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Předložená diplomová práce se zabývá analýzou zeměpisných testů, včetně
Ilustračního testu k nové maturitní zkoušce. Téma práce je aktuální a považuji za velmi
užitečné, že se autor touto problematikou zabývá.
Práce má přiměřený rozsah (64 stran + přílohy), logickou strukturu a solidní
grafickou úroveň. Autor si jasně stanovil cíl, který v podstatě naplňuje. Zodpovídá také
výzkumné otázky, které jsou poměrně dobře formulované.
Pro rešeršní část využívá autor vhodnou literaturu, v drtivé většině však převažuje
literatura domácí, zatímco zahraniční literatura je zastoupena v podstatě jediným titulem.
Použité zdroje literatury jsou řádně citovány, autor používá jednotnou citační normu.
Pouze dílo Andersona a Krathwohla (2001) je na s. 22 citováno dvěma různými způsoby.
Množství pravopisných chyb, překlepů nebo stylistických neobratností není příliš
velké, některé se však přece objevují a svědčí o chybějící závěrečné kontrole – např.
„druhy tesů“ na s. 10 (dokonce v nadpisu!), „provnání“ na s. 60 či nelogická věta: „...kolik
stačí minimální procent bodů na hodnocení výborný“.
K práci mám dále tyto připomínky:
 Nesdílím autorův názor, že je chybou, pokud test o rozsahu 40 otázek nevyužívá
družicový snímek, zvláště v případě, že většinu ostatních možných zdrojů využívá.
Tento názor může autor formulovat nejvýše jako doporučení, nikoliv však tak, že se
jedná o chybu. Jistě bychom totiž našli řadu dalších zdrojů, které test rovněž
nevyužívá.
 Tab. 14 a 16 na s. 49 resp. 53: Nesouhlasím s tím, že je možné hodnocení testů
shrnout takto jednoduše, tzn. striktně rozdělit jednotlivá kritéria a uvést, zda je test
splňuje či nesplňuje. Přinejmenším by mělo být v této souvislosti uvedeno nějaké
kvantitativní vyjádření.
 s. 33 – tab. 6: mezi hodnotícími kritérii pro otevřené široké úlohy postrádám
kritérium jednoznačnosti odpovědi na zadanou otázku.
 s. 42–44: autorovo hodnocení jednotlivých úkolů hodnocených testů mělo být
uvedeno pro všechny hodnocené testy (nejen pro návrh testu maturitního), bylo by
však vhodné umístit jej do přílohy. Takto není zřejmé, které nedostatky autor u
jednotlivých otázek shledal a do které kategorie konkrétní otázky zařazoval. Ztrácí
se tak možnost opakovatelnosti jeho postupu, což by měla být jedna ze základních
podmínek všech vědeckých prací výzkumného charakteru. Zároveň tak vzniká
prostor pro řadu otazníků nad zařazením jednotlivých otázek – např. do
tématických okruhů apod.
 Závěr působí jako dosti odbytý a nabývám z něj dojmu, že byl šitý „horkou jehlou“.
To se projevuje jak po stránce obsahové, tak zejména po stránce formální (chybějící
číslo tabulky na s. 60, překlepy či stylisticky neobratné vyjádření: „Třetí cíl je
obsažen v páté kapitole.“).
 Poněkud nepřehledně a méně srozumitelně je zpracována kap. 2. 8.

 Není v pořádku dělení kap. 4. 2. na řadu drobných kapitol. Chápu logiku, kterou
tím autor zřejmě sledoval (jednotné dělení do podkapitol v souladu s kap. 4. 1.), ale
není přípustné, aby podkapitola měla pouze jeden odstavec nebo dokonce pouhé
dva řádky!
 Z grafického hlediska působí dosti nepřehledně, když autor mezi očíslováním
podkapitoly a jejím názvem neponechává mezeru.
 V práci postrádám kapitolu diskuze, ve které by autor mimo jiné upozornil na
zřetelné slabiny své práce. Za chybu nepokládám tyto slabiny jako takové, je však
chybou, když autor tyto slabiny nepřiznává. Diskutabilní je především skutečnost,
že vzorek testů a hlavně počet dotazovaných učitelů je velmi malý a tudíž podle
mého názoru dosti nereprezentativní. To zvlášť vyzní v kapitole 5, kde 1 učitel
tvoří 7 % dotázaných! Je otázkou, zda má vůbec smysl při tak malém vzorku
učitelů provádět takovéto hodnocení.

Přes výše uvedené připomínky diplomovou práci Štěpána Macháčka doporučuji
k obhajobě.
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