
Martin Chvál 

MFF UK, 24.6.2016 

Povídání o testech a jejich 

hodnocení 



O čem? 

• Posuzování obsahu testu a úloh 

 

• Statistické charakteristiky testových úloh – 

položková analýza 

 

• Statistická analýza výsledků testování 

 

Vše bude prezentováno podle klasické teorie testů s příležitostnými odkazy na IRT. 



Ze státní maturity 2015 



z posudku O. Botlíka, 

9.5.2015 

Zadání úlohy v 

testu 









Z dopisu ombudsmana na MŠMT: 

•Opravdu mi nepřijde správné "strkat" 

náboženství do maturitního testu. V 

osnovách ZŠ a SŠ není ani zmínka o 

Novém zákoně. Narážím tím přímo na 

otázku 16 a text k úlohám 25-28. Což je 

další věc. Volit muslimskou literaturu do 

českého maturitního testu a přímo ptát se na 

význam slova harámí, které je především 

používáno u vyznavačů Islámu, mi nepřijde 

taktéž správné. 

 







• Kdo se chce o testech dozvědět více. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chvál, M., Procházková, I., Straková J.: Hodnocení výsledků 

vzdělávání didaktickými testy. Praha, ČŠI 2015. Ke stažení zde: 

http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Hodnoceni-vysledku-vzdelavani-

didaktickymi-testy 



Statistické charakteristiky  

testových úloh  

 

položková analýza 



Co napoví statistické 

charakteristiky úloh 
• Zda je úloha přiměřeně obtížná 

– Obtížnost, index obtížnosti, úspěšnost, rozložení dílčích bodů 

– Obtížnost čistá, korigovaná, hrubá 

 

• Zda je úloha z hlediska konstrukce testu a interpretace výsledků 
„efektivní“ (citlivá) 
– Koeficient(y) citlivosti ULI 

– Korelační koeficient  (RIR a RIT) 

– Změna vnitřní konsistence testu 

– Grafické vyjádření citlivosti 

 

• Zda úloha neobsahuje jiný konstrukční nedostatek 
– Analýza distraktorů 

 

• Další charakteristiky úlohy 
– Porovnání výsledků skupin (chlapci – dívky, intaktní – SVP, typy školy, …) 



Proces vzniku statistických 

charakteristik 
Tabulka odpovědí 

Tabulka bodů 

Obtížnost a citlivost úloh 

Analýza výsledků testu 

Klíč správných 

řešení 

Analýza distraktorů 

Porovnávání výsledků skupin 

X – žádná odpověď 

Forma statistického 

zpracování 

(Excel, 

SW na zpracování 

výsledků DT, 

Statistický SW) 

Někdy se počítá, někdy není vidět a jen si ji generuje SW sám pro 

další analýzy. 



Příklady forem statistického zpracování 

výsledků DT podle klasické teorie testů 
ITEMAN 

RESTAN 



Obtížnost úlohy 

• Určí se jako míra chybovosti nebo naopak 

správnosti řešení úlohy testovanými žáky. 

• Různí autoři definují různě, ale z hlediska 

informačního přínosu ekvivalentně. 

• V zásadě se jedná o podíl: 

 

počet žáků, kteří danou úlohu řešili CHYBNĚ  

počet všech žáků, kteří řešili test 

Tento vztah však lze bez problémů uplatnit pouze u úloh s binárním skórováním  0 – chybně, 1 – správně. 



Nejčastější varianty obtížnosti 

počet žáků, kteří danou úlohu řešili CHYBNĚ  

 počet všech žáků, kteří řešili test 
X 100 

SPRÁVNĚ – index obtížnosti, úspěšnost 

počet žáků, kteří na danou úlohu „dosáhli“ (řešili tuto nebo 

některou z následujících) – korigovaná úspěšnost 

součet bodů všech žáků v dané úloze  

 počet všech žáků, kteří řešili test x dosažitelné maximum bodů v úloze 

Univerzální vztah i pro úlohy s jiným než binárním skórováním 

X 100    (%) 

tj. „čistá úspěšnost“, označme ji P 



Varianty obtížnosti (úspěšnosti) 
• Vztah obtížnosti a úspěšnosti 

– Z hlediska výpočtu  

 úspěšnost = index obtížnosti = 100 - obtížnost 

– Z hlediska interpretace 

 obtížnost je chápána jako vlastnost úlohy 

 úspěšnost je charakteristikou žáka nebo skupiny 
testovaných 

 

• Korigovaná úspěšnost 

 

 

• Hrubá úspěšnost 
– Nejprve se provede přeskórování na binární a pak se provede výpočet 

podle vztahu pro čistou úspěšnost. 

– Lze tak např. zjistit % žáků, kteří danou úlohu řešili zcela správně. 

součet bodů všech žáků v dané úloze  

 počet žáků, kteří „dosáhli“ na danou úlohu x dosažitelné maximum bodů v úloze 
X 100    (%) 



Obtížnosti úloh (úspěšnosti v úlohách)  
Devítky 2007, ČJ var A, úlohy hodnocené max 3 body 



Obtížnosti úloh (úspěšnosti v úlohách)  
Devítky 2007, M var A, úlohy hodnocené max 4 body 



Co napoví statistické 

charakteristiky úloh 
• Zda je úloha přiměřeně obtížná 

– Obtížnost, index obtížnosti, úspěšnost, rozložení dílčích bodů 

– Obtížnost čistá, korigovaná, hrubá 

 

• Zda je úloha z hlediska konstrukce testu a interpretace výsledků 
„efektivní“ (citlivá) 
– Koeficient(y) citlivosti ULI (diskriminace) 

– Korelační koeficient  (RIR a RIT) 

– Změna vnitřní konsistence testu 

– Grafické vyjádření citlivosti 

 

• Zda úloha neobsahuje jiný konstrukční nedostatek 
– Analýza distraktorů 

 

• Další charakteristiky úlohy 
– Porovnání výsledků skupin (chlapci – dívky, intaktní – SVP, typy školy, …) 



Citlivost úlohy 

• Měří úloha to samé jako celý test (ostatní úlohy v 
testu)? 

 

• Pokud ano, budou žáci úspěšnější v celém testu 
úspěšnější i v této úloze. 

 

• Statistické ukazatele citlivosti 
1. Koeficient ULI (upper-lower-index) 

2. Korelační koeficienty RIR a RIT (Rbis a Rpbis) 

3. Změna vnitřní konsistence testu po vynechání úlohy (Alpha 
w/o)  

4. Grafické vyjádření citlivosti 

 



Výpočet koeficientu ULI 

• Všichni žáci utvoří pořadí podle celkové úspěšnosti v 
testu. 

 

• Rozdělí se přibližně (jak to bodové hranice dovolí) na 
poloviny (třetiny, čtvrtiny, pětiny …) podle dosažených 
celkových výsledků. 

 

• Spočítá se úspěšnost žáků v dané úloze zvlášť pro 
nejlepší a nejhorší skupinu podle předchozího rozdělení. 

 

• Tyto úspěšnosti se od sebe odečtou (případně vydělí 
100, aby výsledek vyšel menší nebo roven 1) 

ULI = (Plepší skupina – Phorší skupina)/100 



Vztah mezi obtížností a citlivostí 

úlohy 

Šanci dosáhnout vyšší citlivosti mají spíše úlohy pohybující se kolem 

obtížnosti 0,5 (50 %). Na úlohy s vyšší nebo nižší náročností je třeba 

klást nižší nároky z hlediska citlivosti. 



RIR, RIT a změna vnitřní 

konsistence 
• RIT (Rbis) - korelační koeficient úlohy a celého testu 

• RIR (Rpbis) – korelační koeficient položky a celého testu 
vyjma této úlohy 

• Změna vnitřní konsistence (Alpha w/o) – vnitřní 
konsistence testu při vynechání dané úlohy 

 

• Teoreticky se ULI, RIR i RIT pohybují v intervalu <-1;1>, 
prakticky <0;1>. Vyšší hodnota koeficientů znamená 
vyšší citlivost úlohy. 

• Vnitřní konsistence se pohybuje v intervalu <0;1>. Větší 
snížení vnitřní konsistence při odebrání dané úlohy 
znamená vyšší citlivost úlohy (a obráceně). 

• RIT je vždy o něco vyšší než RIR. Při vynechání málo citlivé položky 
vnitřní konsistence testu vzroste. Změny vnitřní konsistence mají 
daleko nižší hodnoty než rozdíly u ostatních koeficientů citlivosti. 
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Výběr úloh pro grafické vyjádření 

citlivosti 

U23 

U17 

U16 

U21 



Grafické vyjádření citlivosti 

ULI (1/5) ULI (1/10) 



Analýza distraktorů 

ULI (1/5) x 100 

úspěšnost 

Tyto distraktory volili stejně často žáci s 

dobrým i špatným výsledkem v celém 

testu. Jejich volba byla patrně výsledkem 

náhodného hádání. 

Velmi dobře postavená úloha 

Tento distraktor uměli „dobří“ žáci 

správně vyloučit, tedy dobře diferencuje. 



Analýza distraktorů – ze SW 

RESTAN 



Zpět ke státní maturitě, jaro 

2015, matematika 



Psychometrická analýza úloh 



Statistická analýza  

výsledků testování  

 



Rozdělení četností bodových 

výsledků u státní maturity 2015 

Český jazyk a 

literatura 

Hranice 

úspěšnosti 

6,6 % 

neúspěšných 

Matematika 

Hranice 

úspěšnosti 

23,9 % 

neúspěšných 

Anglický jazyk 

Hranice 

úspěšnosti 

7,3 % 

neúspěšných 



Predikční validita přijímacích testů 

 








