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TESTOVACÍ DATABÁZE
Databáze je strukturovaná
do několika okruhů. Cílem
je určení znalostí uživatelů
potřebných k danému pracovnímu zařazení. Každý
okruh je proto rozdělen na
tři úrovně znalostí:
•
•
•

Bronz – Začátečník
Silver – Pokročilý
Gold – Profesionál

TESTOVACÍ OKRUHY
Okruhy jsou rozděleny na
základní a rozšířené. Základní okruhy obsahují pracovní postupy, které jsou
standardně potřebné při
každodenní práci. Rozšířené okruhy už vyžadují určitou specializaci a profesní
zdatnost v dané problematice.
Základní okruhy jsou:
1. OS Windows a práce
se soubory a složkami
2. Microsoft Word
3. Microsoft Excel
4. Internet a elektronická
pošta
5. Microsoft PowerPoint
Rozšířené okruhy jsou:
1. Microsoft Publisher
2. Microsoft Project
3. Microsoft Access
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¨ CÍLE AUDITU ZNALOSTÍ
Cílem testování není zastrašení uživatelů a zjištění toho co neznají, ale naopak
jejich motivace k dalšímu vzdělávání a získávání vyšší kvalifikace. Testy se dají
také použít v případě přijímání nových pracovníků při výběrových řízeních
a určení úrovně jejich informační gramotnosti. Bodové ohodnocení a testovací
databáze jsou postaveny tak, aby se při jednoduchém zjištění počtu dosažených
bodů dala určit výše počítačové gramotnosti uživatele a určit, jestli vyhovuje
patřičnému pracovnímu zařazení nebo ne.
Testy proto mohou fungovat jako rozřaďovací, kdy potom výsledek určí stupně
znalostí absolventa a jeho případné proškolení. Na různé pracovní zařazení je
zapotřebí různých úrovní znalostí informační gramotnosti, k tomu jsou testy určeny a tak jsou také koncipovány.
Testovací databáze je vytvořena formou ABC testů, takže uživatelé jsou dotazováni na konkrétní případy a odpovídají formou označování správných odpovědí.
Další varianta je vypracování databáze testovacích příkladů, kdy uživatelé musí
zpracovat určité zadání a jednotlivé kroky jsou bodově ohodnoceny. Podle toho,
kolik uživatel dosáhne bodů, může být zařazen do případné výukové skupiny.

% HODNOCENÍ ZNALOSTÍ
Každý okruh obsahuje samostatný test. Každá otázka je bodově ohodnocena
podle své náročnosti. Jednoduché otázky mají váhu jednoho bodu, složitější
dvou bodů a nejsložitější čtyř bodů. Každý test obsahuje 22 otázek. Celkem
může uživatel dosáhnout u každého okruhu 40 bodů.
BRONZE – Umí základní operace s přiděleným okruhem.
SILVER – Má stejné znalosti jako úroveň Bronz plus umí provádět náročnější
operace s přiděleným okruhem.
GOLD – Má znalosti jako úroveň Silver a k tomu umí provádět náročné operace
s přiděleným okruhem.
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‘ CENOVÁ KALKULACE
Databáze je postavena modulárně, proto i ceny za testování uživatelů jsou variabilní. Konečná cena se odvíjí podle
toho, kolik uživatelů a kolik okruhů bude v konečné fázi testovat. Jednotlivé okruhy jsou oceněny různě, podle
stupně náročnosti zpracování databáze.
Ceny jsou uvedeny vždy jako cena za jeden okruh při jednom testu a jednom opravném pokusu.

Název okruhu
OS Windows a práce se soubory a složkami
Microsoft Word
Microsoft Excel
Internet a elektronická pošta
Microsoft PowerPoint
Microsoft Publisher
Microsoft Project
Microsoft Acces

Cena za jeden test pro jednoho uživatele a
jeden opravný pokus
60 Kč
80 Kč
80 Kč
80 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč

Po absolvování testu obdrží každý úspěšný absolvent certifikát o ověření znalostí daného testovacího okruhu.
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