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Bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu nestandardizovaných didaktických testů. Tyto testy jsou
důležitým nástrojem pedagogů při hodnocení výuky a získání zpětné vazby na vyučování.

Teoretická část práce se zabývá členěním didaktických testů a charakterizováním jejich
vlastností. Popisuje postup tvorby didaktického testu, výběr vhodných úloh a ověřování testu.
V praktické části se práce věnuje vytvoření nestandardizovaných didaktických testů pro střední
průmyslové školy zaměřené na stavebnictví. Testy jsou ověřeny a na základě ověření upraveny
do finální podoby. Vytvořené testy jsou použitelné v praxi.
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ABSTRACT
This bachelor thesis focuses on creation of non-standardized didactic tests. These tests are
important tool for teachers to evaluate the education and get feedback to teaching.

Theoretical part of this thesis deals with partition of didactic tests and description of their
properties. It also describes process of creation of didactic tests, choosing of suitable test tasks
and verifying the test. Practical part of the thesis deals with creation of non-standardized
didactic tests for technical high schools focused on civil engineering. The tests are verified and
modified to final form, on the basis of the verification. Modified tests can be used in practice.
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DIDAKTICKÝ TEST pro 2. ročník

ZÁVĚR
V praktické části jsme vytvořili 2 nestandardizované didaktické testy, jeden na téma
Železobetonových stropů a jeden na téma Izolace staveb. Pro oba testy jsme vytvořili 2
ekvivalentní varianty, abychom omezili možnost opisování a abychom vyzkoušeli více úloh.
Testy jsme nechali ověřit v několika třídách 2. a 3. ročníku střední průmyslové školy. Výsledky
testů nebyly moc dobré. Jedním důvodem bylo několik chybně zadaných úloh, u kterých bylo
nejasné zadání, nebo úlohy nezkoušely potřebné znalosti. Test z železobetonových stropů byl
také časově náročný a přidělený čas nebyl dostačující. Ověřením testu jsme došli i k několika
dalším špatně sestaveným úlohám. Dalším důvodem horších výsledků testu byla neznalost
učiva a časový odstup mezi dokončením výkladu zkoušeného učiva a zadáním testu.

Testy jsme na základě ověřování úloh pozměnili a upravili do finální podoby. V této podobě by
testy mohly být používány v praxi. Nicméně u nich jistě dojde časem k dalším úpravám, které
budou vycházet z používání testů. Cílem bude, aby lépe vyhovovaly obsahu učiva a potřebám
pedagogů.

Vyučování je složitý proces, soubor mnoha činností, které se vzájemně doplňují a podporují.
Jednou z takových činností je hodnocení výuky. Je to činnost velmi důležitá, jelikož pedagogům
poskytuje zpětnou vazbu na jejich vyučování. Sděluje jim, jak žáci předávané informace
přijímají, jak je zpracovávají a jestli je dokáží využít. Z tohoto důvodu se práce zaměřuje právě
na nestandardizované didaktické testy jako nástroj hodnocení výuky.

Při tvorbě testu bychom měli zajistit, aby test měl následující vlastnosti:

• Validitu (platnost)

• Reliabilitu (spolehlivost)

• Praktičnost
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Nestandardizovaný didaktický test Datum: ___________
Téma: Železobetonové stropní konstrukce Jméno:___________

Železobetonové vložkové stropy
Sklobetonové stropy Třída: ____________

Časová dotace: max. 20min.                             Varianta testu: A

1) Jak se z konstrukčního hlediska dělí železobetonové stropy? (Vyjmenuj.)

2) Jaká konstrukce tvoří u skloželezobetonových stropů nosnou část? 

_________________________. (Doplň.)

3) Jaký je rozdíl mezi „trámy“ a „žebry“ u železobetonových stropů?

4) Stručně popiš, co to jsou prefa-monolitické stropy a jak se provádějí.

5) Pro jaká rozpětí stropů se užívají jednostranně pnuté kloubově (prostě) uložené desky?
a) do 4m
b) od 4 do 6,5m
c) kolem 6 až 7m

6) Vyber správný empirický vztah pro určení výšky h prostě uloženého trámu.
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7) Čím je umožněno spolupůsobení železobetonu a skla ve sklobetonových stropech?
a) podobnou objemovou hmotností
b) podobnými teplotními součiniteli délkové roztažnosti
c) podobným chemickým složením
d) podobnými pevnostními charakteristikami
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Hodnocení z testu (body)

Úspěšnost žáků 2. ročníků v testu (varianta A, B)

A

B

Vytvořený nestandardizovaný test pro 2. ročník střední průmyslové školy se stavebním 
zaměřením jsme zadali k vypracování a ověření na jedné střední průmyslové škole. Celkově se 
vypracování testu zúčastnilo 7 tříd 2. ročníků ze školních vzdělávacích programů Architektura a 
interiérový design, Pozemní stavitelství a Stavitelství a architektura. Všechny tyto 3 ŠVP 
obsahují požadované učivo v podobném rozsahu. Z toho se dá předpokládat, že celkové bodové 
výsledky jednotlivých tříd by měly být podobné. Ve všech třídách se zkoušely obě varianty 
didaktického testu. Variantu A testu vypracovalo celkem 79 žáků, variantu B vypracovalo 77 
žáků. Maximální počet bodů, kterých bylo možné dosáhnout, byl 17. 

Nevyrovnané výsledky testovaných tříd uvádí následující tabulka.

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ TESTU

Třída Počet žáků Počet bodů Průměr bodů na 
žáka Min. bodů Max. bodů

2 A 19 80,50 4,24 0,50 12,00

2 B 19 59,50 3,13 1,00 9,50

2 C 26 122,50 4,71 1,00 8,00

2 D 24 166,50 6,94 2,50 11,50

2 E 22 46,00 2,09 0,00 5,50

2 F 25 192,00 7,68 3,00 14,00

2 G 21 176,00 8,38 3,50 14,50

OVĚŘOVÁNÍ TESTOVÝCH ÚLOH
Kvalita testu je dána zejména kvalitou jeho testových úloh. Úlohy můžeme ověřit dvojím
způsobem. První postup je posouzení úloh kompetentními osobami, druhý postup je statistické
zpracování výsledků testu zkušebního vzorku žáků.

Cíl metody statistické zpracování výsledků testu je odhalit nevyhovující úlohy. Výsledky 
jednotlivých úloh se statisticky zpracují a posoudí se následující vlastnosti:

• obtížnost úloh

• citlivost úloh

• normativnost odpovědí

Citlivost se určí např. pomocí koeficientu ULI (upper-lower-index) z úspěšných odpovědí úloh 
testu. Vyjádří se jako: � �
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. Tabulka níže uvádí ověření citlivosti vybraných úloh testu 

pro 3. ročník SŠ. Ideální citlivost se stanoví na základě předem zjištěných hodnot obtížnosti Q. 
Zde popsané úlohy tudíž nemají potřebnou citlivost.

úloha N �� �� d (koef. ULI) hodnota 
obtížnosti Q

ideální 
citlivost

A8(B9) 44 15 10 0,23 43,18 min 0,25

B3 21 2 1 0,10 85,71 min 0,15

B5 21 9 9 0,00 14,28 min 0,15


