
23

MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATABANKY TESTOVÝCH POLOŽEK 
Z ANGLICKÉHO JAZYKA V CELOUNIVERZITNÍM KONTEXTU   

Pavel Brebera  
Univerzita Pardubice, Jazykové centrum 

Pardubice 
pavel.brebera@upce.cz  

Jana Tmejová 
Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování 

Litomyšl 
jana.tmejova@upce.cz  

Abstrakt 
P ísp vek shrnujícím zp sobem prezentuje r zné typy využívání databanky testových položek vytvo ených 
Jazykovým centrem Univerzity Pardubice v rámci projektu UNICOM. Vedle primárního kontextu jejich 
používání pro pot eby roz azovacích test  z anglického jazyka, realizovaných na p ti fakultách univerzity 
podpo ených projektem UNICOM (Dopravní fakulta Jana Pernera, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 
Fakulta ekonomicko-správní, Fakulta chemicko-technologická, Fakulta zdravotnických studií), je dále 
p edstaveno jednak jejich plošné celouniverzitní využití v oblasti stanovování aktuální úrovn  cizojazy né 
kompetence u student  žádajících o studijní pobyt na zahrani ních partnerských institucích, rovn ž i jejich 
vysoce specifické využití v kontextu nejmenší z univerzitních fakult - Fakulty restaurování. 

1. Úvod
Charakter výuky cizích jazyk  v univerzitním prost edí závisí na mnoha rozli ných faktorech, a  se již jedná 
o vlivy širšího kontextu i o jazykovou politiku konkrétní instituce. Z hlediska cizojazy né výuky je pak
v celoevropském m ítku logickým vyúst ním etných linií inova ních snah univerzit ve smyslu zajiš ování 
kvality ve vzd lávání jako jednoho z cíl  Bolo ského procesu [1] koncept standardizace. Již adu let tvo í 
obecný základ pro standardiza ní procedury na jednotlivých institucích Spole ný evropský referen ní rámec 
pro jazyky (dále Rámec) [2], nicmén  standardiza ní nástroje vždy respektují kontextuální specifika dané 
univerzity. 

Na Univerzit  Pardubice je nejv tší objem jazykové výuky zajiš ován Jazykovým centrem jako celouniverzitním 
pracovišt m, které poskytuje tuto výuku p ímo pro p t ze sedmi fakult univerzity (Dopravní fakultu Jana 
Pernera, Fakultu elektrotechniky a informatiky, Fakultu ekonomicko-správní, Fakultu chemicko-technologická 
a Fakultu zdravotnických studií), p i emž u další fakulty (Fakulty restaurování) probíhá velmi úzká spolupráce 
formou sdílení vytvo ených materiál . V následujícím textu jsou shrnuty hlavní standardiza ní nástroje, se 
kterými je pro pot eby pé e o kvalitu jazykového vzd lávání na Univerzit  Pardubice pracováno, a na p íkladu 
roz azovacích test  z anglického jazyka je prezentováno, jakou formou tento typ inova ních snah probíhá. 

2. Obecná východiska
Sou asné snahy o standardizaci cizojazy né výuky na Univerzit  Pardubice jsou založeny na nové jazykové 
koncepci, jejímž cílem je primárn  pozvednout úrove  komunikativní kompetence student  v anglickém jazyce. 
Na základ  postupného zvyšování požadované výstupní úrovn  kurz  anglického jazyka v aktuáln  
probíhajícím náb hovém období by v asovém horizontu ty  let (tj. s platností od roku 2016/17) m lo dojít 
k tomu, že každý z absolvent  bakalá ského studia bude ovládat anglický jazyk na úrovni B1 dle Rámce, pro 
absolventy magisterských program  je pak stanovena úrove  B2 a v rámci doktorských studijních program  se 
jedná o úrove  C1 (více o d vodech pro realizaci nové jazykové koncepce viz Koblížková 2012 [3]). 
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V takto vymezeném rámci jsou s podporou projektu UNICOM (Inovace integrované koncepce jazykového 
vzd lávání k zajišt ní kvality, podpory excelence a internacionalizace) využívány takové standardiza ní 
nástroje, jejichž uplatn ní vede k dosažení následujících cíl : 

 specifikace obsahu vyu ovaných kurz  anglického jazyka ve smyslu stanovení pom ru 
obecného/odborného jazyka a na základ  konkrétních úrovní Rámce; 

 využívání efektivních roz azovacích test  z obecného jazyka pro pot eby identifikace vstupní úrovn  
komunikativní kompetence z anglického jazyka s cílem umožnit každému studentovi optimální 
podmínky pro další rozvoj této kompetence prost ednictvím studia v p íslušných kurzech anglického 
jazyka nabízených Jazykovým centrem Univerzity Pardubice (nicmén  v souladu s požadavky 
stanovenými pro povinnou jazykovou výuku v rámci aktuální fáze nov  nabíhající jazykové koncepce); 

 využívání efektivních záv re ných sumativních jazykových test  z oblasti odborného jazyka, tj. 
vztažených k deskriptor m p íslušných úrovní z Rámce a zárove  respektujících profesní zam ení 
studenta. 

 
Vytvá ení jednotlivých typ  test  je tedy ur ováno vždy jejich primárním ú elem. V p ípad  roz azovacích test , 
zadávaných student m s cílem diagnostikovat jejich aktuální cizojazy nou úrove , není zohled ována profesní 
specializace a primární roli t chto test  lze spat ovat v rovin  organiza ní (tj. jako prost edek pro zp ístupn ní 
odpovídajících jazykových kurz  velkým po t m student ), proto je zde kladen d raz zejména na prakti nost  
a reliabilitu. Naopak u záv re ných sumativních jazykových test  v kurzech odborného jazyka je hlavním 
zám rem dosáhnout nejvyšší možné validity a s ní spojené komplexnosti jazykového testování, spole n  se 
snahou o vyvolání pozitivního efektu zp tného vlivu (tzv. „washback / backwash effect“ - obdobn  jako p i 
uplatn ní jiných typ  inovací v rámci projektu UNICOM, viz nap . Brebera, Pospíšilová 2014 [4]). Obecn  tedy 
platí konceptuální rozlišení mezi charakterem výše popsaných roz azovacích a sumativních test , jak je 
výstižným zp sobem vymezeno Harrisem a McCannem (1994, s. 35 [5]), a to prost ednictvím shrnutí silných 
stránek a limitací uzav ených testových úloh, na nichž jsou vystav ny naše roz azovací testy, a testových úloh 
otev ených, které jsou zahrnuty v našich sumativních testech (viz Obr. 1). 
 

 
Obr. 1: Metaforické „houpa kové“ znázorn ní výhod a nevýhod uzav ených testových úloh (levý obrázek)  
a otev ených testových úloh (pravý obrázek) ve smyslu validity, reliability, prakti nosti a efektu zp tného 

vlivu dle Harris, McCann (1994) 
 
 
3. Díl í výstupy standardiza ních snah 
 

3.1 Objem standardizované výuky 
B hem první poloviny ešení projektu UNICOM, tj. v období leden 2012 - zá í 2013, byl z hlediska 
standardizace kladen d raz zejména na plošné inovace p edm tu cizí jazyk (anglický a n mecký jazyk) v rámci 
bakalá ských studijních program . Tab. 1 proto p edstavuje shrnutí po t  student , kte í v pr b hu tohoto 
období studovali na jednotlivých fakultách univerzity v inovovaných studijních p edm tech bakalá ských 
studijních program . Úsp šnost i neúsp šnost studenta v inovovaném studijním p edm tu byla ur ena na 
základ  výsledku záv re ného testování v rámci p íslušného p edm tu. Jednalo-li se o dvousemestrální kurz, 
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byli zapo ítáni pouze studenti v po adí druhého, tj. navazujícího / záv re ného kurzu (práv  z toho d vodu 
spadá nejvyšší objem vykazovaných inovací vždy do letního semestru konkrétního akademického roku).  
 

Po ty student  v inovovaných p edm tech 
anglický/n mecký jazyk v Bc. studiu na fakultách: 

všichni 
studenti 

  

z toho úsp šní 
studenti 

po et % 

Dopravní fakulta Jana Pernera 1177 791 67,20%

Fakulta chemicko-technologická 1010 731 72,38%

Fakulta elektrotechniky a informatiky 834 613 73,50%

Fakulta ekonomicko-správní 1908 1421 74,48%

Fakulta zdravotnických studií 493 431 87,42%

Celouniverzitní kurzy obecného jazyka 429 280 65,27%

Celkem 5851 4267 72,93%
Tab. 1: Po ty student  v inovovaných p edm tech cizí jazyk (anglický a n mecký) v bakalá ských studijních 

programech v období leden 2012 - zá í 2013 
 
Vzhledem k tomu, že plánovaný po et osob studujících v inovovaných kurzech bakalá ského studia pro celé 
t íleté období ešení projektu je 8400, považujeme po t ech semestrech realizace projektu (tj. p ed záv re nými 
dv ma semestry projektu) napln ní tohoto po tu za realistický cíl. Shrnutí uvedené v Tab. 1 rovn ž poukazuje 
na skute nost, že oproti p edpokládanému procentu neúsp šných student  na základ  statistik z období, které 
p edcházelo projektu, je reálná neúsp šnost student  cca o 7% vyšší (tj. 27,07%).  V Tab. 2 jsou tytéž údaje 
strukturovány dle genderového rozd lení student  a vyplývá z ní, že vyšší procento neúsp šnosti ve studijních 
p edm tech anglický / n mecký jazyk v rámci bakalá ských program  lze vysledovat u muž  než u žen.  
 

Po ty student  v inovovaných p edm tech 
anglický/n mecký jazyk v Bc. studiu na fakultách: 

všichni  
studenti 

z toho úsp šní 
studenti 

muži ženy muži ženy 

Dopravní fakulta Jana Pernera 889 288 586 205

Fakulta chemicko-technologická 296 714 176 555

Fakulta elektrotechniky a informatiky 803 31 589 24

Fakulta ekonomicko-správní 754 1154 517 904

Fakulta zdravotnických studií 124 369 101 330

Celouniverzitní kurzy obecného jazyka 326 103 198 82

Celkem 3192 2659 2167 2100
54,55% 45,45% 50,79% 49,21%

Tab. 2: Po ty student  v inovovaných p edm tech cizí jazyk (anglický a n mecký) v bakalá ských studijních 
programech v období leden 2012 - zá í 2013: genderové rozd lení 

 
 

3.2 Elektronické roz azovací testy 
Jak již bylo uvedeno, nutnou podmínkou pro zapsání se do p íslušného p edm tu anglický jazyk je vykonání 
roz azovacího testu. Z toho d vodu lze roz azovací testy považovat za tzv. testy vysoké d ležitosti („high-stake 
tests“), jak je definuje McNamara (2000, s. 133 [6]) v tom smyslu, že „poskytují informace, na jejichž základ  
jsou in na významná rozhodnutí o zú astn ných kandidátech“. Proto byla p íprava databanky testových 
položek velmi pe livá a zahrnovala veškeré požadované fáze tvorby jazykového testu, tj. formulaci testových 
specifikací, p ípravu testových položek, moderování položek, pretestování na obdobné cílové skupin , analýzu 
výsledk  pretestu a realizaci p íslušných úprav v souboru testových položek. Jedním z cíl  této p ípravné fáze, 
realizované na ja e 2013, bylo i zajišt ní kompatibility vytvo ených testových položek s upgradovanou verzí 
testovacího prost edí LMS Moodle, aby mohlo následn  v lét  2013 prob hnout za pomoci t chto test  na p ti 
fakultách univerzity reálné roz azování. 
 
V pr b hu pretestování byly ov ovány jednotlivé ásti sady vytvo ených testových položek formou „jazykových 
cvi ení“ ve vybraných skupinách anglického jazyka, reprezentujících r zné úrovn  dle Rámce. Primárním cílem 
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tohoto pretestu bylo detailní provedení položkové analýzy z hlediska obtížnosti a diskrimina ní ú innosti, 
rovn ž pak i ov ení reliability (vnit ní konzistence) testu. Nejvyšší stupe  reliability se objevil ve skupinách 
vyšší úrovn  (0,87 v kurzech úrovn  B2 a 0,85 v kurzech úrovn  B1), zatímco ve skupinách nižší úrovn  se 
v d sledku studenty p iznaného odhadování možných odpov dí projevila reliabilita nižší (0,76 v kurzech úrovn  
A2 a 0,73 v kurzech úrovn  A1). Vzhledem k tomu, že soubor položek pro roz azovací testy je v souladu 
s nov  nabíhající koncepcí zám rn  vytvo en tak, že nejnižší úrove  položek testujících slovní zásobu je B1, 
jednalo se o o ekávaný jev, jímž byla v kone ném d sledku potvrzena funk nost databanky t chto testových 
položek jako celku. Pro pot eby celkového zvýšení reliability testu pak byly k p vodn  ryze anglicky 
formulovaným instrukcím k testovým položkám dodány jejich eské ekvivalenty a dále prob hla modifikace 
t ch položek, které vykazovaly výrazn  vyšší i nižší hodnoty z hlediska obtížnosti a diskrimina ní ú innosti. 
 
P i vyhodnocování „ostrého“ použití databanky testových položek v rámci roz azovacích test  na p ti fakultách 
v lét  2013 byla p ízniv  konstatována zejména velmi vysoká reliabilita jednotlivých test  (0,91 - 0,94), rovn ž 
byly prost ednictvím t chto test  potvrzeny hypotézy o statisticky významných rozdílech mezi výsledky 
student  nastupujících do bakalá ského a magisterského studia na t ch fakultách, kde je v aktuální fázi 
nabíhající nové jazykové koncepce již povinn  za azen anglický jazyk do obou t chto cykl  studia. Souhrn 
výsledk  test  pro bakalá ské studijní programy je uveden v Tab. 3, která však pro vyšší úrovn  (B1 a B2) 
poskytuje pouze hypotetické rozd lení, protože z organiza ních d vod  je na n kterých fakultách nejvyšší 
nabízenou úrovní p edm tu anglický jazyk úrove  B1 (tj. v nejvyšších kurzech jsou reáln  za azeni spole n  
studenti úrovní B1 i B2).  
 

Studenti bakalá ských program  prezen ní kombinované celkov  
studenti s dosta ující úrovní pro vstup do kurzu B2 a výše 189 37 226

studenti s dosta ující úrovní pro vstup do kurzu B1 811 150 961

studenti s dosta ující úrovní pro vstup do kurzu A2 790 180 970

studenti s nedosta ující úrovní (nižší než A2) 208 74 282

Celkem 1998 441 2439
Tab. 3: Výsledky elektronických roz azovacích test  v bakalá ských studijních programech v lét  2013 

 
Tab. 4 poskytuje shrnutí týkající se student  magisterských program , kte í v lét  2013 rovn ž vykonávali 
roz azovací test. Výrazn  nižší po ty jsou zde dány skute ností, že se testu ú astnily pouze t i z p ti fakult 
vyu ovaných Jazykovým centrem Univerzity Pardubice. Lze však p edpokládat, že s plánovaným posunem 
t žišt  výuky ve v tší mí e do magisterského (a následn  doktorského) cyklu a s rozší ením výuky anglického 
jazyka v magisterských programech i na dalších fakultách univerzity pak v nadcházejících obdobích náb hu 
nové jazykové koncepce tyto po ty perspektivn  porostou. 
 

Studenti magisterských program  prezen ní kombinované celkov  
studenti s dosta ující úrovní pro vstup do kurzu B1+ a výše 71 23 94

studenti s dosta ující úrovní pro vstup do kurzu B1 169 48 217

studenti s nedosta ující úrovní (nižší než B1) 68 12 80

Celkem 308 83 391
Tab. 4: Výsledky elektronických roz azovacích test  v magisterských studijních programech v lét  2013 

 
Další oblastí využití vytvo ené databanky testových položek z anglického jazyka je pak testování student  
Univerzity Pardubice, kte í žádají o studijní pobyt na n které ze zahrani ních partnerských institucí. Komplexní 
testování t chto uchaze  probíhá jako kombinace elektronického testu s následným ústním interview. Na ja e 
roku 2014 se této procedury zú astnilo celkem 153 student  ze všech sedmi fakult univerzity, což sv d í  
o skute nosti, že s výstupy projektu UNICOM je efektivn  nakládáno i nad rámec primárního kontextu výuky 
zajiš ované na Univerzit  Pardubice Jazykovým centrem. 
 
 

3.3 Spolupráce mezi Jazykovým centrem Univerzity Pardubice a Fakultou restaurování 
Dalším zp sobem využití výstup  projektu UNICOM jako východiska pro další inova ní aktivity je spolupráce 
s Fakultou restaurování. Tuto fakultu navšt vuje okolo 90 student , nabízí studium ve ty letém bakalá ském  
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a ve dvouletém magisterském programu. Délka studia, zejména v bakalá ském programu, je z hlediska výuky 
anglického jazyka jistou výhodou, protože je angli tina pro všechny studenty bakalá ských program  povinná 
po dobu sedm semestr . Studenti magisterských obor  navšt vují hodiny anglického jazyka dva semestry. Na 
druhou stranu s sebou velikost Fakulty restaurování a malý po et student  nese ur ité limitace. V každém 
ro níku je pouze od 10 do 16 student , což znamená, že další d lení podle jazykové úrovn  student  není 
z personálních d vod  možné. V rámci jedné skupiny se tedy vyskytují studenti od úrovn  A1 až B2.   
 
Díky spolupráci s Jazykovým centrem získala Fakulta restaurování reálný obraz jazykových znalostí všech 
sou asných student . Po vzájemné domluv  Jazykové centrum zp ístupnilo databanku testovacích úloh pro 
studenty všech ro ník . Toto celoplošné testování poskytlo vyu ujícím cenné informace, na kterou oblast 
jazyka je nutné se více zam it nebo o kolik je nutné nároky na studenty zp ísnit. Výsledky testování také 
otev ely nové diskuse o nutnosti vést alespo  n který z odborných p edm t  v angli tin . Testování úrovn  
anglického jazyka p ekvapiv  uvítali sami studenti – ocenili možnost zjistit svou aktuální úrove  znalostí a mají 
nyní lepší p edstavu, zda budou muset zapracovat na svém zdokonalení, aby jako absolventi dosáhli kýžené 
úrovn  jazykových znalostí. Studenti, kte í si potvrdili, že je jejich úrove  angli tiny dostate n  vysoká, získali 
motivaci k uskute n ní zahrani ních stáží. 
 
I z pohledu Jazykového centra Univerzity Pardubic je tento typ spolupráce v oblasti jazykových test  
mimo ádn  cenný, nebo  Fakulta restaurování tímto zp sobem poskytla vysoce pot ebný „pretestovací kontext“ 
nap í  všemi úrovn mi anglického jazyka. Takto získaná zp tná vazba pak potvrdila jednak vysokou funk nost 
roz azovacích test  z hlediska jejich reliability (koeficient 0,94 sv d í o výborné vnit ní konzistenci testu), dále 
jejich optimální obtížnosti (pr m rný výsledek 49,54% v Bc. studiu p esn  odpovídá zvolenému po tu položek 
na klí ové úrovni B1 Spole ného evropského referen ního rámce pro jazyky), i vhodnost volby tohoto 
pretestovacího kontextu (koeficient šikmosti -0,03 sv d í o pretestovaných studentech ze statistického hlediska 
jako o skupin  vykazující žádoucí rysy normálního rozd lení). 
 
V budoucnu by Fakulta restaurování ráda využila další nástroje prost edí Moodle – bylo by velmi efektivní 
zp ístupnit n které materiály, jako nap íklad odborné texty, všem student m. Pro pokro ilejší studenty by 
vznikla možnost pracovat navíc, aby o své znalosti nep išli, zatímco za áte níci by mohli p ípadn  využít 
zpracovaných materiál  zacílených na rychlé zvládnutí základ  jazyka. Vyu ující by m l podle záznam  
návšt vnosti v systému v tší kontrolu, zda se studenti snaží vzd lávat sami. 
 
  
4. Záv r 
V našem p ísp vku jsme p edstavili n která ze specifik jazykových test  využívaných v širokém m ítku na 
Univerzit  Pardubice. Z naší argumentace vyplývá, že standardizaci vnímáme primárn  jako prost edek 
zajiš ování kvality ve vzd lávání, a to vždy s ohledem na variabilitu cest potenciáln  vedoucích k napl ování 
p edem definovaných cíl  cizojazy né výuky na konkrétní instituci terciárního vzd lávání. 
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