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Abstrakt. Příspěvek se zabývá průběžnou kontrolou znalostí studentů v předmětu matematika 

v průběhu výuky v prvním ročníku bakalářského studia. Tato kontrola znalostí je realizována 

plně s podporou počítačů v počítačových učebnách. Testy jsou založeny na úlohách 

s volitelnými výsledky. V příspěvku jsou diskutovány otázky pravidel testování a jejich změn 

v poslední době.  
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1. Úvodní poznámky. 

 Automatizované testování znalostí s podporou počítačů je na Fakultě stavební ČVUT 

Praha dosud zavedeno na všech bakalářských studijních programech v úvodu studia vedených 

v českém jazyce. S podporou citovaného grantového projektu byl v současné době tento 

způsob kontroly znalostí během semestru zaveden i na bakalářském studijním programu Civil 

Engineering, studijní obor Building Structures, vyučovaném v anglickém jazyce. Tím tak byla 

zrovnoprávněna výuka matematiky v českém a anglickém jazyce. Podmínky a pravidla 

testování pro výuku v českém i anglickém jazyce byly sjednoceny. 

 Předložená práce se zabývá počítačovým testováním znalostí studentů v průběhu 

výuky z hlediska stanovení podmínek a pravidel testování, dále volby a vyváženosti 

bodových limitů. Navazuje tak na práce, které se zabývají problematikou automatizovaného 

počítačového testování. Úspěšností testů a spektrem získaných bodů se zabývá práce [1]. 

Porovnáním úspěšnosti testů za různých podmínek se zabývá práce [2]. 

 

2. Podmínky a pravidla. 

 Stanovením pravidel testování se na katedře matematiky zabýváme průběžně a vždy 

analyzujeme výsledky, aby byl vytvořen účinný a efektivní systém jako nedílná součást 

výukového procesu. Apriorní otázka, zda pokračovat v realizaci počítačových testů má jasnou 

odpověď ano. Pozitivní zkušenosti s počítačovou kontrolou znalostí jasně převažují a zejména 

objektivnost hodnocení znamená prioritní vlastnost pro tento způsob.  

 Problematika, jak stanovit pravidla a bodové limity, aby testy byly dostatečně 

průkazné a odrážely znalosti studentů je stále aktuální. Pravidla byla v průběhu let několikrát 

optimalizována a změny byly experimentálně ověřovány. Nyní je budeme analyzovat 

z hlediska jejich úspěšnosti a praktické použitelnosti. Zaměříme se zejména na problematiku 

počtu testů za semestr, povinnost či dobrovolnost účasti studentů na každém z testů, možnosti 

oprav neúspěšných testů, stanovení nebo nestanovení povinného limitu bodů, které by měl 
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student získat, vazbu splnění nebo nesplnění tohoto limitu na udělení nebo neudělení zápočtu 

a přínos k závěrečnému hodnocení zkoušky. 

 

2. 1. Počet testů v semestru. 

 V minulosti byl realizován větší počet testů za semestr, například 4 i více, podle 

studijních oborů. První z testů obvykle znamenal vstupní kontrolu znalostí. Lze sice přijmout 

myšlenku, že větší počet testů znamená větší průkaznost jejich výsledků, ale větší počet testů 

měl některé nevhodné souvislosti. Jeden z důsledků většího počtu testů byla nepříliš kvalitní 

příprava studentů na každý z testů. V poslední době došlo ke zkrácení výuky v semestru na 13 

týdnů a počet testů byl ustálen na tři během každého semestru. Menší počet testů než tři, tedy 

dva nebo dokonce jeden za semestr, nevylučuje náhodnost výsledku a nebyl realizován.  

  

2. 2. Účast studenta na testech. 

 Systém, který by nestanovoval povinnost studenta zúčastnit se každého z testů 

skýtá značné problémy zejména organizačního charakteru. Není možné ani přibližně 

odhadnout skutečný počet studentů, kteří se testu zúčastní a alokovat potřebný počet termínů 

a míst u počítačů. Přitom je nutno teoreticky předpokládat, že se může zúčastnit každý student 

a alokovat plný počet míst. Ze stejného důvodu nelze realizovat možnost opravovat testy, 

které student považuje za neúspěšné.  

Pokud by byla stanovena podmínka o nutném zisku jistého počtu bodů, je zřejmé, že 

čím je požadovaný nutný počet bodů vyšší, tím se dá předpokládat účast vyššího počtu 

studentů. Ale přesto v případě, kdy by některé termíny byly jen velmi málo obsazené, není 

prakticky možné podniknout optimalizační kroky ve smyslu přesunout studenty na jiný termín 

a původní zrušit. Navíc dobrovolnost účasti na testech neznamená pro studenty motivaci pro 

lepší celkové hodnocení a na druhé straně vysoký počet požadovaných nutných bodů může 

mít likvidační charakter a nesplňuje účel testování. Tedy vyžadovat povinnou účast studenta 

na každém z testů má své opodstatnění.  

 Systémů pravidel testování, který spočíval v povinnosti studenta zúčastnit se každého 

z testů, ale nebyl stanoven žádný limit bodů, které bylo nutno získat, také nebyl považován za 

účinný, neboť bylo ověřeno, že neexistence limitu nutných bodů nemotivovala studenty 

k vyššímu studijnímu úsilí. Případ, kdy student splní formálně účast na testu způsobem, že se 

na počítači přihlásí a vzápětí odhlásí, tím má záznam o účasti, získá 0 bodů, nesplňuje účel 

testování. Tedy požadavek nutného zisku vhodného kladného počtu bodů se ukázal jako 

nevyhnutelný a problém je, jaký počet stanovit. 

 

2. 3. Vazba na zápočet. 

 V současné době je stanoven počet testů v semestru na tři, všechny jsou pro každého 

studenta povinné a v každém testu je možné dosáhnout nejvýše 24 bodů. Každý test obsahuje 

dva vygenerované příklady za 4 body a dva za 8 bodů. Za každý chybně vyřešený příklad, za 

4 i 8 bodů, je odečten 1 bod, pokud není označen žádný výsledek je 0 bodů. Celkem za 

semestr je možné dosáhnout nejvýše 72 bodů. 

 Systém, který je po zkušenostech nyní přijat stanovuje, že pokud student dosáhne 

celkem za všechny testy v součtu, včetně záporných bodů, pouze 9 bodů a méně ze 72 

možných, není mu udělen zápočet, bez ohledu na splnění případných dalších podmínek, které 

může stanovit vyučující. Je stanoveno, že pokud student dosáhne 24 bodů a více a splní 

případné podmínky určené vyučujícím, zápočet mu je udělen. Dodatečné podmínky stanovené 
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vyučujícím se týkají účasti na cvičeních jako povinné formě výuky. Pro studenty, kteří 

dosáhnou od 10 do 23 bodů včetně je po ukončení automatizovaných testů vypsána písemka 

obsahující velmi jednoduché tvořené úlohy a podle úspěšnosti v této písemce je nebo není 

udělen zápočet. Je-li úspěšnost alespoň 70%, zápočet je udělen, je-li úspěšnost nižší, zápočet 

udělen není. Z této písemky žádné další body, k dosud získaným v testech, přidělovány 

nejsou. Jako úspěšný se ukázal právě uvedený systém, kdy není ostrá bodová hranice mezi 

udělen a neudělen zápočet a tedy udělení či neudělení zápočtu není dáno rozdílem například 

pouhého 1 bodu. Detailně jsou podmínky popsány na www stránkách [4].  

 

2. 4. Přínos bodů do zkoušky. 

 Ukazuje se vhodné a pro studenty motivující, aby body získané v průběžných testech 

během semestru byly využity také při závěrečné předmětové zkoušce. Body z testů jsou 

v současné době jako bonus k bodům zkouškovým, tedy výborné celkové hodnocení 

v předmětu lze dosáhnout i bez nich a to vysokým bodovým ziskem v závěrečné předmětové 

písemce. Poznamenejme, že alespoň jeden přepočtený bod si musí student z testů přinést, 

jinak by neobdržel zápočet.  

 Následující tabulka 1 ukazuje, jak jsou body získané v testech během semestru 

přepočítávány jako přínos do závěrečné předmětové zkoušky. V prvním řádku jsou získané 

celkové testové body včetně záporných a ve sloupci pod nimi jsou odpovídající přepočtené 

body. Jde o takový způsob přepočtu, aby 72 testových bodů odpovídalo 10 bodům ke 

zkoušce, což vyjadřuje percentuálně 20% přínos do zkoušky. Ostatní hodnoty přepočítaných 

bodů přibližně odpovídají obvyklým pravidlům zaokrouhlování na celé číslo.  

 

10 11-17 18-25 26-32 33-39 40-46 47-53 54-61 62-68 69-72 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Tabulka 1: Přepočítávání bodů ke zkoušce  

 

2. 5. Povolené pomůcky. 

 Pomůcky nejsou obecně významně diskutované téma, které by bylo problémové. Bylo 

stanoveno, že při testech nelze používat kromě prázdného papíru a psacích potřeb žádné 

pomůcky jako jsou kalkulačky, tabulky, ani žádné jiné komunikační prostředky, mobilní 

telefony apod. Poznamenejme, že všechny tyto pomůcky nelze používat ani při závěrečné 

písemce.  

Příklady v databázích jsou sestaveny tak, aby obsahovaly pouze běžné numerické 

výpočty a kalkulačky nebyly potřeba. Je to přístup obvyklý při kontrole znalostí ve 

srovnatelných předmětech i na jiných domácích i zahraničních univerzitách. Kalkulačky jsou 

různého výkonu a vybavení, včetně velikosti pamětí apod. a mohly by znamenat nerovné 

možnosti mezi jednotlivými studenty.  

 

3. Závěrečné poznámky. 

 Na závěr lze  vyslovit některé obecně platné skutečnosti, které vyplývají ze zkušenosti 

s tímto počítačově podporovaném automatizovaném způsobu průběžné kontroly znalostí 

studentů. V současné době je tento způsob, právě pro své přednosti, realizován na všech 

bakalářských studijních programech na Fakultě stavební v úvodu studia v českém i anglickém 

jazyce. Je umožněn zejména tím, že úlohy jsou založeny na rutinních postupech. Ne každá 
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úloha je vhodná jako úloha pro aplikaci s volitelnými výsledky. Úlohy jsou nastaveny tak, že 

pouze správný postup vede ke správnému výsledku. V předloženém příspěvku se nezabýváme 

vhodností či nevhodností volby úloh. Toto je diskutováno například v práci [3].  

V prvé řadě je nutno vyzdvihnout nezávislost hodnocení na lidském subjektu. Právě 

objektivita je vlastnost, která vystupuje do popředí v souvislosti s pevně stanovenou bodovou 

závislostí zejména na neudělení zápočtu, což v důsledku vede k neúspěšnému ukončení 

předmětu a je pro studenta fatální.  

Tento způsob testování je plně podporován počítačem. Přihlašování na vypsané 

termíny testů je pro studenta možné odkudkoliv prostřednictvím internetu na zvolený volný 

termín. Všechna data každého studenta v souvislosti se všemi jeho testy jsou archivována 

v jeho počítačovém účtu, který si na začátku studia aktivuje. Kdykoliv si může, na základě 

svého přístupového hesla, své výsledky znovu prohlédnout. Vrátit se k úlohám, které řešil 

však možné není. Celkové body z testů jsou automaticky přepočítány podle výše uvedené 

tabulky a přičteny k bodů získaným v závěrečné písemce a na jejich základě je automaticky 

přiřazeno celkové hodnocení. 

Automatizované testování nenarušuje výuku, student si může zvolit termín, který je 

mimo dobu jeho výuky. Není v podstatě závislé na počtu zkoušených studentů, je pouze nutno 

alokovat potřebný počet míst u počítačů, testy jsou generovány automaticky a jejich počet 

není prakticky omezen.  

Je možné preferovat ještě další výhody a existují samozřejmě také nevýhody, ale 

pozitivní vlastnosti převažují a proto tento způsob průběžné kontroly znalostí během semestru 

je přijat a realizován. 
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