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Globální a lokální výzvy kvalitní diagnostiky: Zpráva z 9. konference  

Mezinárodní komise pro testování 

 

Hynek Cígler 

 

Ve dnech 2.–5. července 2014 proběhla ve španělském San Sebastianu devátá konference 

mezinárodní komise pro testování (ITC).  Letošní podtitul se do baskické Donostie s jejím 

nacionalistickým smýšlením, všudypřítomnými vlajkami, multikulturním a bilingvním prostředím 

více než hodil. Zněl totiž „Globální i lokální výzvy kvalitní diagnostiky“ („Global and Local 

Chalenges for Best Practices in Assessment“) a pro naše tuzemské podmínky byly představené 

myšlenky a postupy výzvou skutečně ohromnou. 

Mezinárodní komise pro testování (ITC) je jednou z největších světových autorit v oblasti 

psychometriky a psychodiagnostiky, vytváří směrnice a doporučení ke tvorbě i používání testů 

a mezi jejími čelnými představiteli jsou zvučná jména jako například Ronald Hambleton či Dave 

Bartram. Vypravil jsem se s kolegy Michalem Jabůrkem a Lenkou Beláňovou z Katedry 

psychologie FSS MU podívat se na poslední trendy v psychologickém testování a prezentovat náš 

vlastní výzkum. Zpětně musím podotknout, že chybějící zastoupení České republiky v ITC je 

velkou škodou. 

Akce se zúčastnilo přes 500 lidí z více než 50 zemí světa, a to od Ameriky přes Evropu, Turecko 

či Čínu až po Austrálii a Malajsii. Středoevropský region byl kromě nás zastoupen kolegy ze 

slovenského VÚDPaP a například Poláků bylo přítomno větší množství – mimo zástupců lokálních 

nakladatelů psychologických testů jsme se setkali i s početnou skupinou vědců z Instytut Badań 

Edukacyjnych, tedy obdoby tuzemského Národního ústavu pro vzdělávání. Podle mého 

subjektivního dojmu pak zastoupení jednotlivých států do určité míry odráželo zájem příslušné 

odborné komunity o kvalitní metody a psychologickou diagnostiku stejně jako o kvalitu samotných 

diagnostických postupů. 

Odborný program byl nabitý a skýtal úžasnou příležitost setkat se s lidmi, které jsem dosud znal 

jen jako autory monografií či jako jména v učebnicích. Značnou výhodou bylo, že se konference 

netýkala jen ryze psychometrických a statistických témat, ale integrovala všechny otázky 

diagnostických procesů, a člověk si mohl vybrat podle svého zaměření a zájmu. Množství příspěvků 

bylo věnováno praktickým otázkám: tématům etiky vyšetření, vhodnosti standardních postupů 

u dětí z jiného socio-kulturního prostředí než je majoritní populace, jazykovým bariérám, právním 

a licenčním aspektům testování i konkrétním adaptacím různých testů. Samotnou kapitolou pak 

byly příklady dobré (či špatné) praxe při vytváření politik pro psychologické testování nejen 

v klinické, personalistické či pedagogické oblasti.  

 

Vybraná témata 

Právě etické aspekty, tvorba „culture-fair“ testů a adaptace metod napříč státy, kulturami 

a etniky, byly všeprostupujícím tématem konference. V tomto ohledu mě zaujal příspěvek Lindy 

Cook „Férovost, validita a přístupnost: Faktory navrhování a vývoje testů“. Její úvahy nad 

testováním minorit, kulturními odlišnostmi a dopady různých diagnostických závěrů byly snadno 

přenositelné z amerického prostředí na českou situaci – a to nejen do oblasti zařazování romských 

dětí do zvláštních škol na základě testů inteligence. Přínosná byla i série příspěvků o možnostech 

psychometrických analýz neférových vlivů a intervenujících proměnných, a to jak v rámci klasické 
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testové teorie (CTT), tak i odpovědi na položku (IRT). V tomto ohledu vynikly příspěvky o inova-

tivním využití logistické regrese (Yan Liu) či o tom, jak různé metody skórování téhož testu snižují, 

či naopak zvyšují kulturní a genderové rozdíly (Ze Wang). 

Z příspěvků různých přednášejících bylo více než patrné, že vnímají rozšiřující se důležitost a 

významnost testování v psychologii či pedagogice, a také zvyšující se nároky na testy a 

diagnostické závěry. Testy PISA, přijímací zkoušky na školy všech stupňů, ty všechny využívají 

psychometrické poznatky, a je nutné různými způsoby kontrolovat jejich kvalitu. Ačkoliv jsem 

nečekal, že by bylo možné srovnávat českou situaci například se Spojenými státy, překvapili mě 

i polští kolegové. Tamní obdoba státních maturit a rozhodného testování vůbec je mnohem 

průhlednější než u nás, autoři testů poskytují odpovídající ukazatele validity a reliability a výstupy 

jsou jednoduše kontrolovatelné. V tomto kontextu jsou nejrozsáhlejší české testy, tedy státní 

maturity (CERMAT) a národní srovnávací zkoušky (SCIO), poněkud pozadu. Nutnost využívání 

moderních technologií a důraz na aplikaci posledních psychometrických trendů do praxe pak 

zdůraznil Ronald Hambleton, a to včetně konkrétních příkladů dobré praxe z USA či Kanady. I on 

si však posteskl, že například počítačové adaptivní testování do běžné praxe (zejména v klinické 

a školní psychologii) dosud neproniká ani v Americe. 

Velmi přínosné byly bloky věnující se legislativě testování a vývoji a adaptaci metod. Bylo 

zajímavé sledovat diskuzi ohledně využívání metod k jiným účelům, než k jakým byly vyvinuté, 

a to ještě podle praktické či výzkumné oblasti použití. Jacques Gregoire přednesl příspěvek 

o duševním vlastnictví autorů testů, které ovlivňuje zacházení s cizími položkami při vývoji nového 

testu. Představeny byly také nové „Směrnice pro adaptaci testů“ a „testování“1, které jsou vedle 

„Modelu recenze podle EFPA pro popis a hodnocení psychologických testů“ (do češtiny přeložený 

Tomášem Urbánkem2) řazeny mezi hlavní dokumenty světové psychometriky. 

Jedno ze symposií bylo věnováno výuce psychometriky na magisterském i doktorském stupni 

studia. Bylo zajímavé srovnat americké modely výuky (Ronald Hambleton a Kurt Geisinger) se 

situací v psychometrické supervelmoci Nizozemsku (Meijer Rob). V bloku však vystoupil i John 

Hattie z Austrálie, kde psychometrické vzdělání není v běžném školství dostupné, a přesto se na 

tamních univerzitách úspěšně daří psychometriky vzdělávat. 

Značná část konference byla samozřejmě věnována i ryze psychometrickým tématům či 

aplikacím moderních statistických postupů do praxe. Pro tuzemskou praxi byla přínosná diskuze 

kolem analýzy faktorové struktury WISC-IV – srovnání bifaktorových a vícestupňových 

hierarchických modelů (např. Gary Canivez), využití bayesovského strukturního modelování pro 

lepší popis dat (Phillippe Golay) či otázka stability skórů inteligenčních testů v čase (Sotta Kieng).  

Inspirativním faktem bylo, že z těchto více „statisticky“ laděných příspěvků se více než polovina 

týkala teorie odpovědi na položku a i v posterové sekci, která snad běžnou praxi vývoje testů 

reprezentovala lépe, IRT využila odhadem více než polovina prezentujících. Zdaleka však nešlo jen 

o klasické jednoduché modely, značný prostor byl věnován teorii i aplikacím multidimenzionální 

IRT, bayesovských odhadů a dalších přístupů, kterým se v České republice nevěnuje prakticky 

nikdo. Z tohoto směru pak vybočovaly příspěvky sledující skutečně nejmodernější vývoj 

v psychometrice v čele s blokem o rychlosti odpovídání v testech. V této sekci autoři různých 

přístupů analýzy reakčního času pod IRT (Frank Goldhammer, Minjeong Jeon a Dylan Molenaar) 

citovali navzájem své práce z letošního či nejdříve loňského roku, disponovali zoufalým 

nedostatkem reálných dat (šlo většinou o simulační studie), a předložené matematické modely 

překračovaly běžnou úroveň obtížnosti. Vše navíc vtipně komentoval van der Linden, autor jednoho 

z IRT modelů pro měření reakčních časů, a přední současný výzkumník na poli IRT.  

 

                                                 
1 http://www.intestcom.org/guidelines/index.php 
2 http://www.efpa.eu/download/505cd9db4144ecb16174087909c9cd6d 

http://www.intestcom.org/guidelines/index.php
http://www.efpa.eu/download/505cd9db4144ecb16174087909c9cd6d


 

2014, roč. 8, č. 3 
                            Zprávy 

 

56 

Závěrem 

Z celé konference o globálních i lokálních výzvách psychologického testování plyne několik 

zásadních výzev i pro tuzemskou psychodiagnostiku a psychometriku.  

V prvé řadě je patrný důraz mezinárodní odborné komunity na transparentnost testů 

i diagnostického procesu, a to zejména v případě tzv. high-stake testů, ale i běžného, rutinního 

testování v pedagogice či personalistice. Psychologická i pedagogická komunita by měla trvat na 

transparentnosti vývoje testových metod, možnosti jejich ověřování a průběžnosti tohoto procesu, 

a samozřejmě také stanovení jasných kritérií pro diagnostický proces a hodnocení jeho kvality. To 

včetně high-stake testování, kam patří nejen státní maturity či tzv. SCIO testy, ale i třeba posouzení 

vhodnosti zařazení dětí do praktických či speciálních škol. 

Za druhé zaostáváme nejen v tom, jak moderní metody se u nás používají (příkladem mohou být 

zastaralé Wechslerovy testy ve třetím vydání), ale i v postupech využívaných pro jejich 

standardizaci. V zahraničí je běžným standardem v opodstatněných případech využití IRT pro výběr 

položek, DIF analýzy pro odhalení intervenujících latentních faktorů či strukturních modelů pro 

ověření faktorové validity. V žádném případě nestačí u nových metod spočítat Cronbachovo alfa 

a interkorelace mezi jednotlivými faktory, případně provést explorativní faktorovou analýzu. 

A konečně za třetí: inspirovat se můžeme i v důrazu řady zemí na odpovídající psychometrické 

vzdělání jak autorů testů, tak i jejich uživatelů. Na základě příspěvků zahraničních kolegů je patrné, 

že psychometrické úvahy nelze vyjmout z diagnostického procesu – oba obory jsou značně 

vzájemně provázány a posouzení psychometrických charakteristik metody přímo ovlivňuje 

diagnostické závěry. Dostatek psychometrických odborníků schopných zajistit takovouto výuku na 

českých katedrách se ale neobjeví, dokud si tyto a předchozí výzvy nepřipustí i česká odborná 

komunita.  

Doufejme proto, že na příštím ročníku, který se uskuteční za dva roky v kanadském Vancouveru, 

bude Čechů více než letos. 
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