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Nejzajímavější zjištění 
 

 Dívky se čtení knih věnují přibližně dvakrát intenzivněji než chlapci. Přibližně polovina 
chlapců čte knihy méně než jednou týdně a má problém přečíst za dva měsíce aspoň jednu 
knihu. 

 Lepší výsledky dívek jsou způsobeny jejich lepším vztahem ke čtení. Po očištění od vlivu 
vztahu ke čtení se ukazuje, že čtenářské schopnosti chlapců a dívek jsou vyrovnané. 
Chlapcům jde mírně lépe analytické čtení a dívkám mírně lépe globální čtení. 

 Žáci, kteří se cítí nuceni o čtení dělat záznamy (např. čtenářský deník s povinnou četbou), 
dosahují horších výsledků v globálním čtení. 

 Žáci, kteří často používají počítač, mají stejné nebo lepší čtenářské dovednosti jako ti, kteří 
s počítačem pracují méně často. 

 Dobré výsledky v testu čtenářské gramotnosti souvisejí kladně i se čtením jiných textů než 
knih. 
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Čtenářská gramotnost v PRO23 

Test 
Test čtenářské gramotnosti byl v roce 2011 součástí projektu PRO23 pro střední školy. Tento 
projekt se zaměřuje na testování schopností a dovedností, které překračují hranice běžně 
vyučovaných předmětů, a to v druhých a třetích ročnících. Test jsme školám nabízeli zdarma a 
vzhledem k dosavadní absenci tohoto testu mezi evaluačními nástroji škol jsme jej zpřístupnili 
všem čtyřem ročníkům středních škol. Testování probíhalo od 16. 3. do 13. 4. 2011, a to pouze on-
line formou, zúčastnilo se ho 14 259 žáků na 176 školách. Z prvních ročníků se zúčastnilo 
1 719 žáků, 5 805 účastníků bylo ve druhém ročníku, 5 887 ve třetím a 848 ve čtvrtém.  

Test komplexně postihoval základní dovednosti práce s textem, tedy vyhledávání informací, 
posouzení obsahu a interpretaci. Obsahoval různé typy textů: 

 texty souvislé, a to jednak literární (úryvek z knihy), jednak neliterární (email) 
 texty nesouvislé (jízdní řád) 

Test sestával z 24 úloh s nabídkou odpovědí, z nichž právě jedna byla správná (multiple-choice). 
9 úloh se týkalo analytického čtení (označuje se též jako smyslové) a 15 globálního čtení 
(intuitivní). Za každou správně vyřešenou úlohu získal žák jeden bod, za nesprávně vyřešenou 
ztratil třetinu bodu, při vynechání úlohy se body nepřičítaly ani neodečítaly. Smyslem odečítání bylo 
zajistit, aby náhodným vyplněním testu žák nezískal žák významně víc bodů, než kdyby úlohy 
vynechal. Součet bodů dal celkové skóre v testu. 

Dotazníky 
Žák mohl dobrovolně vyplnit dotazník, jehož otázky se zabývaly postojem žáka ke čtení a četností 
jeho různých čtenářských a volnočasových aktivit. Navíc dotazník obsahoval údaj o pohlaví žáka a 
identifikaci jeho třídy a čísla ve třídě. 

Zdroj dat pro analýzu 
Údaje o skóre v jednotlivých úlohách i za celý test, jakož i za žákovské dotazníky, byly obsaženy 
v databázi MS Access, ze které byly pro účely analýzy vyexportovány. Data byla již v databázi 
Access propojena s externími údaji ÚIV a ČSÚ o počtu žáků ve škole a počtu obyvatel v sídle školy. 
U žáků, kteří neodevzdali dotazník, bylo pohlaví odhadnuto podle jejich příjmení.1 

Skóre v testu i v jeho částech (analytické a globální čtení) bylo standardizováno pomocí 
T-transformace na škálu s průměrem 50 a směrodatnou odchylkou 10. 

O kom tato analýza vypovídá 
Jak je vidět dál (viz Tabulka 1), vzorek účastnických škol, a tedy ani žáků neodpovídá celé 
středoškolské populaci. Cílem testu však nebylo ověřit dovednosti čtenářské gramotnosti za celou 
populaci, nýbrž porovnat mezi sebou jednotlivé žáky, třídy, školy či demografické skupiny. 
K takovému porovnání pak není třeba, aby byl výběr všech škol reprezentativní; postačuje 
dostatečné množství třídících charakteristik pro každého žáka a školu (např. zřizovatel školy, kraj, 
velikost sídla školy, velikost školy, pohlaví), aby bylo možné zjistit, které faktory působí 
pravděpodobně přímo a které pouze zprostředkovaně. 
Protože z výsledků testů nevyplývaly žádné důsledky pro školy, lze předpokládat, že do testování 
byli ve školách zahrnuti všichni žáci a případné absence byly způsobeny pouze náhodnými vlivy. 
Nejzávažnější otázkou je, zda se při stejných demografických charakteristikách nějak zásadně neliší 

 
1 Žáci, jejichž příjmení (ev. jméno u špatně zadaných údajů) končilo na „á“, byli označeni jako dívky. Podíl chybně 
označených žáků v takovém případě se pohybuje zpravidla kolem 1 %. 
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účastnické školy od škol neúčastnických – například účastnické školy mohou mít lepší žáky, být 
kvalitnější, případně je na ně vyvíjen větší tlak zřizovatele. Jelikož na tuto otázku neznáme jasnou 
odpověď, můžeme konstatovat pouze to, že tato analýza vypovídá jednak o účastnických 
školách, jednak o školách neúčastnících se, ale jim kvalitativně podobných. 
 
Počty účastníků 

Počty účastníků testu a odevzdaných dotazníků podle pohlaví a různých skupin škol 
Počet žáků Počet škol  

test dotazník test dotazník

chlapec 6033 4044   
dívka 8226 5424   

G 4027 2684 42 42 
OA 986 764 19 16 
SPŠ 1208 929 12 12 
jiné SOŠ 7248 4674 86 79 
SOU 790 481 17 16 

PHA 1272 655 20 20 
STČ 1363 953 15 14 
JČ 705 471 9 9 
PL 596 238 6 6 
KV 721 561 8 8 
ÚS 197 162 2 2 
LI 373 297 5 5 
HK 746 326 6 6 
PA 203 181 2 2 
VY 1384 1047 10 10 
JM 2172 1346 26 22 
OL 905 563 12 11 
ZL 1732 1315 13 12 
MS 1890 1417 13 13 

do 300 žáků 4234 2678 64 60 
301–500 žáků 4632 3152 48 47 
nad 500 žáků 4977 3443 32 31 

do 5 tis. 1018 643 14 13 
5–10 tis. 1557 1032 20 20 
10–20 tis. 2115 1465 19 18 
20–50 tis. 4050 3302 36 34 
nad 50 tis. 5288 2919 56 53 

veřejný 11360 8013 100 96 
neveřejný 2483 1260 44 42 

celkem 14259 9532 176 165 

Součty údajů za jednotlivé skupiny škol nemusejí odpovídat celkovému součtu, protože kvůli 
chybám v identifikátorech nebo v externích databázích se nepodařilo propojit všechny školy. 

Zastoupení škol s veřejným (obec, kraj) a neveřejným (soukromý subjekt, církev) zřizovatelem 
v testování odpovídá jejich zastoupení v celé populaci škol. Mezi účastníky bylo víc dívek než 
chlapců, což je ovšem dáno strukturou účastnických škol – účast SOU byla ve srovnání s ostatními 
školami velmi slabá. Z malé účasti SOU vyplývá i vyšší účast škol z měst nad 20 tisíc. 
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Zkratka SOŠ v dalším textu označuje všechny střední odborné školy kromě obchodních 
akademií a středních průmyslových škol. 
 

Analýza položek dotazníku 
Žákovský dotazník obsahoval kromě identifikačních údajů 19 otázek zjišťujících vztah žáka 
k různým aspektům čtení. Tyto otázky jsme pomocí faktorové analýzy nejprve rozdělili do čtyř 
okruhů a každému žákovi pro každý okruh pomocí skórování IRT převedli jeho odpovědi na číselné 
indexy: 

 index zájmu o čtení (otázky 1, 6 až 13 žákovského dotazníku) 
 index vedení k četbě (otázky 2 až 5) 
 index intenzity čtení knih (otázky 16 a 19) 
 index intenzity jiného čtení (otázky 14, 15 a 17) 

Index sdružuje několik odpovědí do jednoho čísla, čímž sice dochází k určité ztrátě informace, 
avšak díky příbuznosti sdružovaných otázek je ztráta malá. 

Pomocí lineárního smíšeného modelu při sdružování podle škol a tříd jsme zkoumali, které faktory 
mají na hodnoty indexu významný vliv. Tak se například ukázalo, že index zájmu o čtení významně 
liší pro chlapce a dívky. Abychom vztah mezi významným faktorem a indexem lépe znázornili, 
vybrali jsme pro každý index konkrétní otázku2 dotazníku, která index nejlépe reprezentuje. 
V následujícím textu uvádíme vždy graf rozložení hodnot indexu a následně graf rozložení odpovědí 
v otázce, která index zastupuje. 

Ke znázornění používáme tzv. krabicové grafy. Ty znázorňují v každé skupině medián (tlustá 
vodorovná úsečka), dolní a horní kvartil (hranice obdélníku) a rozmezí odpovídající dvěma 
směrodatným odchylkám od průměru (ev. minimu a maximu, pokud žádné pozorování není od 
průměru vzdáleno aspoň o dvě směrodatné odchylky – konce svislých úseček). 

Graf 1.  Rozložení hodnot indexu zájmu o čtení podle pohlaví a podle typu SŠ 

   
 

                                                 
2 V některých případech jsme vybrali více než jednu otázku. 



 

 7

Hodnota indexu zájmu o čtení je u dívek značně vyšší než u chlapců, např. nad hodnotou 0,3 má 
index polovina dívek, ale jen čtvrtina chlapců. Obdobně gymnazisté převyšují žáky ostatních typů 
SŠ, nadprůměrnou hodnotu indexu má jen čtvrtina žáků SOU. 

Graf 2. Rozložení odpovědí v otázce „Baví tě číst knížky?“ podle pohlaví, typu SŠ a 
velikosti sídla školy 
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Čtení knížek baví jednoznačně víc dívky než chlapce, rovněž je zábavnější pro gymnazisty. Žáky ve 
školách v obcích do 5 tisíc obyvatel čtení baví podstatně méně než žáky ze škol ve větších obcích. 
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Graf 3.  Rozložení odpovědí k výroku „Čtení je pro mě ztráta času.“ podle pohlaví, typu 
SŠ a velikosti sídla školy 
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Jako ztrátu času vnímají čtení častěji chlapci než dívky, ale celkově je ve všech skupinách takové 
vnímání menšinové (pouze na SOU je počet kladných a záporných odpovědí v rovnováze). O něco 
častěji vnímají čtení jako ztrátu času žáci ze škol v nejmenších obcích. 

Graf 4. Rozložení hodnot indexu vedení ke čtení podle pohlaví a podle typu SŠ 

  
 

K četbě jsou nějakou formou častěji vedeny dívky než chlapci. Gymnázia se již od ostatních typů 
SŠ významně neodlišují, žáci SOU ovšem ano (důvodem může být vyšší podíl chlapců na SOU). 
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Graf 5.  Rozložení odpovědí v otázce „Musíte si vést ve škole záznamy o četbě?“ podle 
pohlaví, typu SŠ a velikosti sídla školy 
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Záznamy o četbě se vyžadují nejčastěji u obchodních akademií a gymnázií (z toho plyne, že je hlásí 
častěji dívky než chlapci), nejméně na SOU. Rovněž jsou nejtypičtější pro školy v obcích od 10 do 
50 tisíc obyvatel. 

Graf 6.  Rozložení hodnot indexu jiného čtení podle pohlaví a podle typu SŠ 

  
 



 

 10

Čtením jiných textů než knih se mnohem častěji zabývají chlapci než dívky, v jejich případě jde 
především o čtení při práci s počítačem. Neknižní texty velmi často čtou i žáci OA, SPŠ a jiných 
SOŠ. 

Graf 7. Rozložení odpovědí v otázce „Jak často trávíš čas u počítače?“3 podle pohlaví a 
typu SŠ 
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Denně tráví čas u počítače téměř 90 % chlapců a tři čtvrtiny dívek. Nejvíc času s počítačem tráví 
žáci SPŠ. 

                                                 
3 Doslovné znění otázky bylo nepatrně jiné, zde uvádíme stručnější formulaci. 
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Graf 8.  Rozložení hodnot indexu intenzity čtení knih podle pohlaví a podle typu SŠ 

  
 

Knihy čtou častěji a intenzivněji dívky než chlapci, rovněž ze všech typů středních škol vybočují 
gymnázia – nadprůměrných hodnot indexu dosahují tři čtvrtiny žáků gymnázií. 

Graf 9.  Rozložení odpovědí v otázce „Jak často trávíš čas čtením knih?“ 4 podle 
pohlaví a typu SŠ 
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Denně čte knihu jen velmi malá část žáků SŠ. Přibližně polovina chlapců se četbě knih dokonce 
věnuje méně často než jednou týdně. Nejvíc času na čtení si vyčleňují žáci gymnázií, tři čtvrtiny 

                                                 
4 Viz poznámka pod čarou 3. 
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z nich čtou knihy aspoň jednou týdně. Žáci ostatních typů SŠ se čtení knih věnují přibližně 
srovnatelně. 

Graf 10.  Rozložení odpovědí v otázce „Kolik knížek za jak dlouho přečteš?“ 5 podle 
pohlaví a typu SŠ 
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Chlapci, mimo jiné i tím, že čtou velmi zřídka, mají problém přečíst za dva měsíce byť jen jedinou 
knihu. Dívky ve srovnání s chlapci přečtou zhruba dvojnásobek knih. Podobně jako u Grafu 5 mezi 
typy SŠ vyčnívají gymnázia a ostatní typy jsou srovnatelné. 

 

                                                 
5 Viz poznámka pod čarou 3. 
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Výsledky testu čtenářské gramotnosti 

Základní statistické charakteristiky testu 

počet úloh a max. možné skóre 24 dolní kvartil (25. percentil) 5,3
průměrné skóre 8,8 medián 9,3
průměrný počet správných 
řešení 

12,3 horní kvartil (75. percentil) 12,7

průměrná vynechanost 5,3% hranice náhodného skóre 5,3
směr. odchylka skóre 5,2
Cronbachovo alfa (odhad 
reliability) 

0,705
odhad podílu žáků s nulovou 
úrovní 

9,7%

Z průměrného skóre se zdá, že test byl pro účastníky příliš těžký (odpovídá přibližně třetině 
správně vyřešených úloh), avšak není tomu tak. Účastníci ve skutečnosti v průměru vyřešili 
správně o něco víc než polovinu úloh, jejich skóre jim zhoršoval velký počet nesprávných řešení – 
například v úloze 1 bylo chybných odpovědí 72 %. Naopak účastníci velmi málo vynechávali 
odpovědi. Spolehlivost rozlišení lepších a horších žáků pomocí testu určuje reliabilita, jejímž 
odhadem je Cronbachovo alfa. Hodnota 0,705 signalizuje, že na zařazení do pořadí se u 
jednotlivých žáků nemůžeme příliš spolehnout, ovšem na úrovni tříd a škol je již velmi přesné.6 

Hranice náhodného skóre vyjadřuje s 95% pravděpodobností, jakého nejvyššího skóre mohl žák 
dosáhnout pouhým náhodným tipováním. Je tedy možné, že řada žáků s kladným, ale nízkým 
skóre ho dosáhla pouhým tipováním a jejich výsledek by bez této možnosti (např. při použití 
otevřených úloh) byl roven nule. Podíl takových žáků můžeme jen odhadnout; předpokládáme, že 
žáci se záporným skóre jsou ti, tipovali odpovědi a neměli přitom štěstí, a tedy obdobný počet žáků 
s nízkým kladným skóre tipoval také a naopak štěstí měl. Přidáme-li k nim žáky se skóre rovným 
přesně nule, dostaneme odhad, že celkem 9,7 % žáků svého výsledku dosáhlo pouhým tipováním. 
Nemuselo přitom nutně jít o žáky zcela neschopné, nulový výsledek lze vysvětlit i nemotivovaností 
nebo dokonce záměrným špatným řešením – z výsledku v testu žákům neplynuly žádné důsledky. 

Graf 11. Rozložení skóre a kumulativní rozložení skóre v testu čtenářské gramotnosti 

  
                                                 
6 Cronbachovo alfa je dolním odhadem reliability, skutečná reliabilita je tedy o něco větší než 0,705. 
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Co ovlivňuje výsledek v testu čtenářské gramotnosti 
Díky údajům z dotazníku bylo možné dát do souvislosti výsledek v testu čtenářské gramotnosti, 
demografické charakteristiky žáků a škol a vztah žáků ke čtení, ev. jejich volnočasové aktivity. Ke 
zkoumání současného vlivu mnoha faktorů při přirozeném shlukování žáků do škol a tříd jsme 
použili opět lineární smíšený model. Do modelu byly zařazeny tyto vysvětlující faktory: 

 pohlaví žáka 
 typ školy 
 kraj 
 velikost školy (kategorie podle počtu žáků) 
 velikost sídla školy (kategorie podle počtu obyvatel) 
 zřizovatel 
 odpovědi na vybrané otázky dotazníku, reprezentující indexy (viz kapitolu Analýza položek 

dotazníku): 
o Baví tě číst knížky? 
o Čtení knih je pro mě ztráta času. 
o Musíte si vést záznamy o četbě? 
o Jak často trávíš čas u počítače? 
o Jak často čteš jiné texty než knihy? 
o Půjčuješ si knížky v knihovně nebo studovně? 
o Čteš si častěji tištěné texty než texty v elektronické podobě? 
o Kolik času průměrně trávíš četbou knih? 
o Kolik knížek přečteš? 

Lineární smíšený model jsme analyzovali jednak pro celkové výsledky, jednak odděleně pro každou 
část. Ve všech třech případech byly vlivy kraje, zřizovatele, velikosti školy i jejího sídla statisticky 
nevýznamné a z modelu byly proto vyřazeny. Dále se jako nevýznamné ukázaly odpovědi ve 
čtyřech z devíti otázek dotazníku. 

Vzájemně očištěné vlivy zbývajících faktorů, které se ukázaly jako statisticky významné, znázorňuje 
Graf 12. 
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Graf 12.  Čistý vliv pohlaví, typu SŠ a vztahu žáka ke čtení na výsledek v částech 
testu čtenářské gramotnosti 

Čistý vliv pohlaví, typu SŠ a vztahu žáka ke čtení na výsledek v částech 
testu čtenářské gramotnosti
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Dominantními vlivy jsou typ školy a zájem o čtení knih. Protože jsou vlivy faktorů již vzájemně 
očištěné, nepromítají se např. do rozdílů podle typu škol různá složení gymnázií a SOU podle 
pohlaví, ani různý zájem žáků těchto typů škol o čtení. Převaha gymnazistů a propad žáků SOU je 
možné vysvětlit různou úrovní obecných dovedností, speciálně např. různými studijními 
předpoklady gymnazistů a učňů. Za pozornost stojí nevýznamný rozdíl mezi žáky obchodních 
akademií a SPŠ, přestože by bylo možné očekávat, že na práci s textem je na obchodních 



 

 16

akademiích kladen větší důraz. Mezi dívkami a chlapci existují sice významné, ale v kontextu jiných 
faktorů malé rozdíly. Obecně je sice pravda, že čtenářské dovednosti jsou u dívek vyšší, to je 
ovšem dáno tím, že dívky mají také mnohem větší zájem o čtení a lepší vztah k němu. Pokud 
výsledky dívek a chlapců očistíme od jejich vztahu ke čtení, zjistíme, že chlapcům se 
daří víc v analytickém čtení, kdežto dívkám v globálním (intuitivním) čtení. 
Kladný vztah ke čtení vede k lepším výsledkům v obou typech čtení. Na druhou stranu žáci, kteří 
jsou o čtení nuceni dělat záznamy (např. čtenářský deník s povinnou četbou), dosahují mírně 
horších výsledků v globálním čtení. To může být způsobeno tím, že tlak na vedení záznamů dělá 
pro žáka ze čtení povinnost, a tím zhoršuje vnímání textu na estetické úrovni. Dále je zajímavé, že 
žáci, kteří často používají počítač, nemají horší výsledky ani v analytickém, ani v globálním 
čtení. Naopak žáci, kteří pracují s počítačem málo a nečtou příliš často ani jiné neknižní texty 
(časopisy, komiksy, návody), vykazují značně horší čtenářské dovednosti. V případě používání 
počítače může ovšem jít i o důsledek horší sociální situace žáka. 

Graf 13 znázorňuje, nakolik se do výsledku v testu čtenářské gramotnosti promítá vliv konkrétní 
školy a třídy (nemáme na mysli jen působení školy, ale i specifické složení žáků, jejich podobné 
socioekonomické zázemí apod.). 

Graf 13. Míra působení různých vlivů na výsledek v testu čtenářské gramotnosti 
 

Co ovlivňuje výsledek v testu čtenářské gramotnosti
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Působení školy a její specifikum včetně složení tříd vysvětluje 16 % výsledku v testu. Faktory 
zachycené modelem (pohlaví, typ školy, postoje žáků) mají v úhrnu větší vliv,7 ovšem také je jich 
mnoho. Proto je možné váhu školy a třídy považovat za relativně velkou. Podíl nezachycených a 
náhodných vlivů odpovídá obdobným situacím.8 

                                                 
7 Vliv jednotlivých faktorů nelze vyjádřit samostatně, neboť použitý model zkoumal současné působení více faktorů. Vliv 
školy a třídy bylo ovšem možné vyčíslit, protože s těmito znaky nakládá použitý model samostatně. 
8 Do těchto vlivů patří i nepřesnost testu, neboť jako každé měření je i testování zatíženo určitou chybou. 
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Příloha A: Vysvětlení odborných pojmů 

Rozptyl a směrodatná odchylka 
Tyto dvě veličiny vyjadřují, jak se hodnoty z určitého souboru odchylují od svého průměru – tedy 
jak moc jsou rozptýlené. 
Rozptyl se vyjadřuje jako průměr druhých mocnin odchylek od průměru, tj. 

var X = 



n

i
i XX

n 1

2)(
1

 kde X1, X2 až Xn je soubor hodnot. 

Pokud hodnoty X1, X2 až Xn nejsou úplným souborem hodnot, nýbrž jen výběrem z tohoto souboru, 
nelze spočítat přesný rozptyl, ale jen odhad rozptylu. K tomu se používá velmi podobný vzorec 

S2 = 





n

i
i XX

n 1

2)(
1

1
. 

Směrodatná odchylka je druhou odmocninou rozptylu. Je pro praktický odhad rozmístění 
hodnot důležitější než rozptyl, neboť v mnoha případech lze aplikovat tzv. pravidlo 1σ, resp. 
pravidlo 2σ: 
 Pravidlo 1σ: přibližně dvě třetiny všech hodnot souboru se od průměru liší nejvýše o jednu 

směrodatnou odchylku. 
 Pravidlo 2σ: přibližně 95 % všech hodnot souboru (resp. „téměř všechny hodnoty“) se od 

průměru liší nejvýše o dvě směrodatné odchylky. 

Medián, kvartil, decil, percentil 
Kromě aritmetického průměru, směrodatné odchylky (či rozptylu), šikmosti a špičatosti lze 
rozložení hodnot nějakého souboru popsat i dalšími charakteristikami. Pokud hodnoty uspořádáme 
podle pořadí, může být důležitou informací, která hodnota je právě uprostřed, která v jedné 
desetině či čtvrtině celkového pořadí. Tento přístup vede k určení charakteristik uvedených 
v nadpisu. 
 Medián je hodnota nacházející se právě uprostřed pořadí. Nad mediánem se tedy vyskytuje 

stejně tolik hodnot, kolik pod mediánem. 
 Dolní, resp. horní kvartil je hodnota nacházející se v jedné čtvrtině pořadí, resp. ve třech 

čtvrtinách pořadí. Pod dolním kvartilem se tedy vyskytuje jedna čtvrtina všech ostatních hodnot 
a nad ním tři čtvrtiny všech ostatních hodnot. U horního kvartilu je to obráceně. 

 První, druhý až devátý decil je hodnota nacházející se v jedné, dvou atd. až devíti 
desetinách pořadí. Například pod sedmým decilem se vyskytuje 70 % všech ostatních hodnot a 
nad ním jen 30 % ostatních hodnot. Pátý decil je shodný s mediánem. 

 Percentily jsou obdobou decilů, pouze se nevztahují k desetinám, ale k setinám pořadí. 
Z uvedených charakteristik lze odvodit i další, například tzv. kvartilové rozpětí je rozdíl mezi 
horním a dolním kvartilem. 

Z-skór a T-skór 
Pokud pozorujeme několik znaků, které mají různé škály, bývá vhodné převést jejich hodnoty na 
některou standardizovanou škálu. Základní transformací je tzv. z-transformace: 
z-skór = (původní hodnota – průměrná hodnota) / směr. odchylka hodnot 
Z-transformace je lineární transformací, a proto škálu pouze posunuje a rovnoměrně mění měřítko, 
nedeformuje vzdálenosti mezi hodnotami. Průměr z-skórů je 0 a jejich směrodatná odchylka 1. Z-
skóry ovšem nabývají desetinných hodnot a mohou být i záporné, takže se hůř interpretují. Proto 
se z-skóry někdy transformují ještě dále na vhodnější škálu, například pomocí T-transformace: 
T-skór = 50 + 10 · z-skór 
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T-skóry mají průměr 50 a směrodatnou odchylku 10, nabývají tedy nejčastěji hodnot mezi 20 a 80. 

Skórování IRT 
Modely IRT (item-response theory) vycházejí z předpokladu, že do odpovědí v různých úlohách 
testu nebo v otázkách dotazníku se promítá stejná vlastnost (schopnost, dovednost, postoj) žáka. 
V úlohách to je např. schopnost číst s porozuměním, v otázkách dotazníku např. spokojenost nebo 
tolerance. Míru této vlastnosti (tzv. latenci) je možné z odpovědí v několika úlohách či otázkách 
odhadnout a vyjádřit číselně. 

Reliabilita 
Měření či jiné zjišťování hodnoty veličiny je v praxi často zatíženo chybou. Tato chyba může být 
malá, například při použití velmi přesného měřicího přístroje, anebo velká, například při nedbalém 
měření či při chybném odečtení hodnoty ze stupnice. U testů informaci o chybě poskytuje do 
značné míry reliabilita. Tato charakteristika vyjadřuje, jak velká část z variability výsledků 
účastníků připadá na rozdílné úrovně znalostí a schopností účastníků a jaká část variability je daná 
vlivem náhody či chybou měření. 
Reliabilita je číslo mezi 0 a 1. Hodnoty blízké jedné znamenají, že vliv náhody je minimální a 
výsledky testu dobře odpovídají skutečným znalostem a schopnostem účastníků. Naopak příliš 
nízké hodnoty reliability signalizují, že do výsledků silně promlouvají náhodné vlivy. 
Často se hodnoty reliability srovnávají s doporučenými hodnotami pro určité účely. 

 test s reliabilitou nad 0,9 se pokládá za dostatečný k tomu, aby výhradně na jeho základě 
bylo možné činit rozhodnutí (např. o přijetí či nepřijetí), 

 test s reliabilitou mezi 0,8 a 0,9 je vyhovující jako jeden z podkladů pro rozhodnutí 
 test s reliabilitou mezi 0,6 a 0,8 je na individuální úrovni nepostačující pro rozhodování, 

avšak pro rozhodování o malých skupinách (do 10 osob) je postačující 
Pro rozhodování o větších skupinách (např. na úrovni tříd a škol) jsou na reliabilitu kladeny 
mnohem menší nároky, daleko důležitější je spolehlivost dosažených výsledků (zamezení opisování 
a napovídání, dodržení zásad administrace testu atd.). 
Skutečnou hodnotu reliability lze vypočítat jen za splnění speciálních předpokladů, zpravidla je 
možné ji pouze odhadnout. Nejpoužívanějšími odhady jsou výpočty korelace výsledků účastníků ve 
dvou různých polovinách testu (tzv. split-half metoda) a výpočet vnitřní konsistence testu 
(Cronbachovo alfa a speciální vzorec KR-20, nověji též přesnější odhad koeficientem L2). 

Lineární model 
Pokoušíme-li se zjistit vliv několika různých faktorů na určitou veličinu (tj. „vysvětlit“ veličinu 
pomocí daných faktorů), můžeme se dostat do problémů s interpretací výsledků v případě, kdy 
mezi vysvětlujícími faktory existuje nějaká souvislost. Například se může ukázat, že se mezi sebou 
významně liší výsledky žáků v určitých krajích; a také, že se významně liší výsledky žáků podle 
jejich ekonomického zázemí. Je ovšem známo, že ekonomické zázemí žáků se v různých krajích 
liší. Na místě je pak otázka, zda odlišnosti mezi různými kraji nejsou zprostředkovány právě pouze 
různým ekonomickým zázemím žáků. Jinými slovy, zda by i po očištění od vlivu ekonomického 
zázemí zůstala v datech ještě nějaká zbytková závislost výsledku žáka na konkrétním kraji. 
Analýzu současného působení většího množství faktorů na jednu veličinu lze účinně provést 
pomocí lineárního modelu. Ten zjišťuje, jak který faktor ovlivňuje vysvětlovanou veličinu a zda 
některé faktory nejsou zastupitelné jinými. Lineární model předpokládá, že vysvětlovaná veličina je 
kvantitativní. 
Výstupy analýzy pomocí lineárního modelu jsou: 
 určení statisticky významných a nevýznamných faktorů, 
 konkrétní koeficienty náležící jednotlivým úrovním faktorů. 
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Zmíněné koeficienty vyjadřují čistý vliv každého faktoru na vysvětlovanou veličinu, tedy po očištění 
od zprostředkujícího vlivu všech ostatních faktorů. Z toho lze tudíž usoudit, jak který faktor, resp. 
jeho úrovně, skutečně ovlivňuje vysvětlovanou veličinu. 
Pokud zkoumané jedince lze sdružit do skupin, uvnitř kterých mohou být silné vnitřní vztahy (např. 
třída nebo škola), používá se obecnější lineární smíšený model, který bere v úvahu i existenci 
těchto skupin, vliv jejich vnitřních vztahů dokáže odhadnout a eliminovat. 
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Příloha B: Text žákovského dotazníku 
  rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne 

1. Baví tě číst knížky?     

2. Radí ti rodiče, jakou knihu si máš přečíst, doporučují ti knížky?     

3. Radí ti učitelé, jakou knihu si máš přečíst, doporučují ti knížky?    
4. Musíte si vést ve škole záznamy o četbě?     

5. 
Vedeš si nějaký vlastní čtenářský deník, poznámky o knížkách (i když 
nemusíš)?     

6. Čtení je pro mě ztráta času.     
7. Umím si vybrat knížku, která by mě bavila.     

8. 
Máte doma knihovnu s více knihami, odkud si můžeš vybrat knížku, která 
tě zajímá?     

9. Půjčuješ si knížky v knihovně nebo studovně?     
10.  Půjčuješ si knížky od kamarádů, spolužáků, příbuzných?     
11.  Čteš si častěji tištěné texty než texty v elektronické podobě?    
12. Čteš raději komiksy než knížky?    
13. Čteš raději časopisy než knížky?    
    

každý den 
několik hodin 

každý den 
hodinu 

několikrát  
do týdne jednou týdně méně 

14. Kolik času průměrně trávíš sledováním televize?     

15. 
Kolik času průměrně trávíš u počítače (komunikace, 
internet, hry...)?     

16. Kolik času průměrně trávíš četbou knih?      

17. 
Kolik času průměrně trávíš četbou jiných texů (kromě knih) 
– internetové diskuse, noviny, časopisy?      

     18.       Z následující nabídky vyber, co čteš alespoň 1 týdně (možných je více odpovědí): 

knížky - odpočinkové 
(beletrie) knížky - vzdělávací 

(encyklopedie, učebnice..) internet - 
odpočinkové texty  internet - chat, 

facebook, blog 
internet - vzdělávací 
texty časopis - vzdělávací, naučný časopis - 

odpočinkový  návody 
     19.      Kolik knížek přečteš (vyber pouze 1 odpověď)?  

3 a více knih měsíčně           2 knihy měsíčně  1 knihu měsíčně    1 knihu za 2 měsíce      

méně  
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