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ÚVOD

V súčasnej  dobe  sa  preferuje  v značnej  miere  problematika  objektívneho

merania (hodnotenia) vedomostí človeka. Z viacerých dôvodov potrebujeme poznať

jeho kvality,  výkonnosť,  vedomosti,  zručnosti  a  schopnosti. Podľa  získaných

výsledkov je možné rozhodnúť o jeho pracovnom zaradení, resp. prijatí na štúdium,

odmene  za  pracovný  výkon,  prípadne  spôsobilosti  vykonávať  určité  činnosti.  V

každom  prípade,  je  nutné  zabezpečiť  čo  najobjektívnejšie  vyhodnotenie

kontrolovaných veličín. 

Preverovanie  vedomostí  študentov  je  súčasťou  vyučovacieho  procesu.

Medzi  najväčšie  nedostatky  patrí  najmä  subjektívnosť  hodnotenia  študentských

výkonov. 

Objektívnosť  hodnotenia  študentských  vedomostí  sa  môže  dodržať  vhodnou

formou  ich  preverovania.  Medzi  príčiny  rozdielov  v hodnotení  patrí  hlavne

nedodržanie rovnakých podmienok a rovnakých požiadaviek pri skúšaní, ako aj to,

že sa odpovede hodnotia podľa rozdielnych kritérií. 

Jedným  z prostriedkov,  ktoré  umožňujú  riešiť  problém  objektivizácie

zisťovania a hodnotenia vedomostí  študentov sú  didaktické testy. Ich tvorba je

náročná  z vecného  i didaktického  aspektu.  Úlohy  didaktického  testu  musia  byť

jednoznačné, zrozumiteľné a presné. 

Niektoré  problémy,  ktoré  sa  vyskytujú  pri didaktických  testoch  v písomnej

podobe  sa  môže  riešiť  použitím  vhodných  didaktických  prostriedkov,  napr.
výpočtovej  techniky.  Podľa  Fulkovej,  pod  pojmom  didaktický  prostriedok

rozumieme  hmotné  a nehmotné  prostriedky,  ktoré  napomáhajú  riadiť  proces

vyučovania  a učenia  sa.  Pomáhajú  učiteľovi  dosiahnuť menšou  námahou  lepšie

výsledky, a tým uľahčujú a racionalizujú osvojenie si poznatkov u študentov. 

Najmä počítačové preverovanie študentských vedomostí by mohlo prispieť k

štandardizácii didaktických testov.

Tvorba a využívanie didaktických testov pomocou naprogramovaných aplikácií  by

nemala  učiteľov  a  študentov  neúmerne  zaťažovať,  ba  naopak,  mala  by  byť

vhodnou pomôckou. Dokonca  pre niektorých by mohla byť vhodnou inšpiráciou na

širšie  využívanie a oboznámenie sa s rôznymi aspektmi výpočtovej techniky.
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Odborný  predmet  (geodézia)  má  niektoré  špecifiká  oproti  iným skupinám

predmetov.  Pri  nich  potrebuje  učiteľ  zistiť  aj  zručnosti  pri  výpočtoch,  tvorivosť,

technické  myslenie  a  aj  grafický  prejav.  Preto  didaktický  test  by  mal  byť

konštruovaný tak, aby spĺňal všetky tieto predpoklady.

CIELE PRÁCE

Cieľom práce bolo pripraviť podklady a na ich základe postupne navrhnúť a

vytvoriť  počítačové programy,  ktoré  by mali  umožniť  zjednodušenie  a uľahčenie

procesov spojených s realizáciou didaktických testov.  S ohľadom na čo najširšiu

dostupnosť  tvorených aplikácií  boli  zvolené otvorené štandardy  uchovávania  dát

(obyčajný text a štruktúrované metajazyky ako HTML a XML), vývojové prostriedky

na báze slobodne prístupných systémov (Python, Zope a mnohé ďalšie GNU utility)

a užívateľské rozhranie, resp. výstupy, na báze bežného web–prehliadača.

V rámci čiastkových cieľov bolo potrebné

o vypracovať  metodiku  tvorby  konkrétnych  didaktických  testov  z vybraného

predmetu pomocou počítača, t.j. presne špecifikovať druhy testových otázok

vybraného predmetu geodézia,

o všeobecne špecifikovať druhy testovacích otázok, ktoré je možné pomerne

jednoducho  algoritmizovať  na  automatické  spracovanie,  resp.

vyhodnocovanie, 

o vytvoriť  kľúč  umožňujúci  dedikovaným  užívateľom  (napr.  pedagógovia)

vytvorenie vlastných databáz  testovacích otázok,

o zabezpečiť prístup pedagógov k aplikáciám na tvorbu didaktických testov,

o umožniť  študentom prístup  k obmedzenému počtu  testovacích  otázok  pre

účely precvičovania a zopakovania určitých vedomostí.
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PREHĽAD LITERATÚRY

Didaktické  testy  sú  moderným  prostriedkom  preverovania  a  hodnotenia

výsledkov  procesu  učenia  sa  jednotlivca  (vo  vyučovacom  procese  alebo  aj

v procese  individuálneho  samoštúdia),  vo  vzdelávacej  oblasti  (Turek,  1995).

Didaktickým testom teda meriame úroveň vedomostí a zručností žiakov. 

Základnými vlastnosťami didaktických testov sú :

Validita 
Väzba  medzi  skutočným  javom  a  informáciou  o  ňom.  Predstavuje  mieru

zhody, do ktorej didaktický test naozaj meria to, čo merať má (Turek, 1995).

Podľa Vladimíra Mužiča sa za kritérium validity považuje najčastejšie zhoda obsahu

testu  s cieľom a  obsahom vyučovania. Pri  stanovení  vadility  didaktického  testu,

ktorým sa majú merať predovšetkým výsledky vyučovania, treba vychádzať z toho,

čo bolo predmetom výučby, a to tak zo stránky kvalitatívnej, ako aj kvantitatívnej

(Velikanič, 1967).

Reliabilita
Hodnota koeficientu, ktorá určuje presnosť a spoľahlivosť merania. Použitie

konkrétnej  metódy  určovania  reliability  merania  závisí  od  charakteru  meranej

veličiny (Turek, 1995). Spoľahlivosťou testu rozumieme, že pri niekoľkonásobnom

opakovaní  dáva rovnaké výsledky,  alebo ho možno použiť  v rozličných formách.

V celku  možno povedať,  že  dlhší  test  má  bližšie  k spoľahlivosti  než  test  kratší.

Didaktický  test,  pozostávajúci  z konkrétnych  otázok  a  úloh,  ktoré  vyžadujú

jednoznačné odpovede, býva spoľahlivejší  ako test,  v ktorom sa voľne formulujú

odpovede.  V podstate  možno  povedať,  že  dobrý  test  je  taký,  kde  vadilita  i

spoľahlivosť sú na rovnakej úrovni (Velikanič, 1667). 

Praktickosť 
Vlastnosť, ktorá uľahčuje prácu učiteľom pri tvorbe, realizácii a vyhodnotení

testu.  Prejavuje sa v tom, že konštrukcia testu, jeho skórovanie, rozsah a obsah,
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interpretácia  a  vyhodnotenie  sa  môže  uskutočniť  pri  tých  istých  podmienkach

v ktoromkoľvek  krúžku.  Práve  využitie  výpočtovej  techniky  môže  niektoré  kroky

zautomatizovať.

Objektívnosť 
Je  ďalšou  požiadavkou  dobrého  testu.  Objektívnosť  sa  zabezpečuje

predovšetkým  tým,  že  sa  vylučuje  subjektívny  náhľad  osoby,  ktorá  test

vyhodnocuje.  Výsledok  hodnotenia  by  mal  byť  rovnaký  aj  keď  ho  vyhodnocujú

viaceré  osoby.  Didaktický  test  charakterizujeme ako objektívny vtedy,  keď  spĺňa

tieto podmienky (Velikanič, 1967):

a) ak  jednotlivé  odpovede  žiakov  možno  jednoznačne  hodnotiť  buď  ako

správne alebo nesprávne,

b) testované  otázky,  úlohy  alebo  problémové  situácie  majú  byť  formulované

alebo  zostavené  tak,  aby  žiak  mohol  odpovedať  len  jediným  možným

spôsobom,

c) celkový  výkon  žiaka,  ktorý  sa  v teste  ukázal,  má  sa  posudzovať  a

interpretovať podľa istého normatívneho systému, ktorý umožňuje,  aby pri

opakovanom hodnotení alebo interpretácii získaných výsledkov sme dospeli

k rovnakým záverom.

Rozlišovacia schopnosť (citlivosť)

Citlivý  didaktický  test  svojimi  výsledkami  správne  rozlišuje  výkon  rôznych

študentov.   Krajným prípadom necitlivosti  testu  je  to,  že v ňom dosiahnu všetci

študenti  dobré  alebo  všetci  zlé  výsledky.  Citlivý  test  by  mal  rozčleniť  výsledky

študentov  po  celej  hodnotiacej  škále  a rozlišovať  rozdiely  aj  medzi  veľmi

podobnými výsledkami. 

Klasifikácia didaktických testov podľa Ivana Tureka:

Didaktické testy sa môžu klasifikovať podľa rôznych hľadísk. Uvádzame klasifikáciu

didaktických testov aspoň podľa najzaužívanejších hľadísk: 

1.  Podľa dokonalosti prípravy didaktického testu a jeho vybavenia: 
o štandardizované didaktické  testy  sa  overujú  na  veľkej  vzorke  žiakov,

vymedzujú  normatívne  podmienky  a  postup  testovania,  obsahujú  testové
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štandardy umožňujúce vyjadriť  výkon testovaného žiaka vo vzťahu k celej

populácii,  mali  by ich tvoriť  skúsení profesionáli;  v súčasnosti  je možné si

dať  vyhotoviť  tieto  testy  v Centre  výpočtovej  techniky  a informatiky  SPU

Nitra;  prostredníctvom  týchto  didaktických  testov  sa  na  SPU  vykonávajú

prijímacie pohovory, 

o neštandardizované  didaktické  testy  si  učitelia  pripravujú  sami;  ak  sa

podrobia  analýze  a  na  základe  toho  sa  upravia  (vylepšia,  zvýši  sa  ich

reliabilita), nazývajú sa kvázištandardizované didaktické testy. 

2. Podľa charakteru činnosti testovaných žiakov: 
o kognitívne didaktické testy zisťujú vedomosti a intelektové zručnosti, 

o psychomotorické didaktické  testy  zisťujú  psychomotorické  zručnosti,

napríklad písanie na stroji, telesné pohyby. 

3. Podľa časového zaradenia do vyučovacieho procesu: 
o vstupné  didaktické  testy  zisťujú  vedomosti  a  zručnosti  žiakov,  ktoré  sú

predpokladom  úspešného  štúdia  určitého  učiva,  plnia  najmä  diagnostickú

funkciu, 

o priebežné didaktické testy sa zadávajú v priebehu vyučovacieho procesu, ich

obsahom je zvyčajne menšia časť učiva (obsah vyučovacej jednotky, témy

alebo niekoľkých tém učiva); plnia najmä úlohu spätnej väzby, netreba ich

vždy  klasifikovať;  jedná  sa  o priebežné  čiastkové  testy  písané  počas

semestra, zväčša 20 bodové,

o výstupné  didaktické  testy  sa  zadávajú  na  konci  vyučovania  tematického

celku  alebo  na konci  klasifikačného  obdobia;  jedná sa  o záverečné  testy,

zväčša 60 bodové.

4. Podľa miery objektívnosti hodnotenia (skórovania): 
o objektívne skórovateľné  didaktické testy obsahujú úlohy, ktorých správnosť

riešenia možno jednoznačne posúdiť; aj veľký počet osôb ich posúdi úplne

rovnako, na ich opravu netreba zvláštny úsudok, a preto ich môže opravovať

aj neodborník alebo stroj, 

o subjektívne  skórovateľné  didaktické  testy  obsahujú  úlohy,  pri  ktorých  na

posúdenie  správnosti  riešenia  treba  úsudok  osoby  opravujúcej  didaktický
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test; ak didaktický test opravuje viac osôb, môžu prísť k rozdielnym záverom,

riešenie  úloh  môžu  posúdiť  rozdielne;  tieto  didaktické  testy  sa  nemôžu

opravovať strojovo; ak takýto didaktický test posudzuje niekoľko nezávislých

odborníkov (učiteľov), výsledok sa určuje ako priemer ich posudkov, potom

sa takýto didaktický test nazýva tiež kváziobjektívne skórovateľný didaktický

test. 

5. Podľa interpretácie výkonov v didaktických testoch: 
o rozlišujúce didaktické  testy,  tzv.  NR  testy  (norm  -  referenced)  alebo  tiež

didaktické testy „relatívneho výkonu“, 

o overujúce didaktické testy,  tzv. CR testy (criterion - referenced) alebo tiež

didaktické testy „absolútneho výkonu“. 

Základným  účelom  rozlišovacích testov  je  vzájomná  porovnateľnosť

testovaných  jedincov.  Výkon  študentov  sa  porovnáva  s výkonmi  ostatných

študentov,  resp.  s priemerným výsledkom testovanej  skupiny  žiakov.  Výsledkom

testovania môže byť poradie študentov od najlepšieho po najhoršieho. Inou formou

je napríklad vyjadrenie výsledkov jednotlivých študentov v percentuálnom vyjadrení

(t.j.  percentuálne  vyjadrenie  podielu  študentov,  ktorí  dosiahli  rovnaké  výsledky

alebo horšie  a pod.).  Príkladom sú napríklad už spomínané testy pri  prijímacích

skúškach na univerzitu, pri ktorých je už vopred stanovený počet študentov, ktorí

budú prijatí.

Rozlišujúci  test  môže  byť  štandardizovaný,  ak  je  preň  vytvorený  tzv.

štandardizovaný výsledok (norma,  štandard)  v cieľovej  skupine.  Konečný test  sa

zadá  reprezentatívnemu  výberu  študentov  danej  populácie,  ktorých  výsledok

predstavuje  štandard.  S týmto  štandardom  je  potom  možné  zrovnávať  výsledky

rôznych  študentov  a skupín  študentov.  U neštandardizovaných  testoch  tento

štandard nie je vytvorený.

Účelom  overovacích testov  je  zistiť,  do  akej  miery  študent  spĺňa  vopred

dané kritéria na rozsah a kvalitu osvojených vedomostí a poznatkov. Tieto kritéria

môžu  byť  dané  napríklad  vo  forme  súboru  požiadaviek  na  obsah  a úroveň

osvojenia  učiva.  Testom  overujeme,  či  a do  akej  miery  študent  zvládol  učivo

stanovené v požiadavkách. Dá sa povedať, že na rozdiel od rozlišovacieho testu,

kde študenta porovnávame s ostatnými, pri overovacích testoch ho porovnávame
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s ideálnym žiakom, ktorý dokonale zvládol stanovené požiadavky. Výsledok žiaka

je  nezávislý  na  ostatných,  je  absolútny  –  na  rozdiel  od  relatívneho  výsledku

rozlišovacieho  testu.  Štandardom  sú  tu  vopred  stanovené  cieľové  požiadavky;

overujúce testy teda nemá zmysel štandardizovať ako rozlišujúce testy. Spravidla

hodnotenia  a klasifikácie  sú  stanovené  vopred,  napríklad  pomocou  intervalov

bodov,  ktoré  študent  v teste  získa.  Súčasťou  stanovenia  týchto  pravidiel  je  tzv.

minimálny výkon v teste, ktorý predstavuje počet bodov, ktoré žiak musí získať, aby

testom  prešiel.  Typickým  príkladom  sú  overovacie  testy  v autoškole,  resp.

v jazykovej  škole.  V podstate  princíp  skúšok  na  fakultách,  kde  sa  uplatňuje

hodnotiaci systém: výborne – počet bodov od 100 do 88 bodov, veľmi dobre – od

87 do 77 bodov, dobre od 65 do 76, tiež stanovuje minimálny výkon študenta na

hodnotu 65 bodov. 

Algoritmus  konštrukcie  didaktických  testov  začína  určením  jeho  účelu,

vymedzením  a  spresnením  obsahu.  Obsah  didaktického  testu  určujú  vybrané

špecifické ciele, ktoré vychádzajú z cieľov predmetu a sú vyjadrené požadovanými

študentskými výkonmi. 

Forma  úloh didaktického  testu  môže  byť  rôzna.  P.  Byčkovský  (1982)

uvádza nasledovné formy úloh didaktického testu:

otvorené

so širokou odpoveďou                          so stručnou odpoveďou
štrukturalizované produkčné

neštruktualizované doplňovacie

zatvorené
dichotomické

s výberom odpovede

priraďovacie

usporiadajúce
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Testové úlohy môžu byť otvorené alebo zatvorené.  Zatvorené úlohy majú

jednu alebo viac správnych odpovedí, ktoré sú ponúknuté študentovi v texte úlohy.

U otvorených otázkach  si  študent  vytvorí  odpoveď  sám,  pričom  spektrum

prijateľných odpovedí býva spravidla širší.  Vytvorená odpoveď môže predstavovať

jedno slovo, jednu vetu alebo dlhšie pojednanie. Čím je úloha otvorenejšia, tým je

odpoveď dlhšia, a tým je tiež širšie spektrum prijateľných odpovedí.

Medzi zatvorené testové úlohy patrí:

o úlohy s dvojčlennou voľbou -  študent volí odpoveď z dvoch možností, áno

a nie

o úlohy  s viacnásobnou  odpoveďou  –  úloha  obsahuje  okrem  zadania  aj

možnosti odpovedí, tzv. alternatívy, z ktorých žiadna alebo viac je správnych,

o úlohy situačné – možné odpovede sú nepriamo ponúknuté v zadaní, napr.

v tabuľke, grafe, ktorý je súčasťou zadania,

o úlohy priraďovacie – zadanie obsahuje  dva rady pojmov a čísel. Úlohou je

priradiť k sebe dvojice z oboch skupín podľa určitého pravidla,

o úlohy usporiadajúce – úlohou je zaradiť za sebou zadané pojmy, čísla podľa

určitého pravidla.

Otvorené úlohy môžu byť nasledovného typu:

o úlohy doplňovacie – úlohou je doplniť do zadaného textu, vzťahu chýbajúce

prvky (slova, čísla, symboly),

o úlohy s krátkou tvorenou odpoveďou – vyžadujú krátku odpoveď, napr. číslo

získané výpočtom, vzťah získaný úpravou,

o úlohy so širokou odpoveďou – ich riešením je širšie pojednanie, obsahujúce

napríklad úvahu na danú tému, hodnotenie resp. posúdenie určitého textu,

matematické odvodenie,

o praktické  úlohy  –  sú  komplexné,  predstavujú  spravidla  ucelený  problém

zahrňujúci projekt, jeho realizáciu, získanie potrebných dát, ich vyhodnotenie

a interpretáciu.

Čím  je  testová  úloha  viac  otvorenejšia,  tým  je  obtiažnejšie  jej  objektívne

skórovanie. Hodnotenie týchto položiek nemôže byť len „správne - nesprávne“ ako

je  to  u zatvorených  úlohách.  Je  nutné  použiť  viac  hodnotiacich  kritérií,  ktoré
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vystihujú  rôzne  aspekty  riešenia.   Hoci  sa  jedná  o  komplikovaný  spôsob

vyhodnotenia a prípravy otvorených otázok, pri spracovávaní didaktických testov sa

mnohí  k nemu  v  praxi  prikláňajú.   Dôvod  je  ten,  že  len  otázkami  s otvorenou

odpoveďou sa môžu merať zložitejšie vedomosti študentov.

Uplatnenie testov vo výučbe

Učiteľ  si sám môže voliť druhy didaktických testov. Môže si testy dať vyhotoviť

špecializovaným pracoviskám, alebo si ich môže vytvoriť sám. Väčšina pedagógov

si volí možnosť samostatného spracovania testov, čo je pochopiteľné vzhľadom na

počty  študentov  v ročníku  a  aj  časovú  náročnosť,  ktorú  si  vyžaduje  príprava

podkladov  pre  špecializované  pracoviská.  Pre  niektoré  predmety  (aj  predmet

geodézia) je výhodnejšie, ak si pedagóg vyhotoví kvázištandardizované testy sám.

Dôležitým argumentom na podporu predchádzajúceho tvrdenia je najmä to, že sa

neustále  dopĺňa  a  mení  učebná  osnova  o novinky v danej  oblasti.   Samostatné

spracovanie  tiež  umožňuje  nezávislé  priebežné  dopĺňanie  o  nové  (aktuálnejšie,

prípadne  vhodnejšie  formulované)  otázky,  popr.  vyraďovanie  otázok  podľa

vlastného uváženia. Vyhotovovanie testov špecializovanými pracoviskami často nie

je  najvhodnejším  riešením  aj  z časového,  resp.  finančného  hľadiska,  naviac  ak

prípadná tvorba didaktických testov nie je prioritou špecializovaného pracoviska.

Testy môžeme použiť pre účely 

o diagnostické –  zistenie,  čomu  sa  študent  naučil,  kde  má  poprípade

nedostatky, 

o  precvičovacie – aby si študent precvičil a zopakoval určité vedomosti

o  skúšobné  –  aby  učiteľ  študenta  preskúšal  a zhodnotil  (klasifikoval)  na

základe dosiahnutého výsledku,

o  porovnávacie –  aby  porovnal  výsledky  študentov  v krúžkoch,  ročníkoch

s výsledkami napr. v iných školách,

o  výskumné –  na  základe  ktorých  sa  mapujú  rôzne  výsledky  v národnom

a medzinárodnom meradle.

Samozrejme je nutné spomenúť aj iné stránky testovania, napr. sám učiteľ sa

musí  zabezpečiť  testy  tak,  aby  minimalizoval  možnosť  zneužitia  testov  proti
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študentom.   Práca  pedagóga  so  študentmi  počas  celého  semestra  nesmie  byť

hodnotená len na základe výsledkov testov, hoci by aj boli vysoko objektívne, ale

ako zdroj poznania a hodnotenia študentov musia byť použité čo najkomplexnejšie

informácie,  napr.  klasická  ústna  skúška,  semestrálne  práce,  praktické  cvičenia,

referáty  a pod.   Taktiež  Bátorová,  2001  vidí  dôležitosť  funkčného  zapojenia

osobnosti  vysokoškolského  učiteľa   vo  vzťahu  s osobnosťou  žiaka  –  študenta

a jeho základnými, teda študijnými činnosťami.
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VLASTNÁ PRÁCA

Didaktické testy boli vypracované z predmetu Geodézia. Testy sú určené pre

študentov  2.  ročníkov  odboru  „Krajinné  inžinierstvo“  a  „Záhradná  a  krajinná

architektúra“. Tento predmet je pre tento ročník a odbory povinný.

Stručná charakteristika predmetu 
Základné pojmy a vzťahy v geodézii – tvar a rozmery zemského telesa, vplyv

zakrivenia Zeme na merané veličiny, súradnice a súradnicové systémy v geodézii.

Základy  teórie  chýb  a vyrovnávacieho  počtu  –  druhy  meračských  chýb  a ich

vlastnosti,  charakteristiky  presnosti  meraní,  vyrovnanie  priamo  meraných  veličín.

Meranie uhlov – uhlové miery, teodolit, základné súčiastky geodetických prístrojov,

meranie vodorovných a zvislých uhlov. Meranie dĺžok – priame a nepriame meranie

dĺžok,  trigonometrickým riešením,  optické  a elektronické  meranie  dĺžok.  Polohové

meranie – označovanie bodov, súradnicové určenie polohy bodov, podrobné meranie

polohopisu (metóda polárnych a pravouhlých súradníc). Výškové meranie – metódy

výškového  merania,  nivelácia  (zameranie  priečneho  a pozdĺžneho  profilu),

trigonometrické  určenie  výšok.  Priestorové  určenie  polohy  bodov  –  integrované

meracie systémy (IMS), globálny polohový systém (GPS). Tachymetria – terén a jeho

znázornenie,  meračské práce v tachymetrii,  zostrojenie  mapy. Náuka o mapách –

podrobné  mapovanie,  topografické  mapovanie,  štátny  mapový  fond.  Určovanie

plošných  obsahov  –  určenie  plošného  obsahu  pozemku  v teréne,  plošný  obsah

obrazca  z mapy,  zrážka  papiera,  určovanie  objemov.  Vytyčovacie  práce  –

vytyčovanie  dĺžok,  uhlov,  polohy  bodu,  priamky,  medziľahlého  bodu,  predĺženie

priamky, vytýčenie priamky cez prekážku, vytýčenie kolmice, vytýčenie výšky bodu,

vytyčovanie vrstevníc.  

Obsahová náplň (predmet sa realizuje len formou cvičení)

1. týždeň 
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Úvod do geodézie, stručný prierez historickým vývojom vedného odboru – geodézia.

Súčasné a perspektívne trendy vo vývoji geodézie. Rekognoskácia terénu, v ktorom

sa budú realizovať geodetické merania. Vypracovanie geodetických údajov o PBPP

(podrobnom bodovom polohovom poli).

2. týždeň 

Základné pojmy a vzťahy v geodézii (definícia geodézie, základná a praktická úloha

geodézie,  členenie  geodézie).  Tvar  a  rozmery  zemského  telesa  (geoid,

charakteristiky elipsoidov, referenčná guľa a horizontálna rovina).  Vplyv zakrivenia

Zeme na merané veličiny (definícia zdanlivého a skutočného horizontu). Súradnice

a súradnicové systémy v geodézii (zemepisné súradnice, rovinné súradnice – systém

jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej S-JTSK, Gaussov-Krügerov zobrazovací

súradnicový systém – S-42).  Dĺžkové,  plošné (súčasné i historické)  miery,  uhlové

miery (oblúková, stupňová a grádová miera) a ich prevody.

3. týždeň 

Polohové meranie. Polohové bodové pole (základné a podrobné polohové bodové

pole). Označovanie bodov (stabilizácia a signalizácia). Súradnicové určovanie polohy

bodov  (geodetické  výpočty  v  záväznom  geodetickom  systéme  S-JTSK  a S-42,

výpočet  smerníka  a  dĺžky  strany).  Porovnanie  výsledkov  klasického  výpočtu

a automatizovaného výpočtu v geodetickom programe GEUS.

Zadanie: Výpočet a grafické zobrazenie smerníka a dĺžky strany v S-JTSK.

4. týždeň 

Meranie a presnosť. Základy teórie chýb a vyrovnávacieho počtu (klasifikácia chýb

podľa  pôvodu  vzniku,  klasifikácia  chýb  podľa  účinku,  charakteristika  a výpočet

priemernej chyby, strednej chyby, pravdepodobnej chyby, pomernej chyby, najvyššej

prípustnej  chyby,  váha  merania,  Gaussov  zákon  o hromadení  chýb).  Geodetické

výpočty v záväznom geodetickom systéme S-JTSK - výpočet rajóna s orientáciou na

danom bode,  pretínanie  vzad,  vpred z uhlov a z dĺžok.  Geometrické parametre  a

presnosť.

5. týždeň 

Podrobné polohopisné meranie. Základné metódy podrobného merania -  metóda

pravouhlých súradníc (ortogonálna) a kontrolné meranie (metóda omerných mier).

Princíp priameho a nepriameho merania dĺžok. Zostrojenie polohopisnej mapy. 

Zadanie: Zameranie a grafické spracovanie parcely metódou pravouhlých súradníc a

počítačové spracovanie nameraných údajov v programe GEUS.

6.týždeň 
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Meranie uhlov. Základné súčiastky geodetických prístrojov (ďalekohľady, pomôcky

na určenie zvislého a vodorovného smeru – olovnica, libely, kompenzátory, čítacie

pomôcky a zariadenia – ukazovateľ,  verniér,  čítací  mikroskop, optický mikrometer,

elektronické  čítacie  systémy).  Teodolit  –  rozdelenie  teodolitov,  osi  a osové

podmienky  teodolitov,  metódy  merania  vodorovných  a zvislých  uhlov,  chyby  pri

meraní uhlov. 

Zadanie: Zameranie, výpočet a grafické spracovanie rajóna s orientáciou na danom

bode.

7. týždeň 

Polohopisné siete.  Plošné (voľné stanovisko)  a  líniové (polygónový ťah).  Meranie

uhlov a dĺžok klasickou meračskou technikou z bodov polohového bodového poľa,

rozbor dosiahnutej presnosti, výpočet, geometrické parametre, vyrovnanie, presnosť.

Určenie súradníc bodov polygónovým ťahom – výpočet klasický a počítačový.

8. týždeň 

 Priebežný čiastkový test. Zobrazovacie a grafické práce. Dokončovanie programov.

Konzultácie.

9. týždeň 

Podrobné polohopisné  meranie.  Polohopisné  meranie  polárnou metódou,  postup,

zápisník  podrobného  merania  a meračský  náčrt.  Kontrolné  meranie.  Zostrojenie

polohopisnej mapy. 

Zadanie: Zameranie danej lokality polárnou metódou prístrojom BRT 006 a grafické

spracovanie nameraných  údajov.

10. týždeň 

Výškové  meranie.  Výškový systém.  Metódy  výškového  merania  Výškové  bodové

pole  (základné  a podrobné),  stabilizácia  a signalizácia  výškového  bodového  poľa.

Princíp nivelácie. Nivelačné prístroje. Chyby pri nivelácii. Nivelácia profilov. Plošná

nivelácia. Princíp trigonometrického merania výšok.

11. týždeň 

Určenie výšok bodov polygónového ťahu technickou niveláciou. Výpočet zápisníka,

stanovenie presnosti. Zameranie potrebných prvkov a vyhotovenie priečneho profilu

cesty.

Zadanie: Zameranie nivelačného ťahu a priečneho profilu cesty.

12. týždeň 

Tachymetria. Znázornenie terénu na mapách. Meračské práce v teréne. 
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Zadanie:  Zamerajte  cca  30  bodov  diagramovou  tachymetriou  a vyhotovte

polohopisno-výškopisnú  mapu  zameraného  územia   klasickou  metódou  v mierke

1:500.

13. týždeň 

Práca  s  mapami   veľkých   a   stredných   mierok.  Určovanie  plošných  obsahov

výpočtom (z  pôvodných  mier,  zo  súradníc,  graficko-počtársky)  a planimetrovaním

(nitkový, polárny, digitizér). Presnosť planimetrov a digitizéra. Zrážka papiera.

Zadanie: Určenie výmery parcely planimetrovaním a výpočtom zo súradníc (program

GEUS). 

14. týždeň 

Integrované  meračské  systémy  (zber  údajov,  elektronické  tachymetre,  ukážky

merania  s prístrojom  Elta  40R/50R).  Globálny  polohový  systém  (zber  údajov

pomocou  GPS,  princíp,  prístroje,  metódy  GPS,  súradnicový  systém  WGS  84,

možnosti spracovania údajov v GIS).

15. týždeň 

Zobrazovacie a grafické práce. Dokončovanie programov. Konzultácie.

Zostavenie testu
Pre zostavenie didaktického testu som volila analyticko-syntetickú koncepciu

výberu otázok, to znamená kombináciu otázok, ktoré idú do šírky – poukazujú na

zvládnutie problematiky ako celku a otázok, ktoré sú zamerané do hĺbky. Takto sa

dá  preveriť  celkový  prehľad  študenta  a jeho  orientácia  v danej  problematike  na

požadovanej úrovni.

Ďalej  som dbala na to,  aby testy obsahovali  vyvážené otázky, tak aby motivovali

pomalšie pracujúcich študentov a súčasne zabezpečili dostatočnú náročnosť aj pre

nadanejších študentov.

Pri  tvorbe  podkladov  pre  didaktické  testy  a ich  následné  automatizované

spracovanie som sa pokúsila zostaviť úlohy podľa členenia  Byčkovského (1982).

Druhy zatvorených testovovacích úloh.

o Úlohy s dvojčlennou voľbou - študent volí  odpoveď z dvoch možností,  áno

a nie,
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1. Spočíva funkcia kompenzátora v  automatickej realizácii vodorovného

smeru? <áno>

2. Patrí ortogonálna metóda medzi polohopisné merania? <áno>

3. Patrí technická nivelácia medzi polohopisné merania? <nie>

4. Značkou Zeiss NI 025 sa označujú teodolity? <nie>

5. Zodpovedá výmera 100 ha výmera 1000 000 m2 <áno>

Takto  formulované  úlohy  sú  jednoducho  automatizovateľné.  Ich  príprava,  ak

nemajú  byť  vyslovene  triviálne,  môže  byť  práve  vzhľadom  na  požiadavku

jednoznačnosti náročná. Odpoveď na takýmto spôsobom položenú otázku nemusí

dobre  preveriť  vedomosti  študenta,  pretože  je  relatívne  ľahké  uhádnuť  správnu

odpoveď (s 50% pravdepodobnosťou). 

o Úlohy  s viacnásobnou  odpoveďou  –  úloha  obsahuje  okrem  zadania  aj

možnosti odpovedí, tzv. alternatívy, z ktorých žiadna alebo viac je správnych,

1. Zoskupenie nivelačných lát a prístroja na stanovisku tvorí:

a) nivelačnú zostavu <správne>

b) nivelačný oddiel

c) nivelačný úsek

d) nivelačný ťah

2. Presnosť nivelácie je:

a) 1 – 0.1 mm <správne>

b) 0.1 – 0.01 m

c) 0.5 – 3 m

d) 10 – 20 mm

3. Na Slovensku sa s podrobným mapovaním začalo:

a) v sedemnástom storočí

b) v osemnástom storočí

c) v šestnástom storočí 

d) v devätnástom storočí <správne>
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4. Presnosť meranie dĺžky do 60 m prístrojom BRT 006 je:

a) 40 mm <správne>

b) 0.040 m <správne>

c) 0.4 dm <správne>

d) 4 cm <správne>

Algoritmická náročnosť takýchto otázok je rovnaká ako v predchádzajúcom prípade

ktorý je vlastne ich špeciálnou formou (výber z dvoch možností). Odpoveď na takto

formulované úlohy môže poskytnúť o niečo lepší prehľad o vedomostiach. Najmä

v prípade  rigorózneho zaraďovania  otázok bez správnej  alternatívy a s viacerými

(až  všetkými)  správnymi  alternatívami  výraznejšie  obmedzuje  možnosť  hádania

správnej odpovede. 

o Úlohy situačné – možné odpovede sú nepriamo ponúknuté v zadaní, napr.

v tabuľke, grafe, ktorý je súčasťou zadania,

V predmete  geodézia  sa  pomerne  ťažko  koncipujú  situačné  úlohy,  i samotná

transformácia týchto úloh do počítačového programu je problematická. Zatiaľ sa s

umiestnením situačných úloh v didaktických testoch neuvažuje.

o Úlohy priraďovacie – zadanie obsahuje  dva rady pojmov a čísel. Úlohou je

priradiť k sebe dvojice z oboch skupín podľa určitého pravidla,

1. V teréne  boli  namerané  vodorovné  uhly  o hodnotách  58g79c09cc,  58g79c,

58g79c20cc priraďte k nim teodolity rozčlenené podľa presnosti, s ktorými by ich

bolo  možné  namerať:  teodolit  nižšej  presnosti,  teodolit  vysokej  presnosti,

teodolit strednej presnosti.

2. Priraďte kvadranty I, II, III, IV k hodnotám smerníka: 

σAB = φ

σAB = 400g –φ

σAB = 200g – φ

σAB = φ+200g
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Ich algoritmická náročnosť i stupeň preverenia vedomostí skúšaného sú podobné

ako v prípade úloh s viacnásobnou odpoveďou.

o Úlohy usporiadajúce – úlohou je zaradiť za sebou zadané pojmy, čísla podľa

určitého pravidla,

1. Zatrieďte mierky máp od najpodrobnejších po menej podrobné:

2:1, 1:1000, 1:2880, 1:10000, 1:200000 <správne>

Pozn.: program náhodne generuje poradie odpovedí (pre každý test

rozdielne)

2. Roztrieďte signalizačné pomôcky podľa ich výšky, začnite najmenšou:

tyčový signál, výtyčka, meračská veža, pyramída <nesprávne>

Tieto  úlohy  predstavujú   určitý  prechodný  typ  medzi  úlohami  s jednoznačnou

odpoveďou a úlohami s viacerými alternatívami odpovede.  

 Otvorené úlohy môžu byť nasledovného typu:

o Úlohy doplňovacie – úlohou je doplniť do zadaného textu, vzťahu chýbajúce

prvky (slova, čísla, symboly),

1. Tvar zemského telesa možno nahradiť presne definovateľnou plochou

rotačného ................................  ,  ktorý vznikne rotáciou elipsy okolo

jej malej osi.  <elipsoidu>

2. So zmenou výšky o 8,25 m sa zmení barometrický tlak o.............. Pa

<100>

Najmä v prípade, ak sa vyžaduje slovná odpoveď, môže automatické spracovanie

týchto  otázok  byť  výrazne  náročnejšie  než  u zatvorených  úloh  (spracovanie

synonymických  odpovedí).  Nie  sú  veľmi  vhodné  na  preverenie  skutočného

pochopenia  učiva  študentom,  lebo  vlastne  vyžadujú  iba  dobrú  pamäť  (možnosť

učenia sa naspamäť, bez porozumenia problematiky).  

 

19



o Úlohy s krátkou tvorenou odpoveďou – vyžadujú krátku odpoveď, napr. číslo

získané výpočtom, vzťah získaný úpravou,

1. Ako sa nazýva materiál (veľmi malý koeficient tepelnej rozťažnosti) na

výrobu pásiem pre veľmi presné dĺžkové meranie? <invar>

2. Aká výmera v m2 zodpovedá 200 a (ár)? <20 000>

3. Uhol  zovretý  dvoma zvislými  rovinami  prechádzajúcimi  stanoviskom

uhlomerného prístroja a cieľovými bodmi sa nazýva:

<vodorovný>

4. Nakreslite  čapovú  nivelačnú  značku  (táto  otázka  by  vyžadovala

uplatnenie náročných algoritmov, tak na získanie ako aj vyhodnotenie

informácie  a nie  je  teda  najvhodnejšia  pre  jednoduché  on-line

vyhodnocovanie testov).

Z hľadiska  algoritmického  spracovania  je  tento  druh  otázok  prakticky  identický

s doplňovacími  (možná  vysoká  náročnosť).  Najmä výpočtové  úlohy  môžu  lepšie

signalizovať zvládnutie problematiky študentom.

o Úlohy so širokou odpoveďou – ich riešením je širšie pojednanie, obsahujúce

napríklad úvahu na danú tému, hodnotenie resp. posúdenie určitého textu,

matematické odvodenie,

1. V čom spočíva praktická oblasť geodézie?

2. V čom spočíva princíp nivelácie?

Tieto druhy otázok nie sú vhodné pre on-line vyhodnocovanie testov (vyžadovali by

expertný systém s využitím algoritmov umelej  inteligencie a napriek tomu by bola

potrebná  interakcia  skúšajúceho),  ale  sú  veľmi  vhodné  ako  otázky  v písomnej

forme na hodnotenie v predmete geodézia. Umožňujú získať pomerne veľmi dobrý

prehľad  o vedomostiach  študentov  (najlepší  zo  všetkých  doteraz  spomínaných

20



foriem úloh). S ohľadom na výpovednú hodnotu takýchto otázok bola aj prvá etapa

automatizácie  zameraná  práve  na  ne.  Ak  sa  nepožaduje  automatické

vyhodnotenie,  tak  sa  z algoritmického  hľadiska  problém  redukuje  na  triviálne

vytvorenie  pseudonáhodného  výberu z danej  databázy otázok.  Na druhej  strane

vyžaduje  takýto  prístup  zodpovedne  spracované  otázky,  aby  nemohlo  dôjsť

k vytvoreniu nevyvážených testov. Formát používanej databázy otázok (jednoduchý

textový súbor) ilustrujú obr. 

Ako príklad sú v prílohe 1 - 5. uvedené niektoré automaticky vygenerované testy.

Spustenie generátora (command line príkaz, alebo klik) ilustrujú obr. 
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Jednoduchý program pod názvom Goldie (v jazyku Python) sa úspešne používa už

niekoľko semestrov (ukážka zdrojového kódu je na obr.).
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o Praktické  úlohy  –  sú  komplexné,  predstavujú  spravidla  ucelený  problém

zahrňujúci projekt, jeho realizáciu, získanie potrebných dát, ich vyhodnotenie

a interpretáciu,

1. Vypočítajte  tachymetrický  zápisník  a na  základe  vypočítaných

nadmorských výšok zostrojte vrstevnicový plán.

2. Odvoďte  vzťah  na  výpočet  smerníka  podľa  konkrétnej  situácie

a zakreslite smerník v mierke 1:200.

Z  algoritmického  hľadiska  sú  praktické  úlohy  podobné  s predchádzajúcim

prípadom.

Vzhľadom na doteraz uvedené skutočnosti je v súčasnosti vyvíjaná aplikácia

(pod  aplikačným  serverom  Zope),   ktorá  má  umožniť  automatické  generovanie

testov,  správnych  odpovedí  k nim  (pre  študenta  na  on-line  kontrolu,  alebo  pre

pedagóga na kontrolu písomného testu) a automatické vyhodnocovanie tých foriem

úloh,  ktoré  je  možné  pomerne  jednoducho  realizovať  (všetky  uzatvorené  a

z otvorených  len  špeciálne  formulované  doplňovacie  a s krátkou,  jednoslovnou
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resp.  jednočíselnou,  tvorenou  odpoveďou).  Aktuálny  stav  ilustrujú obr.  Po

dôslednom otestovaní bude aplikácia sprístupnená odstupňovanou formou rôznym

druhom užívateľov (anonymní, registrovaní, správcovia obsahu, tvorcovia databáz)

na webe Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva (http://www.fzki.uniag.sk  ). 
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Každý pedagóg, ktorý predpokladá automatizáciu generovania didaktických

testov  si  musí  spracovať  databázu  otázok.  Sám  musí  zvážiť  vhodnosť  druhu

testovacej úlohy pre svoj konkrétny predmet. Výhody spočívajú v tom, že otázky si

môže  neustále  dopĺňať,  aktualizovať  a odstraňovať  podľa  potreby.  Dôležitá  je
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dôslednosť spracovania vstupnej bázy údajov, nakoľko to následne značne zrýchli

a zjednoduší  samotný  proces  tvorby  didaktických  testov.  Vytvorenie  takýchto

databáz   v ľahko  navzájom  transformovateľných  formátoch  resp.  dokonca

v jednotnom, umožňuje ich vzájomné zdieľanie podľa potreby.
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ZÁVER

Na  základe  prvých  skúseností  s  aplikáciou  automatizovane  generovaných

didaktických testov môžem konštatovať napr.:

o čas na napísanie testu študentmi v porovnaní s predchádzajúcou formou

testov (5 obšírnych otázok rovnakých pre skupiny) sa výrazne skrátil,

o oprava testu trvá max. 3 min (samozrejme pri niektorých úlohách je čas

opravy závislý od krasopisu/škrabopisu našich študentov),

o každý  študent  má  vygenerovaný  vlastný  test,  čo  v podmienkach

laboratória ZG pod Zoborom (malá miestnosť, študenti sedia veľmi blízko

seba) je značne výhodné, a odbúravajú sa tým problémy odpisovania.

Záverom možno  prednosti  a  nedostatky  didaktických  testov  zhrnúť  tak,  ako  ich

uvádza Malíková (2001):

Prednosti didaktických testov:

o  úlohy  v didaktických  testoch  sú  starostlivo  vyberané  a formulované  z

pomerne značného rozsahu,

o  didaktické testy umožňujú súčasné precvičovanie a kontrolovanie učiva,

o  didaktické  testy  umožňujú  sústavnú  kontrolu  a hodnotenie,  čo  vedie

študentov k systematickej práci,

o didaktické testy zvyšuje pozitívnu výkonovú motiváciu študentov,

o didaktické testy zabezpečuje rovnaké pracovné a skúšobné podmienky pre

všetkých skúšaných,

o  umožňuje  rovnaký  postup  pri  hodnotení  výkonov  a tým  minimalizuje

subjektívnosť pri posudzovaní výsledkov skúšky,

o didaktické testy ekonomizuje čas vyučujúceho i študentov,

o  výsledky  didaktických  testov  môžu  byť  pomerne  exaktným ukazovateľom

účinnosti obsahu a používaných metód a organizačných foriem vyučovania,

o  štandardizovaný didaktický test  má vypracované normy z reprezentatívnej

vzorky študentov; normy umožňujú porovnať výkon každého študenta i celej

triedy s reprezentatívnou vzorkou,

o  výsledky  štandardizovaných  testov  umožňujú  vedeckú  orientáciu

vyučujúceho vo výchovno-vzdelávacom procese, pomáhajú mu tento proces
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adekvátne  plánovať  a realizovať  i so  zreteľom  na  individuálne  potreby

študentov.

Nedostatky didaktických testov taktiež podľa Malíkovej:

o  didaktický test  je len jedným z diagnostických prostriedkov, nemožno ním

hodnotiť študenta komplexne,

o  úlohy  s viazanými  odpoveďami   nevedú  študentov  k formulácii  vlastných

myšlienok,

o  didaktickým testom sa vytýka znížené výchovné pôsobenie vyučujúceho na

študenta v priebehu preverovania vedomostí a zručností,

o v didaktických testoch absentuje interakcia medzi vyučujúcim a študentom

a verejné vystupovanie pred kolektívom.

V podstate  súhlasím  s hodnotením  nedostatkov  didaktických  testov  ako  uvádza

Malíkova s tým, že ak je dostatočná interakcia medzi vyučujúcim a študentom už

počas vyučovacieho obdobia (rôzne aktívne prezentácie študentov pred triednym

kolektívom v priebehu celého semestra) jej absenciu pri záverečnom didaktickom

teste nehodnotím až tak negatívne.  Verejné vystupovanie študenta najmä formou

priebežného preskúšavania v procese prípravy, nemusí vyhovovať každému typu  a

môže dokonca viesť k vytvoreniu averzie voči študovanej problematike (asociácia

s typom  skúšania  na  základnej  a strednej  škole  po  blokoch  bez  komplexného

pohľadu na súvislosti). 

Správne pripravené didaktické testy s tzv. ústnym doskúšaním použité vo vhodných

situáciách sú určite prínosom vo výchovno-vzdelávacom procese na univerzitách.

Na základe osobných rozhovorov  a ankiet so študentmi bolo zistené, že študentom

tento spôsob preverovania vyhovuje. Podľa Tinákovej až 61% poslucháčov by dalo

prednosť  didaktickému  testu  doplnenému  ústnou  skúškou  a 27%  pokladá

didaktické  testy  za postačujúce.   To  znamená,  že až 88% poslucháčov hodnotí

didaktické  testy  kladne.  Ústne  skúšanie  si  vybralo  len  5%  opýtaných.  Nízka

obľúbenosť ústneho skúšania (viď tiež súvislosti uvedené vyššie) by sa možno tiež

dala prekonať poskytnutím širších možností samotestovania študentov didaktickými

testmi  v priebehu  prípravy  na  záverečné  skúšky  (tiež  jeden  z dôvodov  tvorby

aplikácií  spomínaných  v tejto  práci),  ktoré  by  im  mohlo  pomôcť  získať  vyššiu
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sebaistotu vo vedomí, že sa môžu oprieť o určitý súbor základných vedomostí pri

verbálnom  vyjadrovaní  sa  ku  komplexnejším  problémom.  Na  základe  týchto

výsledkov,  by  sme  sa  mali  my  pedagógovia  snažiť  o zostavovanie  didaktických

testov podľa vhodných kritérií.
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