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Každý by si měl nejdříve zodpovědět otázky: 
 
Proč zkoušíme ? Proč známkujeme ? K čemu zkoušení je a k čemu zkoušení není ? 
Jaké jsou motivace studentů a jaké jsou motivace pedagoga ? 
 
1. Protože studenti potřebují známku a protože systém získávání a ověřování kvalifikace je 

takto nastaven ? 
2. Protože se jedná o vyzkoušený způsob motivace studentů k tomu, aby se předmětu 

věnovali do větší hloubky a látku se naučili ? 
3. Protože chceme prověřit znalosti studentů a ověřit si účinnost naší pedagogické práce ? 
       (Dovedu si představit lepší způsoby... psaní esejů, diskuse nad tématem v menších 

kolektivech atd.) 
4.    Atd... 

 
 

Kolik času jsme schopni či můžeme zkoušení a jeho přípravě věnovat ? 
Jaký způsob zkoušení je vhodný pro daný předmět ?  
Jaký způsob je ekonomický z hlediska vynaloženého času a úsilí ? 
 
Například: Jednodušší způsob hodnocení je často podmíněn složitou a časově náročnou 

přípravou testů, testovacího prostředí atd.. 



Když již zkoušíme je nutné zajistit férovost a  srovnatelnost testů a dodržení standardní 
úrovně - nejen v rámci ročníku, ale i v čase mezi jednotlivými ročníky. 
 
Aktivní x pasivní znalost -> testujme aktivní znalost ! 
 
Jak na to ? 
 
- Individualizace testů 
- Randomizace testů a testových otázek uvnitř jednotlivých testů 
- V zaškrtávacích testech: více odpovědí k jedné otázce 
                                 možnost více správných odpovědí v jedné otázce 
                                 možnost žádné správné odpovědi v jedné otázce 
                                 různý počet kladných bodů za správné odpovědi dle jejich složitosti 
                záporné body (různý počet) za špatně zodpovězené otázky                                          
- Zařazení otázek ze všech nebo většiny probíraných okruhů do každého testu. 
- Vždy je vhodné zařadit i psané odpovědi hodnocené lektorem nebo jiný typ testu. 
 

- Dle potřeby zajištění kontroly, že studenti vypracovávají testy samostatně. Jindy je    
naopak spolupráce žádoucí. Záleží na typu testu a způsobu hodnocení. 
 

- Každý jsme jiný a máme různé schopnosti. Existuje významná část studentů, kteří  jsou 
výrazně úspěšnější pouze v některém typu testu. Je nutné zařadit možnost jiného typu 
testování mezi zkušební termíny. Např. ústní 2. opravný termín atd. 
 

 



Příklad konkrétního řešení: https://www.biologicals.cz/testyou/ 

Splňuje požadavky stanovené výše + hromadné generování jednorázových testů 
pro každého studenta, hromadné zadávání studentů, hromadý tisk výsledků za test 
a období, možnost současné práce více lektorů, správa více předmětů v rámci 
jednoho lektorského účtu, různé možnosti otázek a odpovědí, možnost otevřených 
testů atd.  
Srovnatelnost testů nastavena na počet kladných bodů, které je možné ziskat. 
Používán od roku 2005 a dále vyvíjen cca do roku 2009. Info: martin@natur.cuni.cz 







 
Základní praktikum z molekulární biologie - MB140C71, 1 kredit 

2020/2021 – předběžně zapsaných 191 
 
Test na počítači – 120 min 



 
Metody funkční genomiky - MB140P86, 3 kredity 

2020/2021 – předběžně zapsaných 16 
 
Test na počítači – 80 min, v roce 2019/2020 – 360 min 



 
Základy molekulární biologie - MB140P71, 5 kreditů 

2020/2021 – předběžně zapsaných 280 
Test na počítači – 40 min + psaný test aktivní znalosti cca 20 min 
2019/2020 – pouze psané testy 



Děkuji za pozornost 
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