v nich vyskytovat takové informace, aby žák při 

řešení úlohy musel informaci hledat ve všech (nebo několika) 

alternativách (viz příklad 57). 

Příklad 57 - Ukázka řešení přiřazovací úlohy 88 

Úloha z příkladu 54 

1.5 AHMa nl06lttT cMoTpeTb nbeCbl. Ho B MocKBe OH 6bl XOTen nOCMOTpeTb 
My3blKanbHbl~ cneKTaKnb. 

V úloze 1.5 je třeba najít program pro chlapce, který má rád divadelní hry. 
V Moskvě by ale chtěl vidět muzikál. Divadelní hry jsou zmíněny v odstavcích E 
a F. Žák se ale musí zorientovat v tom, že nemá hledat divadelní hru, ale 
muzikál. Jediné představení, ve kterém je jasně specifikována hudební složka je 
v odstavci G, který je proto správnou odpovědí. 

Z příkladu 57 je patrné, že při tvorbě přiřazovacích úloh je 

vhodné uvést v zadání informace, které toto zadání propojí 

s ostatními alternativami. 

88 Převzato z Manuálu k hodnocení testových úloh - Ruský jazyk (RJ09). Maturita 
nanečisto 2005. ÚIV - CERMAT 2005. 
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./ při ověřování dovednosti poslechu s porozuměním 

nepoužívejte příliš dlouhé a komplikované alternativy. 

5.4 Úlohy uspořádací 

V uspořádacích úlohách je úkolem žáka seřadit nebo 

uspořádat uvedené pojmy podle stanoveného pravidla (viz příklad 

58). 

Příklad 58 - Ukázka uspořádací úlohy 89 

PblCb B ropoAe 

o B'Iepa BCSI AAMa-ATa 6blna B036y>KAeHa npoMcweCTBMeM: B ,-,eHTpe 
ropoAa 6blna nOKMaHa pblCb. Haw KoppecnoHAeHT BCTpeTMncSI C AHHOM 
HMKonaeBHoM HBaHoBoM, KOTopaSl 6blna cBMAeTenbHM,-,eM 3Toro 
npoMcwecTBMSI. 

A) 

- A Bbl 3HaeTe, rAe OHa cei14ac? 

- Tenepb OHa B 300napKe )!U1BěT, B KJ1eTKe. MaJleHbKa5l, 4eTblpe MeC5Il..\a ei1, 
rOBOp5lT. 71 C AeTbMV1 TYAa XOAV1J1a, BV1AeJla. A Ha YJlV1l..\e MHe orpoMHoi1 
nOKa3aJlaCb. BOT y>K HeAapOM rOBOp5lT, 4TO "y CTpaxa rJla3a BeJlV1KV1". 

B) 

- nowJla 51 yTpOM B 6yJl04HylO. III AeC5ITItI MeTpOB He npowJla, BAPyr BV1>Ky - V1AěT 
np5lMO Ha MeH5I orpOMHa51 KOWKa. 3TO 51 CHa4aJla nOAyMaJla, 4TO KowKa, 
a nOTOM BV1>Ky: KOWKa 3Ta - BOBce He KOWKa. Y KOWKV1 J1anKV1 KopOTKV1e, 
a y 3T0i1 - AJlItIHHble, TOJlCTble V1 XBOCT MaJleHbKV1i1. ,lJ,a Itl XOA5IT KOWKV1 no
APyroMy - TOpOnJlV1Bo. A 3Ta V1AěT TaK Ba>KHO, He cnewa. 

c) 

- n04eMy Bbl peWI-1J1It1, 4TO 3TO pblCb? 

- íocnoAl-1, Aa 3TO >Ke pblCb, CaMa51 HaCT05lI.l4a5l! fl B 300napKe T04HO TaKylO 
BI-1AeJla. 

- Bbl, HaBepHoe, V1cnyraJll-1cb? 

- 71 ItIcnyraJlaCb, KOHe4Ho, a pblCb cnoKoi1Ho nepewJla YJlltIl..\y V1 BOWJla B Haw 
ABOp. 

89 Převzato ze subtestu Ruský jazyk (RJ09). Maturita nanečisto 2005. ÚIV -
CERMAT 2005. 
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D) 

n51TVl MVlHyT He npowno, no,n.bexana MVlnVluet1cKa51 MawVlHa. BblwnVl Tpoe. O,n.VlH, 
Mono,n.eHbKVI~, Ha ,n.epeBo none3. A pblCb 01,n.VlT - He cne3aeT. Ene - ene CH51nVl 
eě VI B 300napK yBe3nli1. 

- KaK OHa Morna nonaCTb K BaM Ha ,n.BOp? 

- Hapo,n. eLUě ,n.onro He pacxo,n.li1nc51, Bce cnopVlnli1: pblCb 3TO Ii1nl1 KOWKa 
60nbWa51. Ho s:! T04HO 3HalO, 4TO 3TO 6blna pblCb. HaBepHo, )KVlna y KOro
Hli16y,n.b, a nOTOM y6e)Kana Ha BonlO. n06erana no ropo,n.y, no ynVluaM 
noxo,n.Vlna, ,n.a Ii1 K HaM BO ,n.BOp 3a6e)Kana. 

E) 

n03BOHVlnVl B MVlnIi1UVlIO. 3Bepb 3a6panc51 Ha BblCOKoe ,n.epeBO Ii1 C 6ecnoKot1CTBOM 
CMOTpen Ha nlO,n.e~. Cep)KaHT AranOB none3 Ha ,n.epeBO, HO 3Bepb KpenKO 
uenn51nC51 3a BeTKIi1. Bce )Ke Cep)KaHTy y,n.anocb CH51Tb neCHoro rOCT51 C ,n.epeBa. 

F) 

TyT eě pe651Ta yBIi1,n.enli1. no6e)Kanli1 K Het1 C KpVlKOM, a pblCb - Ha ,n.epeBO. 
Manb41i1WKIi1 co Bcex CTOpOH K ,n.epeBy c6e)KanIi1Cb. A O,n.VlH y)Ke Ha ,n.epeBO none3. 
XopOWO TyT B3pocnble no,n.ownVl, OCTaHOBVlnli1 ero. 

- LITO )Ke npOVl30wno ,n.anbwe? 

- )1 npo CBOVl ,n.ena 3a6blna, n06e)Kana B MVlnVlUVlIO 3BOHVlTb. 

V úloze z příkladu 58 byla uvedena reportáž o rysovi, který se 

nečekaně objevil ve městě, jejíž jednotlivé odstavce byly 

v nesprávném pořadí. Úkolem žáka bylo seřadit odstavce správně 

za sebou. Jeden odstavec byl uveden navíc a do reportáže nepatřil. 

Začátek reportáže byl vyřešen jako vzor. 

Použití části textu navíc není v uspořádacích úlohách nutné, 

protože strategie řešení těchto úloh je pro žáky velmi náročná. 

Část textu, která je uvedena navíc sice zpusobí, že žák musí 

i v posledním kroku vybírat ze dvou částí textu, zároveň zde však 

existuje riziko, že pokud žák odstavec navíc přiřadí na začátku, 

ovlivní to všechny další kroky při uspořádání textu. 

Uspořádacími úlohami se ověřuje porozumění výstavbě textu, 

a proto je možné použít jako výchozí text při jejich tvorbě například 

literární text (např. kratší povídku s neporušenou logickou 
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strukturou). V zájmu zachování autentičnosti textu se pak do úlohy 

nezařazuje část textu navíc. 

Doporučení pro tvorbu uspořádacích úloh 

./ Výchozí text k uspořádacím úlohám vybírejte v souladu 

s účelem testu a s ohledem na ověřovanou úroveň obtížnosti. 

./ Výchozí text musí mít logickou a jasnou strukturu, která 

žákovi při uspořádání textu pomůže . 

./ Jednotlivé části textu musejí být funkčními alternativami, 

nesmí však být vzájemně zaměnitelné. 

5.6 Úlohy se stručnou odpovědí 

Jako úlohy se stručnou odpovědí jsou označovány úlohy, ve 

kterých žák sám vytváří krátkou odpověď, tvořenou jedním 

výrazem, slovem nebo větou (viz příklad 59). 

Příklad S9 - Ukázka úlohy se stručnou odpovědí 190 

19 
B npoeKTe «BoK3an EBpona» MO>KHO BCTpeTli1Tb MHO>KeCTBO HOBblX ____ _ 

Správná odpověd: apy3eu 

90 Převzato ze subtestu Ruský jazyk 1 (RJ1ACZMZ06DT). Maturita nanečisto 
2006. CERMAT 2006. 
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Úloha v příkladu 59 ověřovala dovednost poslech 

s porozuměním. Úkolem žáka bylo na základě vyslechnuté 

nahrávky doplnit do vynechaného místa v úloze správný výraz. 

Dalším typem otevřených úloh se stručnou odpovědí jsou 

derivační úlohy, ve kterých žák odvozuje správný tvar slova od 

slova uvedeného v nabídce. Tento typ úloh se stručnou odpovědí se 

používá pro ověření jazykové kompetence žáku (viz příklad 60). 

Příklad 60 - Ukázka úlohy se stručnou odpovědí 191 

Co (45) ___ Hay4V1m1cb BbDKVlMaTb Vl3 CeM51H 3eneHOBaToe Macno. 

(45) BPEMSI 

Správná odpověd~' BpeMeHeM 

Úloha z příkladu 36 byla součástí středně dlouhého textu, ve 

kterém žák do vynechaných míst doplňoval správné tvary slov 

uvedených za textem. 

K výhodám úloh se stručnou odpovědí patří jejich snadná 

konstrukce, jejich objektivní skórovatelnost (při vypracování 

podrobného klíče správných odpovědí zahrnujícím všechny možné 

a správné odpovědi) a nízká pravděpodobnost uhádnutí. 

Doporučení pro tvorbu úloh se stručnou odpovědí 

ý' Úlohy formulujte tak, aby byly jednoznačné a přesné. 

Nejednoznačnost úloh muže souviset s příliš širokou 

formulací otázky nebo nejednoznačnou odpovědí. 

91 Převzato ze subtestu Ruský jazyk 2 (RJ2ACZMZ06DT). Maturita nanečisto 
2006. CERMAT 2006. 
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./ Všechna možná řešení úlohy zapište do klíče správných 

odpovědí. 

./ Předcházejte nezamýšlené nápovědě (např. v syntaxi 

věty nebo v nestejně dlouhých vynechaných místech, která 

naznačují délku slova apod.). 

Jednotlivé formáty úloh mají svá specifika, která je při tvorbě 

testových úloh potřeba zohlednit. 

V této kapitole jsme se zaměřili na podrobnou charakteristiku 

pěti formátů testových, se kterými je možné se při tvorbě 

didaktického testu z cizího jazyka setkat. U každého formátu úloh 

jsme uvedli doporučení, která by měla sloužit jako pomůcka při 

tvorbě kvalitních testových úloh. 
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6. Závěr 

Tato práce byla věnována problematice tvorby testu z cizího 

jazyka. Jejím cílem bylo seznámit širší pedagogickou veřejnost 

s základními pojmy testování a přiblížit proces vzniku didaktického 

testu z cizího jazyka. 

Z kapitoly 1, v níž jsme vymezili pojem didaktický test 

a charakterizovali jej podle různých kritérií třídění, vyplývá, že 

podobu didaktického testu určuje účel, ke kterému jej chceme 

použít. Celý proces vzniku testu je nutné podřídit tomu, co chceme 

testem zjistit, a k čemu mají sloužit jeho výsledky. V pedagogické 

praxi je tedy nutné zvolit správnou podobu testu podle účelu 

a zamýšlené interpretace výsledků. 

Kvalitní didaktický test musí splňovat určité parametry. 

Nejdůležitější z nich jsme charakterizovali v kapitole 2. Jsou to 

objektivita, která zaručuje, že žák řeší test pouze na základě 

testu samotného, nikoliv na základě jiných okolností a lze ji zvýšit 

přesnou formulací instrukcí a úloh, předem stanoveným způsobem 

hodnocení a zajištěním srovnatelných podmínek pro všechny 

testované. Dále jsme zmiňovali reliabilitu a validitu. Reliabilitou 

rozumíme vykázání stabilních výsledků při opakovaném testování 

za srovnatelných podmínek. Reliabilitu testování lze zvýšit eliminací 

vlivu náhodných okolností, které na žáka působí v průběhu 

testování a dále navýšením počtu úloh ověřujících tentýž specifický 

cíl. Validita testových úloh vyjadřuje shodu mezi účelem, pro který 

byl didaktický test vytvořen, a funkčností testu. Testové úlohy mají 

ověřovat pouze ten specifický cíl, k jehož ověření byly vytvořeny. 

Zvýšení validity lze dosáhnout např. přesnou formulací úloh 
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a shodou obsahové stránky úloh se specifickými cíli. Diskriminace 

je rozlišovací schopnost testu, resp. jednotlivých testových úloh. 

Citlivý test dokáže správně rozlišit mezi výkony jednotlivých žáku 

nebo skupin žáku. To je velmi duležité např. v testech, na jejichž 

základě má být a) rozhodnuto, zda a jak žák složil maturitní 

zkoušku (test A), b) vybrána skupina nejlepších žáku, kteří mají 

být přijati ke studiu na VŠ (test B), c) rozhodnuto, zda student 

splnil požadavky pro udělení zápočtu z daného předmětu (test C). 

Ekonomičností testu rozumíme především časovou úsporu, která 

se projevuje při zadávání testu a vyhodnocování jeho výsledku. 

V kapitole 3 jsme se zabývali procesem vzniku didaktického 

testu, jeho třemi fázemi, ke kterým paří plánování, konstrukce 

a ověřování (revize) testu. K nejduležitějším krokum při tvorbě 

testu patří vymezení podrobné specifikace testu. Jako názorný 

příklad specifikace konkrétních testu jsme zvolili tři ruzné testy 

a navrhli jsme devět otázek týkajících se specifikace testu. Na tyto 

otázky by měl tvurce testu znát Odpověď před zahájením tvorby 

úloh. Pro specifikaci obsahu testu jsme doporučili techniku 

specifikační tabulky, do které se zapisují závazné specifické cíle, 

jež budou použity v testu. Specifikační tabulka je závazný, 

přehledný a konkrétní podklad pro tvorbu testových úloh, se 

kterým musí pracovat celý autorský tým. Po dukladné specifikaci 

testu mohou autoři přistoupit ke konstrukci úloh, respektive 

testu, tj. k samotné tvorbě testových úloh a jejich sestavení do 

konečné podoby testu. 

V kapitole 4 jsme pOdrobně charakterizovali jednotlivé části 

testové úlohy (instrukce, výchozí text, kmen úlohy, alternativy, 

distraktory a správné řešení). Z kapitoly 4 vyplývá, že instrukce 

zadání, kmen úlohy, alternativy a distraktory musejí být 
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stručné, jednoznačné a výstižné a měly by poskytovat informaci 

o kontextu (pokud je to pro řešení úloh nutné). Použitá slovní 

zásoba by měla být vždy srozumitelná. Použití záporu je vhodné 

pouze, když je nezbytné pro ověřovaný specifický cíl. Výchozí text 

k úlohám musí odpovídat požadavkum ve specifikaci testu, jeho 

slovní zásoba a gramatické prostředky musejí odpovídat ověřované 

úrovni ovládnutí jazyka testovaných. Témata výchozích textu 

musejí být nadčasová a genderově nezatížená. 

Zmínili jsme, že testové úlohy se podle zpusobu řešení dělí 

na uzavřené a otevřené. Při výběru vhodného typu úloh muže 

autor testu zvažovat výhody a nevýhody uzavřených a otevřených 

úloh. K výhodám uzavřených úloh patří jejich objektivní 

a efektivní skórování, možnost jednoznačného hodnocení, úspora 

času při testování a srovnatelné podmínky při testování. 

Nevýhodou uzavřených úloh je jejich časově náročná tvorba, 

možnost hádání správné odpovědi a možností opisování odpovědí. 

K výhodám otevřených úloh patří menší časová náročnost na 

tvorbu. Jsou vhodné pro ověřování produktivních dovedností a je u 

nich vyšší zpětná vazba mez žáky a autory úloh. Nevýhodou 

otevřených výhod je jejich časově náročné a subjektivitou zatížené 

hodnocení. 

Kapitola 5 byla zaměřena na zformulování doporučení pro 

tvorbu formátů úloh, které lze použít v didaktickém testu z cizího 

jazyka. V této kapitole byla podrobně charakterizována podoba 

jednotlivých formátu úloh a zpusob jejich tvorby. Doporučení pro 

tvorbu úloh byla pro názornost doplněna konkrétními ukázkami. 

Úlohy, které byly uvedeny v ukázkách, byly vybrány 

z testových materiálu ověřujících dovednosti čtení s porozuměním 

a poslech s porozuměním v ruském, anglickém, španělském 
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a německém jazyce, které vznikly v pruběhu šesti let v Centru pro 

zjišťování výsledku vzdělávání (dříve Centrum pro reformu 

maturitní zkoušky) v Praze a na základě testových materiálu 

ověřujícíCh znalosti a dovednosti v ruském jazyce, které vznikly 

v ŠPÚ Bratislava. 

Hlavními cíli této práce bylo přiblížit široké 

pedagogické veřejnosti základní pojmy testování, 

které je třeba znát při tvorbě didaktického testu z cizího 

jazyka, přiblížit základní principy tvorby a ilustrovat je 

konkrétními příklady. Vzhledem k tomu, že česky 

psaný materiál zaměřený na testování cizího jazyka není 

v současné době k dispozici, mohla by tato práce být 

materiálem, který tuto problematiku českým autorum 

testových úloh přiblíží. Proto se domníváme, že tyto cíle 

se podařilo naplnit, a že tuto práci mohou využít současní 

i budoucí tvurci testových úloh. 
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