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1 ÚVOD  

V současné době prochází školství vývojem zaměřeným na dostupnost a práci 

s technologiemi. Projekční plátna, dataprojektory, tablety ve výuce… – to vše se stává 

běžnou součástí výuky. 

Technologie jsou jedním z prostředků, jak zpřístupnit a „znevšednit“ žákům 

vzdělávání. Bez vhodného vzdělávacího obsahu jsou však tyto nástroje zbytečné. Jak je 

tedy využívat efektivně? Který nástroj použít, aby byly naplněny vzdělávací cíle, ale také 

aby učitel nevěnoval všechen čas své přípravy na to „jak vyřešit“ (tedy aby neřešil 

technickou stránku věci), ale „co zprostředkovat“ (aby se mohl soustředit na předávaný 

obsah)? Jak vytvořit či použít převzatý obsah, aby byl pro žáky inovativní, neotřelý, 

zajímavý a dostatečně srozumitelný, ale na druhou stranu adekvátně náročný, aby rozvíjel 

jejich touhu zkoumat a poznávat nové věci? Jaké prostředky volit, aby byly zároveň 

motivující k dalšímu vzdělávání a neubíjely žákovu snahu příliš velkým neúspěchem? 

Instalovat vlastní vzdělávací systém, nebo využít služby na internetu? Používat ke 

komunikaci s žáky sociální sítě, nebo volit prostředky školního informačního systému? 

Poskytovat učební materiály pomocí emailu, nebo sdílet přes některou z webových služeb? 

To jsou jen některé z otázek, které někdy řeší asi každý z učitelů. Uvažuje nad tím, jak 

zpřístupnit žákům učivo k procvičení a zároveň jim poskytnout alespoň minimální zpětnou 

vazbu, s kterou bude mít minimální (či nulovou) práci při jejím vytváření a s tím jde 

současně hodnocení – je potřeba rozklíčovat obsah „černé skříňky“ – zjistit, jak žáci látku 

pochopili, co si zapamatovali, jak dané vědomosti umí použít a poznatky upotřebit. 

Nástrojů, které lze využít, je celá řada. Některé z nich jsou navíc propojeny 

s informačními systémy, které zajišťují agendu školy a snaží se vytvořit komplexní balík 

pro školské instituce (např. Škola online). Jiné jsou vyvíjeny pouze pro potřeby vzdělávání 

(např. Moodle). Jiné nemají se vzděláváním primárně nic společného (např. sociální sítě, 

blogovací systémy), inovativní učitelé je používají ke své výuce, protože je to pro ně 

leckdy jednodušší než zkoumat, zkoušet a implementovat do výuky nové „neznámé“ 

vzdělávací prostředí. 

Často bývá problém vybrat, která ze služeb bude nejlépe splňovat očekávání a cíle. 

Učitel hledá kompromisy a způsoby, jak obsah „přeměnit,“ aby stále splňoval vzdělávací 
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cíle a byl „uživatelsky přítulný“ jak pro žáky, tak pro něj – coby jeho tvůrce (nebo alespoň 

obsahového tvůrce). 

Jak již bylo řečeno, někdy bývá problém se rozhodnout, jakou službu použít; učitele 

tlačí při výběru nedostatek času, díky čemuž často vybere „hned tu první“ možnost 

(v lepším případě má na ni dobré reference od kolegy, v horším případě „to byla ta první 

vygooglená“), na kterou narazí. Praktická část práce by mohla být inspirací pro učitele, jak 

se také dá s formuláři a běžně dostupnými office aplikacemi kreativně pracovat.  

Tato bakalářská práce je o učitelské agendě s akcentem na zpětnovazební část 

vzdělávání – sběr dat, žákovských odpovědí a jejich vyhodnocování. Vyzkouším několik 

volně dostupných systémů na internetu tyto služby poskytující a na základě toho se 

rozhodnu, který z nich dále podrobněji popíšu a vytvořím v něm ukázkové testy. 

Předpokládám, že alespoň polovina z vybraných systémů bude splňovat alespoň základní 

kritéria výběru (viz dále) testovacích systémů. Systém, o kterém usoudím, že se nejlépe 

hodí pro mé účely, použiji k tvorbě praktické části. 
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2 CÍLE PRÁCE 

Cílem práce je zmapovat možnosti cloudových aplikací a vytvořit sadu testů s ukázkou 

jejich hodnocení; dále diskutovat možnosti vybraného systému a zasazení vytvořených 

testů do prostředí vybraného LMS s ohledem na využití ve školství. 

Práce zkoumá a hodnotí služby kvantitativního i kvalitativního sběru dat, které lze 

využít ve školství. Porovnává systémy online testování, coby inspiraci pro tvorbu 

„vlastních“ testů. 

V praktické části se zabývám zejména kvalitativním sběrem dat, který lze 

vyhodnocovat a lze ho tedy využít k tvorbě testových otázek.  

Práce se okrajově zabývá i kvantitativním sběrem dat – porovnává zejména české 

internetové služby sběru dat a možnosti jejich další interpretace. 

Kritériem výběru služeb je v první řadě jejich bezplatná dostupnost a možnost 

opakovatelného používání s poskytnutím dostatečné a adekvátní zpětné vazby. v druhé 

řadě se jedná o možnost vkládání matematického textu a o „uživatelskou přítulnost;“ tu 

mohu definovat zejména jako nulovou znalost jakéhokoliv programovacího jazyka apod. 

„Uživatelská přítulnost“ tedy umožňuje kterémukoliv pedagogovi vytvářet testy 

(respektive sběry dat) jen s intuitivní uživatelskou schopností pohybovat se v jakémkoliv 

„redakčním“ systému. 

V rámci práce porovnávám možnosti dostupných služeb pro sběr dat s akcentem na 

služby zabývající se kvalitativním sběrem dat, který je možný využít při testování. Tvorbu 

testů porovnávám s možnostmi LMS Moodle, který považuji za jeden z nejrozšířenějších 

LMS na českých školách. Z typicky cloudových aplikací využívám ke sběru dat nástroje 

Google Apps, které poskytují široké nabídky použití.  

Hlavním cílem práce je vytvořit automaticky a poloautomaticky vyhodnocované testy. 

Pro automaticky vyhodnocované testy jsem zvolila testy ze státní části maturitní zkoušky 

z matematiky. Pro poloautomatické testování jsem vybrala téma testu vyhledávání na 

internetu. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Procesu záměrného a řízeného získávání znalostí a osvojování poznatků, dovedností, 

postojů aj., říkáme „vzdělávání,“ což je podle OSN a Světové banky základní lidskou 

potřebou.  

Formální vzdělávání je z větší části realizováno prostřednictvím školního vyučování; 

a zejména o něm je klíčový dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 20201. Ten vychází z Národního programu 

rozvoje vzdělávací soustavy (tzv. Bílé knihy) a oblast Koncepce rozvoje informačních 

a komunikačních technologií ve vzdělávání rozvíjí Strategie digitálního vzdělávání, 

potažmo Datová informační politika resortu školství. 

Strategie vzdělávání staví kvalitní vzdělávání na průběžné modernizaci vzdělávacích 

zdrojů a vzdělávací infrastruktury, kde stále významnější místo zaujímají informační 

a komunikační technologie. „Možnosti jejich těsnější integrace do výuky vytváří vynikající 

příležitosti nejen pro podporu efektivních procesů učení postavených na principu 

individualizace v rámci školního vzdělávání, ale také základ pro celoživotní učení a život 

ve společnosti, která bude dalším rozvojem digitálních technologií zásadně ovlivňována;“ 

píše se v dokumentu2. 

Další oblastí, se kterou dokument pracuje, je oblast personální. Kvalitní výuku 

kvalifikovanými a motivovanými učiteli chce garantovat kariérním růstem učitelů 

a zlepšování podmínek pro jejich práci.  

Práce učitele je souhrnem přímé a nepřímé pedagogické činnosti3. Ta obsahuje 

poměrně velkou byrokratickou část, která je součástí „učitelské agendy.“ Obsah agendy, 

vycházející zejména z nepedagogické činnosti4, je tak rozsáhlý, že by šel dnes těžko 

vykonávat bez technických prostředků.  

                                                 

1 Klíčový dokument ke koncepci českého vzdělávání, k zobrazení na stránkách MŠMT – 

http://www.msmt.cz/uploads/Strategie_2020_web.pdf  
2 Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 – http://www.msmt.cz/uploads/Strategie_2020_web.pdf  
3 vychází ze zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
4  tu určuje § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 263/2007 Sb.: 

další práce související s přímou pedagogickou činností…, například příprava na přímou pedagogickou 

činnost…, dále práce, které vyplývají z organizace vzdělávání a výchovy ve školách…, spolupráce 

s ostatními pedagogickými pracovníky, s výchovným poradcem…, spolupráce se zákonnými zástupci 

žáků…, výkon prací spojených s funkcí třídního učitele…, účast na poradách svolaných vedoucím 

zaměstnancem školy... 

http://www.msmt.cz/uploads/Strategie_2020_web.pdf
http://www.msmt.cz/uploads/Strategie_2020_web.pdf
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Vyučování můžeme chápat jako proces tvořivý a dynamický, který obsahuje tři fáze: 

plánování, realizaci a reflexi. [1] 

Realizace výuky je součástí přímé pedagogické činnosti a obsahuje zejména přímou 

interakci mezi žákem, učitelem a obsahem vzdělávání; skládá se z motivační, výukové, 

evaluační a komunikační složky. Pro tuto část výchovně-vzdělávacího procesu volí učitel 

vhodné prostředky, metody a pomůcky. Podporu této části vzdělávacího procesu může 

poskytovat internetové prostředí, které slouží ke komunikaci, jako rozcestník na výukové 

materiály, nebo k evidenci úkolů či poskytování různé zpětné vazby. 

Všechny tři zmíněné fáze, se neobejdou bez „papírování“ – agendy. Při plánování se 

vychází z učiva, které bylo odučeno, je zapsáno v třídní knize, vychází z tematických 

plánů, respektive ze školního vzdělávacího programu. To vše je nutné mít někde 

zaznamenáno a k dispozici těm, kteří to ke své práci potřebují i těm, kteří konají kontrolu. 

3.1 Cloud 

V poslední době se hodně rozšiřuje a do povědomí lidí dostává pojem cloud, respektive 

cloud computing. Překladem z angličtiny získáváme pojem „mrak.“ Účel a smysl tohoto 

mraku objasní pár definic.  

„Cloud computing je sdílení hardwarových i softwarových prostředků pomocí sítě.“ [2] 

Definice cloudu z cloud-computing.cz říká: „Cloud computing je poskytování HW i SW 

zdrojů/prostředků a služeb pomocí počítačové sítě, převážně pomocí sítě Internet.“ [3] IT 

slovník rozšiřuje definici o užití: „poskytovatel (cloudu) nabízí sdílení a využívání různých 

programů a aplikací.“ [4] Wikipedie dodává, že cloud je o: „poskytování služeb či 

programů uložených na serverech na Internetu s tím, že uživatelé k nim mohou přistupovat 

například pomocí webového prohlížeče nebo klienta dané aplikace a používat je prakticky 

odkudkoliv.“ [5] 

Cloudem tedy myslíme prostor na internetu, který poskytuje služby a který je dostupný 

přes webový prohlížeč či aplikaci. Je to outsourcingová služba, v které platíme za to, co 

potřebujeme a spotřebujeme. Neplatíme za to, že např. předimenzované servery běží 

v serverovně a jejich kapacita je, v lepším případě, využívána jen v určitém období roku. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Webov%C3%BD_prohl%C3%AD%C5%BEe%C4%8D
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3.1.1 Výhody a nevýhody cloudu 

Výhody cloudových služeb ani nepociťujeme – nemusíme se o tyto jejich vlastnosti starat, 

pouze je „konzumujeme“ a jsou pro nás, coby uživatele, samozřejmostí. Nevýhody si 

uživatel již uvědomuje, ale v prostoru cloudových služeb je ovlivnit nelze.  

Výhodou je rychlé nasazení při minimálním zatížení a přerušení poskytovaných 

služeb. Příkladem může být implementace služeb Office 365 od společnosti Microsoft na 

Městském úřadě Milevsko. Firma Infinity, dodavatel cloudových služeb na MÚ Milevsko, 

ve svých referencích uvádí, že celý přechod na novou službu provedla v rámci dvou 

pracovních dnů a víkendu bez výpadků v chodu úřadu. [6] 

Výhoda cloudu, která je uváděna na předních místech, je obrovská flexibilita. Uživatel 

se ke svým datům dostane odkudkoliv, nezávisle na výkonnosti a kapacitě koncového 

zařízení, z kterého se připojuje. Učitel si v cloudu udělá přípravu doma, ve sborovně si ji 

doupraví např. podle aktuální situace ve třídě (počtu žáků apod.) a v učebně ji z dalšího 

počítače zobrazí a použije ve výuce. To vše bez problémů s kompatibilitou jednotlivých 

zařízení a softwaru, které se ve školním prostředí mohou velmi lišit. Dále odpadají obavy 

„na čem to přenesu“ a abych „to nezapomenul/a“ (ať už doma, nebo ve sborovně) a zda 

„mám tu poslední správnou verzi.“  

Dochází k eliminaci nákladů na IT strukturu – náklady spojené se správou 

a aktualizací jak infrastruktury, tak aplikací odpadají – jsou zohledněny v poplatcích za 

využívané služby. Mizí také jednorázové periodicky se opakující platby za inovaci serverů 

a firemní infrastruktury a provozní náklady spojené s běžným provozem (jako je elektrická 

energie, údržba, odborný pracovník apod.). 

Náklady firmy jsou také ušetřeny poplatků za upgrade aplikací. v cloudu se pracuje 

stále s nejnovější verzí produktu, odpadají problémy a starosti s pořizováním nových 

licencí a jejich aktualizací. 

Data se dají mnohem snadněji a intuitivněji sdílet. v rámci cloudu se dá jednoduše 

spolupracovat, což by mělo zvyšovat produktivitu pracovníků a šetřit jejich čas. 

Spoluprací v cloudu se ušetří mnoho času a práce při hledání poslední verze školního 

kurikula a následné nejistoty, zda to opravdu byla ta správná a zda další z učitelů bude 

pokračovat v úpravě této a ne nějaké „svojí verze.“ Zápisy z porad a plánování školních 

akcí jsou dalším příkladem dokumentů, na kterých se vyplatí spolupracovat v cloudu. 
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V cloudu uživateli odpadá nutnost zálohování – obvykle to řeší poskytovatel. Záleží 

ale samozřejmě na podmínkách užívání, zdali je zálohování ve službě zahrnuto či nikoliv. 

Jednoznačnou nevýhodou je nutnost stabilního a kvalitního připojení k internetu. 

Bez něho se efektivní práce v cloudové aplikaci neobejde. Pokud bude internetové 

připojení pomalejší, zpomalí se i naše práce. Při výpadku internetu se dá pracovat na 

dokumentech offline, jsou-li synchronizované v našem zařízení; znemožní nám to ovšem 

spolupracovat na dokumentu online i s ostatními kolegy. 

Stále častěji skloňovaným pojmem je bezpečnost dat. Můžeme zde položit otázku, zda 

se k datům nedostane nepovolaná osoba, jak jsou datacentra chráněna před napadením 

zvenčí (nejen fyzickým, ale zejména hackerským) a jak jsou data chráněna proti zneužití. 

Tyto problémy může řešit použití privátních cloudů. Problém proto souvisí zejména 

s uložením dat v datacentrech, která často spadají pod jinou jurisdikci než daná firma. 

Uživatel musí počítat s tím, že se s jeho daty bude nakládat podle zákonů státu, kde jsou 

jeho data uložena.  

Uživatel je závislý na dodavateli – tato skutečnost se stane nevýhodou ve chvíli, kdy 

dodavatel ukončí poskytování svých služeb. Někdy bývá tato situace řešena v podmínkách 

o poskytování služeb. 

Absence obecných standardů omezuje bezproblémové propojení s jinými systémy.  

Některé z položek, které jsou uvedeny ve výhodách, můžou být vnímány naopak jako 

nevýhoda – zákazník nemůže rozhodovat o tom, jakou verzi softwaru bude používat. 

Nebezpečím může být i výpadek serveru na straně poskytovatele. Těmto nehodám se 

seriózní poskytovatel snaží předejít záložními zdroji. 

Webové prohlížeče původně nebyly zdaleka určeny k tomu, aby se přes ně realizovaly 

kancelářské programy a další podobné aplikace, jaké se dnes v rámci internetového 

prohlížeče běžně vyskytují (např. online editory fotografií apod.). Proto možnosti služeb 

realizovaných přes webové prohlížeče končí tam, kde končí možnosti protokolu http. 

Proto není uživatelské rozhraní cloudových služeb ani možnosti online aplikací na stejné 

úrovni jako v desktopových aplikací. 

3.1.2 BYOD 

Zkratka BYOD, z anglického „Bring Your Own Device,“ označuje soukromé zařízení, 

které zaměstnanec využívá pro pracovní účely zejména pro přístup ke cloudovým službám. 

Zapojení soukromých tabletů, smartphonů a laptopů může zvýšit produktivitu, efektivitu 
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a mobilitu zaměstnanců třeba z důvodu vyšší komfortnosti při používání. Výhodou pro 

firmu, potažmo školu, je absence nákladů na pořízení a provozování zařízení, kterou nesou 

samotní zaměstnanci, respektive žáci. [7] 

Z případové studie Living Schools Lab zabývající se využívání IT technologií ve 

školách, si dovolím citovat ředitele pražské ZŠ Dr. Edvarda Beneše v Čakovicích, 

Mgr. Martina Střelce, který považuje za prioritu „aby žáci měli přístup k technologiím 

používaným v běžném životě a aby je měli k dispozici ve škole a rozvíjeli si dovednosti 

potřebné pro celoživotní učení.“ Proto škola podporuje systém BYOD, kdy mohou učitelé 

i žáci pracovat ve výuce s vlastními mobilními telefony či tablety. [8] 

3.2 E-learning 

E-learning je proces, který slouží k podpoře vzdělávání, často se o něm také hovoří jako 

o interaktivním vzdělávání „na dálku.“ Je to organizovaná forma výuky prostřednictvím 

informačních technologií. Skrz něj lze řídit výuku, distribuovat materiály a získávat 

zpětnou vazbu od účastníků. Uskutečňuje se skrz e-learningové kurzy, které jsou umístěny 

nejčastěji na internetu. Může zahrnovat celou řadu dílčích aktivit; tyto aktivity lze 

zařazovat a používat ve výuce také jednotlivě. [9] 

K jeho provozování je obvykle nutné mít počítač či podobné zařízení s připojením 

k internetu a internetovým prohlížečem.  

Nejčastěji je e-learning provozován pomocí Learning Management system (LMS), 

kterých je celá řada. LMS je pokročilý redakční systém přizpůsobený potřebám vzdělávání 

a obsahující další funkce pro řízení aktivit všech jeho uživatelů. [10] 

V širším slova smyslu by se dala považovat za e-learning i elektronická podpora výuky 

řešená webovými stránkami, které mohou být psány skrz jakýkoliv redakční systém nebo 

blogovací služby nebo i sociální sítě.  

V rámci práce vyzkoušené cloudové systémy (Office 365 a Google Apps) se také dají 

použít jako LMS. Pracují s výukovými materiály, dokáží mezi „účastníky“ komunikovat 

apod. Kreativní učitel si cloudové prostředí přizpůsobí svým potřebám. 

Přesto dva velcí pokytovatelé „online kanceláří,“ Google a Microsoft, vyvíjejí své 

Classroom – LMS, které je svázáno s jejich dalšími službami (dokumenty, pošta…) 

a školám nabízí jednoduché prostředí pro organizaci výuky. 
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3.3 Sběr dat v prostředí internetu 

Sběrem dat je myšlen kvantitativní tok dat od respondentů k zadavateli průzkumu. Nejde 

tedy o kontrolu správnosti odpovědí respondentů, ale o zjištění jejich 

názorů/postojů/návyků/ stavů. Možností, jak využít dotazníkové formuláře, je celá řada – 

od zjišťování spokojenosti žáků a zaměstnanců, provádění průzkumu trhu či spokojenosti 

zákazníků, až po testování zaměstnanců/uchazečů.  

Sběr dat nemusí sloužit jen pro jen získávání velkého množství odpovědí 

v průzkumech „veřejného mínění,“ pro které se přímo nabízí. Ve škole využijeme tento 

sběr dat např. k zápisu do seminářů a předmětů, přihlášení žáků na akci školy apod. 

Většina současných systémů pro sběr dat dovede automaticky po určitém počtu 

zaznamenaných odpovědí nařídit aplikaci „stop“ a další odpovědi nepřijímat, nebo 

nepřijímat odpovědi po určitém termínu. 

Sběr dat využijeme např. při projektovém vyučování – žáci si vytvoří dotazník, 

s kterým vyrazí přímo do ulic zjišťovat např. spokojenost občanů s úklidem v dané 

lokalitě.  

Žáci odborných škol můžou služby sběru dat využít k tvorbě dotazníku zjišťujícího 

spokojenost s nabízenými službami odborného výcviku. Kromě vytvoření vlastního 

dotazníku si vyzkouší určit cíle průzkumu, prostředky jeho dosažení (formulaci otázek) 

a v neposlední řadě ještě více potrénují komunikaci se zákazníkem.  

Pro elektronický sběr dat v rámci jednodušších dotazníků a průzkumů existuje celá 

řada služeb na internetu, které jsou k těmto účelům určeny. Lze v nich pokládat nejčastěji 

uzavřené otázky a z došlých odpovědí tvořit přehledné výsledky. Některé ze služeb jsou 

placené, jiné zdarma; některé mají obě tyto varianty a podle toho i více či méně 

odpovídající nabídku služeb.  

3.3.1 Služby pro sběr dat 

Pro komplexní přehled sběru dat, který má využití ve výuce, jsem do své práce zařadila 

stručný popis těchto služeb5. K porovnání jsem vybrala několik z nich tak, aby měly 

i neplacenou variantu a tudíž šly použít bez jakýchkoliv dalších nákladů než je připojení 

k internetu a pořizovací cena zařízení s internetovým prohlížečem. 

                                                 

5 Popis služeb odpovídá jejich stavu na podzim 2015. 
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Služba oursurvey.biz nabízí tvorbu jednoduchých i náročných online dotazníkových 

šetření s možností větvení otázek. Na svých stránkách avizuje, že dokáže okamžitě 

automaticky generovat přehledné výsledky do Excelu. Tato služba nabízí i rozhraní a práci 

v několika jazykových mutacích, mimo jiné i v českém jazyce. [11] 

Tvorba dotazníků na smartsurvey.co.uk je v angličtině a počet odpovědí je 

v neplacené verzi omezen na 100 respondentů za měsíc. Multimediální soubory, kterými 

by se otázky mohly doplňovat, do otázky vkládat nelze – lze je pouze nahrát na tento 

server a v otázce pouze odkazovat. 

Neplacenou variantu má i služba survio.com, která je omezená na maximálně pět 

dotazníků a sto odpovědí na měsíc. Neplacená verze neumožňuje větvení dotazníku. Na 

rozdíl od smasrtsurvey.co.uk umožňuje vložení multimediálního souboru do otázky. 

Export dat umožňuje pouze do grafických formátů png a svg. 

Vyplnto.cz je asi nejrozšířenější server realizující průzkumy na českém internetu. 

v porovnání s ostatními zmiňovanými servery přináší navíc zdarma mobilní aplikaci, která 

není závislá na internetovém připojení, a využijí ji např. tazatelé v ulicích. Neplacená verze 

disponuje 10 000 vyplnění na dotazník, omezená doba dotazování na dotazník je 30 dnů. 

Nelze si zde navolit vzhled dotazníku. Tato služba si ale vybírá svou daň ve značném 

zobrazování reklamy při vyplňování dotazníků koncovým uživatelem. 

Provozovatel služby avizoval možnosti vytvoření online testu včetně automatického 

vyhodnocení na podzim 2015. V době psaní této práce toto rozšíření nebylo stále 

zavedeno. 

Srovnání rozdílů zmíněných služeb je v přehledné tabulce v Příloha 1. 

3.3.2 Sběr dat ve školství 

Ve školství se setkáváme se sběrem dat nejen při vlastním vzdělávání, ale i v nezbytné 

administrativě. Stát, respektive ministerstvo školství, sbírá informace o školách různými 

způsoby. Jedním z nich je i statistické šetření; poptávanými daty nejsou jen počty žáků 

a vyučujících na školách a obory, ale také vybavenost škol, atd. 

Mezi předávaná data patří také školní matrika. Povinnost vést školní matriku vychází 

ze Školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) a je v něm definována jako „evidence dětí, 

žáků a studentů škol a školských zařízení.“ 

http://www.oursurvey.biz/cs/home
http://smartsurvey.co.uk/
http://www.survio.com/cs/
https://www.vyplnto.cz/
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Školní informační systémy (IS) slouží školám k zpracování administrativy spojené 

primárně s pedagogickými dokumenty6. Mezi jejich základní funkce patří evidence žáků 

a osobních údajů7. Většina IS umožňuje i komunikaci s ostatními uživateli systému 

(učitel, žák, rodič). Některé firmy vyvíjející IS dnes nabízí propojení svých systémů 

s „online kanceláří“ – např. s Microsoft Office 365. Řada z nich dále umožňuje provázání 

s LMS; prostřednictvím IS lze tedy i realizovat testy, poskytovat studijní materiály, 

zadávat a kontrolovat úkoly apod. 

Nabídky funkcí a možností jednotlivých systémů jejich autoři a vývojové týmy 

neustále rozšiřují a vylepšují. 

K masovému rozšíření a používání elektronických systémů pro evidenci dat ve 

školství, přispěla již zmíněná vyhláška 364/2005 Sb., která zavedla povinnost odevzdávat 

data v elektronické formě. Dnes je IS na základních a středních školách nezbytnou 

součástí, která nejčastěji usnadňuje administrátorsko-manažerskou práci. 

Mezi školní IS patří např. Bakaláři (Bakaláři Software), Škola OnLine (CCA Group), 

iškola (Computer Media), etridnice (just4web), SystemAgentSkoly – SAS (MP-Soft) 

a řada dalších. Kromě Bakalářů a SAS jsou zmíněné IS provozovány jako online služba na 

straně provozovatele. 

Přístup do systému je autorizován uživatelským účtem a heslem; různí uživatelé mohou 

mít různá přístupová práva do systému a k jeho dílčím funkcím. 

Přístup ke vzdělávacím materiálům poskytnutý žákům skrz informační systém školy je 

obvykle omezen pouze na uživatele vlastnící přístupové údaje do IS konkrétní školy. 

Nesplňuje tedy cíle zadané pro tvorbu testů dostupných co největšímu spektru uživatelů. 

Proto jsem ho vyhodnotila jako pro mé účely nevyužitelný. 

                                                 

6 pedagogickými dokumenty je myšlen „soubor legislativně předepsaných dokumentů, které stanovují 

podmínky a pravidla fungování vzdělávacích institucí a výchovných zařízení“ – [online]. [cit. 2016-03-01]. 

Dostupné 

z: http://is.muni.cz/el/1441/jaro2013/SZ7MP_ALP1/um/abstrakt_O_strucny_vytah_z_primarniho.html, 

konkrétně jmenujme např. třídní výkaz, katalogové listy a s nimi spojenou školní matriku, třídní knihu, školní 

vzdělávací programy atd. 
7 K jejich dalším standardním funkcím patří tvorba rozvrhů a suplování, zápis absence a její řešení, evidence 

známek, možnost vedení elektronických třídních knih a žákovských knížek, tisk vysvědčení, export souborů 

pro odevzdání dat ze školní matriky apod. 

http://is.muni.cz/el/1441/jaro2013/SZ7MP_ALP1/um/abstrakt_O_strucny_vytah_z_primarniho.html
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3.4 Testování a hodnocení žáka 

Testování je součástí pedagogicko-psychologické diagnostiky žáka, která je nedílně spjata 

s řídící činností učitele. Diagnostika žáka je zdrojem zpětnovazebných informací 

potřebných k plánování efektivního řízení a dalšímu usměrňování pedagogického procesu. 

Může sloužit jako nástroj aktivizace a stimulace žáka. Zásadní význam má i pro samotného 

žáka. 

Díky využití technických prostředků, jako je např. internet a náležité hardwarové 

vybavení, jsme schopni žákům poskytovat vnější zpětnou vazbu bezprostředně po jejich 

výkonu a hromadně – ať už myšleno ve velkém množství testů nebo pro jednotlivce 

testované skupiny současně. Při využití technických pomůcek lze zároveň poskytovat 

zpětnovazebnou informaci v poměrně vysoké frekvenci; určitě vyšší než by dosáhl učitel 

při samotném vzdělávacím procesu bez technických pomůcek. 

Důležitou součástí motivace je i vnitřní zpětná vazba žáka, která je prostředkem jeho 

autokontroly při učení. Ta je důležitá nejen při vytváření motivačních stimulů, ale i pro 

fixaci správných metod řešení a možnost včasné opravy nesprávných postupů. 

Ve své podstatě je testování kvalitativní sběr dat, který je následně vyhodnocován 

a porovnáván s množinou správných řešení. Různým způsobem vrací testovanému správné 

odpovědi nebo informaci o správnosti jeho odpovědi. Probíhá většinou během výuky nebo 

na jejím konci a slouží k ověření nabitých znalostí či dovedností žákem.  

Ve školství je často používaným hodnocením hodnocení průběžné neboli formativní. 

Z něho získá učitel informace, podle kterých může zjednat nápravu špatně pochopených 

informací. Správné průběžné hodnocení slouží žákovi jako motivace k dalšímu snažení 

a zároveň jako zpětná vazba k tomu, aby zjistil, kde má ještě mezery. 

Hodnocení na konci výuky říkáme sumativní neboli finální; to shrnuje a poskytuje 

informaci o tom, čeho žák dosáhl. Toto hodnocení bývá formálně vyjádřeno na vysvědčení 

nebo v jiných pedagogických dokumentech a může sloužit i jako oficiální zpráva o žákově 

výkonu pro někoho mimo instituci, kde bylo vydáno. [12] 

3.4.1 Vlastnosti testů 

Každé testování provádíme s určitým cílem. K tomu slouží různé typy testů; testy dělíme 

podle absolutního a relativního výkonu, dále z pohledu přípravy a ověřování testu na 
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standardizované, nestandardizované a kvazistandardizované a z pohledu časového zařazení 

testování ve vzdělávacím procesu na sumativní, formativní a vstupní testování. 

Testy absolutního výkonu neboli ověřující testy, hodnotí znalosti či dovednosti žáka 

a určují mu výsledek – známku, prošel/neprošel. Poměr těch, kteří v průběhu testování 

vyhoví, je různý. 

Typem tohoto testování jsou např. maturitní testy nebo testy pro získání řidičského 

oprávnění – uchazeč/žák musí dokázat, že ovládá alespoň minimum dovedností/vědomostí, 

jenž jsou daná konkrétní hranicí. 

Na rozdíl od ověřujících testů testy relativního výkonu určí pořadí žáků/uchazečů. 

a předem daný počet označí za vyhovující a zbytek za nevyhovující. Úspěšní žáci/uchazeči 

tedy nemusí mít stejné znalosti či dovednosti. S těmito testy se setkáme např. v armádě, ale 

i u závěrečných zkoušek na britských školách. Tento systém je motivující k tomu „být 

lepší než ostatní,“ ve své podstatě neřeší ani určitou míru minimálních znalostí. Je vhodný 

pro rozvíjející cíle ve výuce. [13] 

K testování absolutního výkonu se často používají standardizované testy8. Jejich 

tvorbou se většinou zabývají profesionální instituce, jako je např. CERMAT (zajišťuje 

státní část maturitní zkoušky v ČR) nebo společnost SCIO.  

Standardizovaným testem rozumíme takový test, který je důkladně připravován 

a ověřován a jsou známy jeho vlastnosti. Ty se uživatel testu může dozvědět z testové 

příručky (manuálu), která je jeho součástí. Jeho součástí bývá i standard neboli testová 

norma pro hodnocení dosažených výkonů. Používají se pro velké skupiny testovaných 

žáků. 

Standardizované testy zaručují pro všechny testované srovnatelné podmínky při 

testování, srovnatelnost výsledků testů vzájemně, a to i z různých časových běhů testů. 

Tím zaručují srovnatelnost a opakovatelnost v čase. [14] 

Tyto testy ověřují konkrétní znalosti a dovednosti; tedy to co je měřitelné. Jejich kritici 

jim vytýkají zúžení osnov a dril vedoucí jen ke zvládnutí testů, nikoliv k pochopení látky 

jako takové, dále potlačení vlastní kreativity a koncepčního myšlení. 

                                                 

8 Velmi zajímavý je historický pohled na standardizované testy ve starověké Číně – Testy/Standardizace. 

WikiSkripta [online]. 2008- [cit. 2015-12-19]. ISSN 18046517. Dostupné 

z: http://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Fórum:Testy/Standardizace&oldid=290717.  

http://www.wikiskripta.eu/index.php?title=F
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Nestandardizované testy jsou testy běžně a denně používané ve školství – jsou jimi 

běžné písemky/prověrky/testy, které vyučující používají k získání informací 

o vědomostech žáků.  

Některé zdroje ještě rozlišují kvazistandardizované testy, které jsou standardizovány 

jen částečně, nejsou známy všechny jejich vlastnosti a bývají používány např. v rámci 

školy (několika ročníků – pro srovnání úrovně znalostí žáků stejných ročníků v konkrétním 

předmětu), či několika škol.  

Podle účelu hodnocení dělíme hodnocení na sumativní neboli finální, které probíhá na 

konci výuky či kurzu a zjišťuje, s jakými vědomostmi a dovednostmi opouští účastníci 

kurz nebo výukový program.  

Druhým typem hodnocení je formativní hodnocení. To je součástí denní školní 

diagnostiky a k jeho uskutečňování se nejčastěji používají nestandardizované testy. 

Probíhá za účelem zjišťování aktuálních znalostí a slouží jako zpětná vazba pro učitele 

o tom, kde jsou v látce mezery. 

Třetím typem jsou vstupní testy, které zjišťují míru znalostí na začátku kurzu nebo 

výuky. Můžou sloužit k diferencování výuky rozdělením žáků na skupiny podle úrovně 

znalostí a dovedností. Výsledky vstupních testů by se měly promítnout do následující 

výuky. 

3.4.2 Testové otázky 

Testové otázky se dělí na několik druhů testových úloh, jak znázorňuje Obrázek 1. [15] 

 

Obrázek 1 Typy testových úloh. Šedě podbarvené testové otázky umožňují automatické 

vyhodnocování. 
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Pro automatické elektronické vyhodnocení dotazníku se mohou používat pouze otázky 

objektivní (tedy s uzavřenou nebo stručnou odpovědí). 

Úlohy se stručnou otevřenou odpovědí lze automaticky vyhodnocovat jen v případě, že 

možností správných odpovědí, respektive možností, jak správnou odpověď napsat, je 

konečný počet. V tom případě je nutné uvést všechny možnosti správných odpovědí do 

vyhodnocovacích možností otázky. 

Otevřené otázky s rozsáhlou odpovědí musí hodnotit člověk. Při testování je můžeme 

použít např. k zaznamenání postupu řešení. Při sběru dat mohou sloužit k vyjádření názoru, 

doplnění informací nebo vlastním myšlenkám. 

3.4.3 Vybrané testovací systémy  

Pro inspiraci a nutnou orientaci v prostředí testovacích systémů jsem si na internetu prošla 

několik náhodně vybraných systémů a udělala si přehled, jak je možné a reálné testy na 

internetu zadávat a hlavně jakou zpětnou vazbu je od nich možno získat. 

Testovací systémy jsou na rozdíl od papírové formy testů schopny poskytnout žákovi 

zpětnou vazbu automaticky a obvykle okamžitě.  

Mezinárodní testování PISA, jehož realizátorem je v České republice Česká školní 

inspekce, se v roce 2012 zaměřilo na individuální schopnosti žáků řešit problémy. Testy 

probíhaly na počítači a žáci při nich museli zkoumat simulované prostředí; podle zpětné 

vazby, které jim dalo, se rozhodovali, jaké další kroky učiní pro její úspěšné řešení. Systém 

byl schopen nejen určit správnost výsledků, ale podle „postupu klikání“ určit, zda žák 

prošetřil všechny možnosti úlohy a podle toho mu přidělit adekvátní počet bodů (například 

úloha s pořízením jízdenky, kdy si žák nejprve musel v automatu na jízdenky zjistit, která 

z variant bude levnější). 

Společnost SCIO používá k řadě svých testování elektronický systém na stránkách 

testovani.scio.cz. Celé testování probíhá na serverech společnosti. Žáci nemusí test 

vyplňovat jen ve škole, ale prakticky kdekoliv a kdykoliv, kde se jsou schopni připojit se 

k internetu a mají k dispozici internetový prohlížeč. Výsledky jsou ve formátu pdf hned 

k dispozici včetně špatných a správných odpovědí9. Zpětnou vazbu dostane žák ihned po 

ukončení testu a prostřednictvím svých přihlašovacích údajů se k ní může zpětně vracet. 

                                                 

9 Screen se zobrazenými komplexními výsledky je na https://goo.gl/Gc2RU9. 

https://testovani.scio.cz/
https://goo.gl/Gc2RU9
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Škola má o testech a jejich výsledcích přehled a po testování má k dispozici srovnání 

výsledků s ostatními školami zapojenými do projektu daného testování. 

Další inspirací mi byly ověřující testy řidičských (a profesních) oprávnění. Všechny 

využívají uzavřených výběrových otázek. v prvních dvou systémech se v otázkách 

vyskytují i obrázky, ve třetím nikoli. Formátování textu není ani v jednom systému 

v otázkách variabilní. 

Tyto testy nabízí Ministerstvo dopravy ČR na stránkách etesty2.mdcr.cz. Otázky jsou 

sdruženy do testů podle oblastí a do cvičných testů. 

Při cvičných testech na jednotlivé skupiny řidičských oprávnění běží čas, otázky se 

zobrazují na stránce jednotlivě, uchazeč se může k jednotlivým otázkám vracet. Výsledky 

jsou po ukončení okamžitě k dispozici s informací, zda by byl test úspěšně splněn či 

nikoliv. K jednotlivým otázkám a jejich správným odpovědím se dá vrátit.  

Tyto stránky umožňují generování cvičných testů do formátu pdf. Každé generování 

vytvoří soubor s pěti unikátními testy k vybrané řidičské skupině. 

Další testy z oblasti autoškoly jsou na stránkách autoskola-testy.cz. Systém eTesty, 

který stránky využívají, umožňuje jednotlivcům procvičit testy z autoškoly a jako 

nadstavbu nabízí autoškolám LMS k testování po třídách apod. 

Otázka se zobrazuje na stránce pouze jedna, při vyplňování testu lze otázky 

přeskakovat a pak se k nim opět vracet, případně si na konci testu všechny otázky znovu 

projít a zkontrolovat. Výsledky jsou zobrazeny okamžitě po dokončení testu v přehledném 

souhrnu včetně možnosti návratu k jednotlivým úlohám a uvědomění si důvodu správnosti 

řešení. Samozřejmostí je počet správných a špatně zodpovězených otázek, celková 

úspěšnost a doba vyplňování v porovnání s ostatními testy vyplněnými na této stránce. 

Zajímavý je i generátor zkušebních testů pro drážní zaměstnance. Generátor 

umožňuje vybrat počet otázek, předpis a odbornou zkoušku pro konkrétní profesi. Otázky 

nelze v testu přeskakovat, zobrazuje se jedna na stránce. Z vyhodnocení testu je patrná 

procentuální úspěšnost a ne/správnost jednotlivých odpovědí včetně správné varianty. [16] 

3.4.4 Online systémy k tvorbě vlastních testů 

Pro vytvoření testů jsem vyzkoušela několik systémů, s cílem najít takový, který by 

umožňoval vytvářet testy bez znalosti jakéhokoliv programovacího jazyka a žákovy 

registrace do systému. Při jejich testování jsem se zaměřila na typy otázek a možnosti 

jejich automatického ověřování správnosti, možnosti formátování v otázkách, nastavení 

http://etesty2.mdcr.cz/
http://www.autoskola-testy.cz/
http://depo.cekuj.net/test/
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automatického vyhodnocení testu a možnosti jeho editace. Systémů, které umožňují 

vytvářet a vyhodnocovat jednoduché testy je na internetu více. Pro účely žákovského 

procvičování mohou být dostatečné, pokud nemáme vysoké nároky na jejich tvorbu 

a nežádáme od nich sofistikovanější zpětnou vazbu. Ne všechny tedy vyhovují 

požadavkům na praktickou část této práce. 

Stránky tvujtest.cz umožňují zdarma vytvářet testy s uzavřenou odpovědí, z nichž je 

právě jedna správná. Počet otázek v testu i počet, z kterých se správná odpověď bude 

vybírat, lze nastavit. v otázce nelze nijak formátovat ani vkládat obrázky či jakékoliv jiné 

soubory. Systém neumožňuje otevřené odpovědi, byť jen se stručnou odpovědí. 

Tento portál nabízí k otestování i testy z autoškoly – otázky je nutno vyplnit všechny, 

zobrazují se po jedné na stránce, lze je vyplňovat v libovolném pořadí, otázky mohou být 

doplněny obrázky, standardně se vybírá ze tří odpovědí právě jedna správná. 

Vkládání testů na stránkách testy.nanic.cz je podmíněno minimálně desetidenní 

prodlevou od registrace a vyplněním padesáti vyzkoušených testů. Testy jsou řazeny do 

kategorií podle oblastí. Před samotným testem může být napsán vstupní informační text.  

Stránky apelují na autorovu korektnost a adekvátní znalosti při tvorbě otázek 

a zadávání jejich správných odpovědí. Testy jsou schvalovány uživateli – ke schválení je 

potřeba mít deset kladných hlasů, při pěti záporných končí test jako nezveřejněný. Tímto 

opatřením se snaží autor portálu zajistit minimální úroveň publikovaných testů.  

Testy nabízí html kód k vložení na vlastní stránky. Otázky v testu mohou být pouze 

uzavřené, s výběrem jedné či několikanásobné odpovědi. Maximální počet možností je 

možné předem nastavit, k otázce lze vložit obrázek. Formátovat se v otázce nedá, 

zvýrazňovat lze pouze pomocí psaní velkými písmeny. v nastavení testu lze otázky 

náhodně míchat. U uzavřených testových úloh s výběrovou odpovědí lze též míchat 

nabízené možnosti odpovědí. Vyhodnocení testu lze zobrazit v procentech 

i v intervalových mezích, což je ideální ke škálování podle známky. K vyhodnocení otázek 

lze připojit i jejich vysvětlení správnosti. U vícenásobných odpovědí lze určit, zda se 

respondentovi při odpovídání zobrazí počet správných odpovědí, či nikoli. 

Úpravy již hotových testů jsou velmi těžkopádné a uživatelsky zdlouhavé. 

Nevýhodou, bohužel podstatnou k tvorbě maturitních testů, je absence tvoření 

otevřených otázek. 

http://tvujtest.cz/
http://testy.nanic.cz/
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Dalším systémem, který jsem se rozhodla zařadit do své práce, je itesting.cz. 

Neplacená varianta služeb tohoto portálu je omezena nejvýše padesáti testy 

a zobrazováním reklamy nad testem. 

V nastavení testu lze zadat časové rozmezí vyplňování testu včetně možnosti upřesnění 

na konkrétní čas; může se zadat i časový limit pro vyplňování dotazníků. Test lze také 

zpřístupnit jen z vyjmenovaných IP adres nebo přes heslo. Otázky lze řadit náhodně, lze jít 

i o krok zpět; výčet testových otázek však systém nezobrazuje – testovaný se musí 

proklikat po jedné otázce až k té, ke které se chce vrátit.  

Jako jediný z porovnávaných systémů umí vytvořit „banku úloh,“ z které náhodně 

vybírá zadaný počet testových úloh do testu. „Banku úloh“ lze však vytvořit jen v rámci 

jednoho testu, jedná se tedy spíše o soubor otázek, z kterého je do konkrétního testu 

vybírán daný počet otázek a může tak zajistit variabilitu zadání testu. 

Zpětnovazební systém buď nenabízí zpětnou vazbu žádnou, nebo zobrazí správné 

odpovědi společně s respondentovými na konci testu či po každé otázce; v tom případě se 

nelze k předchozím odpovědím vracet. Hranici úspěšnosti testu lze nastavit; ta se v podobě 

informace „prospěl“ či „neprospěl“ objeví po zodpovězení poslední otázky. Při vybrání 

možnosti „ručního vyhodnocení“ u otázky se body nezapočítávají do celkového hodnocení 

testu. Jednotlivě ručně otázky hodnotit nelze. Také nelze nastavit více správných odpovědí 

u otevřených otázek. 

Otázky mohou být buď otevřené se stručnou doplňovací i produkční odpovědí, nebo 

s výběrem jedné či více správných odpovědí. K jednotlivým otázkám lze přikládat soubory 

ve formátu png, gif, jpg, jpeg či tif. Formátování textu u otázek je velmi variabilní.  

Systém dokáže velmi hezky generovat doplňovačky. Každý správně doplněný řetězec 

znaků hodnotí jedním bodem (zde tedy nejde nastavit škálu obtížnosti – všechny 

doplňované řetězce jsou si hodnocením rovny). 

Systém dále umožňuje přidávat uživatele ze stejné organizace. Jinými slovy učitel 

může testování a testy sdílet s jiným učitelem ze školy a mít tak přehled o testování napříč 

ročníky nebo celou školou. Využívat tuto funkci pro účty žáků se nehodí, protože uživatel 

v organizaci vidí všechny testy organizace a má přístup k jejich výsledkům, včetně jejich 

editování (mazání jednotlivých pokusů). 

Pro použití maturitního procvičování tento systém vhodný není. Je to zejména kvůli 

omezené zpětné vazbě – buď zobrazí správné odpovědi, nebo se je nikdy testovaný 

nedozví. Z hlediska procvičování to nejsou přípustné varianty. 

http://www.itesting.cz/
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Jinak se zdá být lépe propracovaný než leckterý výše zmíněný systém. Zejména díky 

možnostem výběru počtu úloh z většího množství, vkládání obrázků přímo do otázky 

a pokročilého formátování v textu otázek. 

Rozsáhlý způsob testování nabízí také LMS Moodle, o kterém bude řeč dále.  

3.4.5 Moodle 

Do své práce jsem zařadila LMS Moodle zejména proto, že je často používanou podporou 

vzdělávání na základních, středních, vysokých školách i dalších vzdělávacích institucích.  

I přes to, že nesplňuje základní požadavek praktické části této práce – dostupnost testu 

pro jakéhokoliv uživatele internetu bez nutnosti jeho registrace v systému, zde srovnám 

jeho možnosti s možnostmi, které nabízejí ostatní cloudové nástroje. 

Moodle nabízí rozsáhlou řadu nástrojů k podpoře výuky. Do základní instalace Moodlu 

lze instalovat přídavné externí moduly např. pro sběr dat – dotazník. [17] 

Systém poskytuje vzdělávací prostředí určité skupině žáků, kteří mají své účty na 

konkrétní instalaci Moodlu a jsou zapsáni do konkrétního kurzu. Ti pak mohou využívat 

veškeré možnosti, které kurz nabízí (např. přispívat do fór, účastnit se hlasování, vyplňovat 

testy, odesílat zprávy atd.) a právě v registraci vidím zásadní omezení pro volné rozšíření 

testů. To je tedy primární důvod, proč jsem nevytvářela maturitní testy z matematiky 

v tomto systému. Příklady podle Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní 

zkoušky z matematiky jsou v prostředí Moodle vytvořeny na adrese http://kurzy.hard-

work.cz/. 

Velkou výhodu Moodlu v oblasti testování, vidím v možnosti vytvoření systému 

kategorií, tzv. banky úloh, ze které jsou tvořeny jednotlivé testy výběrem testových úloh. 

Banky úloh tedy obsahují vytvořené otázky, ze kterých je možno tvořit testy. v testu lze 

nadefinovat, kolik otázek se má vybrat z které kategorie. Lze tedy zajistit, aby, je-li 

v bance úloh dostatečný počet otázek, byl každému zkoušenému vygenerován unikátní 

test. [18] 

Testové otázky mohou být jak uzavřené, tak otevřené (viz obrázek10 – screen 

z prostředí Moodle) s nutností vyhodnocení správnosti učitelem. Každý typ otázky má svá 

specifické vlastnosti a nastavení. v otázkách i volbách výběru se dá text formátovat 

                                                 

10 Screen výběru typu otázek v LMS Moodle je na adrese https://goo.gl/PhMNVU. 

http://kurzy.hard-work.cz/
http://kurzy.hard-work.cz/
https://goo.gl/PhMNVU
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a vkládat do nich obrázky. v uzavřených otázkách lze nastavit náhodné přeházení 

odpovědí, stejně tak jako náhodné přeházení testových otázek v rámci celého testu. 

K úlohám se dá přiřadit bodové či procentuální hodnocení a nastavit metodu 

známkování testu (nejvyšší známku, průměrná známka, první či poslední pokus). Orientace 

v testu může být zpřehledněna stránkování určitého počtu úloh na stránku s možností 

návratu na předchozí nebo naopak přeskočením úlohy a věnování se dalším. 

Moodle umožňuje nastavit časový přístup k testu a omezit pokus časem. Díky 

autorizaci přístupů k testu lze nastavit omezený počet pokusů na test, ukládat výsledky 

a mít tak přehled o výsledcích a progresu žáka.  

3.5 Cloudové služby 

Ve své práci porovnávám dvě vybrané cloudové služby, které v rámci podpory vzdělávání 

nabízejí své aplikace vzdělávacím institucím zdarma. v první řadě to je produkt firmy 

Google – Google Apps pro vzdělávání11, druhým produktem je konkurenční balík Office 

365 od firmy Microsoft.  

3.5.1 Google Apps 

Služba Google Apps je online balík kancelářských aplikací od firmy Google. Nabízí 

možnost využívání i na vlastní doméně. 

Google poskytuje bezpečnou a spolehlivou platformu pro práci s daty12. Ochrana dat 

uživatelů vyhovuje atestaci SAS 70 typu II. v souvislosti s ochranou osobních údajů 

dodržuje společnost Google předpisy zákonu FERPA (Family Educational Rights and 

Privacy Act) upřesněnými smluvními podmínkami Google Apps. Dále se na společnost 

vztahuje smlouva Safe Harbor mezi USA a EU13, která zajišťuje dodržování ochrany 

osobních údajů odpovídající standardům daných pro vzdělávací instituce v EU. 

Data uložená v Google účtu se nestávají majetkem Googlu, jsou stále ve vlastnictví 

toho, kdo je tam uložil a daný uživatel dále rozhoduje o dalším sdílení atd. v rámci zásady 

                                                 

11 možnosti licencování jsou v přehledné tabulce na http://googleapps.cz/licencovani/ 
12 Podrobné informace o zabezpečení a ochraně osobních údajů poskytuje web Zabezpečení a ochrana 

osobních údajů. Google: Apps pro vzdělávání [online]. 2012 [cit. 2016-02-15]. Dostupné 

z: http://www.google.cz/apps/intl/cs/edu/privacy.html. 
13 Safe Harbor je dohoda mezi Ministerstvem obchodu USA a EU, jejímž cílem je jednotný souhrn 

požadavků na ochranu osobních údajů pro přenos dat přes hranice států, které jsou členy Safe Harbor 

Collective. – http://searchcio.techtarget.com/definition/Safe-Harbor,  

smlouva http://export.gov/safeharbor/ 

http://export.gov/safeharbor/
http://googleapps.cz/licencovani/
http://googleapps.cz/licencovani/
http://www.google.cz/apps/intl/cs/edu/privacy.html
http://searchcio.techtarget.com/definition/Safe-Harbor
http://export.gov/safeharbor/
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ochrany osobních údajů Google nesleduje obsah uchovávaný na „jeho“ účtech, tento obsah 

bez předchozího souhlasu nesdílí třetím stranám a obsah kontroluje jen v opodstatněných 

případech, např. kvůli detekci spamu a malwaru nebo ochranou před viry. Další 

podrobnosti jsou uvedeny v zásadách ochrany osobních údajů, principech ochrany 

osobních údajů a ve smluvních podmínkách. [19], [20], [21] 

Google Apps obsahují: 

● email – Gmail, s 30 GB úložného prostoru na uživatele, včetně kontaktů;  

● kalendář umožňující správu, plánování a sdílení událostí a kalendářů s ostatními 

uživateli, samozřejmostí je možnost synchronizace na řadě zařízení;  

● dokumenty Google Disk – Google Drive, s neomezenou velikostí „googlích“ 

souborů a 30ti GB ostatních souborů na uživatele;  

● možnost tvořit weby v prostředí Google Sites bez nutnosti znalosti psaní webových 

stránek ve zdrojovém kódu; 

● komunikační utilita Hangouts; 

● sociální síť Google+. 

V rámci školní agendy je potřeba koordinovat termíny. K tomu slouží kalendář. 

Základem kalendáře je vytváření událostí a kalendářů, které se dají sdílet s ostatními a skrz 

které mohou mít všichni přehled, co se děje. 

Sdíleny mohou být celé kalendáře, takže potom u konkrétní akce neřešíme jednotlivé 

pozvané uživatele; sdíleny mohou být jen jednotlivé akce, pro jejichž sdílení vytváříme 

pozvánky jednotlivým uživatelům. Ta jim může i nemusí přijít na email a oni mohou dát 

vědět jednoduchým kliknutím na příslušné tlačítko, zda se účastní či nikoliv.  

Importem cizích kalendářů se dá zjednodušit práce při vytváření základního 

kalendáře školy, který bude obsahovat státní svátky a prázdniny. Pro ulehčení práce je 

dobré také využít kalendář prázdnin14, který vytvořilo MŠMT. Školám, které mají 

čtrnáctidenní rozvrh, se může hodit i zobrazení číslování týdnů.  

V kalendáři lze nastavit upozornění na události, které se opakují, ale učitel na ně 

neustále zapomíná – např. dozory o přestávkách. Dříve bylo možno nastavit si upozornění 

SMS zprávou, nyní lze upozornit jen zobrazením vyskakovacího okna nebo si nechat 

poslat email. v Nastavení kalendáře → Upravit oznámení lze nastavit, jaké upozornění má 

                                                 

14 Kalendář s organizací školního roku je k dispozici na adrese 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=atvdca4m9plmqpfu9hrgngh5us@group.calendar.google.co

m&ctz=Europe/Prague. 

http://www.google.com/intl/cs/privacypolicy.html
http://www.google.com/corporate/privacy_principles.html
http://www.google.com/corporate/privacy_principles.html
http://www.google.cz/apps/intl/cs/terms/education_terms.html
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=atvdca4m9plmqpfu9hrgngh5us@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Prague
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=atvdca4m9plmqpfu9hrgngh5us@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Prague
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kalendář zobrazovat. Zajímavou variantou je nechat si zasílat agendu – na email přijde 

každý den ráno zpráva o nadcházejích akcích daného dne. Někomu možná bude více 

vyhovovat widget kalendář, který bude mít na ploše svého zařízení, a který tyto události 

zobrazí. 

Možnost vložení kalendáře kamkoliv na stránky umožňuje informovat širokou 

veřejnost o tom, co se na škole děje. 

Google kalendář má samozřejmě i svoji aplikaci a je ho možné používat i offline. 

Synchronizace proběhne poté, co se uživatel opět připojí na internet.  

Drobná vylepšení z laboratoře mohou usnadnit práci a plánování v rámci Google 

kalendáře. Jejich využití ve školní agendě ale neshledávám jako nezbytně nutné, proto se 

o nich dále zmiňovat nebudu.  

Pro komunikaci v prostředí Google služeb slouží aplikace Hangout. Umožňuje rychlé 

textové zprávy, skupinový chat, hlasové a video hovory. Textová zpráva je doručena 

okamžitě nebo hned poté, co je příjemce online. 

Komunikační „okénko“ je k dispozici také u každého sdíleného dokumentu pro 

komunikaci se spolupracovníky v reálném čase. [22] 

V rámci Google je možno tvořit i weby. Intuitivní prostředí umožňuje pomocí drag and 

drop vytvořit webovou stránku, úložiště souborů, oznámení nebo seznam. Ze stránek lze 

vytvářet logickou strukturu, sdílet je jednotlivým spolupracovníkům a mnoho dalšího. 

V porovnání s podobnými službami na internetu, které také nabízí vytvoření vlastní 

webové prezentace, Google Weby nezobrazují reklamu. 

V prostředí účtů Education poskytuje Google virtuální učebnu Google Classroom. 

Nabízí jednoduchý LMS k evidenci úkolů, shromáždění odkazů a výukových materiálů. Za 

tím to účelem propojuje ostatní služby Google Apps.  

Prostředí Classroomu je jednoduchou variantou výukové křižovatky a porovnávat ho 

např. s robustním systémem Moodlu nemá smysl. Tato skutečnost může některé učitele 

odradit od jeho používání (vždyť toho moc neumí a to co umí, si dokážu zařídit buď jinak, 

anebo s řadou dalších možností nastavení či služeb), na druhou stranu může vyhovovat 

učitelům, kteří nehledají složitý systém, ale naopak jednoduchost při poskytování učebních 

materiálů žákům a elektronické podpoře vedení výuky. 
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3.5.2 Google Disk 

Služby Google Disku (drive.google.com) představují prostor pro ukládání souborů a nabízí 

15 GB prostoru úložiště v individuálním účtu nebo 30 GB pro účty Goggle Apps. Soubory 

Google aplikací se do kvóty nezapočítávají a může jich být na disku neomezené množství. 

[23] 

Běžnou součástí Google disku jsou kancelářské aplikace, které obsahují textový editor, 

(Google Docs), tabulkový kalkulátor (Google Sheets), formuláře (Google Form) a editor 

prezentací (Google Slides). K disku lze připojit i další aplikace např. pro práci s fotkami 

(Pixeffect, PixlEditor…), pdf dokumenty (Pdf Converter, Pdf Mergy…), nástroje pro tisk 

(Cloud Print…) a řadu dalších. 

I přes své omezené možnosti, které vychází z webového prohlížeče, je celá tato služba 

dostačující náhradou za desktopové aplikace kancelářských balíků.  

Práce na dokumentech probíhá přímo v internetovém prohlížeči nebo v jednotlivých 

aplikacích. Dokumenty nemusíme jen vytvářet, můžeme do tohoto prostředí importovat 

i dříve vytvořené dokumenty většiny formátů. Po ukončení práce můžeme naopak 

vytvořený dokument exportovat do formátu docx, odt, rtf, pdf, txt nebo html. 

Nespornou výhodou (vycházející z principu cloudových služeb) je možnost spolupráce 

s kolegy na jednom dokumentu – v reálném čase lze vidět, jak ho ostatní přímo editují. 

Předchozí verze dokumentů jsou uloženy a ke kterékoliv z nich se lze kdykoliv vrátit. Ke 

komunikaci při práci můžou spolupracovníci využívat chat, který je přímo integrovaný 

v dokumentech. Do dokumentů se dají přidávat i komentáře a pracovat s nimi podobně 

jako v desktopových aplikacích kancelářských balíků. 

Přidělením příslušných uživatelských práv rozhodujete o míře spolupráce 

a možnostech zasahování do dokumentu ostatními uživateli. 

3.5.2.1 Možnosti sdílení a přihlašování 

Každý z dokumentů Google Disku umožňuje spolupráci a kooperaci autorů a uživatelů 

prostřednictvím tří variant možnosti sdílení.  

„Nejnižším“ stupněm sdílení je sdílení dokumentu s konkrétními uživateli přes 

emailové adresy; k dokumentu má tedy přístup pouze autor a konkrétní uživatelé. 

Nastavení sdílení s konkrétními uživateli popisuje Příloha 2.1.  

http://drive.google.com/
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Při rozkliknutí Rozšířených možností se nabídka nastavení zvětšuje o možnosti odeslání 

oznámení uživatelům emailem; po vybrání této nabídky může ještě uživatel volit, zda 

stejný email chce poslat i sám sobě, nebo zda chce do emailové zprávy přiložit dokument 

v podobě přílohy.  

Každému uživateli můžeme nastavit úroveň přístupu – umožníme mu pouhé čtení 

dokumentu, nebo možnost komentování, nebo úplné editace. 

V tomto okně můžeme ještě omezit další šíření dokumentu – editorům můžeme 

zamezit měnit nastavení přístupu a přidávat nové lidi ke spolupráci na dokumentu 

a uživatelům s oprávněním k prohlížení nebo komentování můžeme upřít možnost 

dokument stahovat, tisknout a kopírovat.  

Přidaný uživatel, který nemá G-účet, nemůže dokument editovat, ale pouze ho 

prohlížet.  

„Prostředním“ stupněm zabezpečení je sdílení prostřednictvím odkazu. To znamená, 

že pro přístup k položce není potřeba přihlášení, tedy ani Google účet. Pro sdílení přes 

odkaz lze, obdobně jako u sdílení s konkrétními uživateli, upřesnit nastavením sdílení – 

uživatel přes odkaz může položku jen prohlížet, nebo komentovat či ji upravovat. Toto 

nastavení se upřesňuje v dialogovém okně Sdílení odkazů při rozkliknutí rozbalovacího 

menu Přístupu (přes Rozšířená nastavení sdílení). Omezení dalšího šíření dokumentu je 

obdobné jako u první varianty sdílení. Podrobný postup nastavování je uveden v Příloha 

2.2. 

Třetím způsobem je veřejné sdílení na internetu bez nutnosti přihlášení. Takto 

sdílený dokument můžou vyhledat a přistupovat k němu všichni uživatelé internetu bez 

nutnosti přihlášení. Postup tohoto nastavení je v Příloha 2.3. [24] 

3.5.2.2 Doplňky souborů Google Disku 

Kromě velkého množství standardních funkcí jako je formátování textu, vkládání objektů 

apod., umožňují dokumenty výrazně rozšířit své funkce instalací doplňků (většinou třetích 

stran). [25] 

Doplňky jsou výrazným rozšířením standardních možností kancelářských aplikací, 

které se snaží šetřit čas, zefektivnit práci a uspokojit i náročnější uživatele „online 

kanceláře“.  

Jednotlivé doplňky umožňují např. jednoduše vkládat obrázky (s již ošetřenými 

autorskými právy) a bibliografické údaje, efektivněji pracovat se styly dokumentu, 
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převádět dokumenty na formuláře, vyhodnocovat dotazníky, vytvářet grafy, překládat texty 

přímo v aplikaci, ulehčují práci s rozsáhlými dokumenty a řadu dalšího.  

Doplňky jsou stále rozšiřovány a opět tedy splňují tu vlastnost cloudových služeb, že 

nikdy uživatel nepracuje se starší verzí, ale má k dispozici právě tu nejnovější. Některé 

z doplňků jsou již přeloženy i do českého jazyka, většina z nich je v angličtině. 

Doplňky rozšiřují konkrétní typ dokumentu G-disku. Některé z doplňků existují pro 

všechny aplikace Google Disku (Dokumenty, Tabulky, Formuláře), jiné pouze pro vybrané 

z nich. Do každé aplikace je nutno instalovat doplňky zvlášť.  

Pro práci s doplňkem je nutné ho nejdřív přidat/instalovat do konkrétní aplikace  

G-Disku. To se provádí přes Doplňky → Získat doplňky, výběrem daného doplňku 

a potvrzením instalace (v lednu 2016 je to v české verzi tlačítkem „Zdarma“). Dále se 

povolí přístup služby k účtu; u každého doplňku se rozsah přístupu může odlišovat. Po 

povolení služby se daný doplněk nachází v možnosti Doplňky, odkud lze obvykle spustit 

do postranního menu, kde se dále nastavuje a pracuje se s ním. 

Doplňkem rozšiřujícím Google Dokumentů je např. Label Merge, který lze považovat 

za zástupce hromadné korespondence v textových editorech; EasyBib pracuje s prameny 

a jejich vkládáním do dokumentu (umí generovat citace podobně jako citace.com, a dále 

s nimi pracovat). Pro kooperaci a práci na dokumentu může posloužit WorkFlows, který 

do aplikace doplňuje tlačítko, zda byla verze dokumentu schválena přizvanými 

spolupracovníky. Umožňuje také jedním kliknutím publikovat schválenou verzi. 

3.5.2.3 Google Tabulky 

Tabulky Google (Google Sheets) jsou tabulkovým procesorem v kancelářském balíku 

Google Apps. Nabízí klasické funkce desktopové aplikace tabulkového procesoru a svým 

přesahem do Google dokumentů umožňuje využívat další funkce týmové spolupráce, které 

vychází z cloudového prostředí.  

Webové prostředí je rozšířeno o možnost instalace doplňků zajišťující nástavbu online 

editoru. Pro školství se nabízí doplněk Flubaroo, který bude podrobně popsán níže. Tvořit 

testy a sdílet hodnocení umožňuje doplněk Super Quiz a agendu domácích úkolů 

zjednodušuje Doctopus. 

Makra známá z desktopových aplikací zde nahrazují skripty, které jde vkládat do 

souborů a které můžou ušetřit a zautomatizovat určité činnosti. 
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Použití šablon, kterých systém nabízí velké množství, zjednodušuje práci 

s formátováním dokumentu. [26] 

Aplikace Google Formuláře je s nimi velmi úzce svázána – skrz ní data do tabulky 

zaznamenáváme. Následně s nimi může uživatel jakkoliv pracovat. 

3.5.2.4 Google Formuláře 

Google Formuláře (Google Forms) jsou základním nástrojem pro sběr dat v Google 

aplikacích. Jak již bylo zmíněno, formuláře nemusí sloužit k pouhému směru dat, ale i jako 

nástroj pro tvorbu evaluačních nástrojů nebo jiných didaktických materiálů. 

Možnosti nastavení Formulářů přibližuji v následujících odstavcích. Začnu zmínkou 

o typické vlastnosti cloudového nástroje – aktualizaci aplikace na nejnovější verzi systému. 

Přibližně na podzim 2015 nasadil Google nové prostředí aplikace Formuláře. Ke staré 

verzi formulářů se dá stále ještě vrátit (jaro 2016). Zásadní změnou oproti staré verzi 

prošlo zobrazování odpovědí, vkládání prvků formuláře bylo rozděleno podle typu prvků 

(otázky a ostatní prvky) a změnily se i některé další postupy nastavení. Jak bývá obvyklé, 

některé ze změn jsou krokem k jednoduššímu a intuitivnějšímu ovládání nastavení, některé 

jiné (v tomto případě vzhled) se příliš nepodařily. 

Formuláře nabízí devět typů otázek – od uzavřených otázek s výběrem jedné i více 

správných odpovědi, včetně rozbalovací nabídky, přes stručné i dlouhé tvořené odpovědi 

až po lineární stupnici a mřížku. Mřížka umožňuje více položkám přiřazovat jednu 

z variant odpovědí. Lineární stupnice umožňuje přiřadit dané věci váhu (např. jak moc 

byla daná věc přínosná apod.). Používá se tedy spíše k vyjádření míry či vlastního názoru. 

Poslední dva typy otázek se týkají času – umožňují vybrat datum, čas či dobu trvání.  

Ke všem otázkám lze připsat nápovědu. Formulář lze v uzavřených otázkách větvit – 

přechodem na danou část formuláře.  

Formulář je možno obohatit o multimediální soubory, jako jsou videa nebo obrázky. 

Obrázek lze vložit z počítače, z Google Disku, hypertextovým odkazem, z alb na 

fotogalerii Picasa, která je ke Google účtu připojena, nebo přímo z vyhledání přes Google 

vyhledávač. Video lze odkazovat rovnou na youtube.com nebo přímo URL adresou. 

V případě náhodného pořadí otázek jsou tyto „otázky“ brány jako samostatné položky – 

nelze je tedy seskupit s jinou položkou, aby spolu tvořily skupinu a otázka navazovala na 

obrázek či video.  

Název a jeho popisek slouží k vizuálnímu členění stránky.  
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Formuláře lze i rozdělit na libovolný počet oddílů, které se zobrazují na samostatné 

stránce a lze na ně přecházet z uzavřených otázek. Jsou-li ale na stránce povinné položky, 

musí být před přechodem na další stránku vyplněny.  

Některé z položek umožňují pokročilé nastavení. v rámci něho lze např. míchat 

nabízené možnosti odpovědí, validovat text nebo omezovat množství znaků v odpovědi. 

V pokročilém nastavení využívají formuláře i regulárních výrazů. Při porušení nastavených 

pravidel je většinou možné napsat vlastní chybovou hlášku, aby mohl být uživatel poučen, 

kde udělal chybu při vyplňování, nebo ho znovu instruovat, jak položku vyplnit správně. 

U textu lze nastavit ověřování dat v kolonce. Kromě nastavení vlastností čísla umí 

ověřit, zda je text hypertextový odkaz, emailová adresa, nebo zda obsahuje či neobsahuje 

zadaný řetězec dat. Umí pracovat i s regulárními výrazy. Je-li identifikace respondenta na 

formuláři řešena emailovou adresou, pak se přímo nabízí využít tuto možnost pro ověření 

zadání emailové adresy. 

V odstavci textu se dá nastavit minimální nebo maximální počet znaků, nebo obsah 

omezit regulárním výrazem. 

Více odpovědí umožňuje náhodně měnit pořadí možností a lze nastavit minimální, 

maximální nebo přesný počet vybraných odpovědí. 

U jedné odpovědi lze opět měnit pořadí možností a umožňuje větvit formulář dle 

odpovědi. 

Výběr ze seznamu umožňuje pouze změnu pořadí možností. 

U mřížky lze vyžadovat odpověď na každé řádce a naopak zamezit více odpovědím 

v jednom sloupci. Náhodně změnit pořadí lze i u řádků tabulky. 

Formulář lze nastavit podle dat a účelu jejich sběru. Jejich možnostmi nastavení se 

zabývám dále. 

V záhlaví formuláře zobrazíme nainstalované Doplňky (Obrázek 2 – 1.), vzhled 

formuláře nastavíme výběrem Barevné škály (Obrázek 2 – 2.), nebo nastavením obrázku 

v záhlaví formuláře. Náhledem (Obrázek 2 – 3.) si zobrazíme aktuální formulář. 

Nastavení (Obrázek 2 – 4.) se liší podle toho, zda máte účet v doméně či nikoliv – s účtem 

v doméně můžeme automaticky respondenta identifikovat. Po přihlášení lze omezit 

množství odeslaných odpovědí na jednu; tato možnost je vhodná pro klasifikované 

testování. Dále je zde možno zadat zprávu pro respondenty po odeslání odpovědí, vybrat 

zobrazení odkazu na úpravu svých odpovědí po jejich odeslání, odeslání dalších odpovědí 

nebo zobrazení souhrnu všech odpovědí. Ve formuláři můžeme zobrazit procentuální 
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ukazatel postupu zodpovězených odpovědí ve formuláři. Všechny otázky lze náhodně 

zamíchat. (Příloha 2.4) 

Tlačítkem Poslat (Obrázek 2 – 5.) sdílíme formulář dále – je na výběr poslat email na 

jednotlivé adresy, při čemž máme možnost vložit formulář přímo do emailu, sdílet se 

spolupracovníky, sdílet přes odkaz (včetně okamžitého zkrácení službou goo.gl), nebo 

vložením iframe na stránky včetně nastavení jeho šířky a výšky. Nechybí ani tlačítko pro 

okamžité sdílení na sociálních sítích (G+, Facebook a Twitter). 

 

Obrázek 2 Záhlaví formuláře 

Možnosti formuláře (Obrázek 2 – 6.→ Příloha 2.5) umožňují formulář zduplikovat 

(Vytvořit kopii), přesunout do složky nebo smazat. Formuláře lze distribuovat 

i s předvyplněnými odpověďmi. v prostředí testování není tato varianta prakticky 

využitelná, respektive jeví se mi jako naprosto zbytečná. Při sběru dat své opodstatnění 

tato funkce mít může. v možnostech vybereme Získat předvyplněný odkaz, zobrazený 

formulář vyplníme a po „odeslání“ zkopírujeme adresu, kterou nám stránka vrátí. Tento 

odkaz šíříme dále. 

Dále nabízí tisk prázdného formuláře vytištěného včetně pokynů k větvení otázek – 

přeskočení otázek k dalším konkrétním otázkám. Přidáním spolupracovníků se formulář, 

stěně jako ostatní typy Google souborů, sdílí s ostatními spolupracovníky. Editor skriptů 

můžeme do formuláře doplnit vlastní funkce. Doplňky umožňují vybrat a nainstalovat 

rozšiřující doplňky.  

Pro formuláře je důležitou položkou v horním menu tlačítko Odpovědi (Obrázek 3 – 

1.). Ty lze v nové verzi Formulářů zobrazovat přímo v této aplikaci – buď jako souhrn 

rovnou v grafech, nebo lze přepnout zobrazení na individuální odpovědi (Obrázek 3 – 2.). 

Každý formulář je možno svázat s tabulkovým souborem Google Tabulky, kam se 

zodpovězené odpovědi zapisují. S tímto souborem se dá dále pracovat. Nejrychlejší cesta, 

jak si odpovědi v tabulce zobrazit, je tlačítko Zobrazit odpovědi v Tabulkách (Obrázek 3 – 

3.). 

Sběr odpovědí můžu pozastavit posunutím jezdce tlačítka Přijímá odpovědi (Obrázek 3 

– 5.). Tlačítkem 6 na Obrázek 3 se přepínáme na jednotlivé odpovědi, ikonou tiskárny 
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Obrázek 3 – 7.) aktuálně zobrazenou odpověď vytiskneme a tlačítkem koše (Obrázek 3 –

 8.) smažeme. 

 

Obrázek 3 Záhlaví zobrazování odpovědí 

V možnostech odpovědí (Obrázek 3 – 4.) lze nastavit oznámení o nových odpovědích, 

zvolit cíl pro zaznamenávání odpovědí do Google Tabulky (případně zrušit toto propojení 

Tabulky a Formuláře), stáhnout odpovědi do souboru formátu csv nebo všechny odpovědi 

vytisknout či smazat.  

Z těchto možností mi ve vzdělávacím procesu přijde nejzajímavější hned první – 

Dostávat e-mailem oznámení o nových odpovědích. Např. při dlouhodobě zadaném 

domácím úkolu mi informace o odeslání formuláře přijde na email a já můžu hodnotit 

průběžně. Odpadá mi „ruční“ sledování, zda nějaká odpověď nepřibyla.  

Výběrem cíle pro odpovědi definujeme tabulku, do které se odpovědi mohou 

zaznamenávat a za využití nástrojů Tabulek s nimi dále pracovat. 

3.5.3 Microsoft Office 365 

Druhým zmíněným cloudovým nástrojem bude služba od firmy Microsoft, kterou je Office 

365. Tento komerční balík je, v rámci licence Office 365 Education pro zaměstnance školy 

a Office 365 Education pro studenty, poskytován vzdělávacím institucím zdarma, proto 

splňuje podmínky pro zařazení do mé práce (viz kpt. 2 Cíle práce). Služba poskytuje 1 TB 

úložiště na OneDrivu, Yammer a webech SharePointu a 50 GB na Outlook. [27] 

Se zajímavou nabídkou svých služeb, týkající se velikosti prostoru na úložišti 

OneDrive, přišel Microsoft na podzim 2014, kdy všem svým uživatelům bezplatně navýšil 

prostor na neomezenou kapacitu. O cca rok později tuto kapacitu snížil na 1 TB. Nyní již 

avizuje snížení ze současných 15 GB na 5 GB (květen 2016). Lze jen „hádat z křišťálové 

koule,“ jak se firma bude dále ke svým zákazníkům (či skupinám zákazníků – jako jsou 
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např. vzdělávací instituce atd.) chovat a jaké služby, které nabízí dnes zdarma, bude 

v budoucnu zpoplatňovat (či omezovat obdobným stylem jako kapacitu úložiště). [28], 

[29] 

Využívat služeb Office 365 může pedagogický i nepedagogický zaměstnanec 

vzdělávací instituce nebo její řádný student denního či kombinovaného studia, kterému 

instituce zřídí účet. Jakmile osoba ztratí zmíněný status, nemůže dále služeb pod zřízeným 

účtem instituce využívat. Dalšími podmínkami získání licence MS Office 365 Education je 

minimální věk (alespoň 13 let) a nutný přístup k internetu. 

Některé školy studentům umožňují nainstalovat plnohodnotné desktopové aplikace 

Office zdarma až do pěti počítačů PC nebo Mac. Podmínkou je, že tyto instalace může 

používat jen jeden (registrovaný) uživatel. 

Vzdělávací licence nabízí tvorbu a spolupráci v aplikaci pošta, kalendář, lidé, 

informační kanál, OneDrive, SharePoint pro vytváření webů, úkoly, Delve, video, Word 

online, Excel online, PowerPoint online, OneNote Online, Sway a Class Notebook. 

Prostor aplikace OneDrive poskytuje místo pro ukládání a organizaci dokumentů. 

Dokumenty i celé složky lze jednoduše sdílet s dalšími spolupracovníky. Při sdílení 

dokumentu volíme, zda soubor můžou spolupracovníci jen zobrazovat, nebo ho můžou 

upravovat. Spolupracovníkům lze automaticky odeslat email s odkazem, nastavujeme též, 

zda je či není vyžadováno přihlášení se do služby. Sdílet dokumenty tedy můžeme 

i s lidmi, kteří vůbec účet MS nemají. Odkazu ke sdílení lze také nastavit dobu platnosti – 

jeden den či jeden nebo dva měsíce.  

Sdílení s externími spolupracovníky mimo doménu se nastavuje o poznání hůře než 

v Google aplikacích. MS Office nezobrazuje uživatele jiných domén (včetně 

freemailových účtů), kteří mají k dokumentu přístup. Je tu opravdu vidět velký tlak na 

doménovou spolupráci, firemní prostředí a uzavřenost vůči jakémukoliv subjektu zvenčí. 

Typy souborů, které OneDrive umožňuje vytvářet, jsou klasický textový dokument 

v aplikaci MS Word, tabulkový soubor v aplikaci MS Excel, prezentaci v PowerPointu, 

OneNote-ový poznámkový blok a „excelovský průzkum,“ který se umožňuje vytvářet 

formuláře. Jeho možnosti, v porovnání s formuláři na Google Disku, jsou podstatně menší.  

Excelovský průzkum vytváří formulář ke sběru dat. Hovořím-li o sběru, myslím tím 

opravdu jen sběr dat. Z typů otázek jsou k dispozici text, odstavcový text, číslo, datum, 

čas, možnost ano/ne nebo volba, což je rozevírací seznam s možnými odpověďmi. U všech 
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typů lze nastavit, zda je zodpovězení otázky povinné či nikoliv a přednastavit její odpověď. 

Multimediální soubory nelze do průzkumu přidávat vůbec. 

Nastavení sdílení vlastního průzkumu je velmi omezené – systém nenabízí sdílení 

s konkrétními osobami či odeslání/sdílení odkazu skrz systém.  

Novinkou z jara 2016 jsou formuláře – Forms, kterými se Microsoft snaží udržovat 

krok s nabídkou konkurenčního Google. Ve formulářích lze položit uzavřenou otázku 

s jednou nebo více správnými možností odpovědi (Volba), další varianta Kvíz umožňuje 

validaci odpovědi a zobrazení komentáře, je-li vybraná odpověď správná. Dále nabízí 

tvořenou odpověď pomocí položky Text, která se dá nastavit i na dlouhou odpověď a navíc 

ji můžeme omezit zadáním čísla s nastaveným rozmezím či hodnotou. Další možností je 

Hodnocení a Datum.  

Všechny položky je možné nastavit jako povinné. Odpovědi na otázky nelze zobrazit 

cloudu (online Excelu), pouze je lze stáhnout jako xlsx soubor do počítače. Postup tvorby 

kvízu je popsán na stránkách Microsoft support. [30] 

K vytvoření testu k procvičování ani testování se dle mého názoru nehodí. Pominu-li 

absenci vkládání matematického textu a multimediálních souborů, mám pro to dva zásadní 

důvody:  

1. Samovyhodnocovací otázku je možné tvořit jen z uzavřené odpovědi. U ostatních 

typů otázek nelze zadat správná odpověď. Takže test by musel obsahovat jen 

uzavřené otázky. Při dlouhodobém testování s takto omezenou možností kladení 

otázek se mi z pedagogického hlediska zcela příčí takovéto testy používat. Takže 

bych viděla užití spíš u jednorázových či na krátkodobých kurzech. 

2. Správná odpověď se respondentovi zobrazí okamžitě po odeslání testu. Pro 

procvičování to může mít na žáky demotivační působení („Když už to vím, proč to 

řešit dále.“). Při testování žáků si dovedu představit, že první z žáků „zjistí“ 

výsledky rychlým odesláním odpovědí a minimálně některým ostatním je 

„rozdistribuje.“ 

Další novou službou jdoucí v šlépějích Google Classroom je Microsoft Classroom. Je 

to LMS od Microsoft-u. Nabízí prostředí pro komunikaci, sdílení dokumentů, zadávání 

a hodnocení úkolů a to vše pod jedním účtem s kanceláří Office 365. Popis prostředí 

a práce v něm je na webu Microsoftu. [31] 

Další aplikací použitelnou ve školství může být OneNote. Aplikace nabízí intuitivní 

logické řazení a vedení poznámek do „bloků,“ které mají oddíly (něco jako kapitoly) 
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a stránky. Umožňuje standardní možnosti sdílení a vkládání obsahu. Na jaře 2016 přišel 

MS s verzí pro vzdělávací prostředí – Class Notebook. Ten navíc rozlišuje tři prostředí – 

prostor pro spolupráci, knihovnu obsahu a poznámkové bloky pedagogů. Je to jeden 

z dalších možných virtuálních prostředí pro spolupráci, sdílení. [32] 

Jednou z možností prezentace a efektivní spolupráce v rámci týmu, je sdílení informací 

a přehled o práci skrz týmový web – službu Weby (SharePoint). 

Weby umožňují využít správu verzí a upravovat či zobrazovat dokumenty v aplikacích 

systému Office 365. Kromě spolupráce na dokumentech umožňují dále sdílet knihovny 

dokumentů, formulářů, stránek wikiwebu a obrázků, vlastní seznamy, úkoly, odkazy, 

oznámení, kontakty, kalendář a řadu dalších doplňků webové prezentace. Weby nabízí 

propojení s doplňky třetích stran. Jejich nabídka je k dispozici na office-storu. Tyto 

doplňky Webů, které nepatří mezi základní, a tedy nejsou ve standardní nabídce, musí 

povolit administrátor domény. [33] 

Jedním z možných doplňků nabízející se pro vzdělávání je např. Quiz. v porovnání 

s excelovským sběrem dat umí vyhodnocovat správnost odpovědí a nabízí testové otázky 

s právě jednou nebo více možnostmi odpovědí. Stejně jako u Excelovského průzkumu 

chybí i zde jakákoliv možnost vkládání multimediálních souborů, takže pro zadávání 

matematického textu je systém zcela nevyhovující.  
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4 PRAKTICKÁ ČÁST PRÁCE 

4.1 Cíle praktické části práce 

V rámci praktické části budou vytvořeny testy z maturitních úloh z matematiky. Jejich 

výhodou je to, že žáci mají okamžitě výsledky a přibližné skóre výsledku. Testy si mohou 

neomezeně zkoušet – počtem pokusů nejsou prakticky omezeni15. Žáci mohou opravit své 

předchozí chyby a opakovaným odesíláním se pokusit o (téměř) stoprocentní výsledek. 

I přesto, že se některé stránky na českém internetu, honosí názvem „maturitní 

matematika online“ apod., nenašla jsem zatím žádnou webovou stránku, online službu či 

aplikaci, která by bezplatně nabízela téměř komukoliv (ve smyslu: kdo má připojení 

k internetu a vlastní alespoň emailovou schránku) procvičení maturitních úloh 

z matematiky včetně poskytnutí zpětné vazby. Řada stránek nabízí zadání úloh pouze jako 

soubory ke stažení ve formátu pdf, k čemuž se ale žák dostane i na oficiálních stránkách 

nové maturity16.  

Důraz výběru systému kladu na to, aby se k testům dostal opravdu kdokoliv. Testy 

tudíž nebudou skryty pod žádným účtem s heslem nebo v systému, do kterého se uživatel 

dostane jedině tehdy, když se zaregistruje apod. 

Požadavky na systém pro tvorbu testových úloh: 

1. používání systému je zdarma (jak pro tvůrce, tak pro respondenty); 

2. testy nejsou skryty pod žádnými přístupovými údaji;  

3. systém umožňuje prakticky neomezené opakování testů účelem jejich procvičení;  

4. systém poskytuje zpětnou vazbu, jejímž obsahem není správná odpověď; 

5. systém dokáže vyhodnotit nejen uzavřené úlohy, ale i tolerovat více správných 

variant správných odpovědí otevřených úloh.  

6. umožňuje vkládání matematických znaků, případně vložení obrázku, v ideálním 

případě lze obrázek vkládat přímo do testové otázky;  

7. ideálně prostředí drop and drag, které nevyžaduje žádnou znalost jakéhokoliv 

programovacího jazyka. 

                                                 

15 omezení je jen v počtu odeslaných výsledků na den – viz kpt. 3.5.2.3 Google Tabulky 
16 oficiální stránky projektu Nová maturita – www.novamaturita.cz 

http://www.novamaturita.cz/
http://www.novamaturita.cz/
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Po vyzkoušení možností online testů a „online kanceláří“ (viz kpt. 3.5 Cloudové 

služby) jsem pro tvorbu testů zvolila prostředí od Googlu Apps. Pro rozcestník, z kterého 

jednotlivé testy odkazuji, jsem vybrala službu Google Sites a na stránce 

https://goo.gl/MLDvPk – https://sites.google.com/site/maturitnimatematika/ sdružuji 

předělané testy. Snahou bude rozšířit povědomí o těchto stránkách mezi maturanty pomocí 

internetových stránek zabývajících se touto tematikou, různých fór a skupin zejména na 

Facebooku. 

Odkazované stránky mají dvě podstránky, na kterých jsou odkazy přímo na vlastní 

testy. První je s ilustračními i ostrými maturitními testy, druhá odkazuje na tematicky 

seskupené příklady z publikace Soubor vzorových úloh Matematika, která je také ke 

stažení na oficiálních stránkách maturity novamaturita.cz. 

 

Obrázek 4 Screen „rozcestníku“ pro maturitní testy. 

https://goo.gl/MLDvPk
https://sites.google.com/site/maturitnimatematika/
http://www.novamaturita.cz/
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Obrázek 5 Screen maturitního testu. 

4.2 Tvorba testů 

Základem pro vytvoření testu je formulář, který slouží ke strukturovanému sběru údajů. 

Můžeme se ale na ně podívat i z jiného pohledu využití – podle získaných dat nám mohou 

dát webové formuláře zpětnou vazbu, nebo informaci jak postupovat dále, nebo tazatele 

poslat na další otázku podle jeho odpovědi. Tyto postupy můžeme využít právě 

v interaktivním formuláři, čímž vytvoříme nejen anketu či dotazník pro sběr dat, ale např. 

evaluační nástroj, který dokáže vyhodnocovat míru správných odpovědí nebo určovat další 

postup směřující např. k efektivnímu opakování a tedy lepším výsledkům vzdělávání. 

Kreativní využití formulářů může patřit mezi nástroje, kterými učitel žákům výuku zpestří 

a obohatí. 

Google Formuláře nabízí, jak již bylo řečeno, devět typů otázek. Krátké otevřené 

otázky slouží k žákově tvořené odpovědi – překladu slovíček, zapsání výsledku 

matematického příkladu, zodpovězení otázky (ideálně) jednoznačným pojmem, letopočtem 

apod. Uzavřené testové otázky se mnohem snadněji vyhodnocují a bývají základem 

každého testu. 

Různé typy otázek mohou sloužit i k „administraci“ kolem testu – např. jeho 

zaheslování nebo udělení přístupu žákům konkrétních tříd (vyberou si své jméno ze 

seznamu místo, aby ho zadávali) apod. 
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Jednotlivé typy otázek mají své specifické možnosti nastavení, které můžeme využít 

k eliminaci opisování či jiného způsobu podvádění nebo např. nastavení různého průchodu 

testem. 

4.2.1 Doplněk FormLimiter 

Při testování lze využít doplněk FormLimiter. Jak název doplňku napovídá, „hlídá“ 

mezní hodnoty. Doplněk Limiter lze nainstalovat pouze v aplikaci Formulářů a uzavírá 

formulář po konkrétním datu a čase, či po konkrétním počtu respondentů, nebo se uzavírá 

po zadání určené hodnoty v konkrétní buňce. 

FormLimiter pro omezení času je ideální nastavit v testech, které žáci píší pod 

dohledem pedagoga nebo pro datované omezení domácí přípravy. Uzavření formuláře po 

jeho zodpovězení určitým počtem respondentů garantuje nepřekročení maximální hranice 

počtu odpovídajících. Tento doplněk tedy využijeme např. při přihlašování či zapisování se 

na akci školy či semináře, kdy se formulářová položka (otázka) stane neaktivní po daném 

množství odpovědí. 

Při práci s časem důrazně doporučuji vyzkoušet správnost nastavení. Někdy se může 

stát, že časový posun, různé nastavení účtů, zařízení a časů na serverech neodpovídá 

předpokládanému času zamezení práce s formulářem. 

4.2.2 Doplněk formCreator 

K rychlejšímu vytvoření dotazníku můžeme použít doplněk formCreator. Jeho instalace 

probíhá bezproblémově jako instalace jakéhokoliv jiného doplňku (viz kpt. 3.5.2.2 

Doplňky souborů Google Disku). 

Práce s ním probíhá v několika krocích. Po otevření Google tabulky a instalaci 

doplňku, doplněk spustíme (Doplňky → formCreator → Create Form). Sešit si připravíme 

pro zapisování otázek Tlačítkem Setup Sheet v okně doplňku. Sešit se připraví pro 

zadávání otázek. 

V sešitě se vytvořil nový list Questions s připravenými sloupci pro formulář. První dva 

sloupce necháváme prázdné. Ve třetím volíme typ otázky, v dalším ji pokládáme. 

Následující sloupec slouží pro upřesnění (doplnění) otázky – popisu. Další sloupec je pro 

obrázek – vkládáme do něj jeho URL adresu. v předposledním připraveném sloupci 
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nastavujeme, zda je či není otázka povinná a do dalších sloupců zadáváme možnosti 

odpovědí uzavřených otázek. 

Typy otázek: 

● text – otevřená otázka pro krátkou odpověď 

● image – do sloupce (ImageURL…) vkládáme URL adresu obrázku ve tvaru 

=Image(„URLadresa“) 

 

Obrázek 6  Vkládání obrázku. 

● checkbox – uzavřená odpověď s více možnostmi řešení 

● multiple_choice – uzavřená odpověď s jednou možnou odpovědí 

● grid – tabulka, do první řádky přijdou položky z prvního sloupce, do druhé řádky 

položky z prvního řádku 

 

Obrázek 7 Pohled na tabulku k vytvoření Hodnotícího pole z pohledu tvůrce. 

 

Obrázek 8 Vzhled tabulky Hodnotící pole z uživatelského pohledu. 

● list – uzavřená odpověď v rozbalovací nabídce 

V uzavřených úlohách se možnosti jejich odpovědí uvádí do buněk v řádce dané 

otázky, počínaje sloupcem Begin Choices…  

Máme-li seznam odpovědí v textovém dokumentu (co varianta, to odstavec), stačí 

vložit do tabulky daný seznam odpovědí. Ten znovu zkopírovat a přes pravé tlačítko Vložit 

jinak → Vložit transponovaně vložit odpovědi do řádky (viz obrázek Obrázek 9). 
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Obrázek 9 Vložení transponovaných varianty odpovědí. 

● paragraph_text – rozsáhlá otevřená odpověď v odstavci 

● page_break – nová sekce formuláře (nová stránka) s názvem, který je ve sloupci 

Question Title 

● section_header – nová část formuláře 

● rozdíl mezi duration, date a time je patrný z následujícího obrázku 

 

Obrázek 10 Rozdíl mezi časovými údaji. 

● scale – hodnotící škála 

Nakonec formulář v okně doplňku pojmenujeme a vytvoříme ho tlačítkem Create 

Form.  
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Při úspěšném vytvoření se ukáže okno, z kterého se můžeme přesunout do prostředí 

editace formuláře nebo přímo na něj17. v nejvyšším adresáři G-Disku se vytvoří formulář 

pojmenovaný tak, jak jsme ho v okně doplňku pojmenovali.  

Konkrétní použití doplňku formCreator probíhá následovně. 

1. Nejdřív si v textovém editoru připravím otázky. Pokud jsou uzavřeného typu, tak 

i možnosti odpovědí. Co položka (ať už otázka, nebo varianta odpovědi, to nový 

odstavec). 

2. V Google Tabulkách si připravím pomocí doplňku prostředí pro psaní otázek. 

3. Zkopíruji otázky do sloupce Question Title a do sloupce Begin Choices nakopíruji 

varianty odpovědí. Varianty si nejprve normálně vložím (Ctrl V) kamkoliv do 

tabulky dokumentu, poté je znovu kopíruji a přes pravé tlačítko myši → Vložit 

jinak → Vložit transponovaně je vložím do řádku za sebou. 

4. Ve sloupci Question Type nastavuji typ otázky. Jednotlivé typy jsem popsala výše. 

5. V okně doplňku pojmenuji vytvářený formulář a vytvořím ho tlačítkem Create 

Form.  

4.2.3 Test pro žáky konkrétních tříd 

Tvorbu testu si urychlím a hlavně zpřehledním již zmíněný doplňkem formCreator. Test 

budu tvořit pro konkrétní žáky různých (paralelních) tříd. Žáka nechám vybrat jeho jméno 

z rozbalovací nabídky, nebudu ho po něm chtít vyplňovat do otevřené odpovědi. Do té po 

něm můžu chtít vyplnit emailovou adresu pro případnou kontrolu a možnost odeslání 

zpětné vazby. 

Test tvořím pro dvě paralelní třídy – III. B a III. VM. Seznamy žáků mám v externím 

tabulkovém editoru vyexportovaném ze školního IS, otázky si pohodlně připravím 

v textovém editoru. 

K výběru seznamu dané třídy využiji větvení formuláře. Schéma průchodu testem je 

zobrazeno na Obrázek 11.  

                                                 

17 Na jaře 2016 se editace i formulář stále otvírá ve „starém“ prostředí G-Formulářů. 
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Obrázek 11 Schéma průchodu větveným testem za účelem autentizace žáků. 

Tvorbu testu si ulehčím pomocí doplňku formCreator následovně – v Google 

Tabulkách si pomocí doplňku formCreator připravím tabulku pro otázky do formuláře. Tu 

vyplním následujícími řádky: druhý řádek tabulky slouží k výběru třídy. Podle vybrané 

třídy se tlačítkem Další přejde na stránku s adekvátním seznamem žáků (řádek 3-5 nebo 6-

8) a v tomto případě zadáním jeho emailové adresy. Z té se pokračuje na test (devátý řádek 

tabulky), který je pro všechny třídy stejný. Ve výběru tříd by mohly být více třídy.  

 

Obrázek 12 Zadání otázek testu přes doplněk formCreator. 

Po úspěšném vytvoření formuláře je nutné ho doladit. Přepnu se tedy možností Edit 

Form na vlastní tvorbu formuláře. 

U otázky, která je typu Rozbalovací nabídka, nastavím (Obrázek 13) přechod na 

konkrétní část formuláře dle zadané odpovědi (Obrázek 14a Obrázek 15). 
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Obrázek 13 Výběr následující otázky – 1. krok. 

 

Obrázek 14 Výběr následující otázky – 2. krok. 

 

Obrázek 15 Výběr následující otázky – 3. krok. 

Tento postup použiji u první otázky, kde se vybírá třída. v sekcích všech tříd musím 

vybrat pokračování na sekci testu (Obrázek 16). 

 

Obrázek 16 Výběr následující otázky – pokračuj na další sekci. 

4.2.4 Vytvoření hesla k testu 

K eliminaci podvodného jednání při testování můžeme žákům test zaheslovat. Tuto situaci 

využijeme zejména ve chvíli, kdy chceme, aby test vyplňovali pouze přítomní žáci ve třídě. 
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Heslo k testu změníme okamžitě poté, co již všichni žáci mají heslo zadané a vyplňují 

vlastní test. Tím zkracujeme dobu, kdy by žáci mohli sdělit heslo další osobě a ta ho poté 

vyplnila „z venčí.“ 

Test bude mít „vstupní“ stránku pro zadání hesla – stručná odpověď s ověřením dat; 

následující sekce bude obsahovat už vlastní test. 

1. Vytvořím otázku Stručné odpovědi. 

2. V možnostech otázky zvolím Nastavení dat (Obrázek 17 – 1.)  

3. Heslem může být textový řetězec, číslo, prakticky cokoliv. 

4. Vyberu typ odpovědi a nastavím jeho „hodnotu“ (Obrázek 17 – 2., 3., a 4.). 

Nejčastěji nastavuji data na Text, který obsahuje konkrétní slovo (Obrázek 17 – 4.). 

Chybovou hláškou (Vlastního chybového hlášení – Obrázek 17 – 5.) upozorním 

žáka na chybné heslo, což mu znemožní test zobrazit.  

 

Obrázek 17 Heslo k formuláři. 

4.2.5 Nápověda k otázce 

Za účely procvičování nebo opakování můžu nastavit omezení u odpovědí, které žákovi 

napoví alespoň počet řešení nebo zamezí jejich vícenásobnému přiřazení apod. U všech 

typů odpovědí nastavuji tyto „nápovědy“ v možnostech konkrétní otázky. 
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V uzavřené otázce více odpovědí můžu vytvořit „nápovědu“ nastavením počtu řešení 

zatržených možností. v ověření dat vyberu, zda má být zaškrtnut minimální, maximální 

nebo konkrétní počet možností. Doplňuji i chybovou hlášku, která se objeví při špatném 

počtu vybraných variant. 

 

Obrázek 18 Nápověda u otázky. 

 

Obrázek 19 Chybová hláška. 

4.2.6 Větvení testů 

Pro větvení dotazníku použiji otázky typu Rozbalovací nabídka. Jak již bylo ukázáno, jde 

tato možnost použít i k „organizační části“ testu – např. výběrem třídy přejdu na stránku 

s rozbalovacím seznamem žáků.  
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Tímto stylem vytvořím test s rozhodovacími částmi – dle vybrané odpovědi se žákovi 

zobrazí další stránku s adekvátními instrukcemi či otázkami. Formuláře můžou nahradit 

jednoduchý výukový program, který po vzoru Skinerrova programového učení nedovolí 

žákovi pokračovat v testu, dokud správně nezvládne každý dílčí krok (v tomto případě 

zodpovědět testovou úlohu). 

Základem formuláře jsou sekce, které obsahují uzavřené otázky, které posouvají 

tazatele k dalšímu kroku, nebo ho, přes chybovou hlášku, vrací na tutéž otázku.  

 

Obrázek 20 Příklad průchodu situačním testem. 

Příkladem takového testu může být test realizovaný v rámci testování PISA, o kterém 

jsem psala v kpt. 3.4.3 Vybrané testovací systémy. 

Pro příklad sběru dat při situačním testování jsem využila obsah interaktivní hry 

Zachraň život z webu České televize18 . Jednu z částí jsem předělala do formulářů, abych 

na něm ukázala možnost tvorby situačních testů. Situační test Zachraň život je k dispozici 

na https://goo.gl/QCrZDn. 

1. Vytvořím „rozcestník“ pro výběr typu modelové situace – sekce má jednu otázku 

Rozbalovací nabídky, která obsahuje položky vytvořených modelových situací. 

Každá z nich vede na danou sekci (v ukázkovém příkladu je vytvořena pouze 

autonehoda).  

Přechod na otázku jsem nastavila v rozšířených možnostech otázky výběrem Přejít 

na sekci podle odpovědi. 

                                                 

18 Interaktivní hra je na adrese www.ceskatelevize.cz/sanitka2hra; její prostředí pro řešení modelových 

situací je velmi dobře a zajímavě zpracováno. 

https://goo.gl/QCrZDn
http://www.ceskatelevize.cz/sanitka2hra
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2. Každou sekci zahajuji popsáním situace – k tomu využívám popis sekce. 

3. V sekci pokládám uzavřenou otázku typu Rozbalovací nabídka, na kterou je možno 

odpovědět výběrem většinou ze tří možností – jen jedna z nich bude správná a ta 

vede na další (pokračující) sekci. Ostatní míří na sekce, které popíší chybu a vrátí 

testovaného zpět na původní otázku. 

 

Obrázek 21 Nastavení otázky k přechodu na jednotlivé sekce. 

Dvě z nabízených odpovědí jsou „slepé“ – vedou na sekci, která žáka seznámí 

s chybou a vrací ho na otázku, ze které přišel (tlačítkem Další i Zpět).  

 

Obrázek 22 Nastavení špatného výběru odpovědi. 
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Ve formuláři vypadá tato sekce následovně.  

 

Obrázek 23 Chybová hláška z uživatelského pohledu. 

V posledním kroku situační úlohy shrnu správný postup řešení úlohy.  

Aby si žáci nemohli sdělit, kolikátá odpověď je správnou variantou, můžu náhodně 

míchat pořadí variant u typu otázek Více odpovědí, Jedné odpovědi a Rozbalovací 

nabídky. To nastavím v rozšířených možnostech otázky (Náhodně změnit pořadí 

možností). 

 

Obrázek 24 Nastavení náhodného pořadí odpovědí. 

Dalším typem úloh můžou být úlohy přiřazovací. K tomu využiji mřížku s více 

možnostmi. Vyžadováním odpovědi na každé řádce zajistím, aby žák žádnou úlohu 

nevynechal. V rozšířených možnostech zatrhnu Omezit na jednu odpověď v každém sloupci 

a mám vytvořenou přiřazovací úlohu. 

Tento typ otázek využiji také pro řadící úlohy. Stejným způsobem jako v předchozím 

případě, zabezpečím, aby žák nemohl konkrétní pořadí vybrat vícekrát. 

V příkladu má žák „spojit“ (přiřadit) dvě zadané strany pravoúhlého trojúhelníku 

k délce třetí strany. K instrukcím k vyplnění úlohy jsem využila popisu úlohy. 
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Obrázek 25 Pohled autora na přiřazovací úlohu. 

 

Obrázek 26 Chybová hláška v přiřazovací odpovědi při výběru neadekvátních možností. 

Řadící úlohu využiji např. v dějepise. Žáci mají seřadit historické události 

chronologicky, jak šly za sebou. 

Typ otázky odstavec používám pro zapsání odpovědi u slovních úloh. Omezením na 

určitou délku (počet znaků) šetřím svůj čas a učím žáky stručně a jasně se vyjadřovat tak, 

aby postihli podstatu věci. U této odpovědi lze nastavit minimální nebo maximální délku 

počtu znaků v odstavci. 
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Obrázek 27 Nastavení omezení textu. 

 

Obrázek 28 Chybová hláška. 

4.2.7 Vyhodnocování testů 

Vyhodnocování sesbíraných dat lze provádět několika způsoby – záleží na účelu jejich 

sběru, formě dat (respektive způsobu položení otázky) a rozsahu zpětné vazby, kterou chci 

respondentovi poskytnout. 

4.2.7.1 Ruční hodnocení 

Vyhodnocení testů je možné provádět „ručně“ – žák odpoví na otázky, a já, coby učitel, je 

ohodnotím a udělím známku. Rozdíl od papírových testů je jen v tom, že nepoužiji papír, 

jen spotřebuji více elektrické energie. Nejlépe se jednotlivé testy kontrolují v přehledu 

jednotlivých odpovědí. Na ten se dostanu na formulářích přes Odpovědi, vyberu si 

Individuální a listováním šipkami můžu testy procházet a do svých hodnotících záznamů 

známkovat. 
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Obrázek 29 Prostředí ručního hodnocení testu. 

Uzavřené otázky se zobrazují v přehledných grafech. Uzavřené otázky typu Jedna 

odpověď ve výsečových grafech, pruhové grafy zobrazují typ Více odpovědí, sloupcové 

zobrazují typ odpovědi Mřížka, Text je zobrazen seznamem zaslaných odpovědí. 
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Obrázek 30 Grafické výstupy sebraných dat. 

4.2.7.2 Automatické hodnocení doplňkem Flubaroo 

U automaticky a poloautomaticky vyhodnocovaných testů je hodnocení obtížnější, 

zejména v případě, že jejich součástí jsou i otevřené otázky. Ty je ideální pokládat tak, aby 

nebylo možných příliš mnoho správných odpovědí. 

Příkladem poloautomaticky vyhodnocovaného testu je test na téma vyhledávání 

informací na internetu na stránce http://goo.gl/forms/XHEQZpQyZ2KQgjem2. Po 

ohodnocení otázek, které vyžadují posouzení učitele, Flubaroo vypočítá úspěšnost testu. 

Příkladem automatického hodnocení jsou již zmiňované úlohy z maturitních testů (viz 

kpt. 4.1 Cíle praktické části práce). 

http://goo.gl/forms/XHEQZpQyZ2KQgjem2
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Pro poloautomatické a automatické vyhodnocení testů, které mi šetří čas při 

opravování testů, používám doplněk Flubaroo. Tento bezplatný doplněk je pro Google 

Tabulky a umožňuje:  

● vyhodnocovat odpovědi porovnáním se vzorovou odpovědí;  

● sdílet s respondenty hodnocení otázek, včetně jejich správné odpovědi;  

● zvýraznit odpověď, jejíž úspěšnost klesla pod stanovenou mez. 

Omezením doplňku Flubaroo je počet odeslaných emailů s výsledky. v individuálním 

účtu to je 100 emailů za den, pro EDU a Business účty to je 1500 emailů denně. [34] 

Když je tazatel přihlášen v prohlížeči svým uživatelským jménem do Google Apps, 

mohou být jeho odpovědi rovnou autentizovány – toho docílím zaškrtnutím možnosti 

Automaticky zaznamenat respondentovo uživatelské jméno v doméně v nastavení formuláře 

(viz Příloha 2.4). v opačném případě je nutné požadovat po respondentovi platnou 

emailovou adresu, která slouží k identifikaci odpovědi a zároveň na ni může být odeslána 

zpětná vazba (respektive výsledky). 

Práce s doplňkem probíhá v pěti základních krocích: 

1. Vytvořím formulář na „sběr“ odpovědí testových otázek.  

2. Alespoň dvakrát formulář vyplním, z toho alespoň jednou správně – ušetřím si tím 

práci při vypisování správného řádku, který budu v jednom z dalších kroků 

označovat jako vzorový, s kterým se mají odpovědi porovnávat. 

3. Odpovědi zapíši do Google Tabulky (viz Obrázek 3 – 3.). 

4. V Tabulkách povolím doplněk Flubaroo (Doplňky → Flubaroo → Enable 

Flubaroo in this sheet). 

5. Nyní již zbývá jen nastavit hodnocení pomocí Flubaroo, jehož vlastní podrobný 

popis je uveden dále. 

Vlastní nastavení Flubaroo dělám přes Doplňky → Flubaroo → Vyhodnotit.  

1. Nastavím typ hodnocení každé otázky. Na výběr mám z běžně bodovaných úloh 

(Normální Třídění), identifikace studenta, nehodnocené otázky (Přeskočit) nebo 

ručně vyhodnocované otázky (Grade po Ruce). Pokud jsem v Rozšířených 

možnostech povolila tzv. bonusové kredity (Obrázek 33 Flubaroo – rozšířené 

možnosti nastaveníObrázek 33 – 2.), nastavuji tady zatržením Extra credit 

bonusové body – správně zodpovězená otázka získá dvojnásobný počet bodů; 

úspěšnost testu může být tedy i vyšší než 100 %. 

2. Vyberu vzorovou odpověď. 
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3. V dokumentu se vytvoří list (Grades) s odpověďmi jednotlivců; u jednotlivých 

otázek vidím jejich úspěšnost, zvýrazněny jsou ty otázky, které dané hranice 

úspěšnosti nedosáhly, červeně jsou zvýrazněny ty testy, které této hranice také 

nedosáhly. 

V prvním kroku stačí pro většinu objektivních úloh nechat nastavené Normální třídění 

– úloha je bodována počtem bodů nastavených hned v prostředním sloupci (možno nastavit 

1-10 bodů, umožňuje přiřadit pouze celé body) – viz Obrázek 31 

Uživatel, který není přihlášen pod svým účtem v Google Apps, musí vyplnit 

identifikační pole – nejčastěji email, který posléze poslouží k odeslání výsledků. Aby 

„dotazník věděl,“ co je identifikačním polem, musím ho určit – označit položku jako 

Identifikace studenta. 

Položku, kterou nechci, aby systém hodnotil, nastavím jako Přeskočit. 

Pro ruční vyhodnocování zvolím položku Grade po ruce. Testu, který obsahuje alespoň 

jednu tuto položku, není možné nastavit Povolit automatické vyhodnocování – test tedy 

nelze vyhodnocovat automaticky. Pokračuji tlačítkem Continue. 

 

Obrázek 31 Flubaroo – nastavení typu otázek a jejich bodové ohodnocení. 

V dalším kroku vybírám vzorovou odpověď, s kterou se budou přijaté odpovědi 

porovnávat a podle které bude test hodnocen. Opět pokračuji tlačítkem Continue. 

V posledním kroku je vytvořen list s vyhodnocením (Grades), na kterém je vidět 

hodnocení jednotlivých otázek, jejich úspěšnost a úspěšnost odpovídajícího. 
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Automatické vyhodnocování dat se nastavuje přes Doplňky → Flubaroo → Sdílení 

stupně. 

Pro možnost nastavení odesílání výsledků na mail slouží položka Sdílení stupně 

(v angličtině Share Grades). 

V první položce volím, která otázka obsahuje emailovou adresu (Obrázek 32 – 1.), 

v metodě sdílení výsledků (Obrázek 32 – 2.) nastavuji způsob doručení výsledků – zda 

přijdou jen emailem, nebo budou sdíleny pouze přes G-disk nebo budou použity obě 

zmiňované předchozí varianty. Do výsledků, které poskytuji respondentovi, můžu zahrnout 

otázky s vyhodnocením (Obrázek 32 – 3.) nebo navíc přidat i správné výsledky (Obrázek 

32 – 4.).  

Do výsledků testů, které jsou určeny k procvičování látky, nedoporučuji vkládat 

správné odpovědi, hodnocení (zda byla otázka odpovězena správně či špatně) by mělo být 

pro žáky dostatečnou zpětnovazební informací. Ta jim poskytuje dostatek prostoru 

k opravení chyb. Naopak vložit do zpětnovazební informace i otázku považuji za důležité, 

protože se tím zpětná vazba zpřehledňuje a nedemotivuje žáka tím, že by si znění otázky 

musel sám dohledávat. 

Do zprávy, která přijde na email, můžeme přidat i vlastní sdělení (Obrázek 32 – 5.). 

Volbu potvrdíme tlačítkem Pokračovat. 

Nastavení možností informování o výsledcích nastavuji i při zapnutí automatického 

vyhodnocení formuláře. 

 

Obrázek 32 Flubaroo – možnosti sdílení výsledků. 
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V rozšířených možnostech testování (Doplňky → Flubaroo → Více → Rozšířené 

možnosti) nastavujeme již zmiňovanou hranici úspěšného absolvování testu Obrázek 33 – 

1.); minimální hodnota je 50 %. Hranice lze vybírat po 5 % od 50 do 95 %.  

Použití speciálních bodů (Extra credit) umožňuje zatržení volby 2 na Obrázek 33. Po 

zvolení použití extra bodů je třeba otevřít hodnocení (Doplňky → Flubaroo → Znovu 

vyhodnotit) a úlohám, které mají být hodnoceny extra body, tuto možnost zaškrtnutím 

přiřadit. Jak bylo zmíněno výše, správnou odpovědí na takto označenou otázku získává 

respondent dvojnásobek bodů. 

Zpětnovazební emaily jsou respondentům odesílány z „noname-adresy“ noreply@... 

Pokud chceme, aby mohli respondenti odpovídat přímo na e-mail vlastníka formuláře, 

zaškrtneme poslední možnost v okně rozšířených možností – Umožnit studentům 

odpovědět na můj e-mail (Obrázek 33 – 3.). 

 

Obrázek 33 Flubaroo – rozšířené možnosti nastavení 

Volbou Povolit automatické vyhodnocování uděláme z formuláře automaticky 

vyhodnocovaný test. Před vlastním zapnutím vyhodnocení máme možnost znovu upravit 

hodnocení otázek (Obrázek 33), výběr vzorové odpovědi a způsob sdílení výsledků 

(Obrázek 32). 

Flubaroo okamžitě po odeslání formuláře vyhodnotí odpovědi a poskytne nastaveným 

způsobem (na email nebo dokument na G-Disk) zpětnou vazbu (Obrázek 34). 
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Z odpovědi je patrné, kolik bodů bylo za úlohu přiřazeno a zda respondentova odpověď 

byla správná či ne. v záhlaví zprávy je nejdůležitější údaj o celkové procentuální 

úspěšnosti testu. 

 

Obrázek 34  Flubaroo – emailem doručená zpětná vazba pro žáka. 

Shromážděné odpovědi se zapisují na list Student Subbmisions, na kterém jsou 

i „porovnávací“ odpovědi. Obrázek 35 znázorňuje pohled na list Grade, který test 

vyhodnocuje. Dle výsledků porovnávání odpovědi se správným řešením připisuje 

k jednotlivým otázkám body; v tabulce zobrazí celkový počet bodů a procentuální 

úspěšnost. Zaznamená, zda odpovědi byly poslány, případně kolikrát. 

Automaticky jsou v tabulce výsledků vyznačeny odpovědi s úspěšností nižší než 

nastavená hranice.  

 

Obrázek 35 Flubaroo v Tabulkách – pohled na list s hodnocením. 

Pro vyhodnocování stručných odpovědí je Flubaroo defoltně case sensitive – nezáleží 

tedy na velikosti písmen v odpovědích. K jeho variabilnějšímu vyhodnocení odpovědí lze 

použít syntaxe speciálních znaků, které rozšiřují možnosti správných odpovědí otevřených 

otázek. Speciální znaky nelze kombinovat.  
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Speciální znaky pro rozšíření možností odpovědí: 

● %or – rozšiřuje varianty správných odpovědí (např. český groš %or groš %or groš 

český – všechny zmíněné varianty budou považovány za správné); 

● %to – považuje za správnou odpověď každé číslo, které je v zadaném uzavřeném 

intervalu (např. 60 %to 65 vyhodnotí jako správné hodnoty od 60 do 65 včetně); 

● %cb – umožňuje u více variant zaškrtávacích polí dát část bodového zisku; pokud 

je vybraná špatná varianta, ubírá část bodového zisku ze získaných bodů, záporné 

body ale získat nelze (skončí to max. na zisku 0 bodů); 

● %cs nastavuje odpověď non case sensitive, v odpovědi tedy bude záležet na 

velkých a malých písmenech; příklad otázky: „Jak se jednoslovně označuje 

současné sídlo českých prezidentů?“ Vzorová odpověď bude: %cs Hrad; případnou 

odpověď hrad by vyhodnotil jako chybu.  

Pro vyhodnocení otevřených otázek si vezmu příklad z matematiky – počítání 

s mnohočleny. Formulář je složen z pole Text pro získání emailové adresy, na kterou bude 

odesláno hodnocení, Název a popis, který mi uvozuje cvičení, a do jeho popisu vkládám 

instrukce k vyplňování testu. Pro eliminaci počtu možných správných odpovědí vyžaduji 

psaní výsledků bez mezer. Pokud by žák napsal do textového pole mezery (např. kolem 

znamének apod.), bude otázka vyhodnocena jako nesprávně zodpovězena – nedodržel 

pokyny k jejímu vyplňování. Vlastní testové otázky jsou pole Text. Nyní vytvořím 

formulář. 

Nastavení automatického hodnocení provedu takto: 

1. Po získání alespoň dvou odpovědí (z nichž alespoň jedna bude správná) se ve 

Formulářích přepnu na Odpovědi a ty si zobrazím v tabulce (viz Obrázek 3 – 1. 

a 3.). Vytvořím si tabulku pro sběr odpovědí tohoto testu. 

2. V řádku, který budu označovat za vzorové odpovědi, musím odpovědi upravit tak, 

aby systém vyhodnocoval různá správná řešení jako správná. To udělám pomocí 

operandů vyjmenovaných výše (%or atd.). Původní zápis -5x+13 upravím na  

-5x+13 %or +13-5x %or 13-5x %or –x5+13 %or +13-x5 %or 13-x5. Tímto stylem 

ošetřím všechny krátké tvořené odpovědi.  
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3. Povolím doplněk Flubaroo (Doplňky → Flubaroo → Enable Flubaroo in this 

Sheet). 

4. Nastavím vyhodnocování Flubaroo-em: Flubaroo → Vyhodnotit. Jak již bylo výše 

popsáno, v prvním kroku nastavuji identifikaci žáka (pro jeho identifikaci použiji 

email) a jednotlivým otázkám přiděluji maximální množství bodů, případně je 

nastavím jako bonusové (Extra Credit).  

5. V dalším kroku vybírám řádek se správnými odpověďmi. 

6. Plně automatizované vyhodnocování testu nastavím v Doplňky → Flubaroo → 

Více → Povolit automatické vyhodnocování. Znovu projdu krok po kroku nastavení 

vyhodnocování testu, vyberu způsob sdílení výsledků – používám poslání výsledků 

na emailovou adresu, kterou žák zadává na každém formuláři; výsledky do 

vyhodnocení většinou nezahrnuji – snažím se předejít riziku jejich sdílení pro ty, 

kteří test ještě neodeslali, nebo testy slouží k opakování a procvičování, není tedy 

chtěné, aby byly výsledky žákům sdělovány po prvním průchodu testem. 

Otevřené otázky typu text se hodí např. na překlad slovíček v cizích jazycích. Tam 

tolik variant správných řešení, na rozdíl od mnohočlenů, většinou nebude. 

Tím je automaticky vyhodnocovaný test vytvořen. Výsledky jednotlivých žáků můžu 

prohlížet jednotlivě, stejně jako v předchozím případě neautomatizovaného hodnocení 

testu, nebo ve vytvořené tabulce, která rovnou posílá i hodnocení. 

Výhodu tabulky vytvořené Flubaroo spatřuji v tom, že hlídá úspěšnost jednotlivých 

úloh a upozorní na pokles úspěšnosti otázky pod zadanou mez.  

4.2.8 Omezení tvorby testů v Google Formulářích 

Při hledání vhodného systému pro tvorbu maturitních testů z matematiky jsem narážela 

na omezení jednotlivých systémů. V každém sytému nešlo něco tak, jak bych považovala 

za ideální nastavení a Google Formuláře nebyly výjimkou. Problémy, s kterými jsem se 

u nich setkala, jsem řešila následujícími kompromisy: 

● Obrázky nelze vkládat přímo do otázek.  

Multimediální soubory lze v Google Formulářích vkládat jako samostatné položky, 

stejně jako jakýkoliv typ otázky. Řada testů je však bez obrázků v úlohách nečitelných, či 

hůř srozumitelných. Řešení tohoto nedostatku jsem vyřešila vložením obrázku před text 

úlohy.  
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● Duplikování zadání úloh. 

Vkládáním obrázku se zadáním úlohy před vlastní otázku, se zadání duplikuje. Tím se 

pro někoho může znepřehledňovat zadání a prodlužuje se délka stránky s testem. 

Vložením obrázku se zadáním úlohy se v testu duplikují texty úloh a troufám si tvrdit, 

že se tím test může stát méně přehledný. Navíc to prodlužuje délku stránky, což může 

některé žáky demotivovat v jeho vyplnění. Vzhledem k tomu, že testy jsou přebírané 

z oficiálních didaktických testů, délku stránky jsem neřešila – každý soudný maturant tuší, 

že nejde o délku stránky, ale o tom, co je na ní; a pokud pro něho bude úloha lépe čitelné, 

tím snadněji se mu to bude počítat.  

Stále však existovaly varianty, jak text úloh na stránce nechat lépe čitelný (tedy vložit 

ho tam pouze obrázkem) a neduplikovat při tom zadání tím, že by se text zadával. Důvod 

nezvolení této varianty je patrný z Obrázek 34 – ve zpětné vazbě posílané na email se 

objevuje text příkladu i odpovědi. Ve chvíli, kdy nebyly k žákovským odpovědím otázky, 

byla zpětná vazba velmi nepřehledná a na první pohled nebylo patrné, na jakou otázku se 

vlastně odpovídalo. Tato varianta mi proto přišla horší, než již zmiňovaný problém 

s délkou stránky a nepřehledností dublováním zadání. Proto se v testu (některá) zadání 

opakují. 

● Test není zobrazován po úlohách, ale celý najednou. 

Google formuláře umí zobrazovat otázky postupně po jedné nebo více otázkách na 

stránce. Proč je tak nezobrazuji v testu? Kromě toho, že by se tím vyřešil výše diskutovaný 

problém s délkou stránky testu, přispělo by to i k jeho přehlednosti (vycházím ze 

zkušenosti např. s testy v systému Moodle nebo zmiňovanými online testy autoškol).  

Kvůli objektivnosti a relevantnosti výsledného hodnocení je třeba ošetřit, aby žáci 

odpovídali na stejné množství otázek v testu. To lze zajistit jedině tak, že všechny otázky 

nastavím jako povinné. Ve chvíli, kdy je otázka nastavena jako povinná, je nutné na ní 

odpovědět před přechodem na další stranu. To by znemožňovalo otázku přeskočit a jít 

k další otázce. Zobrazováním všech úloh na jedné stránce umožňuje žákovi úlohy počítat 

v libovolném pořadí a mít o nich celkový přehled.  

Ze zmíněných důvodů se mi varianta zobrazování celého testu na jedné stránce zdála 

vhodnější. 
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● Bodové hodnocení 

U každé úlohy uvádím bodové hodnocení v hranatých závorkách hned za textem úlohy. 

Je to pouze informace pro žáka, kolika body je příklad hodnocen. Vzhledem k prostředí 

webu (a systému) bylo nutné opustit přehledné zobrazování bodů zarovnávané doleva.  

V testech maturitních úloh se vyskytují některé podotázky hodnoceny půl bodem. Tuto 

možnost Flubaroo nenabízí. Vyřešila jsem to tedy tak, že za každou úlohu v testu je 

přidělován dvojnásobný počet bodů, než je v původních maturitních testech. Proto jsou 

testy hodnoceny vysokým počtem bodů. Pro úspěšnost testu je důležité procentuální 

vyjádření výsledku a na něm se dvojnásobkem bodů nic nezmění. 

Absenci možnosti hodnocení postupu a na něm závislé části bodů jsem neřešila – dle 

správnosti odpovědi přidělí systém maximální nebo nulový zisk bodů. Je to jeden 

z kompromisů, na který jsem přistoupila. Podobným stylem řeším i úlohy, jejichž odpovědí 

by mělo být zakreslení např. grafu funkce, řez tělesem apod. – tyto úlohy v testech zmiňuji, 

ale hodnoceny nejsou (nemají ani místo pro odpověď). 

4.2.9 Možnosti distribuce testů 

Test je potřeba žákům distribuovat. Jednou z možností je odkazem na URL adresu. Tu 

získám přes tlačítko Poslat. Pokud je učitel s žáky propojen sociální sítí (G+, Facebook 

nebo Twitter), může ji sdílet rovnou příslušným tlačítkem. Při práci s konkrétním testem 

nejčastěji URL adresu krátím a tuto zkrácenou verzi sděluji žákům. 

 

Obrázek 36 Distribuce testu odkazem 

Poslání formuláře emailem je také přímo zahrnuto v možnosti distribuce formuláře. 

Kromě typických mailových položek, jako je předmět, adresa a tělo emailu, nabízí 

možnost vložení formuláře do zprávy. Tuto možnost pro žáky nevyužívám, protože většina 

má email jinde než u gmailu a zobrazování formuláře v jiných prostředích by formulář 

nemusel být funkční, pokud by se v emailu vůbec zobrazil. Některé free-mailové schránky 

zobrazují místo formuláře odkaz na něj.  
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Obrázek 37 Distribuce testu emailem 

Formulář také nabízí kód html iframu pro vložení na webové stránky. V okně si 

nastavuji šířku a výšku, které se nastaví do kódu; i uživatel neznalý html tedy může vložit 

kód do redakčního systému svých webových stránek. 

 

Obrázek 38  Vložení formuláře do stránek 

4.2.10 Pravidla pro tvorbu maturitních testů z matematiky 

Převést maturitní testy do online testovací podoby mě napadalo v souvislosti s nabídkou 

firmy SCIO, která nabízí školám Maturitní trénink. Ten umožňuje žákům zejména 

maturitních ročníků vyzkoušet si test, který vychází z Katalogu požadavků k maturitní 

zkoušce.  

Hledala jsem systém, který by umožňoval alespoň přibližně předělat maturitní testy 

tak, aby poskytovaly zpětnou vazbu testovaným a jejich neomezeným opakováním jim 

zprostředkoval další formu přípravy k maturitě. 

Vzhledem k tomu, že státní maturity probíhají již šestým rokem, je testů již nemalý 

počet. Aby byly shromážděny na jednom místě, umístila jsem je na webové stránky 

vytvořené v rámci služby Google Weby – 
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https://sites.google.com/site/maturitnimatematika. Ta slouží jako rozcestník k jednotlivým 

testům řazených po maturitních období a tematicky po oblastech. Všechny takto 

přepracované testy jsou dostupné ze stránek www.novamaturita.cz. 

Je jasné, že testy nemohou plnohodnotně nahrazovat maturitní test – ne všechny úlohy 

se dají v tomto prostředí realizovat – např. zakreslení funkce nebo geometrická konstrukce 

nejsou v tomto prostředí realizovatelné. Nahrazení úlohou s obdobným obsahem, která je 

položena jenom jinou formou (např. uzavřenou úlohou – vyberte mezi možnostmi apod.) 

bych již změnila test od původního, proto tyto úlohy nejsou hodnoceny. 

Aby se žákům s testy co nejlépe pracovalo, je vhodné při jejich tvorbě dodržovat již 

použitý vzhled a styl zápisu otázek. Specifické je to třeba i díky tomu, že se často jedná 

o matematický text a Formuláře nedokáží formátovat text v položce. 

Proto se zde pokusím popsat základní metodická doporučení pro jejich přípravu, ke 

kterým jsem postupně při tvorbě dospěla a při dalších testech dodržovala. Pro další testy je 

určitě budu dodržovat také. Testy tím díky tomu vypadají po designové stránce jednotně 

a žák se nemusí u každého testu znovu orientovat, jak je zadávaný. 

● Zadání matematických úloh většinou řeším obrázkem – je to z důvodu lepší 

čitelnosti matematicky psaného (zvýrazňovaného) textu. Někdy je v zadání 

i obrázek nebo graf, potom je neoddiskutovatelné, že před vlastní otázkou musí být 

obrázek zadání úlohy. 

● Vlastní úlohy „ručně“ čísluji – tím, že předělávám hotové testy, nehrozí riziko 

pozdějšího doplňování testových otázek, které by s číslováním hnuly. Dělám to 

kvůli rychlejší orientaci v testu – např. kdyby si chtěl někdo najít správnou 

odpověď ve výsledcích nebo na stránkách s řešením postupu. 

● Varianty uzavřených úloh „ručně písmenkuji“ – stejně jako u minulého bodu, 

předělávám testy hotové, které slouží zejména k opakování a procvičování. Proto se 

pro rychlejší a snadnější orientaci např. ve výsledcích hodí označování stejnými 

písmeny. 

● Z výše zmíněných položek vyplývá, že testové úlohy v testu ani varianty 

uzavřených úloh náhodně nemíchám. 

● Všechny hodnocené úlohy musí být nastaveny jako povinné, aby byla zaručena 

neměnné 100% skóre bodů, které lze získat. 

● Výše uvedená podmínka neumožňuje testy stránkovat – celý test musí být jedné 

straně a to proto, aby mohl mít žák přehled o obtížnosti všech úloh najednou. 

https://sites.google.com/site/maturitnimatematika
http://www.novamaturita.cz/
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Stránkování s povinnými položkami by znemožňovalo přejít na další stránku, když 

by nebyla povinná položka vyplněna. 

● K vlastní položce formuláře text dopisuji, i v případě, že ho mám nad ní ve formě 

obrázku. Je to zejména kvůli snadnější a rychlejší orientaci v zpětnovazebných  

e-mailech, kde si žák rychleji vybaví danou úlohu, když vidí její zadání a ne jen její 

číslo.  

● Popis úlohy používám nejčastěji k připomenutí instrukcí, jak zapsat odpověď, aby 

ji systém mohl správně vyhodnotit (např. v otevřených úlohách Text určuji 

jednotky, v kterých má být výsledek zapsán, tzn. nemají tam být jednotky uvedeny; 

nebo připomínám, jak má být výsledek zapsán – bez mezer, čísla oddělena 

středníkem apod.). 

● V popisu každého maturitního testu mám instrukce jak test vyplňovat (aby byl 

správně vyhodnocen a žák si neubíral body za formální chyby, i na ty je však 

potřeba dávat si pozor u ostrého maturitního testu). Jejich součástí je výčet znaků, 

které můžou být v otevřených odpovědích použity (např. ^ pro zápis exponentu 

a další méně tradiční znaky, které by se mohly některým žákům hůř zadávat). 

● Jak bylo již řečeno, ne všechny úlohy se dají předělat do otázek formulářů – např. 

zakreslení funkce. Tyto úlohy v hodnocení přeskakuji, než abych úlohu předělávala 

na formálně jinou. 

● Vzhledem k udělování půl-bodů v původních originálních maturitních testech 

a tomu, že Flubaroo uděluje jen celé body, násobím původní hodnocení dvěma.  

● Otázky, u kterých se hodnotí i postup, mám hodnoceny stejně jako ostatní – 

udělal/neuděl, body jsou přiděleny v plné výši nebo vůbec.  

● Počet bodů, které žák za splnění otázky získá, zapisuji do hranatých závorek na 

konec otázky. Tato hodnota je již dvojnásobná, v porovnání s původními testy (viz 

bod předchozí). 

● Názvy testů mají stejnou předlohu – rok zveřejnění a termín (např. 2014 – ilustrační 

test, 2014 – jarní termín, 2014 – podzimní termín). 

● Formuláře nechávám ve starém vzhledu a to z několika důvodů: defoltně jsou 

nastaveny tak, že zobrazují cookies, což zjednodušuje opakované zadávání řešení 

testu – úlohy, o kterých žák ví, že je měl správně, se mu již nabízejí a nemusí se 

zdržovat jejich opětovným zadáváním (u některým delších mnohočlenů s několika 

závorkami a exponenty, to může být nekrátký čas). Jejich vzhled sice nepůsobí tak 
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elegantně a moderně jako nový vzhled formulářů, ale zároveň také ne tak 

„mohutně.“ Možná je však o to čitelnější, což může být otázkou polemiky.  

● Někdy se objeví i méně typické úlohy, které na první pohled patří do „kategorie 

nehodnocených.“ Příkladem může být úloha se zakreslením celých čísel z dané 

množiny na číselné ose. Vyřešila jsem to otázkou typu Více odpovědí, kdy žák 

zatrhává na obrázku popsané body číselné osy. Úlohu jsem doplnila o osu, která má 

číselně popsána jednotlivá celá čísla. Možná by bylo v tomto případě přehlednější, 

kdybych popis zvolila písmeny, nikoliv čísly. 

 

Obrázek 39 Ukázka netradičně řešeného zadání úlohy. 



Elektronická agenda a online služby se zaměřením na elektronické testování 

Bakalářská práce 72 

5 DISKUZE A ZÁVĚR 

5.1 Diskuze 

V rámci práce jsem zmapovala několik online systémů, které nabízejí již vytvořené testy 

volně dostupné na internetu. Testy mají podobné požadavky (např. dávají respondentovi 

určitým způsobem zpětnou vazbu) na testové otázky jako testy matematických maturitních 

úloh. Tato zkušenost mně dala základní rozhled o představě požadavků na systém, který 

jsem hledala pro intuitivní tvorbu testů přístupných žákům online a zdarma. 

Poté jsem porovnala online systémy pro tvorbu testů a cloudové nástroje sloužící ke 

sběru dat včetně možností jejich vyhodnocení. Systémové požadavky jako např. prakticky 

nekonečná opakovatelnost, přístup k testům zadarmo pro kohokoliv, kdo má připojení 

k internetu a poskytnutí zpětné vazby respondentovi, byly základními požadavky na 

hledaný systém. Zadávání testů do systému navíc nesmělo být složité; naopak by mělo být 

intuitivní. K tomu většině pedagogů pomůžou aplikace či služby v české jazyce. 

Jak jsem předpokládala, systémů pro sběr dat a jejich následnou interpretaci je mnoho. 

Systémů, které by uměly vyhodnotit odeslaná data a vracet zpět informaci o jejich 

správnosti, je podstatně méně. Málokterý navíc splňuje minimální kritéria výběru systému 

a proto je většina z nich pro vytváření autotestů nepoužitelná. 

Žádná vyzkoušená varianta nebyla pro tvorbu testů zcela ideální. Na rozdíl od 

hypotézy, že použitelných systémů bude více a já budu volit ten nejlepší, přišel mi nakonec 

použitelný jediný systém – Google Formuláře od Google, který jsem k vytvoření 

maturitních testů nakonec použila.  

I při použití tohoto systému jsem však musela přistoupit na určité kompromisy, které 

zachovají základní požadavky, ale od jiných požadavků usnadňujících práci s testy (ať už 

žákovi či učiteli) je upuštěno – úlohy nemohu např. míchat, pokud chci mít v testech 

obrázky se zadáním úloh (kvůli lepší čitelnosti zejména matematického textu). Varianty 

odpovědí uzavřených úloh se neoznačují písmeny; pokud chci mít tedy odpovědi pro lepší 

přehlednost a rychlejší dohledání jejich správnosti označeny písmeny (ke každé variantě 

tedy napíši písmeno), nemůžu nastavit jejich náhodné pořadí v otázce. Tyto nedostatky 

jsem vyhodnotila, v případě předělávání maturitních testů, jako nepodstatné. Didaktický 

test je jednou přesně daný a není tedy zapotřebí míchat otázky ani varianty odpovědí.  
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Zmíněné nedostatky by se u jiných zkoušených systémů vyskytovaly také. Navíc by 

k nim přibyly další (např. absence hodnocení krátké otevřené otázky apod.). Proto jsem 

Google Formuláře vyhodnotila jako nejvhodnější systém. 

Automaticky hodnocené testy společné části maturitní zkoušky z matematiky odkazuji 

ze stránky https://sites.google.com/site/maturitnimatematika. Poloautomaticky hodnocený 

test je na stránce http://goo.gl/forms/XHEQZpQyZ2KQgjem2. Přehled možností a použití 

cloudových služeb a jejich využití ve výuce zejména ve zpětnoavzebnému procesu se mi 

podařilo splnit. 

Maturitní testy sloužily již před jarním testovacím období maturitních zkoušek 2016 

k přípravě žáků. Ústně dodaná zpětná vazba od žáků od nás ve škole a kamarádů-

maturantů, kteří testy vyzkoušeli, mě velmi potěšila – žáci testy kvitovali jako skvělou 

pomůcku k přípravě na maturitu. Největším pozitivem bylo, že se s takovými testy 

s podobnou možností okamžité zpětné vazby a možnostmi jejich opakování jinde nesetkali. 

5.2 Závěr 

Přínos využívání cloudových služeb v učitelské agendě je neoddiskutovatelný. Podporuje 

žákovu spolupráci, která se dnes objevuje v klíčových kompetencích už v základním 

vzdělávání, může být tvůrcem podnětného prostředí pro žákovu iniciativu, umožňuje 

diferencovat rychlost a hloubku vzdělávacího obsahu různě znevýhodněným žákům. 

Cloudové služby jsou stále ve vývoji. Obdobně jako během psaní této práce došlo 

k řadě nejen dílčích změn u obou porovnávaných kancelářských služeb (např. překlad 

doplňku Flubaroo do „češtiny,“ nasazení nového designu formulářů, Microsoft dobíhá 

Google vlastními Formuláři a prostředím Classroom atd.). Je pravděpodobné, že další 

novinky a změny přijdou brzy. Oblasti vzdělávání obě firmy věnují poměrně slušnou 

pozornost, neboť mají tendenci získávat své zákazníky co nejdříve, tedy „vnucovat“ své 

produkty již do základního školství.  

Práci by šlo rozšířit o další možnosti práce se sebranými daty a nasazením Google 

Formulářů a Tabulek ve vzdělávání. Uvažovala bych o využití sofistikovaného systému 

doplňků a zkusila bych vytvořit ještě propracovanější testy s hlubší analýzou výsledků. 

Avšak variantu, jak sesbírat data a na jejich základě poměrně jednoduše zprostředkovat 

zpětnou vazbu, tato práce nabízí. 

https://sites.google.com/site/maturitnimatematika
http://goo.gl/forms/XHEQZpQyZ2KQgjem2
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Nyní nezbývá než popřát školám kreativní učitele s chutí používat nejen moderní 

techniku, ale přinášet do vzdělávání i nové myšlenky. Takové myšlenky, které rozpohybují 

technické prostředky a vnesou do výuky další nápady. 
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7 SEZNAM ZKRATEK 

BYOD  Bring Your Own Device – soukromé zařízení připojované do firemní sítě 

CERMAT  Organizační složka Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, příspěvková 

organizace MŠMT 

ČŠI Česká školní inspekce 

EDU Education – typ licence Google Apps 

FERPA Family Education Rights and Privacy Act – americký zákon ochraňující 

školské záznamy studentů 

G+ sociální síť Google Plus 

PISA  Programme for International Student Assesment – mezinárodní šetření 

v oblasti měření výsledků vzdělávání 

SAS SystemAgentSkoly 

SAS 70 typu II. 

SCIO firma zaměřená na školní i mimoškolní vzdělávání dětí 

 


