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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Tvorba nestandardizovaného didaktického testu pro 2. a 3. ročník střední 
průmyslové školy 

Jméno autora: Ondřej Slánský 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení pedagogických a psychologických studií 
Vedoucí práce: Ing. Bc. Kateřina Mrázková 
Pracoviště vedoucího práce: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zaměření bakalářské práce patří k náročnějším, vyžaduje pečlivý, systematický přístup, hloubkovou analýzu kurikulárních 
dokumentů RVP a ŠVP, studium mezipředmětových vazeb. 

 

Splnění zadání splněno s většími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

V zadání BP byly vymezeny jednotlivé body a směry práce. Jednalo se o tvorbu didaktických nestandardizovaných testů  
pro 2. a 3. ročníky technických středních škol, o vyhledání společného tematického celku pro střední průmyslové školy, 
technické školy i učiliště s maturitní zkouškou, kde je stejný obsah učiva - na stavebním základu. Nestandardizované 
didaktické testy byly zvoleny jako vhodný způsob hodnocení výuky a zpětné vazby pro učitele.  
V empirické části byly testy rozděleny, uvedeny jejich vlastnosti, byl navržen postup při tvorbě, vysvětleno ověření testů 
na citlivost a spolehlivost. Bakalářská práce byla rozdělena do dvou částí, empirickou a praktickou. 
Praktická část obsahuje vlastní tvorbu didaktických testů, jejich ověření na citlivost a spolehlivost a závěrečné 
vyhodnocení. 
Záměrem bakalanta bylo sestavit takový didaktický test, který bude obsahovat položky základního učiva, pro jednotlivá 
zaměření středních odborných škol tak, aby test byl univerzálně použitelný. 
V teoretické části BP nebyla provedena hloubková analýza RVP na odborné předměty, časovou dotaci a na zařazení testu 
do výuky v příslušném ročníku. V praktické části byly uvedeny SOŠ, SOU i VOŠ, nebyla ale specifikována všechna zaměření, 
časové dotace hodin odborných předmětů.   

 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce D - uspokojivě 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Osnova bakalářské práce byla zadána v lednu 2017. Vlastní zpracování bakalářské práce probíhalo v zimním semestru 
akademického roku 2018/2019. Autor bakalářské práce spolupracoval s vedoucím práce elektronicky, zpracované úseky 
byly konzultovány osobně. Sestavení didaktických testů bylo konzultováno přímo na škole, kde zároveň proběhlo vlastní 
testování. Škoda, že testování se zúčastnila pouze jedna odborná škola. Autor měl v zadání oslovit i jiné školy technického 
typu a provést pilotáž testu, tak aby bylo možné porovnat odbornou úroveň jednotlivých škol, ale hlavním cílem bylo 
vyzdvihnout universální použitelnost didaktického testu. Bylo by velmi cenné porovnání odborných znalostí na školách 
jiného typu a zaměření. 
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Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Celá bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, teoretickou, která obsahuje 3 části s příslušnými podkapitolami. Prvá část 
je zaměřena na rozdělení testů, na jejich vlastnosti a oblast využití. Druhá kapitola specifikuje vlastní tvorbu testu a třetí 
kapitola se zabývá ověřováním didaktického testu. Kapitoly mají sice jednoznačnou strukturu, ale některé kapitoly jsou 
příliš stručné. 
Například v empirické části autor uvádí, že nejdůležitějším krokem při sestavování testu je určení rozsahu učiva (kapitola 1 
a 2), které si má žák osvojit. To je ale možné pouze na základě hloubkové analýzy ŠVP – profilu absolventa. Tato analýza 
byla provedena velmi mělce. Zároveň v teoretické části postrádám odborný obsahový rozsah na jednotlivých školách, který 
by bylo možné využít v didaktickém testu. 
Struktura bakalářské práce byla dodržena, autor odvedl dobrou práci s textem. Při vlastní tvorbě nestandardizovaných 
didaktických testů autor vycházel z dostatečného množství dostupných zdrojů. 

 
 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce obsahuje pravopisné nedostatky (s. 5-10, 12, 24, 37-38,57, 60, 65), některé položky v testu jsou nedostatečně 
formulované (s. 50), autor v textu nepoužívá jednotného oslovení učitel a žák. 
Bakalářská práce je psána částečně v autorském singuláru a částečně v autorském plurálu. Nebyla dodržena v celé 
koncepci BP jednotná forma.  
U kapitol, kde dochází ke statistické analýze úloh, nejsou uváděny jednotky (např. u koeficientu obtížnosti nejsou uvedena 
procenta, s. 38-40). U položky č. 10 došlo k přehození označení prvků skladby podlahy (s. 49).  
Veškeré obrázky, které představují správné řešení testových položek, jsou převzaté z publikace Hájek Václav, a další – 
Pozemní stavitelství III.  
Žádný z uvedených obrázků není z vlastní tvorby. U obrázků č. 3 a 4 (s. 29) chybí popisy jednotlivých prvků zcela. 
Variantní oddělení testu bylo vytvořeno pouze namícháním položek.  
 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Bakalant čerpal z dostatečného množství zdrojů, odkazy na použitou literaturu jsou vyhovující, citace v odpovídající míře. 

 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Práce splňuje s výše uvedenými výhradami požadavky kladené na daný typ práce v příslušném oboru, práci 
považuji po formální i obsahové stránce za splněnou a bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 6.2.2019     Podpis: Ing. Bc. Kateřina Mrázková 


