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1 Úvod
Tento text je základem vznikající učebnice didaktiky fyziky. Text je zatím neúplný a
zpracovává pouze části vybraných témat, která spadají do oblasti didaktiky fyziky střední a
základní školy. Autoři do něj promítají svoje několikaleté zkušenosti s výukou fyziky na
různých stupních vzdělávání a v různých kontextech a také zkušenosti s výukou předmětů
Didaktika fyziky I a Didaktika fyziky II na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy
(dále jen: MFF UK).
Výchozím konceptem našeho pojetí didaktiky fyziky je reflektivní praktik. Reflektivní praktik
je v kontextu fyzikálního vzdělávání učitel/ka fyziky, která (který) sleduje a zpětně
vyhodnocuje průběh a výsledky svojí činnosti s cílem co nejlépe jí porozumět, aby ji
výhledově mohl/a zlepšovat (srov. Janík et al., 2013, s. 183; Žák, 2018, s. 24). Náš výchozí
koncept tedy zahrnuje dva důležité pojmy: reflexe a praxe.
Slovo praxe odkazuje mimo jiné k tomu, že považujeme za vhodné, aby již student/ka
učitelství fyziky získával/a praktické zkušenosti s vedením výuky fyziky. Toto „vpravování do
praxe“ by mělo být postupné. V rámci výuky předmětů Didaktika fyziky I a Didaktika fyziky II
na MFF UK tomu odpovídají tzv. výstupy, kdy si studenti učitelství připravují a realizují část
výuky fyziky před svými kolegy (ostatními studenty učitelství fyziky). Jedná se pochopitelně o
výuku v nepřirozených podmínkách, nicméně zejména pro studenty, kteří ještě nemají
zkušenost z reálné výuky fyziky v roli učitele, může jít o vhodný mezičlánek při „vpravování
do praxe“.
Termín reflexe pak v souvislosti s praxí znamená, že důraz klademe na přemýšlení o proběhlé
výuce, na její hodnocení, ale také na uvědomění si a třeba i vyjevení pocitů z této výuky atd.
Vhodná je jak sebereflexe (tu může učitel/ka provést vždy), tak reflexe poskytnutá zejména
kolegy, ke kterým má učitel/ka odbornou a lidskou důvěru.
Z výše uvedeného je zřejmé, že didaktiku fyziky nechápeme jako pouhé poskytování návodů,
jak vyučovat, ale snažíme se na problémy a výzvy fyzikálního vzdělávání nahlížet
univerzálněji. Touha po „návodech, jak vyučovat“ je přirozená, ale bohužel takové návody
mohou těžko obstát „na různých místech a v různých časech“. Jako užitečnější se nám jeví už
při přípravě budoucích učitelů fyziky propojovat fázi praxe s její reflexí. Reflexi lze provádět
v podstatě v jakémkoli kontextu po výuce fyziky – i když je učitel profesně osamocen, i po
obzvláště nevydařené výuce, za zvláštních okolností výuky atd.
Koncept reflektivního praktika je velmi humanistický. Učitel se díky němu nestává pouhým
realizátorem „osvědčených“ návodů, který v „normálním“ případě postupuje podle návodu a
vše probíhá v pořádku, jinak selhává. Učitel se zde naopak stává svébytným odborníkem,
který dokáže rozumně a pružně reagovat v nejrůznějším kontextu, který se nevzdává své
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zkušenosti, včetně postupů, které se mu osvědčily, který ale není paralyzován jejich aktuální
nefunkčností, dostaví-li se, naopak je připraven přemýšlet, variovat, zkoušet,…
Jak jsme uvedli výše, tento text je zatím neúplný a bude se postupně rozšiřovat. Místa textu,
která se dočkají dalšího obsahu, jsou vyznačena jako [Bude doplněno.] apod.
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2 Tři základní otázky didaktiky fyziky: Co? Proč? Jak?
V dalším textu nejprve ukážeme dvě konkrétní přípravy na výuku fyziky, nad kterými se
budeme dále zamýšlet.

2.1 Dvě konkrétní přípravy na výuku fyziky
2.1.1 Příprava na výuku tématu „Zrcadla kolem mě – rovinná a zakřivená“

CO

OBSAH
VÝUKY

Zrcadla kolem mě – rovinná a zakřivená
1. Žáci doma nebo ve svém okolí NALEZNOU věci, které mohou fungovat
jako zrcadla.

PROČ

CÍL(E)
VÝUKY

2. Žáci předložená zrcadla ROZDĚLÍ na rovinná, vypuklá a dutá.
3. Žáci na základě jednoduchých experimentů PŘEDVEDOU a slovně
POPÍŠOU některé případy, jak zrcadla zobrazují.
Učitel:
Žáci:
 Sdělí žákům, že si mají do další
 Připraví si lžíci, naběračku,
(on-line) výuky doma připravit
kosmetické zrcátko, kovovou
věci, které mohou fungovat jako
plechovku apod.
zrcadla (věci z kuchyně,
(SAMOSTATNÁ PRÁCE)
koupelny, pokoje apod.). Věci,
které nejdou přinést
(odmontovat apod.), si žáci vyfotí
mobilem nebo aspoň
poznamenají na papír.

JAK

FORMY
A
METODY
VÝUKY

 Učitel vede se žáky on-line
ROZHOVOR o tom, jestli všechna
jimi nalezená zrcadla zobrazují
stejně. Učitel vede žáky
k poznání, že ne a že zrcadla jsou
„rovná nebo křivá“ (postupně
zavede: rovinná, vypuklá a dutá).
(VÝKLAD)

 Žáci se účastní ROZHOVORU
s učitelem (a mezi sebou) a
MANIPULUJÍ s věcmi (zrcadly).

 Učitel vyzve žáky, aby dávali
např. svůj prst před zrcadla do
různých vzdáleností a popsali, jak
prst vidí.

 Žáci EXPERIMENTUJÍ se zrcadly,
zkoumají, jak se zobrazuje jejich
prst, a POPISUJÍ, co vidí.

 Učitel vyzve žáky k reflexi, co
zažili a co se (na)učili.

 Žáci reflektují (zejména shrnují),
které věci mohou fungovat jako
zrcadla, že mohou být rovinná,
vypuklá a dutá a že různě zobrazují
(např. vypuklé zmenšuje a
nepřevrací, duté zdálky zmenšuje a
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převrací, zblízka zvětšuje a
nepřevrací atd.).
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pro žáky 2. stupně ZŠ
toto je varianta pro distanční výuku (lze lehce upravit pro prezenční)
navazuje na každodenní zkušenost (věci kolem nás)
navazovat bude výuka o využití zrcadel v praxi

2.1.2 Příprava na výuku tématu „Zkoumání kancelářského papíru“

CO

OBSAH
VÝUKY

Měření některých vlastností kancelářského papíru
1. Žáci NAVRHNOU několik vlastností běžného kancelářského papíru, které
je možné měřit.

PROČ

CÍL(E)
VÝUKY

2. Žáci NAVRHNOU, jak změřit pomocí pravítka, příp. posuvného měřidla
(„šuplery“) tloušťku běžného kancelářského papíru.
3. Žáci ZMĚŘÍ pomocí pravítka, příp. posuvného měřidla („šuplery“) tloušťku
běžného kancelářského papíru.
4. Žáci NAVRHNOU, co by mohl znamenat údaj „80 g/m2 “, příp. údaj „80
g/A4“, který se objevuje na obalu kancelářského papíru.
5. Žáci EXPERIMENTÁLNĚ OVĚŘÍ údaj „80 g/m2 “, příp. údaj „80 g/A4“.
6. Žáci na základě experimentů VYPOČÍTAJÍ hustotu kancelářského papíru.
Učitel:
Žáci:
 Zajistí žákům pomůcky: aspoň 15  Připraví si pravítko, kalkulačku a
listů kancelářského papíru A4,
psací potřeby (v případě distanční
posuvné měřidlo („šupleru“),
výuky také pomůcky, které by jinak
váhy (citlivost aspoň 1 g), příp.
připravil učitel).
gumičku (na svázání papíru na
vahách)

JAK

FORMY
A
METODY
VÝUKY

 ROZHOVOR učitele se žáky (cíl 1)

 Navrhují vlastnosti (cíl 1,
ROZHOVOR nebo CHAT).

 Zaměří pozornost na tloušťku
papíru (cíl 2), potom ROZHOVOR
nebo CHAT (cíl 3, výsledek: ≈ 0,1
mm).

 Navrhují postup měření (cíl 2)
(SAMOSTATNÁ PRÁCE, potom
ROZHOVOR nebo CHAT).
 Provedou měření (cíl 3,
SAMOSTATNÁ PRÁCE) a prezentují
výsledky (ROZHOVOR nebo CHAT).

 obdobně cíl 4 a 5 (výsledek: 1 m2
papíru má hmotnost přibližně 80
g)

 obdobně cíl 4 a 5

 ROZHOVOR učitele se žáky (cíl 6,  Navrhují postup (cíl 6, ROZHOVOR),
pak provedou výpočet
postup a výsledek: 1 m3 je tvořen
(SAMOSTATNÁ PRÁCE).
10 000 vrstvami papíru, z nichž
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každá má tloušťku 0,1 mm a
hmotnost 80 g … 800
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kg
)
m3

 Žáci reflektují (zejména shrnují), co
a jakým způsobem zjistili, co si
zopakovali a co se naučili.
pro žáky 1. ročníku střední odborné školy
toto je varianta pro prezenční i distanční výuku (využití MS TEAMS,
včetně CHATU)
při prezenční výuce žáci pracují ve dvojicích
navazuje na každodenní zkušenost (běžné využití kancelářského papíru)

2.2 Otázka CO? – obsah výuky fyziky
[Bude doplněno.]

2.3 Otázka PROČ? – cíle výuky fyziky
Otázka „PROČ?“ v kontextu fyzikálního vzdělávání, konkrétněji „Proč něco zařadit do výuky
fyziky?“ (a něco jiného třeba ne) míří k cílům výuky fyziky.

2.3.1 Jak formulovat konkrétní cíle výuky fyziky a jak raději ne?
Co doporučujeme?


Nemluvme o učitelích, ale o žácích.
Např.: Žáci doma nebo ve svém okolí naleznou věci, které mohou fungovat
jako zrcadla. (viz oddíl 2.1.1)



Uvažujme, co žáci UDĚLAJÍ (nebo jak se PROJEVÍ).
Např.: Žáci NAVRHNOU několik vlastností běžného kancelářského papíru, které je
možné měřit. (viz oddíl 2.1.2)
Nebo: Žáci EXPERIMENTÁLNĚ OVĚŘÍ údaj „80 𝑔/𝑚2 “, příp. údaj „80 g/A4“. (viz oddíl
2.1.2)

Co naopak nedoporučujeme jako cíle výuky fyziky?
Např.:
 Učitel demonstruje pomocí cívky, magnetu a voltmetru elektromagnetickou indukci.
Taková činnost učitele ve výuce má určitě svoje místo, ale za cíl to nepovažujeme. Je
to spíše prostředek k tomu, aby se nějakého cíle („u žáků“) dosáhlo.


Žáci vědí, co je to elektromagnetická indukce.
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Obdobně jako výše, určitě má hodnotu, aby žáci věděli, co je to elektromagnetická
indukce. Jak ale poznáme, že to žáci vědí? Co udělají, aby bylo zřejmé (i mně jako
učiteli), že to vědí?
Vhodnější jsou tedy v této souvislosti např. cíle:
 Žáci PŘEDVEDOU elektromagnetickou indukci s pomůckami, které si od učitele
VYŽÁDAJÍ.
Slovesa „předvedou“ a „vyžádají“ dávají jasnější představu učiteli i žákům o tom, co mají žáci
udělat, jak se mají projevit. Po žácích tedy chceme, aby „reálně rukama“ něco předvedli.


Žáci POPÍŠOU, pomocí kterých pomůcek a jak je možné demonstrovat
elektromagnetickou indukci.
Tento cíl můžeme považovat za jednodušší (a „teoretičtější“) variantu předchozího cíle.
[Bude doplněno.]

2.4 Otázka JAK? – formy a metody výuky fyziky
Tato část textu je vytvořena na základě publikace Metody a formy výuky. Hospitační arch
(Žák, 2012). Na rozdíl od této publikace je ale následující text konkretizován pro oblast
fyzikálního vzdělávání.
[Podrobnější texty k jednotlivým formám a metodám výuky fyziky budou doplněny.]

2.4.1 Formy výuky (fyziky)
Forma výuky (fyziky) je zjednodušeně, ale výstižně řečeno uspořádání podmínek k výuce
(fyziky). Na formy výuky (fyziky) můžeme nahlížet z různých úhlů pohledu.
Z hlediska toho, kde výuka (fyziky) pobíhá, můžeme rozlišit např. tyto formy:
 ve škole v běžné učebně
 ve škole ve specializované (fyzikální) učebně
 ve science centru
 během exkurze na vědeckém pracovišti
 doma (součást distanční výuky)
 venku (v přírodě, ve městě)
Dalším hlediskem, které úzce souvisí s předchozím, je, jak dlouho výuka (fyziky) trvá („její
jednotka“). V tomto případě se nabízí např.:
 jedna vyučovací hodina (v Česku typicky 45 min)
 tzv. dvouhodinovka (např. jako laboratorní práce ve škole)
 několik desítek minut trvající exkurze (na vědeckém pracovišti)
 několikahodinová návštěva (např. v science centru)
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celodenní až několikadenní výlet zaměřený na (fyzikální) vzdělávání

Jiné hledisko, kterému budeme věnovat největší pozornost, je velmi zjednodušeně řečeno
s kým a jak se ve výuce pracuje. V této souvislosti rozlišujeme zejména:
 hromadnou (frontální) výuku
 skupinovou (kooperativní) výuku
 samostatnou práci
 individualizovanou výuku
Hromadná (≈ frontální) výuka
Hromadná výuka patří zřejmě mezi nejvyužívanější formy výuky v Česku, zejména na 2.
stupni základních škol a na středních školách.
[Bude doplněno.]
Skupinová (≈ kooperativní) výuka
Samostatná práce
Individualizovaná výuka

2.4.2 Metody výuky (fyziky)
Metoda výuky (fyziky) v podstatě znamená činnosti učitele a aktivity žáků, které směřují
k dosažení cílů výuky (fyziky). Všechna kurzívou uvedená slova mají význam a předchozí větu
můžeme „přeříkat“ např. takto: Učitel má při výuce (fyziky) svým jednáním způsobovat, aby
žáci něco dělali, a toto všechno se má dít s určitým cílem.

Slovní metody
Výklad (= vysvětlování)
Výklad patří pravděpodobně mezi několik málo nejčastěji používaných metod výuky (nejen
fyziky) v Česku. Někdo výklad dokonce zaměňuje za pojem výuka. Výklad je ale jen jedna
z možných metod výuky (fyziky). Mezi jeho základní charakteristiky patří:
 logický a systematický postup
 podstatou je rekonstrukce nebo pochopení nějakého (fyzikálního) jevu
 argumentace vycházející ze zákonitostí daného oboru (fyziky)
 postup od jednoduššího ke složitějšímu, od známého k neznámému, od konkrétního
k abstraktnímu
 důraz na přesné vyjadřování
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Většinou předpokládáme, že vykládá (neboli vysvětluje) učitel, ale zkušení učitelé umějí
využít i výkladu žáka. Metodou výkladu jsou typicky psány učebnice fyziky. Někteří učitelé
používají téměř výhradně jen výklad, jiný ho naopak skoro odmítají. Doporučujeme se těmto
extrémům vyhnout. Na základě charakteristik uvedených výše si můžeme uvědomit jeho
silné stránky. Zejména u motivovaných žáků můžeme očekávat, že výklad učitele budou
oceňovat. Výklad navíc můžeme kombinovat s dalšími metodami výuky (fyziky), které jsou
uvedeny níže.
Vyprávění
Na první pohled by se mohlo zdát, že vyprávění nepatří do výuky fyziky. Případně by mohl
pojem vyprávění splývat s výkladem (vysvětlováním). Za základní charakteristiky vyprávění
jako metody výuky (fyziky) můžeme považovat:
 zprostředkování příběhů z dějin (fyziky), ze života zajímavých osobností (fyziků) a
vlastní zážitky
 dramatičnost děje
 poutavost obsahu
 emocionální zapojení žáků
 využití k motivaci žáků
Využít ve výuce fyziky vyprávění se může zdát zbytečné: Proč ztrácet čas vyprávěním
historek, když jednodušší a rychlejší je „věc odvykládat“? Z charakteristik uvedených výše
můžeme opět prohlédnout výhody vyprávění: Může žáky výrazně motivovat, rozvíjet jejich
obrazotvornost, kreativitu, ale také jejich sociální učení. Vývoj fyzikálního poznání úzce
souvisí s vývojem společnosti, je ovlivňován dějinnými události, fyzikové žijí v určitém
kulturním okruhu v určité době. Obdobně jako u výkladu, vypravěčem může být také žák.
Rozhovor
Práce s textem

Názorně–demonstrační metody
Demonstrace (= předvádění)
Typickou podobou demonstrace (= předvádění) ve výuce fyziky je demonstrační experiment
provedený učitelem. Experiment (pokus) patří mezi metody výuky, které mohou být snadno
zařazeny do výuky přírodovědných předmětů, zatímco např. sociohumanitní obory mají tuto
možnost značně omezenou. Jako základní charakteristiky demonstračního experimentu
učitele můžeme chápat:
 relativně velké přiblížení žáka ke skutečným metodám fyzikálního výzkumu
 propojení s pozorováním prováděným žákem
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výrazné využití k motivaci žáků
využití kreativity a hereckých dovedností učitele

Ačkoliv provádění experimentů můžeme považovat za esenciální součást fyziky jako
vědeckého oboru, ve výuce fyziky není demonstrační experiment jako metoda výuky bohužel
dostatečně často využíván. Na základě naší zkušenosti učitelé často poukazují zejména na
časovou náročnost přípravy demonstračních experimentů, nedostatek vhodných pomůcek,
zhoršení kázně při experimentování, svoji malou zkušenost s experimentováním. Tyto
argumenty sice můžeme do jisté míry chápat, nicméně provádění demonstračních
experimentů může mít pro žáky mimořádný kognitivní i motivační přínos. Věnování času
přípravě i provedení experimentu učitelem se typicky bohatě vyplatí.
Z kognitivního hlediska je vhodné, aby experiment byl doprovázen žákovským pozorováním.
Učitel může žáky předem vybídnout, aby si udělali odhad, jak bude jev probíhat („co se
stane?“). Svůj odhad mohou porovnat s průběhem a výsledkem experimentu. Je možné
společně hledat odpověď na otázky typu „proč?“.
Z motivačního hlediska je demonstrační pokus příležitostí, aby učitel předvedl „svůj um“, ale
také „um přírody“. Některé demonstrační experimenty jsou tak esteticky přitažlivé (prostě:
krásné), že si je žáci pamatují mnoho let. Někdy jsou s trochou nadsázky řečeno skoro tím
jediným, co si žák po letech pamatuje, a díky nim si tedy žák může fyziku dlouhodobě
asociovat s něčím krásným.
Jako jeden ze zdrojů inspirace k demonstračním experimentům (jednodušším i složitějším)
můžeme doporučit konferenci Veletrh nápadů učitelů fyziky a sborníky z této akce
(http://vnuf.cz/). Experimentům ve výuce fyziky, jak demonstračním, tak žákovským, bude
věnována samostatná kapitola této knihy.
Pozorování
Práce s obrazem
Instruktáž

Dovednostně–praktické metody
Vytváření dovedností
Napodobování (= imitování)
Žákovský experiment
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Experiment (pokus) patří mezi metody výuky, které mohou být snadno zařazeny do výuky
přírodovědných předmětů, zatímco např. sociohumanitní obory mají tuto možnost značně
omezenou. Za základní charakteristiky žákovského experimentu, tedy pokusu provedeného
žákem, můžeme považovat:
 relativně velké přiblížení žáka ke skutečným metodám fyzikálního výzkumu
 kombinaci kognitivních dovedností s motorickými dovednostmi žáka
 výrazné zapojení žáka
 výrazná možnost využití individuálního přístupu k žákovi
 využití k motivaci žáků
Ačkoliv provádění experimentů můžeme považovat za esenciální součást fyziky jako
vědeckého oboru, ve výuce fyziky není žákovský experiment jako metoda výuky bohužel
přiměřeně často využíván. Na základě naší zkušenosti učitelé často poukazují zejména na
časovou náročnost zařazování žákovských experimentů, nedostatek vhodných pomůcek,
zhoršení kázně při experimentování, nešikovnost žáků, malou zkušenost samotných učitelů
s experimentováním. Tyto argumenty můžeme sice do určité míry chápat, nicméně
provádění žákovských experimentů, klidně kratších s velmi jednoduchými pomůckami,
považujeme za velmi vhodné co nejvíce podporovat.
Jako jeden ze zdrojů inspirace k žákovským experimentům (jednodušším i složitějším)
můžeme doporučit konferenci Veletrh nápadů učitelů fyziky a sborníky z této akce
(http://vnuf.cz/). Experimentům ve výuce fyziky, jak žákovským, tak demonstračním, bude
věnována samostatná kapitola této knihy.
Produkční metoda

Aktivizující metody
Tento zastřešující název pro níže uvedené metody je poněkud zavádějící, protože může
vyvolat dojem, že ostatní metody, které zde nejsou mezi aktivizujícími uvedeny, nemohou
žáky aktivizovat. To pochopitelně není pravda. Kdo z nás nebyl někdy výrazně aktivizován
hezkým výkladem učitele, jeho dramatickým vyprávěním nebo efektním demonstračním
experimentem?
Heuristická metoda
Řešení problémů
Badatelsky orientovaná výuka (≈ IBSE)
Situační a inscenační metoda
11

Didaktická hra

Komplexní metody
Projektová výuka
Výuka dramatem
E-learning
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3 DIDAKTICKÉ TESTY
3.1 DIDAKTICKÝ TEST A JEHO ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY
Didaktický test je typicky sumativní formou hodnocení.
Připomeňte si: co je to sumativní a formativní hodnocení?
Didaktický test je měřicí nástroj. Podobně jako chceme změřit například délku stolu, tak využíváme
didaktický test k měření znalostí a dovedností (nejen) žáků.
Dobrý didaktický test musí splňovat dvě základní charakteristiky, které se nazývají
validita (platnost) a reliabilita (spolehlivost a přesnost).
Pak také objektivitu a citlivost.
Validita – princip
Pokud chceme, aby byl test validní, znamená to, že nás zajímá, zda měří to, co měřit má. Jedná se o
tzv. obsahovou a konstruktovou validitu. Například pravítkem budu měřit délku stolu, ale nebude to
ideální nástroj na měření objemu kamene nepravidelného tvaru. V případě vzdělávání je stejně
důležité, aby test měřil právě ty znalosti a dovednosti, které opravdu měřit chceme. Například nás
zajímají vybrané dovednosti žáka v matematice. Vytvoříme test složený ze slovních úloh, jejichž
zadání bude obšírné a se spoustou cizích slov. V tom případě určitě také budeme navíc testovat
žákovu schopnost čtení, porozumění cizím slovům, apod. Nebo například, pokud budou v rámci testu
úlohy z kinematiky zadávané grafem závislosti velikosti rychlosti na čase, budeme kromě porozumění
kinematice testovat i dovednost práce s grafy.
Reliabilita – princip
Spolehlivý test by za stejných podmínek měl dávat stejné výsledky. Při měření znalostí a dovedností
se budou do výsledku promítat také náhodné vlivy (např. momentální kondice žáka, hluk prostředí,
apod.). Od dobrého testu chceme, aby se na výsledku podílely tyto vlivy minimálně. Jako od každého
měřicího nástroje i od testu chceme, aby byl test přesný, tedy měřil s minimálními chybami měření.
K rozmyšlení
Představme si, že míříme na terč, prostředek znázorňuje dovednost, kterou chceme měřit. Které
zásahy (označené čísly) jsou velmi validní a naopak? A které jsou velmi reliabilní a naopak? Převzato
z Beichner, R. J. (1994).
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K diskuzi
Diskutujte výhody a nevýhody použití didaktického testu ve srovnání s jinými způsoby hodnocení.
Jako jeden z podkladů může sloužit výtah z článku Keese Botha Kritika testů jako hodnocení školního
výkonu. Je dostupný on-line
http://www.nuov.cz/uploads/Periodika/ZPRAVODAJ/2004/Zp04pVIIa.pdf.

3.2 DRUHY DIDAKTICKÝCH TESTŮ
Didaktické testy můžeme dělit například podle:
formy zadání – na papíře, elektronicky, ústně, speciální
časového zařazení – vstupní, průběžné, výstupní
rozsahu použití – učitelské, masově využívané, mezinárodní šetření
testované činnosti – afektivní nebo kognitivní
přípravy testu – standardizovaný, nestandardizovaný (učitelský)
měřené charakteristiky výkonu – rychlost, úroveň
interpretace výsledků – rozlišující, ověřující
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Rozlišující testy
(testy relativního výkonu, NR testy)
Cílem testu je porovnání žáků mezi sebou. Z toho plyne zejména zařazení velmi citlivých a
obtížnějších úloh. Výstupem je typicky pořadí žáků podle získané skóre testu nebo percentil.
Měřenou charakteristikou často bývá i rychlost.
Ověřující testy
(testy absolutního výkonu, CR testy)
Cílem testu je zjistit, zda žák dosáhl alespoň požadované úrovně (znalostí, dovedností) – tedy
předem stanovených kritérií. Obtížnost úloh bývá lehčí (spíše až 80% žáků dané úlohy vyřeší). Při
sestavování ověřujícího testu je důležité zahrnout všechny oblasti učiva, apod.
Ověřující test může být jednostupňový, tedy žák prošel-neprošel. Typicky to bývají test na získání
nějakého průkazu (autoškola, nebo viz dále průkaz radiotelefonisty, apod.) Nebo vícestupňový, kdy je
výsledkem stupeň/úroveň, které žák dosáhl (velmi často v mezinárodních srovnávacích šetřeních).
K diskuzi
V praxi typicky dochází ke kombinaci obou přístupů. Ideální známkování ověřujícího testu by
znamenalo předem určit, že jedničky dosáhne 5 nejlepších žáků, 8 žáků dostane dvojku, atd. Takže
v různých třídách by žáci za stejný výkon v testu mohli dostat rozdílnou známku. Jaký vliv na žáky
může mít ověřující nebo rozlišující způsob hodnocení? A jaký přístup budete ve své praxi volit vy?
Řešení K rozmyšlení z kap. 3.1
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3.3 Úlohy aneb pomocí čeho měříme?
V didaktických testech typicky úlohy nazýváme položkami testu.
Úloha testuje
vlastní učivo/ obsah - např. geometrickou optiku, 2. Newtonův zákon, apod.
kognitivní (poznávací) dovednost – například podle Bloomovy taxonomie;
V praxi se velmi často dělí úlohy do tří kategorií. Např. pro mezinárodní výzkum TIMSS to jsou
znalost,
praktická aplikace,
úlohy vyšší kognitivní náročnosti.
Mezinárodní výzkum PISA nabízí komplexnější pohled na testované znalosti a dovednosti. Jednou
z dimenzí jsou definované úrovně poznávacího procesu:
nízká – žák je schopen provádět jednoduché úkony, například vybavení si faktu,
termínu, zákona nebo koncepce, či vyhledání jednoho bodu z grafu nebo jednoho údaje
z tabulky.
střední – žák používá a uplatňuje obsahové znalosti k popisu nebo vysvětlení jevu,
volí vhodné postupy zahrnující i dva nebo více kroků, třídí a dovede zobrazovat data,
vysvětlovat nebo používat jednoduché tabulky nebo grafy.
vysoká – žák umí analyzovat složité informace nebo údaje, shrnout a zhodnotit fakta,
zdůvodnit je, ověřit je z různých zdrojů, vypracovat plán nebo sled kroků k vyřešení
úkolu.
Práci s reprezentací – text, graf, obrázek, schéma, vzorec, tabulka. Ve fyzice a matematice často
rozlišujeme úlohy na tzv. kvantitativní nebo kvalitativní podle toho, zda je k vyřešení úlohy třeba
numerických výpočtů. Cílem kvalitativních úloh je často zjišťování žákovských představ o nějakém
jevu, popis nějakého jevu, apod. Následující dvě úlohy (převzaté z sbírky fyzikálních úloh doc. O.
Lepila) jsou typickou ukázkou kvantitativní a kvalitativní úlohy. Často mezi žáky najdeme ty, kteří lépe
řeší numerické úlohy a naopak.

Ukázka kvantitativní úlohy
16

Ukázka kvalitativní úlohy

Typické chyby při tvorbě položek


nejednoznačná specifikace úkolu – například v následující úloze buďto chceme, aby žáci
uvedli příklad nebo ne.



více otázek v jedné úloze – žáci mohou řešit první úlohu a nakonec pozapomenout na druhou
část otázky. V případě jednotného úvodního zadání (viz například typické PISA úlohy) se
doporučuje otázky označit a), b), 1., 2. Nebo uvést Úloha 1 a úkol a), b), apod.

4. Jaký je vnitřní poloměr kapiláry, jestliže v ní voda vystoupá do výšky 4 cm? Jaký je
hydrostatický tlak vytvořený tímto sloupcem vody? Povrchové napětí vody je 73 mN/m.



volba více typů položky v jedné položce – následující úloha by mohla být otevřená se širokou
odpovědí, kde očekáváme vysvětlení konání pana Bedníčka (proč to dělá, čemu to pomůže?)
nebo nabídneme uzavřenou položku s výběrem odpovědí (ohřeje se rychleji/pomaleji/nic se
nezmění/apod.) nebo by to mohla být úloha v sadě úloh ANO-NE.



příliš rozptylující kontext úlohy – není to případ výše uvedené úlohy, ale pozor na kontext
úlohy. Pro většinu žáků jsou úlohy zasazené do reálného, pohádkového kontextu motivující
více než abstraktní pohybující se hmotný bod, apod. Vyvarujme se ale příliš rozptylujícího
kontextu, věkově nepřiměřeného nebo neočekávaného kontextu.
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Typy úloh neboli položek
Následující přehled uvádí typické dělení podle M. Chrásky. Pro konkrétní příklady úloh nejen z fyziky
viz M. Chráska, přímo fyzikální jsou přehledně uvedeny v E. Svoboda&R. Kolářová.

nestrukturované
se širokou
odpovědí

vymezenou
se strukturou

otevřené

danou konvencí
produkční
se stručnou
odpovědí
doplňovací

dichotomické

s výběrem
odpovědi
uzavřené
přiřazovací

uspořádací

3. 4 Validita
Validitu můžeme posuzovat různými způsoby, a tedy mluvíme o různých druzích validity:
Obsahová – do jaké míry reprezentuje oblast učiva. Typicky je posuzována experty.
V případě školních testů, maturity, apod. zda také testy pokrývají dostatečně proporce učiva a
všechny úrovně znalostí a dovedností.
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Konstruktová – viz úvodní princip. Například zda úlohami z fyziky netestujeme numerické
dovednosti, apod.
Kriteriální – dosažené skóre v testu je porovnáváno s jinými kritérii (např. školní klasifikace, IQ)
Predikční vs. souběžná – souběžná porovnává se současnými kritérii (viz výše), predikční, jak
už název napovídá, se snaží predikovat, tj. porovnávat s budoucími kritérii, např. Didaktický
test v rámci přijímacího řízení na střední školu by měl mít dobrou predikční validitu
v souvislosti s úspěšným ukončením studia, zakončením maturitou, apod.
Validita vždy souvisí i s následnou intepretací výsledků!
K diskuzi
Jaké typické problémy mohou snižovat konstruktovou validitu v případě testu z fyziky?
Jak se zajišťuje dobrá validita?
V první řadě se jedná o posouzení odborníky (obsahová a konstruktová validita). Odborníky jsou
typicky pracovníci v oblasti výzkumu v didaktice fyziky, učitelé fyziky, apod. Posouzení musí odborník
vždy provádět vzhledem k testované cílové skupině. Zřejmě jinak budeme posuzovat test určený
žákům základních škol a jinak test například pro druhý ročník gymnázií. Nutnou součástí
předloženého testu k posouzení je tedy i určení cílové skupiny testovaných.
Dalšími možnostmi je využití statistických charakteristik jednotlivých úloh alias položek. Tento způsob
posuzování validity se nazývá položková analýza a patří sem například stanovení obtížnosti a citlivosti
položky (viz dále), změna reliability při vynechání položky, korelační a faktorová analýza, apod.
Další i v praxi využívanou možností je srovnání s vybranými kritérii, posouzení shody s jinými testy,
apod.
K rozmyšlení I
U následujících uměle vytvořených testů posuďte jejich validitu. Odhadněte účel testu. Jaké znalosti a
dovednosti měří? Jaké úlohy jsou v daném testu nevhodné nebo naopak, jaké tam chybí? Úlohy jsou
převzaté ze sbírky fyzikálních úloh doc. O. Lepila.
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Test 1
úlohy 1-6
Úloha 1

Úloha 2

Úloha 3

Úloha 4

20

Úloha 5

Úloha 6
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Test 2
úlohy 1-3
Úloha 1

Úloha 2

Úloha 3
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Test 3
úlohy 1-5
Úloha 1

Úloha 2

Úloha 3

Úloha 4

Úloha 5
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K rozmyšlení II
Následující ukázka je z testu pro získání licence radiotelefonisty, která se týká fyzikálních principů
vysílání. Tuto licenci potřebuje například získat každý dospělý člověk, který chce řídit rekreační jachtu
na moři. Komunikace přes vysílačky v lodi se typicky využívá pro komunikaci s ostatními loděmi na
vodě, s přístavem, pro volání o pomoc, apod. Zhodnoťte, které úlohy jsou z hlediska cíle testu validní,
které naopak ne. Případně navrhněte možnosti změny testu s cílem zvýšit jeho validitu.
Tip do výuky: využijte část testu jako konkrétní praktickou ukázku pro žáky.
Tip: rozšiřte si znalosti – co je to Dual Watch? Jak vypadá anténa YAGI?
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3. 5 Reliabilita
Obecně je každé měření zatíženo chybou. Pokud označíme Y jako naměřenou hodnotu, A jako
hodnotu, kterou chceme měřit a e chybu, pak Y=A+e a reliabilita RA:
𝑣𝑎𝑟 2

𝐴
RA=𝑣𝑎𝑟2 +𝑣𝑎𝑟
2,
𝐴

𝑒

VarA a vare je rozptyl A resp. e.
Dolní odhad reliability typicky udává Cronbachovo alfa. Jeho hodnota se pohybuje v rozmezí 0 – 1.
Jednička by představovala ideální reliabilitu.
Cílem je vysoká reliabilita, která je předpokladem validity. Bez vysoké reliability není test validní, ale
vysoká reliabilita není zárukou validity. Viz terč na obr.
Pro běžnou praxi je zejména důležité, abychom používali pouze testy s dostatečně vysokou
reliabilitou. Jak velká hodnota Cronbachova alfa by měla být, záleží zejména na tom,
jak závažné rozhodnutí na základě testu dělám:
hodnota C. alfa min. 0,6 – 0,7 pro rozhodnutí o výkonu skupiny
hodnota C. alfa min. 0, 8 pro rozhodnutí o výkonu jednotlivce, např. v případě rozhodování o přijetí
na školu, apod.
hodnota C. alfa min. 0, 98 pro hodnocení rozdílů v úrovních individuálního výkonu.
Reliabilita souvisí s počtem úloh. 10 je typicky minimální počet úloh, kdy můžeme ještě dostat
reliabilitu 0,6.
Co je to Cronbachovo aplha a jak ho spočítat viz statistická literatura: např. K. Zvára a J. Štěpán
Pravděpodobnost a matematická statistika, Matfyzpress, Praha, 2002. Výpočet Cronbachova alpha je
možné realizovat v různých statistických programech, např. R, Statistica, SPSS.
V případě testu sestávajícího se z 0/1 položek, tedy úloh, které ohodnotíme pouze vyřešil/a správně
nebo nesprávně, se Cronbachovo alfa redukuje na i v běžné praxi spočitatelný
Kuderův-Richardsonův vzorec KR20:
𝑘

𝑟 = 𝑘−1 (1 −

∑ 𝑞𝑖 𝑝𝑖
𝑠2

),

Kde k je počet položek, pi a qi jsou relativní četnosti správných a nesprávných odpovědí a s je
směrodatná odchylka
𝑠2 =

2
∑𝑛
𝑗=1(𝑋𝑗 −𝑋𝑝 )

𝑛

, kde n je počet žáků, Xp je průměrné scóre a Xj je scóre j-tého žáka.

Další možnosti výpočtu reliability
Split-half reliabilita neboli metoda půlení testu je typickou metodou využívanou v učitelské praxi.
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Jedná se o rozdělení testu na dvě poloviny (např. sudé a liché položky se vzrůstající obtížností) a
výpočet se provede podle Spearmanova-Brownova vzorce, kde r je korelační koeficient:
𝑟𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 =

2𝑟
1+𝑟

Tento vzorec platí jen pro test se sudým počtem položek. Pro test s lichým počtem položek využijte
korekci, která je například dostupná on-line:
https://www.real-statistics.com/reliability/internal-consistency-reliability/split-halfmethodology/split-half-basic-concepts/
Další možnosti výpočtu reliability uvádí Robert J. Beichner, včetně výsledků reliability pro vytvoření
test zaměřený na porozumění grafům v kinematice, zkratka TUG-K.

3.6 Praktické ukázky možností výpočtu reliability v učitelské praxi
V této podkapitole uvedu dvě možnosti ukázky výpočtu reliability, které si můžete například v Excelu
zrealizovat i sami vcelku rychle v rámci učitelské praxe. Půjde o split-half reliabilitu (metodu půlení
testu) a Kuderův-Richardsonův vzorec. Na závěr se podíváme na připravený excelovský list i pro
výpočet Cronbachova alfa.
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Split-half reliabilita neboli metoda půlení testu – konkrétní příklad výpočtu v MS Excel
Máme například výsledku testu, který se sestával z 10 úloh. Za každou úlohu bylo možné získat 1 až 5
bodů. Data máme v tabulce:

Rozdělíme položky do dvou skupin – polovin. Budeme pak počítat korelační koeficient mezi skóre pro
jednotlivé skupiny úloh. Ideální je tedy rozdělení na sudé a liché položky než na první a druhou
polovinu testu. Eliminujeme tím tak například rozdílnou obtížnost úloh (na začátku bývají úlohy lehčí,
ke konci žáci nestíhají úlohy vyřešit, projeví se více únava, apod.).

A spočítáme skóre každého žáky, které získal souhrnně za úlohy v jedné a druhé skupině (žluté
sloupce):

Pomocí funkce CORREL spočítáme korelační koeficient mezi těmito dvěma sloupci (sloupec K a
sloupec L) dat:

V našem případě je korelační koeficient r = 0,789.
Tento korelační koeficient r dosadíme do Spearmanova-Brownova vzorce:
𝑟𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 =

2𝑟
.
1+𝑟

Výsledná reliabilita je v našem případě 0,88, což ukazuje na dostatečně reliabilní test.
Tento výpočet reliability bychom mohli použít i pro dotazník, který by obsahoval 10 položek
s Likertovou škálou o pěti stupních. Příklad položky v dotazníku:
Dané vyučované téma považujete za užitečné: rozhodně ano – spíše ano – nevím – spíše ne –
rozhodně ne.
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Kuderův-Richardsonův vzorec – konkrétní příklad výpočtu v MS Excel
Toto je zjednodušené Cronbachovo alfa, pokud jsou položky bodované 0-1. Pro výpočet se používají
dvě verze vzorce KR20 a KR21. Verze KR21 je jednodušší, ale je možná pro použití pouze když mají
položky testu podobnou obtížnost. V tomto příkladu si ukážeme výpočet pomocí KR20:
𝑘

𝑟 = 𝑘−1 (1 −

∑ 𝑞𝑖 𝑝𝑖
𝑠2

),

kde k je počet položek, pi a qi jsou relativní četnosti správných a nesprávných odpovědí a s je
směrodatná odchylka
𝑠2 =

2
∑𝑛
𝑗=1(𝑋𝑗 −𝑋𝑝 )

𝑛

, kde n je počet žáků, Xp je průměrné scóre a Xj je scóre j-tého žáka.

V příkladu máme jen cvičně 6 úloh (ale min počet by měl být 10 úloh), každá je bodovaná 0-1:

Nejprve spočítáme směrodatnou odchylku, resp. stačí rozptyl:
Průměr získaného skóre:

Sumu čtverce odchylek od průměrného skóre:

A dopočítáme rozptyl 𝑠 2 .
Dále spočítáme ∑ 𝑝𝑖 𝑞𝑖 , kde pi a qi jsou relativní četnosti správných a nesprávných odpovědí:

A dopočítáme reliabilitu podle KR20.
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V praxi učitele můžete také využít excelovský list pro výpočet různých možností reliability vytvořený
Delem Sieglem https://researchbasics.education.uconn.edu/.
Soubor je ke stažení zde: https://researchbasics.education.uconn.edu/excel-spreadsheet-tocalculate-instrument-reliability-estimates/#

Do připravené tabulky vložíme naše data a nahoře vpravo získáme výsledky. POZOR! Tabulka
neupozorňuje na nevhodná data. KR20 a KR21 vzorec pro reliabilitu je validní pouze pro úlohy
hodnocené 0-1. KR21 vzorec pro reliabilitu je validní pouze pro úlohy podobné obtížnosti.
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3.7 Posouzení validity v učitelské praxi aneb citlivost a obtížnost položky
Při posouzení položky si můžeme pomoci kvantitativní parametry, mezi které patří:





obtížnost položky
citlivost položky
% žáků, kteří položku neřešili
změna reliability při vynechání položky.

Neřešenost položky se typicky projeví u poslední úloh v testu. Pokud jde o test rozlišovací, tak je
celkem v pořádku. V případě otevřených položek bývá větší, například i 20%, v případě uzavřených
položek je vhodná maximální neřešenost 5%. V případě významně větší neřešenosti úlohy zejména
uprostřed testu mohou být možnými důvody například: úloha je žáky vnímána mimo očekávané
téma, úloha se zdá už na první pohled příliš obtížná, apod.
Další možností posouzení je vynechat danou položku a spočítat reliabilitu testu bez dané položky.
V případě zvýšení reliability daná položka přispívá k reliabilitě testu méně.
Obtížnost položky můžeme určit typicky buďto jako
index obtížnosti – relativní počet žáků, kteří odpověděli správně, nebo jako
hodnotu obtížnosti – 100%-index obtížnosti.
Velmi snadné položky jsou položky, které správně vyřeší více než 80% žáků, za velmi obtížné položky
považujeme ty, které správně vyřeší méně než 20% žáků. Neřešenost položky má samozřejmě vliv na
výslednou obtížnost! Na začátek testu je vhodné zařadit velmi snadnou položku. Naopak obtížnější
položky řadíme na konec testu. Rozlišující testy by měly obsahovat položky s obtížností kolem 50 %,
naopak položky ověřujících testů jsou položky s vyšším indexem obtížnosti (spíše velmi snadné úlohy).
Ideálně citlivá položka je taková, kterou žáci s nejlepším skóre testu vyřeší všichni správně a naopak
žáci s nejhorším skóre testu ji nevyřeší. Typicky citlivost položky určujeme pomocí
koeficientu ULI (upper-lower index):
d = (nL – nH) / (0,5N),
nL….1/2 žáků, kteří dosáhli nejlepšího skóre
nH ….1/2 žáků, kteří dosáhli nejhoršího skóre
N je celkový počet žáků.
Koeficient ULI (upper-lower index) se pohybuje v rozmezí (-1, 1). Položka s hodnotou d=0 nerozlišuje,
položky s hodnotou d<0 mají obrácenou citlivost a je nutné je z testu vynechat. Citlivost je svázaná
s obtížností, a proto při posouzení vhodné hodnoty koeficientu je třeba brát v úvahu i obtížnost
položky.
Při obtížnosti 30 – 70% by měla být hodnota koeficientu d ≥ 0,25;
při obtížnosti 20 – 30% a 70 – 80% by měla být alespoň d ≥ 0,15.
Zejména v učitelské praxi může být užitečné a názorné citlivost položek graficky znázornit. Žáky
rozdělíme do 5 skupin podle celkového skóre (vodorovná osa). 1. skupina je pětina nejlepších, až 5.
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skupina je pětina nejhorších. Pro danou úlohu spočítáme pro každou skupinu průměrnou relativní
úspěšnost dané skupiny (svislá osa). Data pak vyneseme do sloupcového (nebo podobného) grafu, viz
následující obrázek. Ideální citlivost úlohy odpovídá přibližně zobrazené klesající křivce grafu.

Následující grafy, kterým patří stejný popis os jako v případě grafu výše, ukazují možné grafické
znázornění citlivosti:
Obrácená citlivost, úlohu je nutné z testu
vynechat.

Úloha s možným chytákem. Obecně těžká, není
příliš rozdílu v úspěšnosti mezi nejhoršími a
nejlepšími a žáci s průměrným skóre v testu v ní
byli zcela neúspěšní.
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Obě úlohy s nižší citlivostí, na kterou má vliv obtížnost úlohu. Vpravo je úloha příliš lehká, vlevo
naopak obtížnější.
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Úloha s ideální obtížností do rozlišovacího testu
(index obtížnosti 55 %), ale méně citlivá.

Úloha také vhodná do rozlišovacího testu, byť
obtížnější (index obtížnosti 45 %), ale více citlivá.
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Jak je vidět z předchozího posouzení, citlivost je vhodné posuzovat dohromady s obtížností úlohy.
V praxi učitele si můžete úlohy znázornit v kvalitativním 2D diagramu citlivosti (vodorovná osa) a
obtížnosti (svislá osa), viz následující obrázek.

3.8 Posouzení a výběr položky a testu v učitelské praxi
Jako učitelé v praxi se můžete setkat s nabídkou různých evaluačních nástrojů a tedy i didaktických
testů. V orientaci v nabídce a posouzení kvality testu vám může pomoci evaluační nástroj projektu
Cesta ke kvalitě, který spolu s manuálem vytvořili Jana Straková a Petr Suchomel. Nástroj se jmenuje
Zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků, posuzovací archy a je dostupný on-line
http://www.nuov.cz/ae/rozumime-dobre-vysledkum-testovani.
Nástroj obsahuje dva posuzovací archy – jeden zaměřený na výběr/posouzení evaluační úlohy a jeden
přímo na výběr/posouzení didaktického testu.
Při výběru autentické evaluační úlohy se můžete zejména zamyslet nad tím, zda vůbec daná úloha
stojí za čas a energii a zda je úloha pro žáky dostatečně náročná a motivující, viz Otázka 2 a 3.
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V dnešní době zejména platí, že času je málo , proto pamatujme i na to, že každé testování
znamená strávení našeho životního času a energie na získání zpětné vazby, od které očekáváme, že
bude efektivní.

Posuzovací otázka č. 2 a 3, Zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků, posuzovací archy, J.
Straková, P. Suchomel.
Při výběru didaktického testu se v první řadě můžeme ptát, zda vůbec toto hodnocení potřebujeme a
zda doporučená intepretace výsledků odpovídá našim potřebám vyučujícího.

Posuzovací otázka č. 1 a 3, Zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků, posuzovací archy, J.
Straková, P. Suchomel.

3.9 Tvorba didaktického testu
Typický postup tvorby didaktického testu začíná slovy: formulujte cíle testu. Osobně se mi líbí
flowchart publikovaný Robertem J. Beichnerem, který uvozuje proces tvorby didaktického testu
Recognize the need for the test.
Proč bychom měli vytvořit nový test? Tvorba dobrého standardizovaného testu vyžaduje hodně úsilí,
času a peněz. V první řadě se můžeme poohlédnout, zda test, který by alespoň částečně odpovídal
našim potřebám, již neexistuje v zahraničí, a tento test pro naše podmínky ADAPTOVAT.
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Základní schéma postupu při tvorbě didaktického testu. Převzato od Roberta J. Beichnera (viz
literatura).
Adaptace testu ze zahraničí. Co to znamená adaptace testu? Proč nestačí jen test tzv. přeložit?
Pokud bychom jen přeložili již dostupný test ze zahraničí, zřejmě bychom mohli mít problémy s jeho
dobrou validitou. Již dostupný test tedy přeložíme a může nám sloužit jako východisko pro českou
více či méně upravenou verzi testu.
Základní přístup při adaptaci testu ze zahraničí:


přeložení testu,
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posouzení úloh, zda odpovídají cílům našeho testu – v případě testu zaměřeného na
porozumění žákům optice na základoškolské úrovni pro nás nebudou relevantní úlohy
z vlnové optiky, naopak například můžeme připojit konstrukci obrazu v zrcadle, apod.,
posouzení proporčnosti učiva – například ve Fyzmánii jsou maniaci do zobrazení pomocí
periskopu, v rámci výuky optiky se mu věnují 30 % času a tedy i test převzatý od nich
obsahuje velké množství úloh zaměřených právě na periskop. Úlohy modifikujeme nebo zcela
nahradíme úlohami zaměřenými na typické učivo u nás,
posouzení validity upraveného testu odborníky – didaktiky fyziky, učiteli z praxe,
administrace testu našim žákům,
vyhodnocení výsledků – jednak určíme reliabilitu testu a jednak se zaměříme na jeho validitu
a provedeme důkladnou položkovou analýzu. Navíc můžeme výsledky jednotlivých úloh
srovnat s dostupnými výsledky ze zahraničí. Rozdíly mohou být způsobeny jednak opravdu
rozdíly v dovednostech žáků, ale také špatným pochopením zadávané úlohy (ať už v důsledku
zavádějícího překladu, netradičního kontextu úlohy, apod.),
opětovné zadání testu studentům a analýza výsledků,
pokud jsme spokojeni s položkovou analýzou a test má dostatečnou reliabilitu, můžeme test
považovat za adaptovaný a používat ho k testování.

Typický postup tvorby testu je podobný adaptaci testu ze zahraničí. Často nemáme k dispozici žádné
úlohy a musíme tedy začít tvorbou úloh. Pro detailnější a konkrétní popis tvorby testu doporučuji
disertační práci Tomáše Kekuleho a/nebo Evy Hejnové (viz literatura). V rámci tohoto textu si
nastíníme základní postup.
Tvorba didaktického testu
V první řadě je třeba stanovit cíle a účel testu.




Co je účelem, cílem testu? Bude test rozlišující nebo ověřující?
Kdo je testovanou populací?
Co budu testovat? V jakých dimenzích a úrovních?

V rámci výuky můžeme například zadat krátký opakovací test po kinematice na gymnáziu, jehož cílem
je zpětná vazba žákům, jak porozuměli a umí aplikovat základní pojmy rychlost a zrychlení, půjde tedy
o ověřující test. Většina výuky byla zaměřena na porozumění konceptu zrychlení, proto i většina úloh
bude zaměřena na tento fyzikální obsah. V rámci tvorby testů se typicky sestaví tabulka: proporce
učiva – a tomu pak odpovídají i z hlediska obsahu úlohy. Dále se zaměříme na to, zda chceme
testovat kvalitativní porozumění daným konceptům nebo chceme zjistit, jak žáci umí zacházet
s různými reprezentacemi. Zda mají být úlohy aplikační nebo zaměřené i na vyšší kognitivní
dovednosti (analýzu, zhodnocení, apod.). Někdy chceme testovat pouze znalosti žáků v dané oblasti.
V případě velkých opakujících se šetření jsou tyto cíle a požadavky na testované sestaveny vždy
v nějakém dokumentu. V případě státních maturit je to například Katalog požadavků ke společné
části maturity, v případě mezinárodního šetření TIMSS je to TIMSS Framework Assessment. Před
každým dalším šetřením dochází k aktualizaci těchto dokumentů.
Pak můžeme přistoupit k vlastní tvorbě úloh, která reflektuje cíle testu. Tvorbu můžeme realizovat
sami nebo přizvat i další externí spolupracovníky. Můžeme vytvořit úlohy zcela nové, to je ovšem
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velmi obtížné, nebo se inspirovat v různých sbírkách fyzikálních úloh nebo úlohy přímo převzít. Opět
záleží na účelu testu. Mezinárodní šetření nebo maturitní společný test čerpají pouze z úloh
vytvořených pro tyto účely. Tzv. uvolněné úlohy již do testování znovu nezařazují. Každý tvůrce úlohy
nejen, že úlohu vytvoří nebo převezme, ale také jí přiřadí parametry podle testových cílů. Například,
jakého obsahu učiva se týká, zda jde o úlohu na znalost, jaká je odhadovaná obtížnost a citlivost
úlohy, apod. Velká šetření také vytvářejí tzv. banky úloh. Před použitím v testu jsou úlohy testovány
na stovkách žáků a jejich parametry jako citlivost, obtížnost tedy nejsou odhadovány, ale přímo
měřeny.
V případě tvorby úloh s uzavřenou odpovědí můžeme požadované distraktory, tedy nesprávné
alternativy, na základě naší zkušenosti přímo odhadnout. Máme-li čas a prostředky, doporučuje se
nejprve úlohu zadat stovkám žáků jako otevřenou. Na základě nejčetnější nesprávných odpovědí pak
vybrat atraktivní distraktory.
Z úloh můžeme začít sestavovat vlastní test. Na začátek testu se doporučuje alespoň jedna velmi
snadná úloha, která žáky namotivuje, uklidní, apod. Nejsme-li si jisti časovou náročností testu,
vytvoříme test delší. V rámci položkové analýzy na základě neřešenosti, pak velmi snadno
odhadneme, kde by bylo vhodné test ukončit. Součástí každého testu je i úvodní strana s pokyny pro
řešení testu. Zde testované osoby stručně seznámíme s cíli/motivací/účelem testu (pokud
realizujeme slepý experiment, tak uvádíme očekávané cíle testu), rozsahem testu a časem pro jeho
řešení. Dále uvedeme případné povolené a nepovolené pomůcky a zmíníme charakter úloh.
Pak nás čeká první zadání testu, které ale v drtivé většině případů nemůžeme použít pro zjištění
výsledků žáků. Test zřejmě nebude dobře reliabilní a validní. Na základě výsledků budeme chtít
provést jeho úpravy. Tomuto prvnímu testování se říká pilotáž. Typicky se realizuje na stovkách žáků,
které odpovídají zamýšlené cílové testované skupině. V rámci vyhodnocení výsledků pilotáže se
zaměříme zejména na:
Reliabilitu a změnu reliability při vynechání položky; další položkovou analýzu a na jejím základě
provedeme úpravy či případně vynechání položek. V případě pilotáže je velmi důležité vyhodnocovat
i neřešenost úloh. V případě více variant testu, vyhodnocujeme podobnost variant, rozložení úloh,
apod. V případě drobných úprav zadáme finální verzi před ostrým testováním ještě jednou například
stovce žáků, abychom si byli jisti, že nějaká drobná úprava nebyla úplně mimo. V případě většího
zásahu realizujeme pořádnou pilotáž opakovaně, dokud nejsme s finálním výsledkem testu spokojeni.
Z hlediska reliability bereme zejména v úvahu, jaké rozhodnutí budeme na základě testu provádět a
tedy jak přísně spolehlivý test musí být.
Máme hotový finální test a můžeme přistoupit k jeho administraci neboli zadávání testu. Zde
samozřejmě dbáme na stejné podmínky pro řešení testu. Ve velkých šetřeních jsou vytvořeny přímo
konkrétní manuály pro zadávání, zejména co dělat v nestandardních situacích a zadavatelé testu jsou
přímo pro zadávání proškoleni. V případě, že zadáváme test výzkumně a posíláme ho na vytipované
školy, musíme počítat s tím, že se nevrátí všechny vyplněné testy. Návratnost se obvykle pohybuje
kolem 30-4 0%. Na neřešenost úloh v testu také může mít vliv zadavatel a jeho snaha žáky
ne/motivovat pro řešení testu.
Vyhodnocení testu se meze nekladou. V učitelské praxi zřejmě žáky seznámíme s tzv. hrubým skóre
testu, tj. relativním počtem získaných bodů. Můžeme uvést také percentil žáků. Při dostatečném
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vzorku žáků můžeme stanovit normy a výsledek žáka s normami srovnat. Další možnosti vyhodnocení
dat pak souvisí s účely a rozsahem výzkumu. V následujících podkapitolách se můžete seznámit
s možnostmi, které se využívají v rámci mezinárodních šetření.

3.10 Didaktické testy v mezinárodních šetřeních
Ve fyzice a matematice se celosvětově etablovala dvě opakující se mezinárodní šetření – TIMSS a
PISA. Tato šetření se typicky nazývají large scale assessment, protože hodnocení se děje na velkých
reprezentativních vzorcích žáků. U nás se jedná tisíce žáků. Stručný přehled uvádí následující tabulka:
PISA
Čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost
By OECD
Programme for International Student Assessment
Žáci 15 let (tj. ZŠ i SŠ)
https://www.oecd.org/pisa/
TIMSS (a PIRLS)
Matematika a přírodní vědy (a čtenářská gramotnost)
By IEA
Trends in International Mathematics and Science Study
4. a 8. ročníky ZŠ
https://www.iea.nl/studies/iea/timss

Účast ČR na těchto šetřeních je na rozhodnutí MŠMT a je zpoplatněná. Celé šetření je koncipováno
na mezinárodní úrovni a národní koordinátoři jsou pak zodpovědní za adaptaci testu a průběh šetření
v jednotlivých zemích. Dříve byl u nás v roli koordinátora již neexistující Ústav pro informace ve
vzdělávání, v současné době u nás tyto šetření realizuje Česká školní inspekce. Informace o šetřeních,
národní zprávy a uvolněné úlohy jsou dostupné online právě na webových stránkách ČŠI:
https://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/PISA
https://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/TIMSS
Jak vypadá šetření TIMSS si ukážeme na nejnovějších výsledcích výzkumů TIMSS 2019. Šetření v roce
2019 se zúčastnilo 64 zemí světa a probíhalo ve 4. a 8. třídách základních škol. ČR se zúčastnila jen
testování pro 4. ročníky ZŠ. Administrace testu probíhala jak papírovou, tak elektronickou formou.
Počty zúčastněných žáků jsou uvedeny v následující tabulce převzaté z Národní zprávy (dostupné
online
https://www.csicr.cz/getattachment/cz/O-nas/Mezinarodni-setreni-archiv/TIMSS/TIMSS2007/Narodni-zprava-2007.pdf). Jak si můžete všimnout, v tabulce jsou i údaje o počtu ředitelů,
učitelů a rodičů. Není to tak, že také řešili přírodovědný a matematický test , ale vyplňují
doprovodné dotazníky o socio-ekonomickém zázemí, které pak slouží pro další důležité analýzy,
zejména srovnávání výsledků.
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Jak bude testování probíhat a z čeho se bude testovat je stanoveno v dokumentu TIMSS 2019
Assessment Frameworks, na jehož tvorbě se vždy podílí odborníci z oblastí fyzikálního vzdělávání
z různých zemí světa. V minulosti se od nás na přípravě šetření na mezinárodní úrovni podílela
zejména dr. Pavla Zeleniecová jako členka General Assembly a pro TIMSS 2007 dr. Martina Kekule
jako členka Science and Mathematics Items Review Committee.
Testové úlohy testují jednak přímo matematický a přírodovědný obsah a také kognitivní znalosti a
dovednosti neboli operace. Ty jsou testovány ve třech úrovních:




prokazování znalostí,
používání znalostí,
uvažování.

Co si pod jednotlivými operacemi můžeme představit v rámci testu z přírodovědy, uvádí podrobněji
Tabulka 4.7:

Obsahové oblasti učiva a jejich procentuální zastoupení viz následující tabulka:

Podrobnější obsahové zaměření úloh je v následující tabulce:
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Ke každé vzniklé úloze pro testování je tedy přiřazena jednak obsahová oblast, kterou testuje a
jednak operace, na kterou je úloha zaměřena. Na následujícím obrázku je úloha ze šetření TIMSS
2019 pro 4. ročníky.
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Tato úloha v druhé části požaduje vysvětlení odpovědi a je tedy otevřená se širokou odpovědí.
Vyhodnocení otevřených položek provádějí vyškolení pracovníci, typicky z řad učitelů, didaktiků
fyziky, apod. Ke každé úloze je vždy vytvořen hodnotící manuál a typické kódy, které se přiřazují
typickým chybným odpovědím. Konkrétní manuál pro hodnocení výše uvedené úlohy:

Z různých důvodů (náročnost vymýšlení stále nových úloh, možnost srovnávání úloh, apod.) se po
proběhlém šetření tzv. uvolní neboli zveřejní pro veřejnost, pouze vybrané úlohy. Většina úloh se pak
použije opakovaně k testování. Díky tomu můžeme i k vybraným testovaným úlohám uvést úspěšnost
v předchozích šetřeních. Úspěšnost výše uvedené úlohy v předchozím šetření:
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Dále zejména pro učitele může být užitečná informace o výběru nejčastějších chybných odpovědí.
Publikace, které prezentují uvolněné úlohy (na webu ČŠI), často uvádějí i tato data včetně
interpretujícího komentáře:

Další ukázka uvolněné úlohy. Tentokráte uzavřené s výběrem odpovědi a zaměřené na operaci
„používání znalostí“, jedná se tedy o úlohu aplikační.

45

Dále se úlohy mohou dělit do pěti vědomostní úrovní, a v rámci celkových výsledků je pak pro
jednotlivé země zjišťováno, kolik žáků dosáhlo dané vědomostní úrovně. Viz u popisu úlohy stupeň
její obtížnosti. U výše uvedené úlohy je to Obtížnost 3. Úspěšné vyřešení úlohy tedy odpovídá
Vědomostní úrovni 3. Charakter testu v rámci těchto šetření je spíše ověřující.
Pro srovnání charakteru výzkumu PISA v přírodovědné gramotnosti se podíváme na prezentaci
Národní zprávy PISA 2015 (dostupná on-line
https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Mezin%c3%a1rodn%c3%ad%20%c5%a
1et%c5%99en%c3%ad/NZ_PISA_2015.pdf)
Výzkum PISA probíhá každé tři roky, novější šetření proběhlo v roce 2018. V rámci šetření je vždy
důraz na jednu z testovaných gramotností (čtenářská, matematická nebo přírodovědná), testování ze
zbylých dvou je „vedlejší“. V roce 2015 byla zdůrazněna právě přírodovědná gramotnost, proto
budeme čerpat z tohoto šetření. V tomto šetření byla také poprvé testována tzv. schopnost týmového
řešení problému.
PISA se zaměřuje na testování patnáctiletých žáků. Na rozdíl od výzkumu TIMSS, který testuje žáky
v 8. ročnících bez ohledu na věku, v rámci PISA výzkumu ve výběru vzorku musí být zastoupení
patnáctiletí ze všech možných stupňů a typů škol. Už možná nepatrný, ale z principiálního hlediska
výrazný rozdíl v cílové testované skupině, ukazuje na odlišné cíle obou šetření. Výzkumy společnosti
IEA (např. výzkum TIMSS) jsou historicky starší a původně zaměřené spíše na testování typických
školních úloh (jak v matematice, tak v přírodovědě), a tedy i cílová testovaná populace je určená
počtem let školní docházky. Naopak výzkum PISA vznikl až poměrně později s cílem oprostit se od
testování úlohami, na které jsme tradičně ve škole zvyklí, ale zaměřit se na zjišťování, jak si žáci
poradí s úlohami, které více simulují reálné životní problémy nebo práci s informacemi. Proto i pro
srovnání je vybraná populace věkem, bez ohledu na to, jaký je systém školní docházky v jednotlivých
státech.
Ve výzkumu PISA je přírodovědná gramotnost vymezena jako:

Stejně jako výzkum TIMSS i PISA testuje každou úlohou obsah učiva, obsahovou znalost a seskupuje
je do oblastí: živé systémy, fyzikální systémy a systémy Země a vesmíru.
Mezi další znalosti žáků, testované v tomto výzkumu patří tzv. procedurální a epistemická znalost.
Procedurální znalost zahrnuje znalost běžných postupů a strategií používaných při vědeckém
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zkoumání, metod dotazování, používání dovedností, algoritmů, technik a metod. Epistemická znalost
je nově zavedená znalostní dimenze, má funkci při ověřování jakéhokoli tvrzení ve vědeckém
objevování a zahrnuje schopnost žáka hodnotit výsledky vědeckého výzkumu a poté rozhodnout, zda
jsou použity vhodné postupy a jsou odůvodněné závěry.
Dále je každá úloha zaměřená na testování žáků na jednu ze tří dovedností: vysvětlovat jevy vědecky,
vyhodnocovat a navrhovat přírodovědný výzkum a vědecky interpretovat data a důkazy.
V neposlední řadě jsou každé znalosti přiřazené požadované úrovně poznávacího procesu, které ve
své podstatě odpovídají Bloomově taxonomii a stejně jako v případě výzkumu TIMSS jsou shrnuty
pouze do tří kategorií – znalost, aplikace a vyšší kategorie. Konkrétní vymezení ve výzkumu PISA:
Nízká – žák je schopen provádět jednoduché úkony, například vybavení si faktu, termínu, zákona
nebo koncepce, či vyhledání jednoho bodu z grafu nebo jednoho údaje z tabulky.
Střední – žák používá a uplatňuje obsahové znalosti k popisu nebo vysvětlení jevu, volí vhodné
postupy zahrnující i dva nebo více kroků, třídí a dovede zobrazovat data, vysvětlovat nebo používat
jednoduché tabulky nebo grafy.
Vysoká – žák umí analyzovat složité informace nebo údaje, shrnout a zhodnotit fakta, zdůvodnit je,
ověřit je z různých zdrojů, vypracovat plán nebo sled kroků k vyřešení úkolu.
Konkrétní ukázky úloh PISA najdete v podkapitole 3.12 Výstupy z mezinárodních šetření v běžné praxi
učitele fyziky, v části Komplexní úlohy.

3.11 Interpretace vybraných výstupů v mezinárodních šetřeních
Celkové výsledky
Oba výše popsané výzkumy udávají v první řadě žebříček zemí neboli celkové získané průměrné
skóre. Místo statistické odchylky uvádějí země, které jsou na tom v rámci chyby stejně jako my (ozn.
kolečkem nebo zůstává prázdný) a země, které jsou na tom lépe (zde například Polsko) nebo hůře
(např. Itálie) než my. Výsledky PISA 2015 – přírodovědná gramotnost:

47

Výsledky na dílčích škálách
Dále se můžeme setkat s výsledky pro dílčí škály. Zde pro TIMSS 2019 a 4. ročník v přírodovědě. Dle
očekávání nejhorší průměrný výsledek mají naši žáci z oblasti Neživá příroda. Neplatí to ale obecně
pro žáky ve všech zemích. Například žáci z Anglie (jen s mírně vyšším celkovým průměrným skóre než
ČR) dopadají naopak nejhůře v Nauce o Zemi. Americké děti mají jako naši žáci nejhorší skóre
v oblasti neživé přírody, naopak ale výrazněji lépe dopadají v oblasti živé přírody.

Předchozí výsledky výzkumu PISA můžeme také zobrazit na dílčích škálách. Jak je z grafu na
následující stránce patrné, autoři národní zprávy zvolili pro srovnání kvůli přehlednosti jen některé
země a průměr zemí OECD. Výzkumy PISA typicky neuvádí jen celkový průměrný výsledek šetření, ale
také právě průměr zemí OECD. Srovnání s Finskem a Estonskem bylo vybráno z důvodu jejich
nejlepších výsledků. Jak je z grafu patrné, pro tyto země jsou výsledky přes jednotlivé škály vcelku
vyrovnané. Polsko a Německo jsou pro nás ve srovnání relevantní kvůli podobnosti našich
vzdělávacích systémů a geografické blízkosti. Polští žáci opět vykazují vyrovnané výsledky.
Naši patnáctiletí žáci mají podobně jako čtvrťáci vcelku vyrovnané výsledky pro obsahové znalosti, i
když nejhorší jsou ve fyzikálních systémech. Nad průměrem zemí OECD mají naši žáci výsledky
v obsahové znalosti a v dovednostech vysvětlovat jevy vědecky. Naopak pod průměrem zemí OECD
jsou naši žáci v dovednosti vyhodnocování a navrhování vědeckých výzkumů. Toto zřejmě není
překvapivý výsledek, protože právě těmto dovednostem typicky v našem vzdělávacím systému není
věnovaná taková pozornost. Podobnou, i když mírnější tendenci, vykazují i žáci z Německa.
Právě analýza výsledků na dílčích škálách může být zajímavá a ukázat konkrétnímu školskému
systému, kde jsou v přípravě žáků jeho přednosti a naopak slabé stránky.
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Rozdíly mezi dívkami a chlapci
Typickou proměnnou v pedagogických výzkumech je pohlaví, tedy srovnáváme celkové výsledky
nebo výsledky na dílčích škálách mezi dívkami a chlapci. Národní zpráva PISA 2015 uvádí souhrnné
srovnání rozdílů: „V zemích OECD dosahují chlapci v průměru o 4 body lepšího výsledku
v přírodovědné gramotnosti než dívky. Přitom ve 24 zemích jsou chlapci statisticky významně lepší
než dívky a ve 22 zemích je tomu naopak. V České republice jsou chlapci v průměru statisticky
významně lepší než dívky o 9 bodů.“
Dosažení jednotlivých vědomostních úrovní
Jak PISA, tak TIMSS definují několik vědomostních úrovní a uvádějí, kolik procent žáků dosáhlo jako
maxima dané úrovně. Shodně je za žádoucí dosáhnout alespoň úrovně 2 a tomu i odpovídá škála na
vodorovné ose. Viz ukázka výsledků přírodovědné gramotnosti PISA 2015 na následující straně. Ve
srovnání s nejlepšími zeměmi (Estonsko, Japonsko, apod.) má ČR 2x více žáků (21%) ve slabé úrovni 2.
Velká Británie v tomto šetření dosáhla průměrného skóre 509 bodů, Lotyšsko jen 490. Obě země ale
mají shodný počet žáků, kteří nedosáhli ani úrovně 2. Ovšem Velká Británie má větší podíl zastoupení
žáků, kteří dosáhli úrovně 3 a více. Rozdíly mezi nejslabšími a nejsilnějšími žáky jsou typickým
námětem pro analýzy v těchto typech šetření a ukazují na styl politiky vzdělávacího systému. Obecně
se za žádoucí považují menší rozdíly mezi žáky a nejmenší podíl zastoupení žáků, kteří dosahují jen
slabých vědomostních úrovní. V národních zprávách se pak můžete podívat i na spoustu dalších
výstupů souvisejících s tímto tématem. Jedná se i o socio-ekonomické otázky, například souvislost
financování školství, HDP země, vzdělání rodičů, apod. s celkovým průměrným skóre země.
Dále si mohou jednotlivé země realizovat i vlastní analýzy, pro ČR typicky rozdíly mezi kraji, apod.
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3.12 Výstupy z mezinárodních šetření v běžné praxi učitele fyziky
Učitelé mohou z těchto šetření v praxi využít zejména informace týkající se uvolněných úloh. Jednak
mohou využít přímo zadání úloh a jednak pro ně může být zajímavá úspěšnost úloh, která byla
zjištěna na reprezentativním vzorku žáků ČR. Na webu ČŠI lze najít i přímo publikace zaměřené na
uvolněné úlohy a určené pro učitele nebo didaktiky fyziky. Řadu z nich připravily ve spolupráci s ČŠI
nebo bývalým ÚIV dr. Dana Mandíková a dr. Jitka Houfková z KDF MFF UK.
Komplexní úlohy
Úlohy vyšší kognitivní náročnosti, například v rámci TIMSS to jsou úlohy spadající do vyšších
vědomostních úrovní, nebo komplexní úloha v rámci PISA výzkumu mohou být dobrou inspirací pro
učitele. Dvě ukázky úloh z přírodovědy TIMSS 2019, které spadají do vyšších vědomostních úrovní:

50

51

V rámci výzkumu PISA je zadání úloh komplexní, má simulovat řešení problémů v praktickém životě.
Ukázka úlohy s názvem „Sopečné výbuchy“ v šetření PISA 2015:

Otázka číslo 1

Vlastní zadání otázky:
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Otázka číslo 2
Otázky č. 2 a 3 jsou zaměřeny na práci s grafy. Uvádím ještě ukázku úlohy č. 2:
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Jak se začíná více využívat k testování počítačů, je možnost pracovat s dalšími typy úloh. Například
PISA navrhuje a testuje pomocí tzv. interaktivních úloh, které umožňují testovat simulace nějakého
jevu a práci žáků s těmito simulacemi. Uvádím část ukázky úlohy z PISA 2015, která je zaměřená na
termoregulaci běžce:

Úvodní stránka úlohy:

Vlastní pole úlohy s interaktivní simulací:
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V angličtině je možné si úlohu pustit zde
http://www.oecd.org/pisa/PISA2015Questions/platform/index.html?user=&domain=SCI&unit=S623RunningInHotWeather&lang=eng-ZZZ

Úlohy s typickými studentskými miskoncepcemi
Další možnosti inspirace pro učitele v praxi mohou být úlohy s výraznými (ve smyslu velké četnosti)
chybnými odpověďmi. Některé se řadí mezi typické miskoncepční představy žáků, některé mohou být
překvapivé a pro práci učitele je určitě užitečné o těchto typických chybách vědět a moci tak s nimi
dále pracovat.
V tomto případě se podíváme spíše na uvolněné úlohy z výzkumu TIMSS, který pracuje spíše s
typickými školními úlohami. Konkrétní ukázky jsou z TIMSS 2019 z přírodovědy pro 4. ročník.
Publikace je dostupná na webu ČŠI.
Jednou z úloh, které většina žáků ZŠ vyřeší nesprávně je, který materiál vede lépe teplo: zda dřevo
nebo kov. Podíváme-li se na výsledky této úlohy (na další straně), je vidět, že v roce 2015 se oproti
roku 2011 žáci velmi zlepšili. Možnost, že nejlépe vede dřevo, ale i v roce 2015 vybralo 37 % (v roce
2011 celých 64 %) žáků.
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Žáci se také typicky nechají zmást odkud kam k přenosu tepla dochází:
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Úloha z podobné oblasti, která u leckterých žáků ukazuje na chybnou představu, že „kožich hřeje“:
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Publikace s uvolněnými úlohami obsahují i úlohy z oblastí mechaniky (síla a pohyb, gravitace), optika,
elektřina a magnetismus. Přestože se jedná o úlohy pro žáky na prvním stupni ZŠ, pro učitele
v sekundárním stupni vzdělávání mohou sloužit jako odrazový můstek znalostí a dovedností, které
mohou od žáků z prvního stupně z přírodovědy očekávat (nebo naopak ne ).

58

Literatura
Kapitola 1 a 2
Janík, T. et al. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování
výuky. Brno: Masarykova univerzita.
Žák, V. (2012). Metody a formy výuky. Hospitační arch. Praha: Národní ústav pro vzdělávání.
Žák, V. (2018). Kvalita fyzikálního vzdělávání v rukou učitele. Praha: Karolinum.
Kapitola 3
Robert J. Beichner. Testing students interpretation of kinematice graphs. Am. J. Phys., Vol. 62, No. 8,
1994.
Odborný článek publikující tvorbu didaktického testu zaměřeného na porozumění kinematickým
grafům. Pro učitele fyziky.
Chráska M. Didaktické testy, Paido, Brno, 1999.
Literatura přímo pro studenty učitelství. Základní příručka pro tvorbu vlastních didaktických testů ve
školní praxi.

Radek Schindler a kol. Rukověť autora testových úloh, CERMAT, Praha, 2006.
Příručka primárně určená autorům testových úloh pro CERMAT, která je zaměřená zejména na
kvalitativní porozumění

59

Ondřej Jeřábek, Martin Bílek. Teorie a praxe tvorby didaktických testů. Univerzita Palackého v
Olomouci, Olomouc, 2010. ISBN 978-80-244-2494-1.
Rozsáhlá (92 str.) publikace o DT, včetně historie DT. Zaměřená zejména na učitele přírodovědných
předmětů.

Emanuel Svoboda, Růžena Kolářová: Didaktika fyziky základní a střední školy, Vybrané kapitoly,
Karolinum, Praha 2006.

60

Skripta pro studenty učitelství fyziky. Velká část kapitoly o didaktických testech je věnovaná různým
typům testových úloh. Velmi srozumitelně v kostce představuje základy o DT.

Pavla Zieleniecová: Přehledový text pro studenty učitelství v rámci předmětu Pedagogika na MFF UK,
dostupné on-line https://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/pedagogika/dopl_texty/Didakticke%20testy.pdf

Dvě v rámci KDF MFF UK dostupné disertační práce zaměřené na tvorbu didaktických testů: Evy
Hejnové z roku 2004 a Tomáše Kekuleho z roku 2008. V rámci práce Tomáše Kekuleho je uvedena
teorie týkající se obecně didaktických testů a jeho tvorby. Práce Evy Hejnové je zaměřená na základní
školu a otevřené položky.
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Jana Straková, Petr Suchomel. Zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků, posuzovací archy
v rámci projektu Cesta ke kvalitě. Dostupné on-line http://www.nuov.cz/ae/rozumime-dobrevysledkum-testovani.
Nástroj má za cíl pomoci škole vybrat z externí nabídky takový nástroj zaměřený na hodnocení
výsledků vzdělávání žáků, který nejlépe odpovídá jejím cílům. Evaluační nástroj obsahuje dva
posuzovací archy zaměřené na výběr a posouzení kvality didaktických testů a autentických
evaluačních úloh.
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