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Propojení s interaktivní osnovou



Důvěřuj, ale prověřuj

Průběžné testy – prostředek, nikoliv cíl



Zpětná vazba & posílení vztahu učitel - student 



Snadná sumarizace všech výsledků



Názory studentů
Nevyhovovaly mi průběžné testy. Neskutečně mě stresovaly a nemyslím, že by mnoho 

vypovídaly o přípravě do předmětu. Jaderky opakuji, a tedy jsem dělala průběžné testy 
hned dvakrát. Minulý rok jsem spoléhala na googlení a moc jsem se nepřipravovala, a 
přitom jsem dosáhla bodové hranice za průběžné testy úplně s přehledem. Tento rok 
jsem učivu věnovala opravdu hodně času a z každého testu jsem měla méně, než v 

minulém roce. Musím říct, že jsem z toho byla neskutečně frustrovaná, vystresovaná 
(opakovaný předmět, jediný, který mi před bakalářkou zbyl) a stávalo se, že jsem po testu 
doma plakala. Naštěstí existuje možnost bodů za aktivitu, takže jsem body nahnala, aby 
stačily alespoň na těch 28bodů. Celkově byl pro mě předmět velmi náročný, nesedlo mi 
téma. Je ale sestaven tak, že i člověk jako já, kterému jaderná bezpečnost moc neříkala, 
je schopen jej úspěšně dokončit, pokud opravdu zabere. Proto jej hodnotím pozitivně. 
Nadřela jsem se, ale na druhou stranu, asi není předmět, který bych nyní uměla lépe. 

Vzhledem k tomu, že znalosti budu potřebovat i ke státnicím, tak jsem ráda, že jsem byla 
"donucena" to před závěrečnou zkouškou opravdu dobře umět.



Ať si na to někteří studenti nadávají, jak chtějí, 
každotýdenní průběžné testy jsou prostě nutné zlo, 
které ale rozhodně potřebujeme. Člověka to skvěle 
donutí se nějak průběžně vypořádávat s povinnou 
četbou, ať už na to má, nebo nemá čas. Na začátku 
zkouškového si pak může jedině gratulovat, že to má 
pohromadě a má se z čeho učit na zkoušku…. Psaní 
testů každou středu večer během pracovních porad, 
na koleni při veřejných debatách, nebo během cesty 
se Student Agency, to býval vskutku adrenalin a mé 
schopnosti soustředit se to dávalo zcela nový rozměr.

Za přínosné považuji i 
průběžné testy, které nás 
donutily se povinnými texty 
"prokousávat" už v průběhu 
semestru a velmi ulehčily 
přípravu na závěrečnou 
zkoušku



Děkuji Vám za pozornost.


