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Tento materiál je primárně určen pro elektronické užívání, tj. obsahuje aktivní vnitřní hyperlinky mezi 
jednotlivými částmi manuálu a také odkazy na externí dokumenty. Externí odkazy byly v době vydá-
ní tohoto manuálu plně funkční, může se to ale změnit. 

Předkládané materiály byly  vytvořeny v projektu „Společné vzdělávání a podpora škol krok za kro-
kem. Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora“ (dále jen „APIV A“) 
realizovaném v Národním pedagogickém institutu České republiky (dále jen „NPI ČR“).  

Na podporu výuky češtiny jako druhého jazyka byly v projektu vytvořeny:

● Nástroj pro zjišťování jazykových kompetencí v češtině jako druhém jazyce u žáků cizinců  
(s odlišným mateřským jazykem - OMJ) na  ZŠ, který zahrnuje: 

 ► Jazykový test z češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem, tj. test zjišťující jazykové  
 kompetence žáků od 3. do 5. ročníku a  od 6. do  9. ročníku základní školy

 ► Rozhovor se žákem s odlišným mateřským jazykem, který mapuje jazykové zázemí žáka 

 ► Učitelovo hodnocení jazykové kompetence žáka v češtině na základě pozorování žáka  
 ve výuce i v dalším kontaktu 

● Metodické a výukové/pracovní materiály jako pomůcka pro pedagogické pracovníky vzdělávající 
děti a žáky cizince (s OMJ) s nedostatečnou znalostí češtiny: 

 ► v povinném posledním ročníku předškolního vzdělávání 

 ► 1. – 2. ročníku základních škol

 ► 3. – 9. ročníku základních škol

 ► metodická doporučení pro práci s volně dostupnými pexesy ve výuce češtiny

 ► banka obrázků pro zvýšení názornosti a motivace

Výstupy jsou dostupné z: https://cizinci.npi.cz/vystupy-z-projektu-apiv-a 

Informace o dalších aktivitách projektu najdete na www.apiva.cz 

 
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je kolektiv autorů NPI ČR  
(nástupnická organizace NÚV, projekt IPsAPIV A v letech 2017 až 2022). 
Dílo podléhá licenci CreativeCommons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0  
Mezinárodní.

Zpracovaly: Mgr. Petra Foretová, Ph.D.; PhDr. Eva Složilová, M.A., Ph.D.

Národní pedagogický institut České republiky, Praha  2022
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Informace o testu

Druh testu Jazykový, diagnostický, víceúrovňový

Účel testu

Tento test pomáhá pedagogickým pracovníkům zjistit, se kterými řečovými do-
vednostmi v češtině jako druhém jazyce mají žáci s OMJ problémy v různých 
komunikačních situacích v českém školním prostředí. Na základě testu získá 
učitel informace o:
► slabých a silných stránkách žáka v češtině jako druhém jazyku
► úrovní dílčích dovedností, v případě produktivních dovedností také informace  
   o jazykových funkcích, gramatických jevech a slovní zásobě, výslovnosti  
     a pravopisu. 

Testovaná 
populace

Žáci s odlišným mateřským jazykem a žáci – cizinci 3.–5. ročníků  
českých základních škol

Žáci s odlišným mateřským jazykem a žáci – cizinci 6.–9. ročníků  
českých základních škol

Úroveň 
podle 

SERRJ

A1 – B1 od 3. do 5. ročníku ZŠ (dále jako ZŠ1)

A1 – B2 od 6. do 9. ročníku ZŠ (dále jako ZŠ2)

Subtesty

ČTENÍ

Elektronický test 
(elektronické prostředí 

InspIS SETu ČŠI)

V jeden den: 

	ČTENÍ 1. část  
+ po pauze ČTENÍ 2. 
část

	POSLECH 1. část 
+ po pauze POSLECH  
2. část

POSLECH

PSANÍ Papír – tužka Jiný den: 

	PSANÍ 
	po pauze MLUVENÍMLUVENÍ Rozhovor učitele se 

žákem

V tomto manuálu podobně jako v další testové dokumentaci (například v KRITÉRIÍCH HODNOCENÍ 
PSANÍ A MLUVENÍ) je z důvodu prostorové úspornosti používáno slovo žák, event. žáci, pro označení 
žáků a žákyň. 



6

Jak se tento test liší od odstatních testů? (FAQ)

● Nejedná se o didaktický test, tj. není to test, který by ověřoval znalosti učiva češtiny v předmětu český 
jazyk. Tento test není vázán na žádný vyučovací školní předmět. Test se zaměřuje na zjišťování úrovně 
řečových dovedností v češtině jako druhém jazyku. 

● Test není primárně určen ke stanovení jazykové úrovně podle tzv. Společného evropského referenčního 
rámce pro jazyky (dále jako SERRJ, vysvětlení níže v kapitole Odborná východiska testu), ale k iden-
tifikaci těch dílčích řečových dovedností, které žákovi činí problémy v komunikaci ve školním prostředí, 
ale i těch, které mu naopak problémy nedělají.  

● Nejedná se o jazykový rozřazovací test, tj. tento test nebyl vytvořen k tomu, aby na jeho základě bylo 
možné učinit rozhodnutí o výši podpory nově příchozích dětí/žáků cizinců na základních školách.

● Test neověřuje porozumění obsahu školnímu učivu, ale zaměřuje se primárně na zjišťování úrovní ře-
čových kompetencí žáků ve školním prostředí. 

Kdy a jak často je možné test použít? (FAQ)

● Test má smysl použít minimálně po třech měsících školní docházky žáky s OMJ či žáky – cizinci v pro-
středí české školy (nikoliv pobytu v ČR). Po této době se předpokládá, že žák se může pohybovat 
minimálně na jazykové úrovni A1. Ideální doba, kterou tvůrci testu doporučují, je po půl roce docházky 
v české škole. To platí i pro opakované použití testu. 

● Test je k dispozici ve třech variantách, tj. počítá se s tím, že bude používán vícekrát: u jednotlivých 
variant, které žák vyplní v určitém časovém úseku, může pedagogický pracovník sledovat pokrok žáka 
v dílčích řečových dovednostech. Je jedno, kterou z variant použije učitel jako první, doporučuje se 
postupovat od varianty 1. Je ale potřeba používat vždy jednu variantu celého testu, tj. všechny 4 sub-
testy ve stejné variantě, nikoliv použít např. čtení ve variantě 1 a poslech ve variantě 2. Jedině při tomto 
autorkami doporučovaném používání testu je možné garantovat validitu výsledků testu (jedná se o stan-
dardizovaný jazykový test). Doporučovaný časový rozestup mezi jednotlivými variantami je ideálně půl 
roku. 

● O použití testu rozhoduje příslušná škola. Test slouží jako pomůcka pedagogickým pracovníkům a chce 
přispět k systémové podpoře jazykové integrace žáků s odlišným mateřským jazykem a žáků cizinců 
v českém vzdělávacím prostředí. 
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Odborná východiska testu 

Tento test byl vyvíjen po dobu pěti let týmem odborníků a vychází z klíčových jazykových dokumentů 
Rady Evropy: 

Společný evropský referenční rámec 
pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je 
vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. 
Olomouc, Univerzita Palackého 2006.  
2. vydání. 

Překlad v češtině je dostupný na stránkách MŠMT
 
https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-
evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky 

Council of Europe (2020). Common 
European Framework of Reference 
for Languages: Learning, teaching, 
assessment – Companion volume

Dostupné na stránkách Rady Evropy:  
www.coe.int/lang-cefr

Council of Europe (2016). Collated 
Representative Samples of Language 
Competences Developed for Young 
Learners aged 7–10 years. 1. verze

Council of Europe (2016): Collated 
Representative Samples of Language 
Competences Developed for Young 
Learners aged 11-15 years. 1. verze

Dostupné na stránkách Rady Evropy:  
www.coe.int/en/web/common-european-framework-
reference-languages 

Evropské jazykové portfolio pro žáky 
do 11 let
Evropské jazykové portfolio pro žáky 
a žákyně ve věku 11 – 15 let

Dostupné na stránkách Rady Evropy:  
https://ejp.rvp.cz

Council of Europe (2015). Language 
skills for successful subject learning

Dostupné na stránkách Evropského centra  
moderních jazyků:  
www.ecml.at/ECML-Programme/
Programme2012-2015/LanguageDescriptors/
tabid/1800/Default.aspx

https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky
https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky
http://www.coe.int/lang-cefr
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages
https://ejp.rvp.cz
http://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2012-2015/LanguageDescriptors/tabid/1800/Default.aspx
http://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2012-2015/LanguageDescriptors/tabid/1800/Default.aspx
http://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2012-2015/LanguageDescriptors/tabid/1800/Default.aspx
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Odborný tým

Tvorba a vývoj jazykového testu z češtiny 
pro žáky s OMJ
	PhDr. Eva Složilová, M.A., Ph.D.
	Mgr. Petra Foretová, Ph.D.
	Mgr. Marie Boccou Kestřánková, Ph.D.
	Mgr. Kateřina Vodičková, M.A., Ph.D.

Odborní posuzovatelé testu
	Mgr. Linda Doleží, Ph.D.;  

Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy 
univerzity v Brně

	Mgr. Martina Hulešová, M.A., Ph.D.;  
Ústav odborné a jazykové přípravy  
Univerzity Karlovy v Praze 

	Mgr. et Mgr. Alicja Ewa Leix, Ph.D. 
	Dr hab. Waldemar Martyniuk, prof. UJ;  

Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej 
Uniwersytet Jagielloński

	Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.;  
Ústav bohemistických studií Univerzity  
Karlovy v Praze

Kvalitativní pilotáž
	Mgr. et Mgr. Alicja Ewa Leix, Ph.D.

Standard setting
	Mgr. Martina Hulešová, M.A., Ph.D.;  

Ústav odborné a jazykové přípravy  
Univerzity Karlovy v Praze
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ROZCESTNÍK: 
UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH SUBTESTŮ

Subtest Podklady, které potřebuje 
zadavatel

Umístění těchto materiálů

ČTENÍ ZŠ2
Úlohy, které jsou umístěny 
v Katalogu testů v elektronickém 
prostředí InspIS SETu České 
školní inspekce

set.csicr.cz

POSLECH ZŠ2

Úlohy, které jsou umístěny 
v Katalogu testů v elektronickém 
prostředí InspIS SETu České 
školní inspekce

set.csicr.cz

PSANÍ ZŠ2

ZÁZNAMOVÝ ARCH pro psaní 
spolu se zadáním (zvlášť pro 
variantu 1, 2 a 3 a zvlášť zadání 
pro dívky a pro chlapce) 

PDF soubor s názvem Zadávací 
dokumentace k subtestům 
MLUVENÍ a PSANÍ

Tento soubor je umístěn 
na webu projektu cizinci.npi.cz > 
výstupy projektu APIV A, přímý 
odkaz zde.

MLUVENÍ ZŠ2

SCÉNÁŘ pro tazatele (varianta 1, 
2 a 3)

Dva obrázky pro tazatele 
(ke každé variantě patří dva 
obrázky)

PDF soubor s názvem Zadávací 
dokumentace k subtestům 
MLUVENÍ a PSANÍ 

Tento soubor je umístěn 
na webu projektu cizinci.npi.cz > 
výstupy projektu APIV A, přímý 
odkaz zde.

https://set.csicr.cz/
https://set.csicr.cz/
https://cizinci.npi.cz/vystupy-z-projektu-apiv-a/
https://cizinci.npi.cz/vystupy-z-projektu-apiv-a/
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2. ČÁST: ČTENÍ A POSLECH

 ► Struktura subtestu ČTENÍ ZŠ2

 ► Struktura subtestu POSLECH ZŠ2 

 ► Založení testovací akce v SETu 

 ► Požadavky na technické vybavení počítačů 
  pro spuštění testů a tutoriálů v SETu

 ► Jak připravit počítače žákům před spuštěním 
  testu v SETu

 ► Činnost zadavatele po spuštění testu v SETu 

 ► Technické problémy během zadávání testů

 ► Ukončení testu v SETu 
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Zadavatelem se v této části manuálu myslí školou pověřená osoba, která má na starosti zadávání subtestů 
čtení a poslechu žákům. Nemusí se jednat jen o učitele žáků, ale také o další pedagogické či administra-
tivní pracovníky.

● Subtesty ČTENÍ a POSLECHU pro 6. až 9. ročník ZŠ jsou umístěny v elektronickém prostředí ČŠI 
InspIS SET (dále bude označováno jako SET). Tyto subtesty doporučujeme zadávat žákům v jeden den 
se zachováním délky přestávky, která je v obou subtestech pevně daná (její délka je 15 minut – vizte též 
strukturu subtestů níže). Stejně tak doporučujeme mezi zadáváním dílčích subtestů ČTENÍ a POSLE-
CHU udržet přestávku minimálně 15 minut. 

● K subtestům ČTENÍ a POSLECHU je k dispozici také tutoriál a video k tutoriálu a záznam z webiná-
ře pro zadavatele a hodnotitelem který je také dostupný v Youtube kanálu NPI v playlistu Žáci cizinci 
(dostupné zde).

TUTORIÁL ZŠ1 
k testovým úlohám ČTENÍ 
a POSLECHU v SETu
Určen žákům a zadavatelům.

Tutoriál je umístěn 
v na úvodní stránce SETU
https://set.csicr.cz/
WebTestApp/
Přístup je možný bez 
předchozí registrace.   

Tutoriál v SETu je určen 
žákům.
Tutoriál prochází 
zadavatel spolu se žákem, 
nedoporučuje se, aby 
tutoriálem procházel žák sám 
bez asistence zadavatele.
Úlohy v tutoriálu jsou 
jednodušší, cílem procházení 
tutoriálu je, aby se žák 
obeznámil s prostředím 
SETu. 

VIDEO k tutoriálu ČTENÍ 
a POSLECHU ZŠ1
Určeno primárně pro 
zadavatele. 
K tutoriálu ZŠ2 neexistuje 
samostatné video, ale lze 
použít videotutoriál pro ZŠ1.
Zároveň je ale potřeba projít si 
v SETu také tutoriál pro ZŠ2, 
protože se v něm vyskytují 
typově odlišné úlohy.

Youtube kanál NPI > 
v playlist Žáci cizinci
(42) Národní pedagogický 
institut České republiky - 
YouTube

Video slouží primárně 
zadavatelům, aby se 
seznámili s prostředím 
SETu. Jsou v něm popsány 
problémy, které mohou mít 
žáci s prostředím SETu. 

Doporučujeme, aby tutoriál prošli zadavatelé přímo se žáky. Měli by si pro tuto činnost vyhradit dostatek 
času, aby se ujistili, že se žáci zvládají orientovat v prostředí SETu, a případně aby měli prostor vysvětlit 
žákům, jak funguje spouštění úloh. Pro tyto účely mají zadavatelé k dispozici také video k tutoriálu, kde 
jsou vysvětleny různé problémy, které by žáci v elektronickém prostředí testu mohli mít. Samotný tutoriál 
v SETu doporučujeme projít se žáky ideálně jeden den před zadáváním ostrého testu, nikoliv však ve stejný 
den jako zadávání subtestů, a to z toho důvodu, aby nebyli žáci přetíženi informacemi.

https://www.youtube.com/watch?v=O07Kyoz8Xzg
https://set.csicr.cz/WebTestApp/
https://set.csicr.cz/WebTestApp/
https://youtu.be/YNY3RItMTZc
https://youtu.be/YNY3RItMTZc
https://youtu.be/YNY3RItMTZc
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Struktura subtestu ČTENÍ ZŠ2 

Před spuštěním testu v SETu se zadavatel obeznámí se strukturou subtestů ČTENÍ a POSLECHU. Také 
doporučujeme, aby si zadavatel prošel všechny úlohy v SETu, aby byl schopen reagovat na případné 
dotazy žáků, a mohl jim lépe pomoci řešit problémy, které se můžou během spuštění testu objevit (vizte též 
dále FAQ v této části manuálu). 

ÚLOHA v SETu

1 úloha = 1 obrazovka 
v SETu

POČET 
ÚKOLŮ/
OTÁZEK

TESTOVACÍ 
TECHNIKA

CO SE OČEKÁVÁ  
OD ŽÁKA

1 10 Úloha s výběrem 
slovní odpovědi

Žáci – cizinci a žáci
s odlišným mateřským
jazykem v komunikačním
prostředí druhého stupně
základní školy prokazují
porozumění celé škále
textů spojených s výukou 
a chodem školy: od krátkých 
informačních sdělení, 
přes porozumění psaným 
instrukcích, až po texty 
v učebnici. Žáci blížící se 
úrovni B2 rozumí celé řadě 
detailů v textech. 

2 5 Přiřazování textu 
k obrázku

3 – 7 5 Úloha s výběrem 
odpovědi – obrázku

8 – 10 3 Úloha s výběrem 
slovní odpovědi

11 3 Úloha s výběrem 
slovní odpovědi

Přestávka 15 min

12 5 Přiřazování vět 
do příslušných částí 
textu

13 6 Seřazování částí textu 
do správného pořadí
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Struktura subtestu POSLECH ZŠ2 

ÚLOHA v SETu

1 úloha = 1 obrazovka 
v SETu

POČET 
ÚKOLŮ/
OTÁZEK

TESTOVACÍ 
TECHNIKA

CO SE OČEKÁVÁ  
OD ŽÁKA

1 – 4 4 Úloha s výběrem 
slovní odpovědi

Žáci – cizinci a žáci
s odlišným mateřským
jazykem v prostředí
školy prokazují
porozumění celému
spektru monologických
a dialogických interakcí,
které jsou spojeny
s výukou, vyučovacím
procesem a prostředím
školy: od porozumění
rozhovorů mezi učitelem
a spolužáky, přes
monologické výklady
učitele na různá témata,
až po informativní
oznámení týkající se
provozu ve třídě. Žáci 
blížící se k jazykové 
úrovni B2 dokáží 
sledovat diskuzi ve třídě 
mezi žáky a učitelem.

5 – 12 8 Responzivní poslech 
– výběr správného 
rozhovoru

13 4 Úloha s výběrem 
odpovědi – obrázku

14 5 Krátká odpověď – 
jedno slovo 

Poznámka: tuto
úlohu vyhodnocuje
SET automaticky dle
odpovědí žáka.
V klíči není pouze
jedna odpověď,
ale celé spektrum
pravopisných podob
daných slov, která
byla získána během
kvalitativní pilotáže.

Přestávka 15 minut

15 3 Přiřazování čísla 
skupiny ke správnému 
obrázku

16 6 Úloha s výběrem 
slovní odpovědi

17 5 Přiřazování 
chybějícího slova 
do věty
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Založení testovací akce v SETU 
Přihlášení do systému InspIS SET probíhá na stránce https://set.csicr.cz. Přihlašovací údaje si uživatel 
zvolil při založení účtu (přihlašovacím jménem je e-mailová adresa, heslo dle volby). Pokud uživatel 
zatím účet nemá, zvolí tlačítko VYTVOŘIT NOVÝ ÚČET a účet si vytvoří. Získá tím ale pouze oprávnění/
roli Uživatel domácího testování a může využívat jen modul domácího testování. Pro využívání modulu 
školního testování musí mít uživatel roli Učitel přiřazenou k některé škole nebo školskému zařízení – tuto 
roli mu může v systému InspIS SET přidělit ředitel školy nebo školského zařízení.

Po úspěšném přihlášení do systému InspIS SET se osobě s některou ze školních rolí (např. Učitel) zobrazí 
úvodní stránka v podobě tzv. nástěnky. Pokud uživatel nemá žádnou školní roli, objeví se mu značně 
jednodušší úvodní stránka domácího testování. Role, se kterou je uživatel přihlášen, je zobrazena (a lze ji 
tam přepínat) v horním modrém pruhu vpravo.
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Pro vstup do modulu školního testování slouží odkaz ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ v šedém horním menu.

Zobrazí se úvodní stránka modulu školního testování (na obrázku je úvodní stránka školy, která již školní 
testování realizovala, proto jsou v sekci Aktuální testy i v sekci Probíhající a ukončené testy již konkrétní 
testovací akce; pokud se uživatel do modulu školního testování přihlásí prvně, bude stránka prázdná). 
Každé testování v režimu školního testování vyžaduje založit tzv. testovací akci. K tomu slouží tlačítko 
Nový test.
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Pro založení testovací akce je třeba provést jen dva základní kroky: vybrat test, který se má použít, a zvolit 
počet žáků, pro které se mají jednotlivé testy připravit.

Výběr testu je nejsnazší provést vyhledáním testu v Katalogu testů (pokud uživatel nezná konkrétní název 
testu). V takovém případě vede cesta do Katalogu testů přes tlačítko Hledat dle parametrů.
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Zobrazí se lokální (školní) katalog s těmi testy, které si uživatel předem vybral z hlavního (veřejného) 
katalogu a uložil do svého katalogu.

V katalogu je možné vyhledávat testy pomocí filtrování – zejména volbou předmětu a/nebo ročníku 
(plus tlačítko Filtruj).

U vyhledaných testů je možné zobrazit si detail testu kliknutím na název testu (v detailech testu je např. 
informace o tom, zda je v testu zařazena pauza, zobrazí se podrobnější popis testu a k dispozici/stažení je 
obvykle PDF soubor s instrukcemi k realizaci a vyhodnocení testu). 

Je také možné zobrazit si náhled testových úloh kliknutím na Zobrazit ve sloupci Náhled (je možné 
podívat se na reálnou podobu úloh, jak se v testu zobrazí žákovi). Konkrétní vybraný test se do akce 
školního testování vloží kliknutím na Použít ve sloupci Použít.

V následujících printscreenech jsou  použity příklady  testů pro ŠZ1, ale vyhledávání subtestů pro ZŠ2 je 
identické a platí i pro subtesty ZŠ2, proto jsou v tomto manuálu použity stejné příklady jako v Manuálu pro 
zadavatele a hodnotitele pro ZŠ1.

(Uvedené vyhledané testy odpovídají tomu, jaké testy jsou v lokálním (školním) katalogu školy použité 
pro simulaci. U každé školy (resp. uživateli z každé školy) se jak bez nastavených filtrů, tak s nastavenými 
filtry zobrazí jiný výsledek vyhledávání podle toho, jaké testy si předtím z veřejného katalogu do lokálního 
katalogu škola, resp. uživatel stáhl.)

Potvrzením výběru konkrétního testu odkazem Použít v Katalogu testů se vrátí stránka základního 
nastavení testovací akce, tentokrát již s vloženým názvem testu. (Tlačítko Vytvořit test je pokročilou funkcí, 
kdy si uživatel může sestavit test sám po jednotlivých úlohách vyhledaných v katalogu úloh. Pro běžného 
uživatele a základní režim školního testování je možné je ignorovat.)
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Po výběru testu je v základním režimu provedení nutné určit, pro kolik žáků se testy mají vygenerovat – 
k určení počtu slouží šipky vedle pole pro vložení počtu. Po nastavení potřebného počtu se přejde na další 
stránku tlačítkem Další krok.

(O něco sofistikovanějším způsobem realizace školního testování vhodným v případech, kdy se předpokládá, 
že se žáci budou testovat vícekrát, je vložení žáků předem do samostatné třídy (nemůže ale udělat sám 
uživatel s rolí Učitel, musí to udělat uživatel s rolí Školní administrátor nebo Ředitel). Pak se při zakládání 
testovací akce neurčuje počet testů pro v tu chvíli anonymní žáky, ale vybírá se konkrétní třída – viz druhá 
volba v modrém rámečku.)

Doporučujeme zadavatelům, pokud plánují s žáky pracovat dlouhodobě a sledovat systematicky jejich 
pokrok v jednotlivých řečových dovednostech, aby využili systému předem založených tříd s vloženými 
žáky, tj. učitel si sám vytvoří např. Třídu Žáci s OMJ a vloží si do ní žáky z různých ročníků. 

V dalším kroku je třeba nejprve jen potvrdit požadavek na vytvoření zvoleného počtu testů – tlačítko 
Vytvořit testy.
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(Vygenerování testů může v závislosti na požadovaném počtu testů a aktuální zátěži v systému trvat několik 
minut, zpravidla ale ne více než 10 minut.)

Jakmile jsou testy připraveny, zobrazí se tabulka s přístupovými údaji pro žáky – ty je možné buď opsat 
(v případě malého počtu testů), nebo vytisknout (tlačítko Vytisknout) a rozstříhat na proužky pro jednotlivé 
žáky.

Kromě tabulky s přístupovými údaji je na stránce vhodné zvolit pro režim zpřístupnění výsledků žákům volbu 
„Zpřístupnit výsledky až po nastavení vyučujícím“ – v takovém případě se žák se svými přístupovými 
údaji (stejnými jako pro spuštění testu) nedostane k výsledkům testu dříve, než to učitel povolí.
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Po přepsání nebo tisku přístupových údajů je možné posunout se tlačítkem Další krok na stránku s výsledky 
testování.

Obrázek ukazuje, jak vypadá stránka pro management výsledků testovací akce do té doby, než alespoň 
některý ze žáků svůj test vyplní.
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(V tomto jednodušším režimu jsou testy generovány pro anonymní žáky. Na začátku samotného testu žáci 
jméno uvedou, učitel je může později opravit, doplnit apod. (i kdyby doplnili jen XX YY).)

Jakmile nejméně jeden žák test vyplní, zobrazí se to učiteli v přehledové tabulce. Jméno žáka může opravit 
či přepsat. Může si zobrazit výsledky žáka kliknutím na Zobrazit ve sloupci Výsledky, může si výsledky 
žáka stáhnout jako PDF soubor kliknutím na Stáhnout ve sloupci PDF, může také odpovědi žáka v testu 
smazat kliknutím na Vymazat ve sloupci Vymazat (například v případě, že žák z nějakého důvodu řešení 
testu nedokončil). 

Posléze může učitel zpřístupnit výsledky žákům tlačítkem Zpřístupnit nyní, může si také stáhnout 
hromadně výsledky všech žáků jako PDF soubory kliknutím na Stáhnout. (Generování PDF má vždy 
drobné zpoždění po vyhodnocení výsledku žáka, zpravidla v řádu minut, výjimečně přes 10 minut.)
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Kliknutí na Zobrazit ve sloupci Výsledky otevře novou záložku (zpravidla, dle lokálního nastavení prohlížeče) 
s detaily výsledků žáka:

Výsledková část má čtyři záložky – Výsledky, Detailní výsledky, Vysvědčení a Zadání testů. Na každé z nich 
jsou instrukce k tomu, co záložka prezentuje. Pro vyhodnocení výsledků testu budou hodnotitelé používat 
první dvě záložky, tj. výsledky a detailní výsledky, podrobněji se tomu věnuje 4. ČÁST INTERPRETACE 
VÝSLEDKŮ.



23

Požadavky na technické vybavení počítačů
pro spuštění testů a tutoriálů v SETu

● Pouze stolní počítač či notebook, nikoli mobilní zařízení (ani tablet, ani chytrý telefon). 

● Připojená myš nebo (u notebooků) polohovací zařízení (touchpad apod.), nikoli dotykový displej. 

● Operační systém Windows 10 (a odpovídající verze Linux/MacOS); z požadavku na Windows 10 plynou 
obecné požadavky na výkon (HW vybavení – procesor, velikost paměti apod.) počítače – pokud na dané 
konfiguraci Windows 10 běží bez problémů, je výkon pro spouštění testů rozhodně dostatečný; pokud už 
samotné Windows běží dýchavičně a pomalu, projeví se to velmi pravděpodobně i v testech. 

● Prohlížeče: preferovaně Microsoft Edge nebo Google Chrome v aktuální verzi, možno aktuální verze Fire-
fox (nikoli Explorer ani Safari apod.).

● Kapacita připojení – nelze specifikovat, ale pokud na daném PC a v danou chvíli bez problémů běží stre-
amované video (např. YouTube), neměl by být problém ani se spuštěním testu; obecně samozřejmě platí, 
že čím kvalitnější připojení, tím lépe. 

● Pokud se testy spouští v síti, pak pokud možno z účtu s právy administrátora (např. ve školách někdy mají 
žákovské účty omezené možnosti spouštět vzdálené aplikace).

● Pokud prohlížeč úplně odmítne test spustit, může být příčina v omezeních antivirové ochrany (nastavení 
komunikace proxy) – je to vzácné a nelze univerzálně poradit řešení. 

● Vždy na konkrétním PC před spouštěním ostrého testu spustit a proklikat tutoriálový test včetně spuštění 
poslechových úryvků (důležité mimo jiné i pro nastavení hlasitosti přehrávání) a ověření funkčnosti zazna-
menávání odpovědí v jednotlivých úlohách (zejména tam, kde se myší pohybuje objekty na obrazovce).
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Jak připravit počítače žákům před 
spuštěním testu v SETu

● Zadavatel má vygenerované kódy ze SETu, ke každému subtestu má samostatné kódy, (pokud nevyužije 
zadání testovací akce přes třídu, v tom případě se mu kódy ke všem subtestům evidují na jednom místě). 
Doporučujeme kódy žáků evidovat v jedné v tabulce, tyto kódy potřebuje zadavatel také pro to, aby se mu 
zobrazily výsledky žáka v SETu. 

● Zadavatel předem připraví subtest v počítači žákům, a to následovně:

 ○ Otevře si webovou stránku SETu na adrese testy.csicr.cz.

 ○ Vloží jeden přihlašovací kód a heslo, který si vygeneroval při zakládání testovací akce, objeví se mu  
 stránka Informace o testu. 

 ○ Klikne na Spustit test a na následující straně vyplní jméno a příjmení žáka a opět klikne na tlačítko  
 Spustit test. 

 ○ Spustí se první úloha v SETu. Teprve v tomto okamžiku předává zadavatel test žákovi. 

● Subtesty ČTENÍ a POSLECHU je možné zadávat více žákům najednou, v případě subtestu poslechu 
je ale nutné zajistit funkční a předem zkontrolovaná sluchátka všem žákům, aby si každý z nich mohl 
pustit poslech individuálně na svém počítači a postupovat testem dle svého vlastního tempa. Není mož-
né pouštět nahrávku skupinově všem žákům. 

● Před spuštěním testu zadavatel oznámí žákovi/žákům, že v případě, že budou mít nějaké potíže se 
spuštěním testu, můžou se na něj obrátit. 

● Zadavatel zůstává po celou dobu zadávání testu v místnosti, aby byl žákům k dispozici v případě pro-
blémů, které se můžou u žáků během řešení testů vyskytnout. 
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Činnost zadavatele po spuštění testu v SETu 

● Celková doba pro jeden subtest je 60 minut + 15 minut přestávka. Tento čas je dán nastavením v SETu 
a po spuštění testu jej není možné nijak zastavit. Žák může během vyplňování testu čas sledovat 
ve spodní části obrazovky. 

● Zadavatel sleduje žáka během vyplňování testu, a po celou dobu je mu k dispozici k zodpovězení pří-
padných otázek.

● Pokud zadavatel vidí, že jsou úlohy pro žáka příliš náročné, nabídne mu, že může test ukončit. Doporučuje-
me, aby k předčasnému ukončení testu ze strany žáka nedocházelo při první překážce, která se objeví, ale 
aby nejdříve zadavatel vyzval žáka, aby zkusil ještě řešit další úlohu. Teprve když zadavatel má potvrzeno 
i u další úlohy v SETu, že další úlohy už jsou nad žákovy schopnosti, pomůže žákovi test řádně ukončit.
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Technické problémy během zadávání testů 

TECHNICKÝ PROBLÉM ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Test v SETu přestane fungovat. V nastavení testovací akce ve školním testování 
vymazat výsledek nedokončeného testu žáka a spustit 
test se stejnými přístupovými údaji.

Zkusit spustit test v jiném prohlížeči, případně na jiném 
PC (obecně ale pokud na konkrétním PC a v určitém 
prohlížeči funguje tutoriál, měl by fungovat i ostrý test-

Žák neslyší poslechové úryvky 
ve sluchátkách.

Téměř vždy kvůli ztlumení hlasitosti v nastavení 
přehrávání médií, může jít o vadu sluchátek.

V testu se nezobrazují obrázky (místo 
nich jen náhradní ikonka), poslechový 
úryvek zní trhaně, nesouvisle.

Téměř vždy malá přenosová kapacita internetového 
připojení (zejména u wi-fi připojení).

Které další problémy může zadavatel během zadávání testu se žáky řešit? 

● Žák nerozumí tomu, jak vybrat správnou odpověď v SETu, tj. nejde mu manipulovat s obrázkem a tex-
tem, zadavatel mu může pomoci, ale musí dbát na to, aby objekt k přesouvání vybíral žák, a aby ho 
zadavatel umístil přesně tam, kam říká sám (tj. není možné, aby zadavatel řešil úlohu za žáka).

● Žák nerozumí zadání úlohy, zadavatel mu může pomoci ukázáním na text a obrázky, nebo se může od-
kázat na tutoriál v SETu, který se žákem procházel. Nesmí však řešit úlohy za žáka, tj. nesmí odpovídat 
konkrétně na otázky v zadání úloh.

Ukončení testu v SETu

● Po ukončení testu v SETu se objeví na obrazovce procenta úspěšnosti v jednotlivých částech testu. 
Tato čísla jsou pouze orientační. Jak pracovat s výsledky subtestů čtení naleznete v 4. ČÁST INTER-
PRETACE VÝSLEDKŮ. 
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3. ČÁST: MLUVENÍ A PSANÍ

 ROZCESTNÍK: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K MLUVENÍ ZŠ2 

 ► Struktura subtestu MLUVENÍ ZŠ2

 ► Před rozhovorem

 ► Průběh rozhovoru
  ● Specifika vedení rozhovoru se žákem s OMJ 

 ► Po rozhovoru

 ► Jak pracovat se souborem KRITÉRIA HODNOCENÍ MLUVENÍ 

 ROZCESTNÍK: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PSANÍ ZŠ2

 ► Struktura subtestu PSANÍ ZŠ2

 ► Zadání subtestu PSANÍ

 ► Po ukončení subtestu PSANÍ

 ► Jak pracovat se souborem KRITÉRIA HODNOCENÍ PSANÍ
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ROZCESTNÍK K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 
SUBTESTU MLUVENÍ ZŠ2

● Zadavatelem MLUVENÍ se v této části myslí také člověk, který vede rozhovor, a který je dále označován 
jako tazatel. Cílem je, aby tazatel žáka co nejvíce rozmluvil, čili získal co nejvíce jazykového materiá-
lu, který pak bude moct hodnotit. Doporučujeme, aby tazatelem byl pedagogický pracovník, který má 
zkušenosti s vedením rozhovorů se žáky s odlišným mateřským jazykem (vizte dále Specifika vedení 
rozhovoru se žákem s OMJ).

● Pro subtest MLUVENÍ jsou potřebné následující testové dokumenty:

DOKUMENTY K REALIZACI 
ROZHOVORU

ÚČEL MATERIÁLU ÚLOŽIŠTĚ 
DOKUMENTU

SCÉNÁŘ ZŠ2 (zvlášť pro 
variantu 1, 2, 3)

Scénář je určený k vytištění, 
který tazatel může používat 
během rozhovoru jako pomůcku 
pro vedení rozhovoru.

Scénáře jsou umístěny v

PDF souboru s názvem 
Zadávací dokumentace 
k subtestům MLUVENÍ 
a PSANÍ ZŠ2, který je 
na webu projektu cizinci.
npi.cz > výstupy projektu 
APIV A. Přímý odkaz je 
zde. 

OBRÁZKY KE SCÉNÁŘI 
MLUVENÍ ZŠ2 (zvlášť pro 
variantu 1, 2, 3)

Každá varianta obsahuje  
2 obrázky  

S jedním scénářem jsou vždy 
spojeny dva obrázky určené 
k vytištění. Tazatel na nich 
ukazuje žákovi na určité osoby 
a klade mu otázky podle 
scénáře. Obrázky je nutné 
mít vytištěné v dostatečném 
rozlišení a velikosti tak, aby byly 
viditelné všechny části obrázku. 

Pro každou variantu jsou 
dva obrázky (OBRÁZEK 1 
a OBRÁZEK 2) 

Obrázky jsou umístěny 
v PDF souboru 
s názvem Zadávací 
dokumentace 
k subtestům MLUVENÍ 
a PSANÍ ZŠ2, který je 
na webu projektu cizinci.
npi.cz > výstupy projektu 
APIV A. Přímý odkaz je 
zde. 

Obrázky jsou v tomto 
souboru označeny pro 
každou variantu zvlášť, 
tj. např. názvy obrázků 
pro variantu 1 ZŠ1 jsou 
označeny následovně: 

OBRÁZEK 1_MLUVENÍ 
ZŠ2_VARIANTA 1 

OBRÁZEK 2_MLUVENÍ 
ZŠ2_VARIANTA 1

https://cizinci.npi.cz/vystupy-z-projektu-apiv-a/
https://cizinci.npi.cz/vystupy-z-projektu-apiv-a/
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KRITÉRIA HODNOCENÍ 
MLUVENÍ ZŠ2

Soubor KRITÉRIA 
HODNOCENÍ MLUVENÍ 
ZŠ2, který je určen k vytištění 
a který má tazatel k dispozici 
během rozhovoru se žákem. 
Předpokládáme, že tazatel je 
zároveň i hodnotitel v jedné 
osobě. Tyto role je možné 
rozdělit.

KRITÉRIA 
HODNOCENÍ jsou 
v PDF souboru 
s názvem Zadávací 
dokumentace 
k subtestům MLUVENÍ 
a PSANÍ, který je 
na webu projektu cizinci.
npi.cz > výstupy projektu 
APIV A. Přímý odkaz je 
zde.

Elektronická verze kritérií 
hodnocení v SETu – jsou 
určena pro vyhodnocení 
MLUVENÍ v SETu. 

Bližší informace jsou 
uvedeny ve 4. ČÁSTi 
INTERPRETACE 
VÝSLEDKŮ

Tazatel a hodnotitel (může se jednat o stejnou osobu, ale zde je to pracovně rozděleno) má k dispozici také 
záznam z webináře pro zadavatele a hodnotitele testu, zadávání a hodnocení MLUVENÍ se věnuje 
3. a 4. část webináře (přímý odkaz do 3. části webináře zde). Webinář je umístěn v Youtube kanálu NPI 
v playlistu Žáci cizinci. Doporučujeme obeznámit s webinářem, který může sloužit jako zaškolení pro 
zadavatele a hodnotitel. 

https://cizinci.npi.cz/vystupy-z-projektu-apiv-a/
https://youtu.be/O07Kyoz8Xzg?t=1101
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Struktura subtestu MLUVENÍ ZŠ2 

● MLUVENÍ je koncipováno jako řízený tematický rozhovor mezi tazatelem a jedním žákem, kdy rozhovor 
se řídí předem daným SCÉNÁŘEM.

● Rozhovor je koncipován od nejjednodušších otázek (úroveň A1) až po složitější. Tazatel by měl se žá-
kem projít alespoň Část 1 a 2 a zkusit položit minimálně dvě otázky ze části 3, teprve když bude vidět, 
že žák nerozumí otázkám, může u třetí části rozhovor předčasně ukončit. 

ČÁST INTERAKCE TYP ÚLOHY CO SE 
OČEKÁVÁ  
OD ŽÁKA

ČASOVÝ 
ODHAD 
TRVÁNÍ

JAZYKOVÁ 
ÚROVEŇ

Úvod Tazatel – žák Úvodní 
otázky pro 
navození 
atmosféry

Odpovídat 
na otázky tazatele

0,5 minuty A1

1 Tazatel – žák Popis 
obrázku

Popsat obrázek 
č. 1. na základě 
otázek tazatele.

2,5 – 3 
minuty

A1 – A2 

2 Tazatel – žák Popis 
rozdílů mezi 
obrázky 

Popsat rozdíly 
mezi obrázkem 
1 a 2 na základě 
otázek tazatele.

2,5 minuty A2 – B1

3 Tazatel – žák Vyjádření 
vlastního 
názoru, 
preference 

Odpovědět 
na otevřené 
otázky tazatele, 
které vedou 
k samostatnému 
projevu, kdy 
žák vyjadřuje 
vlastní názor 
a preference 
a dokáže 
popsat výhody 
a nevýhody 
různých 
výukových situací. 

V případě, že žák 
odpovídá rychle 
na otázky a zbývá 
mu ještě čas, je 
možné využít 
tzv. nadstavbové 
otázky ve scénáři.

5 – 6 
minut

B1 – B2
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Před rozhovorem 

● Tazatel má k dispozici záznam z webináře pro zadavatele a hodnotitele testu z češtiny pro žáky 
s OMJ, zadání subtestu MLUVENÍ se věnuje 3. část (přímý odkaz zde). 

● Před rozhovorem se žákem se důkladně obeznámí se SCÉNÁŘEM, dvěma OBRÁZKY a dokumentem 
KRITÉRIA HODNOCENÍ MLUVENÍ ZŠ2 (ideálně si vše předem vytiskne). 

● Zabezpečí, aby rozhovor probíhal v příjemném prostředí, tj. aby rozhovor nebyl ničím rušen a aby mezi 
tazatelem a žákem byla přiměřená vzdálenost, kdy oba vidí na obrázky. 

● Klade důraz na to, aby rozhovor byl veden v přátelském duchu: snaží se udržovat (co nejvíce je to mož-
né) oční kontakt se žákem, může se lehce usmívat a povzbuzovat žáka neverbálně. Není žádoucí, aby 
žáka opravoval, ale spíše aby přitakával a rozvíjel otázkami žákovu mluvenou produkci. Cílem je, aby 
se v této části žák co nejvíce rozmluvil, a tazatel získal autentickou představu o jeho mluveném projevu. 
Očekáváme, že tazatel bude během rozhovoru nahlížet do scénáře jen ojediněle, a to zejména v těch 
případech, kdy si nebude jistý formulací otázky. Ostatní záležitosti týkající se vedení rozhovoru musí mít 
tazatel nastudované před zahájením rozhovoru. 

Průběh rozhovoru

● Tazatel má během rozhovoru k dispozici vytištěný SCÉNÁŘ, dva obrázky a KRITÉRIA HODNOCENÍ.

● Ve SCÉNÁŘI má uvedené všechny potřebné informace k vedení rozhovoru, v levém sloupci to jsou 
přesné otázky, které klade, a doplňující pokyny k vedení rozhovoru, v pravém sloupci má další doplňující 
informace k situaci. 

● Rozhovor zahájí tazatel otázkami, které slouží primárně k navázání kontaktu se žákem a navození 
přátelské atmosféry. SCÉNÁŘ vychází z předpokladu, že se tazatel a žák nemusí znát. Pokud se znají, 
může tazatel tuto část modifikovat a zeptat se například: Jak se máš? Jak se má sestra/bratr/mamin-
ka…? Co budeš dělat odpoledne? Tato část se nehodnotí. 

https://youtu.be/O07Kyoz8Xzg?t=1101
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MLUVENÍ ZŠ2 – SCÉNÁŘ – Úvod

Po krátkém úvodním povídání položí tazatel před žáka obrázek č. 1 a dá mu minimálně 15 vteřin na to, aby 
si ho prohlédl. Následně mu klade otázky ze SCÉNÁŘE v Části 1 – Popis obrázku. 

MLUVENÍ ZŠ2 – SCÉNÁŘ – ukázka
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● Tazatel klade otázky uvedené ve SCÉNÁŘI v přesném znění, otázky nijak neopravuje, ani nedoplňuje. 
U každého čísla má uvedenou jednu otázku. Položí otázku a čeká na odpověď. Pokud žák nereaguje, 
zkusí otázku nejprve zopakovat. Pokud nereaguje ani podruhé, může použít tazatel alternativu původní 
otázky, kterou má uvedenou za lomítkem v hranaté závorce [Kde to je?]. Pokud ve SCÉNÁŘI žádná 
alternativní otázka není, přejde k další otázce.

● Tazatel vede rozhovor předem daného SCÉNÁŘE až do konce. Ukončit rozhovor může v případě, že 
žák opakovaně nereaguje na otázky, a je bez pochyb, že otázky už přesahují jeho jazykovou úroveň. 

Specifika vedení rozhovoru se žákem s OMJ 

● Tazatel si musí uvědomovat, že mluví s žákem s odlišným mateřským jazykem a svůj projev přizpůsobit 
druhé straně, a to následovně: 

o pokládá vždy jen jednu otázku žákovi a dbá na to, aby dal žákovi prostor na odpověď a musí počítat 
s tím, že odezva může být ze strany žáka delší než u rodilého mluvčího.

o používá jen tu formulaci otázky, kterou má ve SCÉNÁŘI, i když mu žák neodpovídá, nesnaží se 
vymýšlet vlastní formulaci otázky, nebo nějak dál dovysvětlovat otázku žákovi. 

o mluví pomalu a vyslovuje slova zřetelně a ve spisovné formě, a to i v případě, že žák mluví nespisovně. 

o dělá delší pauzy mezi jednotlivými otázkami, zvláště pokud není zvyklý na vedení rozhovorů se žáky 
s OMJ. 

o pokládá otázky přesně v té podobě, v jaké jsou uvedeny ve SCÉNÁŘI bez ohledu na to, jak jazykově 
zdatný žák naproti němu sedí. 

o reaguje přiměřeně na slova žáka, přitakává, případně se snaží rozvinout to, co mu žák říká (např. 
formulací A můžeš mi říct o tom něco více?). Snaží se co nejméně používat formulace typu, to je 
správně, to je špatně. 

o neopravuje chyby, ale soustředí se výhradně na obsah řečeného, a pokud to situace vyžaduje, 
reaguje otázkami přiměřeně dle situace (viz např. modelové situace uvedené v tabulce níže). 

o musí být nutně flexibilní, tj. v případě, že mu žák neodpovídá přesně na jeho otázku, snaží se žáka 
navést k původní otázce. Zároveň se ale nemůže odchýlit od původního SCÉNÁŘE a pokládat jiné 
otázky (svobodu má pouze u tvz. nadstavbových otázek ve SCÉNÁŘI). 
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Modelová situace Otázka tazatele Autentická 
reakce žáka

Reakce tazatele

1 Tazatel se zeptá: 

Co je na tabuli?

Žák odpoví: 

Píše.

Tazatel odpověď žáka 
neopravuje, ale zeptá 
se:

A co píše?

2 Tazatel se zeptá: 

Co dělá holka 
na obrázku 1? 

Žák odpoví:

Přemýšlí. 

Tazatel se zeptá 
otevřenou otázkou 
dle situace, v tomto 
případě se nabízí:

A můžeš mi o tom říct 
víc?

3 Tazatel se zeptá: 

Proč máš rád hudební 
výchovu?

Žák krčí rameny 
a říká: 

Nevím.

Tazatel upraví otázku 
a zeptá se: 

Co děláš rád 
v hudební výchově?
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Po rozhovoru

● Po ukončení MLUVENÍ následuje hodnocení mluveného projevu žáka. Hodnotitelem může být zadava-
tel testu, nebo jiná pověřená osoba, tj. učitel žáka, event. další pedagogicko-psychologický pracovník. 
V případě, že hodnotitel je jiná osoba než zadavatel, je nutné, aby byl přítomen rozhovoru žáka s taza-
telem, aby si mohl dělat poznámky. 

● Hodnotitel MLUVENÍ má dispozici záznam z webináře pro zadavatele a hodnotitele testu z češtiny 
pro žáky s OMJ, který je umístěn v Youtube kanálu NPI v playlistu Čeština pro cizince (přímý odkaz 
zde), s nímž je vhodné se seznámit před ostrým testováním. Hodnocení mluvení je věnována 4. část 
webináře (přímý odkaz do 4. části webináře je zde). 

● Tazatel/hodnotitel bezprostředně po rozhovoru vyplní ručně papírovou verzi KRITÉRIÍ HODNOCENÍ 
MLUVENÍ ZŠ2, tj. zaškrtne u jednotlivých kritérií své hodnocení jazykového výkonu žáka dle popisů, 
které má uvedeny v tabulce. Následně přenese tyto výsledky do elektronické verze kritérií v SETu. Jak 
dále pracovat s těmito výsledky je věnována 4. ČÁST INTERPRETACE VÝSLEDKŮ. 

Jak pracovat se souborem 
KRITÉRIA HODNOCENÍ MLUVENÍ 

K hodnocení mluvení je určen soubor KRITÉRIA HODNOCENÍ MLUVENÍ ZŠ2. Jedná se analytickou 
hodnoticí škálu složenou ze 4 kritérií: SPLNĚNÍ ZADÁNÍ, SLOVNÍ ZÁSOBA, GRAMATIKA A VÝSLOVNOST. 
U každého kritéria jsou uvedeny popisy očekávaného výkonu žáka pomocí tzv. deskriptorů, kdy pro každou 
úroveň je uveden jeden deskriptor podle SERRJ na škále od A1 do B1. U každého deskriptoru jsou také 
uvedeny autentické příklady kurzívou a v případě neexistujících tvarů jsou označeny hvězdičkou.

KRITÉRIA HODNOCENÍ MLUVENÍ ZŠ2 – ukázka

https://youtu.be/O07Kyoz8Xzg?t=3028
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Pro hodnocení platí následující pravidla:

● Hodnotitel se musí dobře obeznámit se souborem KRITÉRIA HODNOCENÍ MLUVENÍ ZŠ2 před zahá-
jením rozhovoru a musí vědět, co ve kterém kritériu a na které úrovni hodnotí. Nestačí si kritéria jenom 
zběžně přečíst, je potřeba důkladné obeznámení.

● U každého kritéria vybírá hodnotitel pouze jeden deskriptor, který nejvíce odpovídá skutečnému ústní-
mu projevu žáka. 

● Hodnotitel postupuje při hodnocení produkce dle struktury souboru KRITÉRIÍ HODNOCENÍ MLUVENÍ 
ZŠ2 tj. 

o Kritérium SPLNĚNÍ ZADÁNÍ používá zvlášť pro Část 1, Část 2 a Část 3.

o Kritéria SLOVNÍ ZÁSOBA, GRAMATIKA a VÝSLOVNOST používá pro hodnocení úlohy jako celku,  
 tj. během hodnocení celého rozhovoru se žákem.

● Hodnotitel tedy na jazykovou produkci žáka aplikuje různá kritéria. Např. pokud bude hodnotit větu *On 
hraju na klávir, může vypadat hodnocení takto:

o U kritéria SPLNĚNÍ ZADÁNÍ hodnotí skutečnost, že je žák schopen popsat tu část obrázku, na kterou  
 se tazatel ptá, tj. hodnotí, zda a jakým způsobem dokáže žák popsat obrázek: zda pomocí celé věty,  
 nebo pouze pomocí izolovaných slov vyslovených navíc často jen v základním tvaru. Dále např.  
 hodnotí to, zda je žák schopen popsat činnost (aktivitu), která se na obrázku děje.

o U kritéria SLOVNÍ ZÁSOBA si všímá adekvátně použitých slov hrát na něco, klavír. 

o U kritéria GRAMATIKA věnuje pozornost časování slovesa a pádu jména po předložce (deskriptor  
 ho navede, pro kterou úroveň jsou chyby typu *on hraju očekávatelné a přípustné a na které úrovni  
 už tento typ chyb neočekáváme).

o U kritéria VÝSLOVNOST hodnotí zvukovou realizaci slova klavír: deskriptor ho opět navede k tomu,  
 jak má pracovat s výslovností *klávir a z popisů deskriptorů vyčte, na kterých úrovních jsou tyto chyby  
 očekávatelné a přípustné. 
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ROZCESTNÍK K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 
SUBTESTU PSANÍ ZŠ2 

● Zadavatelem PSANÍ může být učitel nebo asistent učitele, popř. i nepedagogický pracovník, který je 
vyškolen k zadávání (tj. obeznámil se s tímto manuálem a prošel si záznam webináře pro zadavatele 
testu na Youtube) a schopen vyřešit se žáky jejich případné dotazy týkající se zadání úloh. Musí být 
schopen přiměřeně situaci motivovat žáky k tomu, aby psali i v případech, kdy mají problém s porozu-
měním některým částem zadání úloh (pomůže např. žákovi, když má problém s porozuměním zadání, 
nebo když vidí, že toho napsal méně než je očekávaný minimální rozsah psaní).

● Subtest PSANÍ obsahuje následující zadávací dokumentaci:

DOKUMENTY K ZADÁNÍ 
PSANÍ

ÚČEL MATERIÁLU ÚLOŽIŠTĚ 
DOKUMENTU

ZADÁVACÍ ARCHY PRO 
PSANÍ ZŠ2

(zvlášť pro variantu 1, 2, 3, 
zvlášť zadání pro dívky a zvlášť 
pro chlapce)

Zadávací archy, ve kterých je 
umístěno zadání úloh. Archy 
jsou určené k vytištění a žák 
do nich vypracovává úlohy. 
Zadavatel dbá na to, aby žáci 
i žákyně dostali zadání určené 
pro ně.

Zadávací archy jsou 
umístěny v souboru

Zadávací dokumentace 
k subtestům MLUVENÍ 
a PSANÍ, který je 
na webu projektu cizinci.
npi.cz > výstupy projektu 
APIV A. Přímý odkaz je 
zde. 

KRITÉRIA HODNOCENÍ 
PSANÍ ZŠ2

Dokument KRITÉRIA 
HODNOCENÍ PSANÍ ZŠ2, 
který je určen k vytištění a který 
má k dispozici hodnotitel během 
hodnocení psané produkce. 
Předpokládáme, že zadavatel 
a hodnotitel mohou být dvě 
odlišné osoby.

Kritéria hodnocení jsou 
umístěna v souboru

Zadávací dokumentace 
k subtestům MLUVENÍ 
a PSANÍ, který je 
na webu projektu cizinci.
npi.cz > výstupy projektu 
APIV A. Přímý odkaz je 
zde. 

Elektronická verze kritérií 
hodnocení ZŠ2 v SETu – jsou 
určena pro vyhodnocení PSANÍ 
v SETu.

Bližší informace jsou 
uvedeny ve 4. ČÁSTI 
INTERPRETACE 
VÝSLEDKŮ.

Zadavatelé a hodnotitelé PSANÍ mají k dispozici také záznam z webináře pro zadavatele a hodnotitele 
testu z češtiny pro žáky s OMJ, který je umístěn na Youtube kanálu NPI v playlistu Čeština pro cizince 
(přímý odkaz zde), s nímž je vhodné se seznámit před ostrým testováním. Zadání PSANÍ je věnována  
5. část webináře, hodnocení pak 6. část webináře (přímý odkaz zde). 

https://cizinci.npi.cz/vystupy-z-projektu-apiv-a/
https://cizinci.npi.cz/vystupy-z-projektu-apiv-a/
https://youtu.be/O07Kyoz8Xzg?t=5005
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Struktura subtestu PSANÍ ZŠ2 

Forma zadání testu Tištěná verze (paper-based), test typu papír – tužka.

Žáci píší ručně své odpovědi do předem připravených záznamových 
archů. 

Požadovaná délka 
textu

Je specifikována pro každou otázku zvlášť. 

Doba trvání testu Doba závisí na skutečné úrovni žákovy jazykové způsobilosti a může 
se pohybovat od několika minut (žák na nižší jazykové úrovni) až 
po cca 40 minut (žák na vyšší jazykové úrovni). 

ÚLOHA POČET 
ÚKOLŮ

FORMA 
ÚKOLU

CO SE OD ŽÁKA 
OČEKÁVÁ

JAZYKOVÁ 
ÚROVEŇ

1 4 Písemné 
odpovědi 
na otázky.

Otázky jsou tematicky 
spjaty s fungováním 
žáka ve školním 
prostředí (základní 
informace o žákovi, 
oblíbené činnosti 
ve škole a třídě, 
o přestávkách 
atd.), doplňováno 
volnočasovými 
aktivitami po vyučování 
nebo mimo školu 
a koníčky.

A1 – B1

2 1 Písemná 
odpověď 
na otázku.

Písemné vyjádření 
vlastního názoru 
k hypotetické situaci 
ve školním prostředí.

B2
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Zadání subtestu PSANÍ

● Zadavatel se před zadáním PSANÍ žákovi obeznámí se zadávacím archem a otázkami. 

● Subtest PSANÍ vyplňuje žák do předem připraveného zadávacího archu. V zadávacím archu je rozvr-
žen i prostor pro odpovědi, a jak je vidět z příkladu zadávacího archu níže, u každé otázky je i vyznačen 
počet řádků, na které má žák psát své odpovědi. Počet řádků je vyznačen z toho důvodu, aby se žákovi 
komfortněji psalo a aby měl představu o celkové délce očekávané produkce. Proto je nutné, aby zada-
vatelé používali výhradně originální odpovědní archy, které obsahují všechny náležitosti.

● Zadavatel před začátkem testu žákům vysvětlí, že mají psát čitelně. Také je upozorní, že nemají psát 
jenom kapitálkami. 

● U každé otázky je doplněna instrukce týkající se očekávané délky žákovy psané produkce, tj. minimální 
počet vět, které jsou od žáka očekávány. Zadavatel se ujistí, že žák zná slovo věta, a další výrazy ze 
zadání (alespoň, minimálně, či co nejvíce) a případně mu názorně vysvětlí, co je po něm požadováno. 
Proto je vhodné, aby se dopředu na tuto situaci připravil a přichystal si strategie, jak dosáhnout efektiv-
ního vysvětlení.

● Je vhodné, aby zadavatel na začátku nechal žáky přečíst zadání všech otázek a dal jim prostor pro 
dotazy, pokud nerozumí. Zadavatel může žákovi pomoct, ale pouze s problémy, které se týkají zadání 
úloh, kdy např. žák nerozumí otázce, slovům, atd. Zadavatel nesmí řešit úlohy místo žáka, např. tím, že 
mu začne říkat příklady odpovědi na příslušnou otázku v zadání. Také doporučujeme, aby během testu 
obcházel jednotlivé žáky a ujistil se, že je vše v pořádku a že žáci vědí, co mají dělat, popř. žáky vhodně 
motivoval k psaní.
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Po ukončení subtestu PSANÍ

● Po ukončení PSANÍ následuje hodnocení písemného projevu žáka. Hodnotitelem může být zadavatel 
testu, nebo jiná pověřená osoba, tj. učitel žáka, event. další pedagogicko-psychologický pracovník. 

● Hodnotitel PSANÍ má dispozici záznam z webináře pro zadavatele a hodnotitele testu z češtiny pro 
žáky s OMJ, který je umístěn v Youtube kanálu NPI v playlistu Čeština pro cizince (přímý odkaz zde), 
s nímž je vhodné se seznámit před ostrým testováním. 6. část webináře je věnována hodnocení psaní 
(přímý odkaz zde).

● Hodnotitel si přečte vyplněné odpovědi v záznamovém archu od žáka a vyplní ručně papírovou verzi 
KRITÉRIÍ HODNOCENÍ PSANÍ ZŠ2, tj. zaškrtne u jednotlivých kritériích své hodnocení jazykového 
výkonu žáka dle popisů, které má uvedeny v tabulce. Následně přenese tyto výsledky do elektronické 
verze kritérií v SETu. Jak dále pracovat s těmito výsledky je věnována 4. ČÁST INTERPRETACE VÝ-
SLEDKŮ. 

Jak pracovat se souborem 
KRITÉRIA HODNOCENÍ PSANÍ 

K hodnocení PSANÍ je určen soubor KRITÉRIA HODNOCENÍ PSANÍ ZŠ2 Jedná se analytickou hodnoticí 
škálu složenou ze 4 kritérií: SLOVNÍ ZÁSOBA, GRAMATIKA, SPOJITOST TEXTU a PRAVOPIS. U každého 
kritéria jsou uvedeny popisy očekávaného výkonu žáka pomocí tzv. deskriptorů, kdy pro každou úroveň 
je uveden jeden deskriptor podle SERRJ na škále od A1 do B1. U každého deskriptoru jsou také uvedeny 
autentické příklady kurzívou a v případě neexistujících tvarů jsou označeny hvězdičkou. 

KRITÉRIA HODNOCENÍ PSANÍ ZŠ2 – ukázka

https://youtu.be/O07Kyoz8Xzg?t=5513
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● Pro hodnocení platí následující pravidla:

● Zadavatel a hodnotitel nemusí být v případě tohoto subtestu nutně jedna osoba, protože k hodnocení 
psané produkce žáka dochází až po jeho dokončení (a ne v jeho průběhu jako je tomu u MLUVENÍ), čili 
zadavatel nemusí nutně znát KRITÉRIA HODNOCENÍ.

– Hodnotitel se s nimi ale musí před začátkem hodnocení psaní velmi dobře seznámit, jinak nebude 
hodnocení efektivní a může hodnotiteli zabrat více času. Hodnotitel musí vědět, co ve kterém kritériu 
a na které úrovni hodnotí. Nestačí si kritéria jenom zběžně přečíst, je potřeba důkladné obeznámení.

– Hodnotitel vybírá u každého kritéria jeden deskriptor, který dle něho odpovídá nejvíce reálně psanému 
projevu žáka. 

– Hodnotitel žáka postupuje při hodnocení PSANÍ tak, že aplikuje na celý text žáka různá kritéria. 

Příklad: Odpověď žáka na otázku Co děláš rád ve škole? Proč? má tuto podobu: Angličtina protože 
jednoduchý a umím velmy dodře.

o U kritéria SLOVNÍ ZÁSOBA si všímá adekvátně použitých slov a slovních spojení angličtina,  
 jednoduchý, umět, velmi dobře.

o U kritéria GRAMATIKA věnuje pozornost časování slovesa umět, A shodě podstatného  
 a přídavného jména se slovesem. 

o U kritéria SPOJITOST TEXTU hodnotí jakou větu vytvoří (je jednoduchá, nebo je to souvětí,  
 jaké jsou použity spojovací výrazy) a také si všímá toho, zda je na začátku věty velké písmeno  
 a zda je větný celek ukončen tečkou. 

o U kritéria PRAVOPIS mu deskriptor pomůže vyhodnotit, pro kterou úroveň jsou pravopisné  
 chyby *velmy a *dodře přípustné a očekávatelné. 
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4. ČÁST: INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

 ► Výsledky subtestů ČTENÍ a POSLECH

 ► Výsledky subtestů MLUVENÍ a PSANÍ 
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VÝSLEDKY SUBTESTŮ ČTENÍ A POSLECH 

Materiály určené 
pro interpretaci 
výsledků ČTENÍ 
A POSLECHU 

Umístění materiálů VÝSLEDKY 
TESTU A JEJICH 
INTERPRETACE 
(jazyková 
diagnostika)

Umístění 
výsledků

Elektronický 
subtest ČTENÍ 
ZŠ2

Varianta 1
Varianta 2
Varianta 3

INSPIS SET (ČŠI)

https://set.csicr.cz

 

Výsledky testu 
v SETu (výsledky 
jsou určeny 
učitelům) 

https://vysledky.csicr.cz
 
Orientační výsledek 
vyjádřený u každého 
subtestu v procentech. 

Interpretační 
tabulky 

Katalog testů 
v SETu

PDF Soubor 
INTERPRETACE 
VYSLEDKŮ 
ČTENÍ ZŠ2 
varianta 1
varianta 2
varianta 3

Katalog testů v SETu
PDF soubor umístění 
u ČTENÍ ZŠ2 V1, V2 
a V3

Elektronický 
subtest POSLECH 
ZŠ2

Varianta 1 
Varianta 2 
Varianta 3 

INSPIS SET (ČŠI)

https://set.csicr.cz

Výsledky testu 
v SETu (výsledky 
jsou určeny 
učitelům) 

https://vysledky.csicr.cz
 
Orientační výsledek 
vyjádřený u každého 
subtestu v procentech. 

Interpretační 
tabulky 

Soubor 
INTEPRETACE 
VÝSLEDKŮ 
POSLECH ZŠ2 
varianta 1
varianta 2
varianta 3

Katalog testů v SETu
	 PDF soubor 

umístění v Katalogu 
testů u příslušného 
subtestu POSLECH 
ZŠ2 V1, V2, V3

https://set.csicr.cz/
https://vysledky.csicr.cz
https://set.csicr.cz/
https://vysledky.csicr.cz
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Postup pro interpretaci výsledků subtestů ČTENÍ a POSLECHU je společný, proto bude blíže vysvětlen 
na příkladu subtestu POSLECH ZŠ1. Jednotlivé kroky jsou aplikovatelné také na ČTENÍ ZŠ1, ČTENÍ 
ZŠ2 a POSLECH ZŠ2. 

VZOR: POSLECH, ZŠ1, varianta V1

Poté, co žák v SETu dokončil zvolený subtest (POSLECH ZŠ1, varianta V1), postupuje učitel při 
vyhodnocování výsledků následujícím způsobem:

1, Na obrazovce počítače se bezprostředně po dokončení práce na testových úlohách objeví první podoba 
výsledků žáka. V tomto případě se jedná o úspěšnost žáka ve dvou částech daného subtestu vyjádřená 
v procentech. Tato forma zobrazení výsledku žáka je pro učitele orientační a ukazuje mu, jaké procento 
úloh měl v obou částech žák správně. 

2. Učitel vloží stejné kódy žáka, které použil pro přístup k danému subtestu, na nové stránce https://vysled-
ky.csicr.cz. (pro podrobnosti, jak se k výsledkům testu v SETu dostat, vizte část II tohoto manuálu).

3. V této výsledkové části testu otevře učitel první záložku zleva s názvem Výsledky, kde se mu zobrazí 
výsledky žáka v podobě sloupcového grafu. Tyto výsledky jsou také pouze orientační a ukazují úspěš-
nost žáka v celém subtestu. První sloupec vlevo ukazuje celkovou úspěšnost žáka v procentech, zbýva-
jící sloupce podávají přehled o tom, jaké procento otázek na určité úrovni (v našem případě na úrovních 
A1, A2 a B1) zodpověděl žák správně.

https://vysledky.csicr.cz
https://vysledky.csicr.cz
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4. Pro komplexní interpretaci výsledků žáka v daném subtestu slouží informace, které učitel najde ve vý-
sledkové části testu ve druhé záložce vlevo nazvané jako Detailní výsledky. Když tuto záložku učitel 
rozklikne, objeví se tabulka, kterou znázorňuje screenshot dole. (Text, který se v SETu objevuje vpravo 
vedle tabulky, není pro potřeby našeho testu aplikovatelný a nahrazují ho informace v tomto manuálu).

5. V tabulce věnujeme pozornost především zeleně a červeně podbarvenému sloupci. Vidíme v něm zře-
telně, u kterých testových úloh ve všech jejich částech byl žák úspěšný (zelená barva) a ve kterých 
úspěšný nebyl (červená barva). 
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Informace o detailních výsledcích (tj. správně/nesprávně) ze SETu převede učitel do další tabulky, která je 
v podobě PDF souboru označeném jako INTERPRETACE VÝSLEDKŮ POSLECH ZŠ1_VARIANTA V1 
přiložena v Katalogu testů v SETu u příslušného subtestu. Tento PDF soubor obsahuje všechny testové 
úlohy z daného subtestu očíslované stejným způsobem jako v tabulce detailních výsledků. K jednotlivým 
úlohám jsou přiřazeny dílčí dovednosti, které daná testová úloha u žáků zjišťuje, a určitá oblast úrovní 
podle SERRJ na škále od A1 do B1, kterou daná úloha pokrývá (pro vysvětlení zkratky vizte kapitolu 
Odborná východiska testu). 

Příslušný PDF soubor INTERPRETACE VÝSLEDKŮ si učitel pro potřeby vyhodnocování testových 
výsledků vytiskne a ručně si do něj označí (např. barevným zvýrazňovačem, zakroužkováním nebo jiným 
způsobem, který si zvolí), které úlohy nebo části úloh (otázky) měl žák dobře a které špatně. V ukázce 
interpretační tabulky dole jsou otázky, které měl žák špatně, červeně zvýrazněny. Tímto způsobem učitel 
získá informaci o tom, ve kterých dílčích dovednostech nebyl žák úspěšný a kde potřebuje podporu v další 
výuce cílené na další rozvoj jeho jazykové kompetence v češtině jako druhém jazyku. 
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VÝSLEDKY SUBTESTŮ MLUVENÍ A PSANÍ ZŠ2 

Materiály určené 
pro interpretaci 
výsledků 
MLUVENÍ ZŠ2

Umístění 
materiálů

VÝSLEDKY 
TESTU A JEJICH 
INTERPRETACE 
(jazyková diagnostika)

Umístění výsledků

SCÉNÁŘ 
k subtestu 
MLUVENÍ ZŠ2
Varianta 1, 2 a 3 

https://cizinci.
npi.cz/vystupy-z-
projektu-apiv-a/ 

Scénář je určený 
k vytištění, který 
tazatel může používat 
během rozhovoru jako 
pomůcku pro vedení 
rozhovoru.

Scénáře jsou umístěny 
v PDF souboru 
s názvem Zadávací 
dokumentace 
k subtestům 
MLUVENÍ a PSANÍ 
ZŠ2, který je na webu 
projektu cizinci.npi.cz > 
výstupy projektu APIV 
A. Přímý odkaz je zde. 

KRITÉRIA 
HODNOCENÍ 
MLUVENÍ ZŠ2 
(během rozhovoru 
se žákem)

https://cizinci.
npi.cz/vystupy-z-
projektu-apiv-a/

Kritéria hodnocení 
jsou určená 
k vytištění. 
Hodnotitel je použije 
bezprostředně 
po rozhovoru 
se žákem pro 
zaznamenání 
výsledků žáka.

Kritéria hodnocení 
jsou umístěna 
v PDF souboru 
s názvem Zadávací 
dokumentace 
k subtestům 
MLUVENÍ a PSANÍ 
ZŠ2, který je na webu 
projektu cizinci.npi.cz > 
výstupy projektu APIV 
A. Přímý odkaz je zde. 

Elektronická 
verze kritérií 
MLUVENÍ ZŠ2 
(pro evidenci 
výsledků v SETU)

Katalog testů 
v SETu

Upozornění: 
elektronická verze 
kritérií musela být 
do SETu vložena 
jako „test“. Díky 
tomuto kroku bylo 
možné ke každému 
subtestu přiložit 
INTERPRETAČNÍ 
TABULKY pro další 
práci s výsledky.

https://vysledky.csicr.cz

INTERPRETAČNÍ 
TABULKY v SETu
(tj. podklady 
pro interpretaci 
výsledků mluvení)

Katalog testů 
v SETu

PDF soubory 
INTEPRETACE 
VÝSLEDKŮ 
MLUVENÍ ZŠ2 
varianta 1
varianta 2
varianta 3

PDF soubory 
v Katalogu testů 
v SETu umístěné 
u příslušných variant 
„testu“. Každá varianta 
obsahuje vlastní 
interpretační tabulky. 

https://cizinci.npi.cz/vystupy-z-projektu-apiv-a/
https://cizinci.npi.cz/vystupy-z-projektu-apiv-a/
https://cizinci.npi.cz/vystupy-z-projektu-apiv-a/
https://cizinci.npi.cz/vystupy-z-projektu-apiv-a/
https://cizinci.npi.cz/vystupy-z-projektu-apiv-a/
https://cizinci.npi.cz/vystupy-z-projektu-apiv-a/
https://cizinci.npi.cz/vystupy-z-projektu-apiv-a/
https://cizinci.npi.cz/vystupy-z-projektu-apiv-a/
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Materiály určené 
pro interpretaci 
výsledků PSANÍ 
ZŠ2

Umístění 
materiálů

VÝSLEDKY 
TESTU A JEJICH 
INTERPRETACE 
(jazyková diagnostika)

Umístění výsledků

Záznamový arch 
pro PSANÍ ZŠ2 
(včetně zadání) 

https://cizinci.
npi.cz/vystupy-z-
projektu-apiv-a/ 

Záznamový arch 
PSANÍ ZŠ2
Varianta 1, 2 a 3 pro 
dívky

Varianta 1, 2 a 3 pro 
chlapce

Záznamové archy 
jsou umístěny 
v PDF souboru 
s názvem Zadávací 
dokumentace 
k subtestům MLUVENÍ 
a PSANÍ ZŠ2, který 
je na webu projektu 
cizinci.npi.cz > výstupy 
projektu APIV A. Přímý 
odkaz je zde. 

KRITÉRIA 
HODNOCENÍ 
PSANÍ ZŠ2 
(určena pro 
hodnotitele psaní 
po vyplnění zadání 
žákem) 

https://cizinci.
npi.cz/vystupy-z-
projektu-apiv-a/

Kritéria hodnocení 
jsou určená k vytištění. 
Hodnotitel je použije 
při vyhodnocování 
písemné produkce.

Kritéria hodnocení 
jsou umístěna 
v PDF souboru 
s názvem Zadávací 
dokumentace 
k subtestům MLUVENÍ 
a PSANÍ ZŠ2, který 
je na webu projektu 
cizinci.npi.cz > výstupy 
projektu APIV A. Přímý 
odkaz je zde. 

Elektronická 
verze kritérií 
hodnocení psaní
(pro evidenci 
výsledků v SETU)

Katalog testů 
v SETu

Upozornění: 
elektronická verze 
kritérií musela být 
do SETu vložena 
jako „test“. Díky 
tomuto kroku bylo 
možné ke každému 
subtestu přiložit 
INTERPRETAČNÍ 
TABULKY pro další 
práci s výsledky.

https://vysledky.csicr.cz

INTERPRETAČNÍ 
TABULKY v SETu
(tj. podklady 
pro interpretaci 
výsledků psaní)

Katalog testů 
v SETu

Soubor 
INTEPRETACE 
VÝSLEDKŮ PSANÍ 
ZŠ2 varianta 1
varianta 2
varianta 3

PDF soubory 
v Katalogu testů 
v SETu umístěné 
u příslušných variant 
„testu“. Každá varianta 
obsahuje vlastní 
interpretační tabulky.

https://cizinci.npi.cz/vystupy-z-projektu-apiv-a/
https://cizinci.npi.cz/vystupy-z-projektu-apiv-a/
https://cizinci.npi.cz/vystupy-z-projektu-apiv-a/
https://cizinci.npi.cz/vystupy-z-projektu-apiv-a/
https://cizinci.npi.cz/vystupy-z-projektu-apiv-a/
https://cizinci.npi.cz/vystupy-z-projektu-apiv-a/
https://cizinci.npi.cz/vystupy-z-projektu-apiv-a/
https://cizinci.npi.cz/vystupy-z-projektu-apiv-a/
https://vysledky.csicr.cz
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Postup při interpretaci výsledků u subtestů MLUVENÍ a PSANÍ bude společný jak pro věkovou kategorii 
žáků od 3. do 5. ročníku (ZŠ1), tak pro věkovou kategorii žáků od 6. do 9. ročníku (ZŠ2). Blíže bude 
vysvětlen na příkladu MLUVENÍ ZŠ2, ale jednotlivé kroky jsou aplikovatelné také na subtesty PSANÍ 
ZŠ2, MLUVENÍ ZŠ1 a PSANÍ ZŠ1.

VZOR: MLUVENÍ ZŠ2, varianta 1

Učitel při interpretaci výsledků žákova ústního projevu postupuje následujícím způsobem:

1. Bezprostředně po skončení rozhovoru zaznamená hodnocení mluveného projevu žáka do papírové 
verze KRITÉRIÍ HODNOCENÍ ZŠ2. Této fázi se věnuje v předchozí část Jak pracovat se souborem 
KRITÉRIA HODNOCENÍ MLUVENÍ. 

2. Pokud bude chtít vidět výsledky podle dosažených úrovní SERRJ v procentech, zanese své hodnocení 
do elektronické podoby kritérií hodnocení v SETu, kterou najde v Katalogu testů v SETU pod názvem 
MLUVENÍ ZŠ2 – kritéria hodnocení. Pozn. v tomto případě se nejedná o test jako takový, jedná se 
o určité technické řešení, jak mít kromě subtestů v SETu také elektronická kritéria hodnocení. Díky to-
muto řešení je možné evidovat výsledky všech čtyř subtestů také elektronicky na jenom místě. 

3. Vloží stejné kódy, které použil pro přístup ke kritériím hodnocení v SETu, na stránku vysledky.csicr.cz. 
(pro podrobnosti, jak se k výsledkům testu v SETu dostat, vizte 2. ČÁST ČTENÍ A POSLECH). 

4. Ve výsledkové části otevře první záložku zleva s názvem Výsledky, kde se mu zobrazí hodnocení žáka 
podle KRITÉRIÍ HODNOCENÍ ZŠ2 v dovednosti MLUVENÍ v podobě sloupcového grafu. Všímá si 
pouze čtyř sloupců s označením jazykových úrovní A1, A2, B1 a B2 podle SERRJ, tj. první sloupec vlevo 
ignoruje (pro potřeby našeho testu není používán). Jednotlivé sloupce ukazují, která úroveň je v mluve-
ném projevu žáka převažující nebo jinými slovy jaké procento z celku tvoří výkon žáka na jednotlivých 
úrovních. Z níže uvedeného screenshotu grafu ze SETu je patrné, že žákův výkon je 67 procenty na ja-
zykové úrovni B1, ve 33 procentech klesá na úroveň A2. Úrovně B2 žák vůbec nedosahuje.
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5. V Katalogu testů s nabídkou elektronické podoby kritérií hodnocení pod názvem Mluvení ZŠ2 – KRI-
TÉRIA HODNOCENÍ, má učitel k dispozici také PDF soubor INTERPRETACE VÝSLEDKŮ MLUVE-
NÍ ZŠ2. 
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6. V tomto PDF souboru si učitel najde tabulku týkající se varianty V1 a vytiskne si ji. Označí si, kterou 
otázku byl žák schopen zodpovědět jako poslední a tam udělá dělící čáru. Tabulka mu ukáže, které úlo-
hy žák zvládnul a které ne. Výsledkem je tedy komplexní diagnostická informace o tom, jak si žák vede 
v dílčí řečové dovednosti a co umí vyjádřit, a v jakém rozsahu. Zároveň z toho učitel může vyčíst, co by 
žák z hlediska řečových dovedností, a potažmo i jazykových funkcí potřeboval umět, aby zvládal výuku 
v češtině. 
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Závěrem

Učitelé nebo všichni ti, kteří budou interpretovat výsledky žáků v jednotlivých subtestech, by měli být 
připraveni na to, že získají komplexní a bohatou diagnostickou informaci o úrovních řečových dovedností 
žáků. Je velmi pravděpodobné, že žák si nebude vést ve všech čtyřech řečových dovednostech stejně, ale 
že např. v subtestu ČTENÍ dosáhne jazykové úrovně B1 podle SERRJ, zatímco v subtestu PSANÍ bude 
na úrovni A1. Žáci mohou vykazovat dominanci v subtestech ČTENÍ a POSLECH, kde se úrovně SERRJ 
mohou pohybovat docela vysoko, přitom u subtestů MLUVENÍ a PSANÍ mohou dosahovat úrovní velmi 
nízkých. V některých případech mohou žáci dosáhnout lepších výsledků v subtestu MLUVENÍ a naopak 
mají nízkou úroveň v subtestu ČTENÍ. I v rámci jednotlivých subtestů se může stát, že některé úlohy 
s nižší úrovní mohou být pro žáka z nějakého důvodu složitější než úlohy s vyšší úrovní. Může to být 
důkazem toho, že žákův jazykový profil z hlediska jazykových úrovní fluktuuje, je tzv. „zubatý“. Musíme brát 
do úvahy, že žáci s OMJ si češtinu jako druhý jazyk osvojují spíše přirozeně během vyučování ve škole, 
ale to neznamená, že prošli systematickou jazykovou přípravou v češtině. Tomuto stavu pak odpovídá 
i úroveň jejich řeočvých dovedností, která může poskytnout někdy velmi neobvyklý obraz o jejich řečových 
kompetencích. Proto je důležité sledovat provázanost úrovní SERRJ s dílčími dovednostmi a učitelé by se 
měli při interpretaci výsledků řídit spíše popisy dané dovednosti než striktně jenom informací o jazykové 
úrovni podle SERRJ, které získá např. ze sloupcových grafů v SETu. Jak již bylo řečeno, informace 
o úrovních z těchto grafů slouží pouze k zevrubné orientaci ve výsledcích. Pro správnou interpretaci
výsledků je potřeba pracovat s příslušnými PDF soubory INTERPRETACE VÝSLEDKŮ, které poskytují
relevantní diagnostické informace.

Soubory s interpretacemi výsledků umístěné u každého subtestu v SETu (popř. též deskriptory v KRITÉRIÍCH 
HODNOCENÍ) obsahují detailní diagnostickou informaci o řečových dovednostech žáka. Když si je učitelé 
spojí s výsledky, které žák dosáhl u jednotlivých subtestů, získají komplexní představu o jeho řečových 
dovednostech. Jsou schopni identifikovat slabé a silné stránky žákovy komunikace v češtině jako druhém 
jazyce v prostředí základní školy. Poskytují jim tak důležitou diagnostickou informaci o tom, kam mají 
směřovat své další metodologické působení a rozvoj kterých dílčích dovedností je nejvíce žádoucí. Pomoc 
a podporu v další práci se žákem mohou případně najít ve výstupech metodologické části projektu v podobě 
pracovních lisů a dalších výukových materiálů.

Jazykový test, byť by byl sebedokonalejší, ale nedokáže pokrýt všechny sféry, v nichž se žák jazykově 
pohybuje, které mohou být pro práci se žáky s OMJ důležité a které mohou učitele v jejich rozhodování 
o dalších krocích ve směřování češtiny jako druhého jazyka ovlivnit. Proto byla vedle jazykového testu
vyvinuta i druhá a třetí část nástroje: rozhovor se žákem s odlišným mateřským jazykem, který mapuje
jazykové zázemí žáka, a učitelovo hodnocení jazykové kompetence žáka v češtině na základě
pozorování žáka ve výuce i v dalším kontaktu, o nichž byla zmínka v samotném úvodu manuálu.
Tyto části nástroje jsou umístěny na webu cizinci NPI v sekci výstupy projektu APIV A (přímý odkaz zde)
a vhodně doplní tyto části interpretace testových výsledků o další informace o řečové kompetenci žáka,
které jazykový test nemůže mapovat.

Proto autorky testu doporučují všem učitelům a pedagogickým pracovníkům, kteří budou chtít jazykový 
test využívat, aby k němu přistupovali jako k první části komplexního nástroje a doplňovali své interpretace 
výsledků i o další relevantní informace z druhé a třetí části nástroje.

https://cizinci.npi.cz/vystupy-z-projektu-apiv-a/


Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je kolektiv autorů NPI ČR 
(nástupnická organizace NÚV, projekt IPs APIV A v letech 2017 až 2022). 
Dílo podléhá licenci Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 
Mezinárodní.

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs



