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Zpráva o opatřeních přijatých na základě dosavadního průběhu 
první celoplošné generální zkoušky testování 

Průběh testování od 21. 5. do 22. 5. 

První den testování (pondělí 21. 5. 2012) bylo realizováno cca 28 000 testů (matematika pro 5. a 9. 
ročník) z celkových 174 000 očekávaných v dalších 14 realizačních dnech, tj. cca 20 %.  

Během prvního dne od cca 10.00 do 12.00 hodin došlo k zahlcení serverové farmy a bylo velmi 
problematické získat složitější výsledkové výstupy. V důsledku toho byl v noci z pondělí na úterý celý 
systém optimalizován a dvojnásobně navýšen HW výkon datového centra. 

V úterý se však problém opakoval, a to znovu od cca 9.30 do 12.00 hodin. V tu chvíli totiž běželo 
souběžně již cca 40 000 testů. Systém komponovaný pro příjem 25 000 vyplněných testů za hodinu 
byl na tuto zátěž sice připraven, značnou část výkonu však odčerpalo generování podrobných 
výsledků žáků, tříd a škol, takže ve svém důsledku tyto procesy blokovaly neúměrně samotný  
a primární příjem vyplněných testů a statusů testovacích aplikací (rozšifrován test, zahájen 
test/anketa apod.). To vše kvůli chybě v testovací aplikaci, která neúměrně dlouho čekala 
na potvrzování těchto zpráv. 

Je zřejmé, že školy se většinově snaží využít první týden celkového třítýdenního okna a v dalších 
týdnech už příliš netestovat. S takovým náporem se připravená infrastruktura dokáže dostatečně 
vypořádat v procesech spojených se samotným testováním (zejména odesílání výsledků), ale nezbývá 
výkon na souběžné generování obsáhlých reportů výsledků. Další navyšování výkonu v této situaci 
není řešením, protože je třeba brát zřetel na efektivitu provozu celého systému zejména s ohledem 
na financování jeho provozu po ukončení projektu (7 mil. Kč ročně). 

Několik souhrnných čísel: 

 Pondělí 21. 5. : zúčastnilo se 1 071 škol, vyplněno a odesláno 28 399 testů 
 Úterý 22. 5. : zúčastnilo se 1 783 škol, vyplněno a odesláno 47 152 testů 
 Středa 23. 5. do 11:00: zúčastnilo se 2 026 škol, vyplněno a odesláno více než 47 000 testů 

Z údajů za středu 23. 5. 2012 je evidentní, že výše popsané kapacitní technické problémy prvních 
dvou dnů byly odstraněny. 

Přijatá opatření 

ČŠI vyjádřila dodavateli systému hrubou nespokojenost s poskytnutou službou, resp. s příslušnými 
parametry testovacího systému. Dořešením všech zjištěných závad do 23. 5. 2012 do 6.00 hodin 
podmínila další pokračování první generální zkoušky a souvisejících plnění, na které je vázáno 
finanční plnění ze strany ČŠI.  
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Dodavatel zároveň upraví všechny další komponenty systému, které je třeba především 
optimalizovat z pohledu zatěžování systému. 

Vzhledem k výše uvedeným souvislostem se ČŠI v systému v rámci této první generální zkoušky 
vzdá vlastnosti okamžitého generování podrobných výsledkových sestav.  Dodavatel 
a provozovatel systému na pokyn ČŠI na středu 23. 5. 2012 upravil systém tak, aby přepočet 
a generování podrobných výsledkových sestav neprobíhalo souběžně s procesem testování 
ve školách a nedocházelo k jeho neúměrnému zpožďování.  

Z tohoto důvodu však budou podrobné výsledky k dispozici v modulu IDM až následující den 
po vykonání testu (generování sestav bude probíhat v noci). Nadále ale platí, že žák zjistí základní 
data o své úspěšnosti ihned po absolvování testu. 

I přes skutečnost, že se jedná o první generální zkoušku spuštěnou po pouhých 6 měsících vývoje 
celého systému, která má poukázat právě na podobné nedostatky, jsme si vědomi, že vzniklá situace 
výrazně zkomplikovala celý proces ve školách v rámci prvních dvou dnů a v řadě škol mohlo dojít 
k výraznému narušení provozu, což je pro ČŠI jako realizátora projektu nepřípustné. Za tuto situaci se 
velmi omlouváme a ujišťujeme školy, že se na optimálním nastavení a odstraňování případných 
chyb ve spolupráci s dodavatelem systému velmi usilovně pracuje. 

Zároveň chceme velmi poděkovat za vstřícný přístup škol, které i přes kampaně odmítající 
provedení první celoplošné generální zkoušky přistoupily velmi poctivě k celému procesu.  

Podněty, které postupně sbíráme, operativně vyhodnocujeme a postupně zohledňujeme 
při úpravách systému již přímo v průběhu této první generální zkoušky a budeme tak činit 
i následně v dalším vývoji. Reakce na ně budeme pravidelně publikovat na nástěnce v modulu IDM. 

Komplexní analýza všech zjištění, která tato generální zkouška poskytne, bude následovat po jejím 
ukončení a následné vyhodnocení dopadů bude promítnuto do oprav, přenastavení, optimalizace 
a doladění celého systému a metodik provádění testování tak, aby druhá celoplošná generální 
zkouška v roce 2013 proběhla bez jakýchkoli nedostatků. 

V Praze dne 23. 5. 2012. 
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