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Úvod
Ústne skúšanie tak ako písomné nezaručuje 
spravodlivosť
Test môže byť subjektívnejší ako skúšajúci
Objektívny test sa dá „vyrobiť“  skôr a ľahšie 
ako objektívny skúšajúci
Každý prednosta je postavený pred dilemu:
Zverejniť otázky, alebo nezverejniť otázky?
Argument: „Máme málo otázok, preto ich 
nezverejníme, aby sa ich študenti nemohli 
naučiť.“



Utajenie otázok sa skôr či neskôr vždy 
skompromituje
Nezverejniť otázky je preto nespravodlivé
Čím väčší počet otázok, tým komplexnejšie 
pokrytie problematiky
Zo stúpajúcim počtom otázok rapídne klesá 
efektivita učenia sa priamo z testu
Naučiť sa informáciu v kontexte je ľahšie 
ako bez kontextu



Kto urobí veľa otázok?
Nový zamestnanec?

Prednosta: „Jožko, na 
šestke máš príjem, keď 
odučíš medikov a napíšeš 
tú prednášku, urob ešte 100 
otázok na test na skúšku!”

Paradoxne nedostatok pedagógov vytvára podmienky 
pre efektívne riešenia.



Študenti a pedagógovia urobia otázky, 
pedagógovia ich potom opravia a odobria.

Kto urobí veľa otázok?
Všetci 

Crowdsourcing - Definícia
Outsorcing masami cez internet.



Ciele projektu Opus Sapientiae
Dať pedagógovi nástroj na spoľahlivé
overenie vedomostí študenta
Vytvoriť prostredie ktoré motivuje
študentov učiť sa s pochopením významu a
v kontexte
Dať študentovi nástroj overiť svoje
vedomosti pred skúškou



Definícia základných vlastností
Nie je to iba obyčajný nástroj na tvorbu multiple-
choice testu
Inteligentný on-line e-learningový systém
Schopnosti učiť a vyvíjať sa v interakcii so svojimi 
používateľmi (študentmi a pedagógmi). 
Prečisťuje chybné, nezrozumiteľné a kontroverzné 
otázky
Počíta „vek“ otázky alebo indexy obtiažnosti
V prípade oficiálneho testovania, umožnuje prístup aj 
priamo cez číslo ISIC/ITIC karty.



S čím sme sa stretli počas vývoja
„Keď je to na počítači, tam môžu s tým 
manipulovať!“
„Dávať tam otázky? Veď dnes si to už americký 
hackeri všetko stiahnu!“
„Testy predsa nemôžu robiť študenti!“
„30 000 korún mesačne je pre programátora 
priveľa!“
„To sa nedá!“
Na tieto dogmy nezaberajú logické argumenty



Ako sa to dá

Vývoj systému bol financovaný z grantu 
Ministerstva školstva SR - KEGA č.3/6055/08
Systém síce nevyžaduje vlastný server, ale pre 
dosiahnutie potrebnej rýchlosti, a bezpečnosti 
je vhodný
Študenti majú záujem spolupracovať, lebo 
formulujú otázky „ich“ jazykom a pred 
vytvorením otázky si musia tému naštudovať



Testovanie
Elektronicky alebo konvenčnou papierovou
formou
Šablóna pre rýchle opravenie papierových
testov je prílohou testu
Oficiálne testovanie alebo cvičné testovanie
S časovým limitom alebo bez
Možno určiť čas dostupnosti testov
Prístupový kód potrebný pre spustenie testu. 



Zadať percentuálne zastúpenie problematík, 
alebo predmetov
Je možné zadefinovať viac než 50 parametrov 
na vytvorenie testu podľa vlastných predstáv 
(kľúčové slová, autor zdrojovej literatúry, 
indexy...)
Podmienky pre úspešné „absolvovanie“ testu 
stanovuje skúšajúci
Je potrebné si uvedomiť, že 
odovzdanie/odoslanie nevyplneného multiple 
choice testu predstavuje cca 50% úspešnosť





Systém rozpoznáva dva typy 
otázky: 
Predotázka a schválená otázka

Predotázka je iba návrh, ktorý obvykle 
vytvorí študent z rozsahu literatúry, ktorú 
mu predtým zadal pedagóg
Otázka sa stane oficiálnou až keď ju 
pedagóg schváli





Aj dobrý test sa dá pokaziť



Študent sa môže cvične testovať aj z domu.
a redukovať tak svoj stres zo skúšky – vie
do čoho ide
Hneď po ukončení testu sa zobrazí
percentuálna úspešnosť
Výsledky oficiálnych testov sa archivujú
a konkrétny výsledok si môže pedagóg
pozrieť, prípadne vygenerovať jeho PDF
formu, ktorú môže vytlačiť alebo uložiť,
systém sa tým navyše učí





Nie všetkým faktom býva venovaná rovnaká pozornosť 
- Napríklad študent pozná incidenciu orálneho 
karcinómu, ale mýli si počet trvalých a mliečnych 
zubov. 
Systém umožňuje odlíšiť „dôležitosť“ otázky. (S akou 
pravdepodobnosťou bude vybratá do testu)
Pri každej otázke existuje pole „vysvetlenie“ kde autor 
môže uviesť širší kontext
„Vek otázok“ a „priemerný vek testu“ sa vypočítavajú
podľa roku uvedeného v odkaze literatúry pre danú 
otázku. Sú indikátormi „čerstvosti“ otázok
Odkaz na literatúru







Snaha „nachytať“ študenta pri nepozornom
čítaní zadania otázky alebo ukrývaní slovných
obratov do textov v skutočnosti neoveruje jeho
vedomosti v danom probléme.
Otázka a odpovede musia byť položené jasne
a jednoznačne.
Ako zamedziť existencii nejasných, mätúcich 
alebo nejednoznačných otázok?



Každá, otázka má vlastný život
Záznam nahlásených nezrozumiteľností a 
chybností 
Vlastné diskusné fórum
Vlastný log zmien
„Vek“
Index obtiažnosti je objektívny ukazovateľ
náročnosti, vypočítavaný z pomeru počtov
správnych a nesprávnych zodpovedaní danej
odpovede. Možno generovať test s „ťažšími
otázkami“





Otázkou a aj odpoveďou môže byť obrázok, 
animácia, zvuk, videosekvencia 
Systém necháva na tvorcoch, ktorú formu 
spracovania poznatku vyberú
Náročnosť vytvorenia e-obsahu (schémy, 
animácie, videá) konkurencieschopnej kvality, 
vedie skôr k používaniu voľne dostupných on-
line zdrojov
Digitalizácia prednášok (ak sa robí) je veľkým 
krokom vpred, skriptá už mladej generácii ale 
nestačia



Opus Sapientiæ ponecháva na pedagógoch, či 
bude test k ústnej skúške doplnkový alebo ju 
nahradí
Obtiažnosť a podobu testu špecifikuje 
pedagóg
Systém je budovaný tak, aby obsiahol všetky, 
aj tie najjednoduchšie fakty, k danej 
problematike
Testy, ktoré by dokázali pokryť problematiku 
zahrnutím väčšiny jej faktov musia byť 
extrémneho rozsahu. 

Závery



Závery
K 1.11.2009 mal systém celkovo 391 otázok
vytvorených lekármi s viac než 3100
možnosťami
Študenti boli v priebehu zimného semestra
skúšaní papierovými testami generovanými
týmto systémom
2 464 predotázok s viac než 20 000
odpoveďami čaká na schválenie
Je to výsledok jednosemestrálneho
crowdsourcingu študentov zubného lekárstva
4. a 5. ročníka
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