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REANALÝZA TESTU DISMAS:
RELIABILITA A OBSAHOVÁ VALIDITA
Hynek Cígler, Jan Širůček, Pavel Traspe, Ivana Skalková
Abstrakt
Cílem textu je reanalýza testu Diagnostika struktury matematických schopností (Traspe a Skalková,
2013), který slouží k zjišťování obtíží v rozvoji matematických schopností u dětí ve věkovém rozmezí
od doby těsně před nástupem do základní školy až do pátého ročníku. Test obsahuje 14 vývojových
škál a celkové skóry, celkem je k dispozici 22 škál s percentilovými normami. Tato studie pracuje se
standardizačním (N = 878) a poradenským (N = 877) vzorkem a zaměřuje se na tři hlavní témata:
(1.) ověření reliability součtových skórů prostřednictvím stratifikovaného Cronbachovo alfa, ověření
obsahové validity testu a jeho férovosti pomocí (2.) série konfirmačních faktorových analýz
a (3.) analýzy diferenciálního fungování položek (DIF). Odhady reliability se zohledněním
vícedimenzionální struktury součtových skórů docílily až dvakrát (v případě celkového skóre až
třikrát) menších standardních chyb měření a tedy i intervalů spolehlivosti. Strukturní modely
podpořily předpoklad slabé faktorové invariance u dětí v 2.–5. ročníku ZŠ vyjma subtestu
automatizace početních dovedností (jehož vztah s celkovými matematickými schopnostmi vzrůstá
spolu s věkem dětí), faktorová struktura pro žáky prvních tříd a předškolní děti je nicméně odlišná
a v poradenské populaci pak nelze identifikovat žádné stabilní faktory. Ukázalo se ale také, že subtest
matematické pojmy lze samostatně použít u běžné populace pro kratší skríning celkové úrovně
matematických schopností. Jednotlivé škály se pak během analýzy DIF ukázaly být ne zcela
invariantní napříč ročníky i oběma vzorky: zdá se tedy, že nižší skóre v testu nemusí znamenat jen
„kvantitativně nižší“ míru schopností v příslušných rysech, ale do jisté míry též kvalitativní odlišnosti
od běžné populace. Článek poskytuje konkrétní doporučení pro další používání testu v běžné
diagnostické praxi.
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REANALYZING THE DISMAS TEST: RELIABILITY AND CONTENT VALIDITY
Abstract
The goal of this paper is the reanalysis of the Czech “Assessment of the structure of mathematical
abilities” test (Traspe and Skalková, 2013), designed to assess problems related to the development of
mathematical abilities in children aged approx. 5–11 years. The test contains 14 developmental scales
and total scores – a total of 22 test scores with percentile norms. This study uses normative (N = 878)
and clinical (N = 877) samples and focuses on three objectives: (1.) the estimation of composite
scores reliability using stratified Cronbach's alpha; assessment of content validity and test fairness
using (2.) a series of confirmatory factor analyses and (3.) differential item functioning analysis
(DIF). Reliability estimates, which took into account the multidimensional structure of composite
scores, led to a two-fold (in the case of total score, a three-fold) decrease in standard errors and
narrower confidence intervals. Structural models supported the assumption of a weak factorial
invariance between grades 2 to 5, except the Computing Automation subtest (the relationship of which
with overall math ability strengthens with age). However, the factorial structures for first graders and
younger children were different and there was no clear factor structure in the clinical sample. Results
also suggested that the Mathematical Ideas subtest can serve as a screening method of the overall
level of mathematical abilities. Single scales were not shown to be invariant according to the DIF
analyses between grades and samples, which might mean that lower scores do not simply imply lower
levels of mathematical ability, but also qualitative differences. This paper offers further
recommendations for test use in common assessment situations.
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ÚVOD
„Diagnostika struktury matematických schopností“ (DISMAS) je originální českou metodou,
vyvíjenou od 80. let 20. století Pavlem Traspe a Ivanou Skalkovou; v roce 2013 ji publikoval
Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Test je určený k hodnocení vývoje základních
početních schopností a dovedností, které se utvářejí v předškolním věku a během prvního
stupně základní školy. Administruje se individuálně a percentilové normy jsou připraveny pro
první stupeň ZŠ, test však lze podle autorů v případě závažnějších potíží administrovat i na
druhém stupni, případně též dospívajícím na střední škole (Traspe a Skalková, 2013).1
DISMAS obsahuje 14 vývojových škál složených z položek s různými bodovými hodnotami,
jejichž prostým součtem vznikají celkové skóry oddílů, souhrnné skóry subtestů a také
celkový skór. Celkem lze tedy pracovat s 22 hrubými skóry, ke kterým jsou dostupné
percentilové normy. Některé položky jsou započítávány pouze do součtových skórů,
nespadají do žádné z vývojových škál. Celkem test obsahuje 5 subtestů, a to: (1.) číselné řady,
(2.) představy čísel, (3.) matematické pojmy, (4.) operační představy a (5.) automatizace
početních dovedností.
Test byl recenzován v časopise Testfórum S. Hönigovou s doporučením k běžnému používání
(2014) a byl zmíněn jako součást projektu DIS v časopise E-psychologie M. Jabůrkem
(2013). Formou konferenčního příspěvku byla publikována též položková analýza provedená
namísto klasické testové teorie (CTT) prostřednictvím teorie odpovědi na položku (IRT)
(Cígler, Jabůrek a Širůček, 2014). Jiných odborných publikací nebo publikací v odborných
časopisech (kromě běžných školení v používání metody), které by se testu týkaly, si nejsme
vědomi.
Psychometrická část manuálu metody předkládá adekvátní důkazy validity a reliability
(Hönigová, 2014). Můžeme je rozdělit do čtyř dílčích studií (Traspe a Skalková, 2013):
1. Reliabilita byla odhadována prostřednictvím Cronbachovo alfa pro všechny hrubé skóry
podle ročníku; medián odhadů reliabilit všech 14 vývojových škál napříč ročníky2 byl
Md = 0,68, snižovaly jej zejména škály subtestů Číselné řady a Matematické pojmy. Bez nich
by medián byl Md = 0,79. Reliabilita skórů pěti subtestů se pro jednotlivé ročníky a subtesty
se i přes vyšší počet položek pohybovala v rozmezí 0,40–0,85 s mediánem Md = 0,72.
2. Faktorová validita byla ověřována sérií konfirmačních faktorových analýz (ve
2.−5. ročníku) po standardizaci na z-skóry podle ročníků. První model extrahuje celkové
skóre na základě pěti subtestů, druhý pak přiřazuje 14 vývojových škál k příslušným
subtestům. Ukazatele shody modelu s daty jsou uspokojivé.
3. Kriteriální validita byla ověřována srovnáním skórů pěti subtestů u dětí 2.–9. ročníku bez
obtíží a s obtížemi v matematice, které byly vyšetřeny v rámci běžné poradenské činnosti –
a to pro každý ročník zvlášť. Efekty byly silné, mediány Cohenových d pro jednotlivé ročníky
se pohybovaly v rozmezí 0,72–1,41, medián všech 40 prezentovaných efektů byl 0,932.
4. K ověření konstruktové validity byl použit strukturní model s 421 žáky vyšetřenými
kromě DISMASu i testem WISC-III (Wechsler a kol., 2002), který byl doplněn korelační
maticí subtestů obou metod (Traspe a Skalková, 2013).
Studie 1 a 2 byly provedeny s využitím reprezentativního standardizačního souboru (nebo
jeho části; celkové n = 874), studie 3 a 4 na tzv. vzorku „poradenském“ (nebo jeho části),
který byl vybrán z poradenské populace docházející do PPP Trutnov (celkové n = 829).
Z důvodu úspory místa v následujícím textu manuál metody až na výjimky necitujeme. Veškeré
informace o testu pocházejí (není-li uvedeno jinak) výhradně z tohoto manuálu.
2
Rozsahy a mediány žádného z ukazatelů validity a reliability v manuálu nejsou přímo uvedeny;
spočítali jsme je však na základě informací uvedených v manuálu (Traspe a Skalková, 2013).
1
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Percentilové normy jsou pak tvořeny s využitím standardizačního souboru (Traspe, Skalková,
2013).
Ačkoliv výše uvedené studie dokládají validitu a reliabilitu testu na úrovni dostatečné pro
používání testu, některé závěry mohou vést ke zkresleným představám o fungování testu.
Může docházet zejména k: (1.) významnému podcenění odhadu reliability všech součtových
skórů, (2.) zkreslené faktorové struktuře testu a (3.) možným potížím při aplikaci norem
„zdravého“ vzorku na poradenskou populaci či intraindividuálním srovnání výkonu při
opakovaném testování stejného žáka v různých školních ročnících.
Reliabilita součtových skóre
V originálním manuálu testu DISMAS byla pro odhad vnitřní konzistence vývojových škál
i celkových skórů použito Cronbachovo alfa, které je jedním ze spodních odhadů reliability
(Cronbach, 1951; Lord a Novick, 1968) vedle například glb („greatest lower bound“ of
reliability, Woodhouse a Jackson, 1977; jde o tzv. Guttmanovu λ4), ωt (omegatotal, McDonald,
1999) a dalších.
Jedním z předpokladů koeficientu Cronbachovo alfa jako odhadu vnitřní konzistence je
nicméně jednodimenzionalita (lokální nezávislost položek) – v případě použití
u vícedimenzionálních dat je odhad reliability zpravidla různou mírou podhodnocen (Sijtsma,
2008; Revelle a Zinbarg, 2009; v České republice se problematikou zabýval Marko, 2016).
Všechny součtové skóry DISMASu jsou přitom vícedimenzionální škály, složené z různých
subtestů – a v takovém případě je vhodnější využít některého z odhadů reliability
kompozitního skóre (někdy též reliability lineárních kombinací). Na výběr je např.
stratifikované Cronbachovo alfa (Cronbach, Schönemann a McKie, 1965), Wangova
a Stanleyho metoda (1970), Raykovova reliabilita (Raykov, Marcoulides, 2011), tzv. „obecný
postup“ (Lord a Novick, 1969) či řada dalších.
Podhodnocení reliability přitom vede ke třem potenciálním omylům. Za prvé jde o podcenění
diskriminační schopnosti testu z důvodu příliš „širokých“ intervalů spolehlivosti – pro
dosažení zdánlivě stejné míry jistoty diagnostického závěru je nutné, aby respondent dosáhl
extrémnějšího skóre. Druhou potenciální chybou je snížení významnosti rozdílu jednotlivých
skórů a tedy nižší síla „ipsativní diagnostiky“ (srovnávání intraindividuální struktury
matematických schopností). Třetím důsledkem pak může být nadhodnocení konstruktové
validity testu, pokud zvažujeme korelace s externími kritérii po korekci na nereliabilitu
(vztahy „příliš očištěných“ latentních proměnných se zdají být těsnější, než ve skutečnosti
jsou; tuto problematiku diskutuje např. Sijtsma, 2008, u nás též Marko, 2016).
Na tomto místě je nutně podotknout, že v případě testu DISMAS je odhad standardní chyby
měření zatížen potenciálně velkou mírou zkreslení. V případě kombinace většiny subtestů
a ročníků nejsou splněny předpoklady klasické testové teorie, zejména normalita rozložení,
a škály jsou spíše ordinální než intervalové povahy (blíže viz např. Lord a Novick, 1968).
I v těchto případech je sice možné odhadnout reliabilitu testu za použití například ordinálního
Cronbachovo alfa založeného na matici polychorických korelací (Zumbo, Gadermann
a Zeisser, 2007; Gadermann, Guhn a Zumbo, 2012), cílem článku je však odhadnout velikost
standardní chyby měření.

26

2016, roč. 10, č. 4
Výzkumné studie

Protože podle našeho názoru není ordinální alfa pro tento účel vhodné (a takový příklad
použití jsme ani neobjevili v dostupné literatuře), používáme klasické odhady prostřednictvím
standardizovaného Cronbachovo alfa3. Při použití intervalů spolehlivosti je však nutné mít na
paměti, že mohou být z uvedených důvodů do jisté míry zkreslené (v libovolném směru).
Faktorová struktura testu
Originální konfirmační faktorové analýzy byly provedeny na vzorku 616 žáků 2.–5. ročníku
ze standardizačního vzorku. Strukturní modely byly sestrojeny pro všechny tyto děti naráz –
z důvodu rozdílných rozptylů byla data před analýzou standardizována na z-skóre.
Tento postup má bohužel několik interpretačních nevýhod, nehledě na to, že nepřináší žádné
informace o faktorové struktuře dětí v posledním ročníku MŠ a prvním ročníku ZŠ. V první
řadě předpokládá shodnou (standardizovanou) faktorovou strukturu napříč 2.–5. ročníkem,
aniž by byl tento předpoklad v manuálu testovaný. Zejména vzhledem k selhávání mladších
dětí v subtestu Automatizace početních dovedností a současně rychlému vývoji matematických schopností po nástupu do základní školy naopak můžeme předpokládat proměnlivou
faktorovou strukturu napříč ročníky. Za druhé při použití standardizovaných skórů přicházíme
o část informace, kterou jsou rozdílné rozptyly jednotlivých hrubých skórů a jejich vzájemné
kovariance. A za třetí pracuje se skóry subtestů neočištěnými o chybové rozptyly – výsledný
faktorový model tak předkládá vztah manifestních proměnných (subtestů) s latentním rysem
(celkovými matematickými schopnostmi), nikoliv vztah latentních rysů navzájem.
V manuálu jsou prezentované dva hlavní modely. První dává do souvislosti pět manifestních
proměnných (oddíly) a jeden latentní skór (celkové matematické schopnosti). Druhý model
ověřuje přiřazení jednotlivých vývojových škál do čtyř vzájemně korelovaných latentních
skórů (oddíly; představy čísel obsahují jedinou škálu, a jsou proto z modelu vynechány). Oba
přístupy by však bylo vhodnější zkombinovat tak, abychom vše ověřovali najednou, a to např.
prostřednictvím hierarchického strukturního modelu. Zároveň by bylo i do druhého modelu
vhodné integrovat subtest Představy čísel, abychom získali komplexní obrázek o faktorové
struktuře celého testu na běžné populaci.
Přenositelnost a možnost aplikace norem na poradenskou populaci
Běžná populace dětí od posledního ročníku MŠ po 5. ročník ZŠ se bezesporu od poradenské
populace stejně starých dětí liší v řadě ohledů, samozřejmě kromě nižší úrovně
matematických schopností. Některé z těchto odlišností mohou komplikovat přenositelnost
norem a vůbec interpretace testu. Za prvé je možné, že faktorový model není invariantní,
jinými slovy, že se liší faktorová struktura testu – což by znamenalo, že součtové skóry mají
jiný v obou populacích odlišný význam, a že tedy měří vždy do určité míry odlišný rys.
Možnost aplikace norem pro součtové skóry by pak byla narušena.
To není zcela zásadní problém. Na základě obecných doporučení stejně není z podobných
důvodů vhodné interpretovat faktorové (součtové) skóry při vysokých intraindividuálních
Odhady ordinálního Cronbachovo alfa přitom i v případě DISMASu vycházejí výrazně vyšší.
Namátkou pro subtest představy čísel (bez první položky, se kterou nebylo polychorické korelace
možné odhadnout) ve druhém ročníku bylo standardizované Cronbachovo alfa α = 0,74, kdežto
ordinální alfa αordinal =0,98; pro všechny ročníky dohromady α = 0,83, αordinal =0,96 (polychorické
korelace odhadnuty metodou two-step s SPSS 23 a pluginem HETCOR). Je ovšem nutné podotknout,
že vzhledem k malým vzorkům nebylo možné korelační matici smysluplně odhadnout pro všechny
kombinace subtestů a ročníků, a také že výsledný odhad reliability byl zatížený relativně vysokou
mírou nejistoty.
3
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diskrepancích mezi jednotlivými subtesty (např. Hogan, 2013). Pro adekvátní interpretaci by
však měly být invariantní přinejmenším jednotlivé vývojové škály – měly by měřit tentýž rys
u dětí z běžné i poradenské populace.
Z důvodu možnosti opakovaného testování by navíc bylo v případě jednotlivých škál žádoucí
ověření invariance i napříč jednotlivými ročníky. Pokud by některé škály měřily výrazně
odlišný rys pro jinak staré děti, byla by narušena možnost srovnání skóre při interpretování
vývoje či zlepšení konkrétního dítěte.
Cíle výzkumu
Na základě výše uvedených argumentů jsme si proto stanovili tři hlavní cíle výzkumu:
1. Odhadnout reliabilitu kompozitních skórů a srovnat ji s odhady dostupnými v manuálu
metody. Tyto nové odhady mohou být využity psychology a speciálními pedagogy v běžné
praxi.
2. Zkonstruovat strukturní model ověřující faktorovou strukturu s využitím původních
hrubých skórů a to se zohledněním ročníku dítěte. Zároveň zkonstruovat faktorový model,
který ověří naráz jak skladbu jednotlivých subtestů, tak i strukturu celkového skóru testu.
3. Ověřit faktorovou invarianci běžné a poradenské populace, a dále ověřit též invarianci
jednotlivých vývojových škál napříč ročníky i populacemi.
Protože se statistické postupy pro ověření jednotlivých výzkumných otázek vzájemně liší
a zároveň jsou některé z nich poměrně komplikované, rozhodli jsme se rozdělit popis analýz
a kapitolu výsledky do tří separátních studií. Popis statistické analýzy a její výsledky se díky
tomu nachází vždy vedle sebe. Popis výběru vzorků (jsou společné všem studiím) jsme
samostatně umístili do kapitoly Metoda.
Metoda
V rámci této studie pracujeme se dvěma výzkumnými vzorky. První je tzv. „standardizační
vzorek“ reprezentativní pro Českou republiku (N = 878), rovnoměrně rozdělený mezi
jednotlivé kraje (s výjimkou Jihočeského) a ročník dětí. Podrobný popis vzorku viz Traspe
a Skalková (2013, s. 107–108).
Druhý vzorek označujeme jako „pilotní“. Skládá se z 877 dětí vyšetřených od roku 2006 do
vydání testu v PPP Trutnov. Věk těchto dětí se pohyboval v rozmezí 5–21 let s mediánem 9,3
(M = 9,9, SD = 1,57), mezi 5 až 15 lety se nacházelo přibližně 90 % všech dětí.
Rozložení většiny skórů bylo zpravidla různě zešikmené. Pro potřeby jednotlivých analýz
jsou z těchto základních vzorků tvořeny specifické subvzorky (např. podle ročníku atp.).

Studie 1: Reliabilita součtových skórů
Statistická analýza
Pro odhad reliability součtových skóre jsme zvolili obecný postup v podobě stratifikovaného
Cronbachovo alfa součtového skóre, označujeme jej jako . To je pro testů spočítáno podle
vzorce

kde
a jsou rozptyl a reliabilita subtestu i a
jsme s prostým součtem hrubých skórů.
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K výpočtu jsme využili reliability uvedené v manuálu testu a variančně-kovarianční matice,
které jsme nově spočítali na základě dat ze standardizační studie (pro každý ročník zvlášť).
V případě položek, jejichž skór není samostatně vyhodnocovaný („odpočítávání“ v subtestu
Číselné řady), byla jejich reliabilita spočítána separátně pro tuto studii a dále s nimi
pracujeme jako se škálou4. U vnitřně členěných subtestů, tedy matematických pojmů,
operačních představ a automatizace početních dovedností, byla reliabilita jednotlivých oddílů
složených z více škál odhadnuta taktéž prostřednictvím stratifikovaného Cronbachovo alfa,
stejně tak reliabilita celkového skóru DISMASu byla odhadována na základě kompozitní
reliability jednotlivých subtestů.
Tento postup odpovídá skutečnému způsobu tvoření součtových skórů podle instrukcí
v manuálu a poskytuje nejvhodnější odhad spodní hranice reliability pro součtové skóry
položek za předpokladu, že původní vývojové škály byly jednodimenzionální.
K výpočtům bylo použito SPSS verze 22 a MS Excel 2013.
Výsledky
Tabulka 1 předkládá odhady reliability kompozitních skóre prostřednictvím stratifikovaného
Cronbachovo alfa pro pět hlavních subtestů DISMASu, a to včetně standardní chyby měření
a 95% intervalů spolehlivosti. Dále pak obsahuje také odhady reliability prostřednictvím
běžné standardizovaného Cronbachovo alfa a z něj odvozené standardní chyby měření
(hodnoty byly přebrány z manuálu).
Vidíme, že odhady reliability se zohledněním multidimenzionality jsou řádově vyšší než ty,
které byly prezentovány v manuálu, a to vyjma Číselných řad, kde jsou srovnatelné (běžné
Cronbachovo alfa je zde naopak nepatrně vyšší5). U ostatních subtestů je rozdíl markantní,
standardní chyba měření (a tedy i šíře intervalu spolehlivosti) je při použití stratifikovaného
Cronbachovo alfa až dvakrát větší než na základě běžného koeficientu alfa. Nejvýznamnější
rozdíl je pak v případě celkového skóre, a to zejména u vyšších ročníků, kde se velikost
standardní chyby měření zmenšila téměř třikrát.
Podle této analýzy se reliabilita pěti subtestů v jednotlivých ročnících pohybuje v rozmezí
0,44–0,95 s Md = 0,87, což je výrazně více, než hodnoty uvedené v manuálu (rozmezí
0,40−0,85 s mediánem Md = 0,72). Použití běžného Cronbachovo alfa tedy značně
podhodnotilo odhad reliability součtových skóre jednotlivých subtestů. Jedinou výjimkou je
subtest Číselné řady, kde naopak stratifikovaný koeficient alfa poskytuje odhady nižší.

Reliabilita součtu těchto položek byla velmi nízká, konkrétně se pohybovala v rozmezí 0,00–0,66 pro
jednotlivé ročníky, Md = 0,43.
5
Což je v rámci chyby odhadu; 95% interval spolehlivosti konstruovaný bootstrapem (n = 1000) se
pro koeficient Cronbachovo alfa subtestu číselné řady pohybuje pro všechny ročníky v rozmezí více
než ±0,06 (s minimem ve druhém ročníku, v 5. třídě vzhledem k efektu stropu dosahuje hodnoty až
±0,15).
4
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Tabulka 1: Reliability kompozitního skóre, standardní chyby odhadu a 95% interval spolehlivosti
subtestů a celkového skóre DISMAS
poslední roč. MŠ (n = 92)

CR

1. ročník (n = 168)

2. ročník (n = 169)

α

SEα

rc

SEr

CI95%

α

SEα

rc

SEr

CI95%

α

SEα

rc

SEr

CI95%

0,77

1,09

±2,1

0,74

0,99

0,73

1,01

±2,0

0,64

0,91

0,59

1,00

±2,0

0,83

0,95

a

PC

0,64

1,49

±2,92

0,71

1,00

±1,96

0,74

0,80

MP

0,66

5,23

0,94

2,24

±4,4

0,58

5,86

0,83

3,85

±7,6

0,59

7,98

0,92

3,44

±6,7

0,72

4,05

0,87

2,78

±5,5

0,82

3,81

0,90

3,00

±5,9

0,85

4,01

0,92

3,00

±5,9

0,84

0,51

±1,0

0,54

1,65

0,87

0,90

±1,8

0,94

5,09

±10,0

0,70

13,74

0,96

4,78

±9,4

OP
b

APD

DISMAS 0,76

8,75

0,95

4,00

±7,8

0,74

9,85

3. ročník (n = 180)

CR

4. ročník (n = 179)

±1,57

5. ročník (n = 89)

α

SEα

rc

SEr

CI95%

α

SEα

rc

SEr

CI95%

α

SEα

rc

SEr

CI95%

0,44

0,86

±1,7

0,58

0,70

0,55

0,72

±1,4

0,55

0,57

0,54

0,57

±1,1

0,46

0,84

a

PC

0,75

0,78

±1,54

0,80

0,64

±1,26

0,85

0,50

MP

0,60

7,86

0,92

3,56

±7,0

0,61

7,02

0,90

3,46

±6,8

0,63

6,29

0,90

3,25

±6,4

0,79

4,83

0,93

2,88

±5,6

0,82

4,35

0,94

2,62

±5,1

0,85

4,12

0,95

2,48

±4,9

0,40

2,93

0,90

1,17

±2,3

0,73

2,46

0,92

1,38

±2,7

0,83

2,08

0,94

1,24

±2,4

DISMAS 0,69

14,15

0,96

4,90

±9,6

0,73

12,99

0,96

4,69

±9,2

0,76

12,50

0,97

4,38

±8,6

OP
b

APD

±0,98

Poznámky: α – v manuálu prezentovaný odhad reliability prostřednictvím Cronbachovo alfa; SEα – standardní
chyba měření vypočítaná na základě α; rc – reliabilita kompozitního skóre odhadnutá pomocí stratifikovaného
Cronbachovo alfa; SEr – standardní chyba měření na základě této reliablity; CI95% – 95% interval spolehlivosti
na základě rc; CR – číselné řady; PC – představy čísel; MP – matematické pojmy; OP – operační představy; APD
– automatizace početních dovedností. Deskriptivní statistiky viz Traspe a Skalková (2013).
a
Jde o subtest skládající se z jediné škály, jsou tedy použity pouze hodnoty z manuálu.
b
V subtestu APD předškolní děti prakticky neskórovaly. Manuál neprezentuje odhad reliability ani pro první
ročník s nenulovým rozptylem, kde jsme nicméně stratifikovaný koeficient alfa odhadli.

Studie 2: Faktorová struktura testu
Statistická analýza
Pro odhad strukturních modelů jsme použili open-source program R s knihovnou lavaan
a dalšími balíčky (R Core Team, 2015; dále zejm. Rosseel, 2012; Epskamp, 2014; semTools
Contributors, 2015). Z důvodu zešikmených skórů zpravidla používáme robustní metodu
odhadu MLM (Satorra-Bentler korekci, 1994), není-li řečeno jinak. Při srovnávání vnořených
modelů jsme použili postupy zohledňující robustní odhad chyb. Z toho důvodu hodnoty ∆χ2
neodpovídají prostému rozdílu χ2 v jednotlivých modelech.
Výsledky
Řešení 1: Vývoj faktorové struktury podle ročníku (faktorová invariance)
V následujícím modelu s celkovým skóre jako latentní a pěti subtesty jako manifestními
proměnnými pracujeme s hrubými skóry jednotlivých škál, ale pro každý ročník zvlášť – tzv.
multigroup analýza.
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V první fázi byly parametry pro každý ročník odhadnuty separátně (tzv. konfigurální
invariance). Ve druhém kroku jsme zafixovali shodné faktorové náboje pro 2.–5. ročník
(slabá faktorová invariance) v případě všech subtestů kromě automatizace početních
dovedností, u kterých se s rostoucím věkem dětí faktorový náboj výrazně zvyšoval,
a předpoklad shodné struktury se ukázal jako zcela nereálný. Ve třetím kroku jsme pak
u těchto dětí fixovali i reziduální rozptyl (reziduální invariance). Parametry dětí z 1. ročníku
a předškoláků byly vždy odhadnuty volně.
Tabulka 2 předkládá srovnání modelů s volně odhadnutými a fixovanými parametry. První
dva modely jsou prakticky shodné a uspokojivým způsobem odpovídají datům, třetí model je
výrazně horší a na data nesedí.
Model se zafixovanými parametry všech faktorů shodně pro všechny děti (tedy i MŠ a 1. třídu
ZŠ) v žádném z případů neseděl na data, příkladem může být model se slabou faktorovou
invariancí pro všechny ročníky a faktory: χ2 = 303,2, df = 50, CFI = 0,657, RMSEA = 0,186
(CI95% = 0,171–0,202). Stejně tak nefungoval ani slabě invariantní model pro všechny
ročníky, avšak s uvolněnými parametry pro subtest APD: χ2 = 138,2, df = 45, CFI = 0,874,
RMSEA = 0,119 (CI95% = 0,103–0,135); i tento model je výrazně horší než model s volnými
parametry pro MŠ a 1. ročník ZŠ (Δχ2 = 75,8, df = 6, p < 0,001).
Struktura matematických schopností je tedy obdobná (slabě invariantní) pro děti ve druhém až
pátém ročníku, a to mimo subtest automatizace početních dovedností, jehož význam se
s věkem zvyšuje. Struktura testu pro žáky prvních tříd a předškolní děti se nicméně odlišuje.
Obrázek 1 předkládá vývoj faktorových nábojů podle ročníku pro volně odhadnutý (vlevo)
i částečně fixovaný model (uprostřed). Zobrazeny jsou standardizované koeficienty, které se
mohou při shodných strukturních koeficientech lišit v závislosti na rozptylu manifestních
skórů. Je patrné, že souvislost automatizace početních dovedností a celkového skóru prudce
vzrůstá s věkem žáků, a že ostatní náboje jsou od druhé třídy velmi stabilní.
Tabulka 2: Srovnání faktorového modelu podle ročníku (slabá invariance)

1.
2.
3.

omezení

df

χ2

–

30

47,7*

39

62,4*

9

15,6

0,08

0,968

51

115,4***

12

76,4

<0,001

0,913

faktorové
nábojea
reziduální
rozptylya

Δdf

Δχ2

p

CFI
0,976

RMSEA (CI95%)
0,063
(0,040–0,084)
0,064
(0,043–0,084)
0,093
(0,077–0,109)

AIC
21666
21667
21730

Nikoliv všechny náboje, resp. rozptyly jsou shodné, viz text: APD je odhadnuto volně, faktory
předškolních dětí a žáků prvních tříd taktéž.
*
p < 0,5; *** p < 0,001
a
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Obrázek 1: Srovnání vývoje faktorových nábojů subtestů na celkovém skóre v čase pro standardizační
a poradenskou populaci

Závěrem jsme chtěli srovnat faktorovou strukturu testu a vývoj strukturních koeficientů ve
standardizačním a poradenském vzorku. V prvním kroku jsme sestrojili shodný strukturní
model pro poradenskou populaci (do 5. ročníku včetně). Na data nicméně neseděl ani model
s volně odhadnutými parametry, χ2 = 93,8, df = 30, CFI = 0,90, RMSEA = 0,147
(CI95% = 0,114–0,180); model s faktorovými náboji fixovanými obdobným způsobem jako
u standardizačního vzorku fungoval ještě hůře χ2 = 113,0, df = 39, CFI = 0,88,
RMSEA = 0,138 (CI95% = 0,110–0,168), ∆χ2 = 18,8, ∆df = 9, p = 0,027.
Za těchto okolností, kdy ani v pilotním vzorku samotném neexistuje jednoznačná faktorová
struktura, není zcela smysluplné interpretovat vývoj strukturních koeficientů. Příslušnou
(pravou) část Obrázek 2 je proto z důvodu špatné shody modelu s daty nutné brát s rezervou.
I přes výše uvedenou špatnou shodu s daty jsme nicméně srovnání standardizační
a poradenské populace provedli; výsledky obsahuje Tabulka 3. Už model s parametry
odhadnutými zvlášť pro každý ročník a oba vzorky se zdá být dle očekávání celkově horší než
model pouze se standardizačním vzorkem, poradenská populace zhoršuje shodu s daty. Při
zafixování parametrů napříč vzorky pak dojde k signifikantnímu zhoršení shody modelu
s daty, Δχ2 = 45,6, Δdf = 24, p = 0,005 (dodatečná analýza podle ročníku ukázala, že
k signifikantnímu zhoršení na p < 0,05 došlo pouze v případě MŠ – 3. ročníku; náboje pro
4. a 5. ročník se nelišily).
K dalšímu zhoršení modelu dochází při fixování parametrů napříč ročníky, resp. následné
fixování reziduálních rozptylů. Můžeme tedy konstatovat, že faktorová struktura napříč
poradenským a standardizačním vzorkem nevykazovala ani slabou (faktorovou) invarianci
i bez zvážení shodné faktorové struktury ve vyšších ročnících.
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Tabulka 3: Srovnání poradenské a standardizační populace napříč ročníky
omezení

1.
2.
3.
4.
5.

vzorek

ročník

df

χ2

–

–

60

122,7***

–

84

169,0***

24

45,6

0,005

0,939

93

189,7***

9

21,5

0,010

0,930

117

199,7***

24

29,9

0,188

,940

129

251,4***

12

107,1

<0,001

0,912

+faktorové
náboje
faktorové
náboje
+reziduální
korelace
+reziduální
korelace

+faktorové
nábojea
faktorové
nábojea
+reziduální
korelace a

Δdf

Δχ2

pΔ

CFI
0,955

RMSEA (CI95%)
0,092
(0,075–0,110)
0,091
(0,075–0,106)
0,092
(0,077–0,107)
0,076
(0,064–0,088)
0,088
(0,077–0,099)

AIC
34210
34221
34228
34313
34368

Nikoliv všechny náboje, resp. rozptyly jsou shodné, viz text: APD je odhadnuto volně, stejně tak ve
skupině předškolních dětí a žáků prvních tříd.
a

Řešení 2: Hierarchický faktorový model
Vzhledem k vysokým korelacím mezi jednotlivými latentními faktory a k faktu, že jsou
k dispozici i normy pro celkové skóre DISMASu, jsme se rozhodli navrhnout alternativní,
hierarchický strukturní model. Do modelu jsme zahrnuli veškeré části subtestů zvlášť, ale na
nejnižší úrovni jsme v opodstatněných případech povolili korelace reziduí – a to konkrétně
v případě vývojových škál matematizace a řešení (součást subtestu Operační pojmy) a stejně
tak škály postup a výpočet (subtest Písemné algoritmy; v testu jsou normy konstruovány pro
obě škály dohromady).
Zároveň došlo k úpravě modelu: škála Automatizace není sycena výhradně faktorem Operační
představy, ale i Automatizace početních dovedností (což odpovídá logice subtestu). Závěrem
pak byly položky subtestu Představy čísel do modelu rozděleny na tři balíčky (tzv. parcely;
1., 4. a 7. položka tvořily první, 2., 5. a 8. položka druhý a 3., 6. a 9. položka třetí balíček),
aby bylo možné subtest zahrnout do modelu. Reziduální korelace faktorů prvního řádu byly
zakázány, společný rozptyl je plně vysvětlen faktorem celkových matematických schopností.
Z důvodu malého počtu dětí v jednotlivých ročnících standardizační populace nebylo možné
počítat s ročníky zvlášť jako v předchozím případě (tento postup jsme přesto vyzkoušeli,
avšak model nekonvergoval). Data dětí jsme proto opět standardizovali na z-skór a strukturní
model jsme sestrojili na vzorku dětí druhého až pátého ročníku (n = 617) při vědomí všech
výše prezentovaných nedostatků.
Odhad metodou MLR vykazoval uspokojivou shodu s daty, χ2 = 374,6, df = 127, CFI = 0,950,
RMSEA = 0,056 (CI95% = 0,050–0,063), SRMR = 0,041, což je srovnatelné s modelem bez
faktoru druhého řádu prezentovaným v manuálu testu. Na Obrázek 2 vidíme, že náboje
faktorů PC, MP a OP jsou shodné či vyšší než 0,9; pouze APD se věcně významně odlišuje
od celkového skóre, ačkoliv i zde je náboj značně vysoký (β = 0,76). Kromě toho reziduální
rozptyl matematických pojmů (MP) není signifikantně odlišný od 0 (p = 0,21), a nelze jej tedy
prakticky odlišit od celkového skóre testu6.

Na nestandardizovaných skórech se vzájemné korelace subtestů pohybují pro jednotlivé ročníky
v rozmezí 0,905–0,944, s Md = 0,923. Po korekci na nereliabilitu (rkor = 1/√(rx×ry)) se hodnoty
pohybují v rozmezí 0,957–1,050 s Md = 0,990. To za prvé potvrzuje nerozlišitelnost obou skórů, za
druhé pak indikuje přetrvávající podhodnocení odhadů reliability těchto skórů.
6
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Reziduální korelace škál postup (APSP) a výpočet (APSV) v subtestu Automatizace
početních dovedností je dle očekávání velmi vysoká, r = 0,83 – oba subtesty od sebe nelze
oddělit (korelace standardizovaných pozorovaných skórů na stejném vzorku byla r = 0,88).
V manuálu ostatně jsou normy sestaveny pro obě škály dohromady.

Obrázek 2: Hierarchický faktorový model DISMASu
Pozn.: Zobrazeny jsou standardizované strukturní koeficienty. Všechny jsou signifikantní
na p < 0,001, kromě ODP (p = 0,02). Reziduální rozptyl MP není odlišný od 0, p = 0,21.
Faktorové skóry: DIS – celkové skóre testu; CR – číselné řady; PC – představy čísel;
MP – matematické pojmy; OP – operační představy; APD – automatizace početních dovedností.
Vývojové škály: CRV – číselné řady vzestupné; CRS – číselné řady sestupné; ODP – odpočítávání
(není zahrnuto do norem); PCC1–PCC3 – 3 balíky položek představ čísel; SPS – srovnávací pojmy;
PPS – prostorové pojmy; PZ – Piagetovy zkoušky; OPM, OPR – operační pojmy (matematizace,
řešení); OPRC – rozklady čísel; OPRR, OPRG, OPRA – číselné operace (řešení, grupování,
automatizace); APSP, APSV – písemné algoritmy (správný postup, správný výpočet);
APN – násobky.

Studie 3: Invariance vývojových škál
Statistická analýza
Pro odhad invariance 14 vývojových škál mezi dětmi různého věku a mezi oběma populacemi
jsme zvolili tzv. DIF (differential item functioning) analýzu. Vzhledem k menším rozsahům
jednotlivých subpopulací (např. děti různých ročníků v rámci standardizačního vzorku)
a polytomické povaze položek některých subtestů (možnost zisku parciálního počtu bodů)
jsme arbitrárně zvolili jednoparametrový IRT „Partial Credit Rasch Model“ (Masters, 1982),
který je na počet respondentů méně náročný než víceparametrový přístup. Ze stejného důvodu
ověřujeme pouze uniformní DIF, který má vyšší sílu testu než non-uniformní analýzy.
Data byla před analýzou rekódována. V subtestech, ve kterých byly používány půlbody, jsme
hodnotu všech položek vynásobili dvěma; tato korekce nemá vliv na výsledky analýz.
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Zároveň v některých subtestech, kde jsou položky tvořeny součtem dílčích úkolů, jsme
analyzovali přímo zdrojové úkoly. Příkladem mohou být Srovnávací pojmy složené ze dvou
čtyřbodových položek, kde se každá skládá ze čtyř separátně kódovaných úkolů. Zde jsme
tedy použili osm binárně skórovaných úkolů.
Model IRT jsme odhadli a analýzu DIF provedli s pomocí programů Winsteps 3.91 (Linacre,
2015) a MS Excel 2013. V prvním kroku jsme provedli analýzu DIF podle ročníku
ve standardizační populaci. Raschův model byl odhadnut separátně pro každý z šesti ročníků
(1−5. třída a MŠ) a dohromady pro celý vzorek, pro každou položku tak bylo získáno šest
odhadů lokálních obtížností spolu s jednou obtížností celkovou. Následně jsme postupně
srovnali těchto šest lokálních obtížností každé položky pro každý ročník se souhrnnou
obtížností v celém vzorku prostřednictvím Welchova t-testu (pro nestejné rozptyly); testovou
statistikou bylo

s o něco méně než n – 1 stupni volnosti (Welch-Satterthwaitova úprava), kde
a
jsou
obtížnosti položky v celém vzorku a v příslušném ročníku a
a
jsou jejich standardní
chyby jejich odhadu. Tento postup může být problematický, protože pro odhad obtížnosti
položky v celém vzorku byli použiti rovněž respondenti z právě srovnávané skupiny a oba
odhady tak na sobě nejsou statisticky nezávislé, což může zkreslit prezentované odhady
a analýza DIF tak má nižší sílu testu. Tato skutečnost je diskutovaná níže.
Dále jsme pro každou položku ověřili celkovou nahodilost rozdílů napříč ročníky
prostřednictvím testu dobré shody (chí-kvadrát):

s n – 1 stupni volnosti, kde z jsou z-standardizované t-statistiky z předchozího vzorce a n je
počet ročníků. Zatímco v prvním případě bylo nulovou hypotézou to, že se relativní lokální
obtížnost dané položky neliší od obtížnosti položky v celém vzorku, v tomto případě nulová
hypotéza předpokládá shodné relativní obtížnosti položky napříč všemi skupinami. Oba
postupy jsou podrobně zdokumentované v manuálu Winstepsu (Linacre, 2016)7 a jsou přímo
výstupem tohoto programu.
Nakonec uvádíme Pearsonovu korelaci lokálních obtížností položek v daném ročníku
a celkové obtížnosti položek v celém výzkumném souboru jako ukazatel velikosti
diferenciálního fungování celého testu. Hodnoty blízké jedné označují žádné nebo minimální
diferenciální fungování testu pro oba vzorky, nižší hodnoty značí možné kvalitativní
odlišnosti v měřeném latentním rysu. Metoda je podobná korelování ULI indexů
(upper−lower indexu, tedy rozdílu v popularitě položek u nejlepších a nejhorších
respondentů) či popularit položek napříč různými vzorky v paradigmatu klasické testové
teorie (podrobně viz např. Furr a Bacharach, 2014, s. 311).

7

http://www.winsteps.com/winman/table30_2.htm; http://www.winsteps.com/winman/table30_4.htm
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Postup je nicméně rovněž ovlivněn statistickou závislostí obou srovnávaných odhadů
popsanou výše, což v tomto případě vede k možnému nadhodnocení velikosti korelace.
Druhým nedostatkem je pak předpoklad rozdílné obtížnosti položek; větší rozptyl obtížností
vede i ke zvýšení korelace, naopak v případě shodné obtížnosti všech položek v celém testu
by očekávaná hodnota korelace byla nulová. Zatímco vysoké korelace (po zvážení závislosti
odhadů) jsou důkazem dobrého fungování testu, nízké korelace DIF nedokazují a mohou být
ukazatelem jen homogenní obtížnosti položek. Na druhou stranu, ve všech námi použitých
subtestech odhady obtížností položek přiměřeně variovaly, položkové reliability se blížily
jedné.
Ve všech případech kromě korelací reportujeme počet signifikantních rozdílů na hladině
pravděpodobnosti p < 0,05. Zjištěné rozdíly jsme dále ověřovali vizuálně prostřednictvím
grafu charakteristických funkcí položek podle jednotlivých kontrastních skupin a párového
srovnání jednotlivých ročníků navzájem, na takto rozšířenou interpretaci však v této studii
nezbyl prostor.
Následně jsme ověřovali párové rozdíly DIF mezi standardizačním a poradenským vzorkem,
a to pro každý ročník zvlášť. Stejně jako v předchozím případě reportujeme počet rozdílů DIF
(testovaných s pomocí Welschova t-testu) pro každý ročník zvlášť i dohromady pro celou
škálu. Kromě toho uvádíme i korelace lokálních obtížností položek pro standardizační
a poradenský vzorek. V tomto případě srovnáváme přímo odhady obtížností v jednom a ve
druhém vzorku. Protože nepracujeme s celkovou obtížností položek, není tento typ analýzy
ovlivněn lokální závislostí položek. Ze stejného důvodu zde nereportujeme test dobré shody,
jeho výsledky by byly identické s t-testem.
Ve všech případech je nutné obezřetně interpretovat rozdíly DIF ve škálách s nižším počtem
položek, kde nemusí být latentní rys konstruován dostatečně stabilně a analýza DIF může
poskytovat zkreslené výsledky (Scott a kol., 2010; Zumbo, 1999).
Výsledky
Rozdíly napříč ročníky (ve standardizačním vzorku)
Tabulka 4 předkládá počet rozdílů DIF signifikantních na p < 0,05 pro každý ročník zvlášť
i pro všechny dohromady, a také počet položek (horní polovina tabulky). Dále prezentujeme
počet položek, u nichž je celková variabilita rozdílů DIF jednotlivých ročníků signifikantní na
p < 0,05 (χ2 test, prostřední řádky tabulky).
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Tabulka 4: Rozdíly DIF ve standardizačním vzorku podle ročníku
vývojová škála (v závorce počet položek)c

počet DIF rozdílů

roč.

b

číselné řady

PC

CRV CRS

PC

SP

PP

PZ

OPM OPR

operační představy

automatizace
početních dovedností

OPRC OPRR OPRG OPRA

APN APSP APSV

matematické pojmy

podíl

124

100%

(5)

(8)

(7)

(4)

(3)

(14)

(14)

(11)

(12)

(12)

(12)

MŠ (n = 92)

0

0

0

0

1

2

2

4

1

1

0

0

11

10%

1 (n = 168)

0

0

0

0

0

0

5

5

1

2

1

2

16

15%

2 (n = 169)

0

1

3

0

0

0

2

5

2

4

4

0

4

25

22%

3 (n = 180)

0

1

2

0

0

0

1

0

0

2

2

1

0

1

2

12

10%

4 (n = 179)

1

0

2

0

0

1

3

4

2

2

4

1

0

1

0

21

17%

5 (n = 89)

0

0

2

0

0

0

1

4

0

2

0

0

0

2

2

13

10%

celkem

1

2

9

0

1

3

14

22

6

13

11

4

4

4

4

98

14%

4%

7%

19%

0%

4%

17%

17%

26%

9%

18%

15%

6%

13%

27%

27%

14%

0

1

4

0

1

0

4

8

3

5

6

3

3

3

4

45

0%

20%

50%

0%

25%

0%

29%

57%

27%

42%

50%

25%

38%

60%

80%

36 %

χ2 počet sig. χ
test podíl

2

(5)

počet

(4)

podíl

(8)

celkema

(5)

36 %

korelace lokálních obtížností

Md
MŠ (n = 92)

1,00

1,00

1,00

0,99 0,87 0,96

0,92

0,95

0,97

0,98

0,95

0,99

1 (n = 168)

1,00

1,00

0,99

0,94 0,98 1,00

0,99

0,97

0,99

0,99

0,99

0,97

2 (n = 169)

0,99

1,00

0,99

0,98 0,95 0,99

0,99

0,98

0,99

0,98

0,97

1,00

0,86

3 (n = 180)

1,00

0,97

0,99

0,96 0,98 1,00

1,00

0,99

0,99

0,99

0,99

1,00

0,99

0,94

0,83

0,99

4 (n = 179)

0,98

0,98

0,99

0,97 0,92 0,93

1,00

0,94

0,97

0,99

0,99

0,98

0,99

1,00

0,99

0,98

5 (n = 89)

1,00

1,00

0,98

0,99 0,84 0,99

0,98

0,90

0,99

0,98

0,98

1,00

0,91

0,96

0,98

0,98

Md

1,00

1,00

0,99

0,97 0,94 0,99

0,99

0,96

0,99

0,98

0,99

1,00

0,95

0,96

0,98

0,99

0,98
0,99
0,99

Pozn.: V první části tabulky předkládáme počet rozdílů DIF signifikantních na p < 0,05 pro jednotlivé
ročníky zvlášť i pro všechny dohromady – jde o počet relativních rozdílů v lokální obtížnosti
a celkové obtížnosti pro celý vzorek. Ve druhé části tabulky je počet signifikantních testů dobré shody,
které testují nahodilost rozdílů pro jednotlivé ročníky v každé položce. Ve třetí části tabulky je pak
korelace lokálních obtížností položek pro daný ročník s obtížností v celém vzorku – tučně jsou
zvýrazněny korelace menší než 0,95 (přibližně 10 % rozdílného rozptylu v měřeném konstruktu).
a
Celkový počet položek se vztahuje na 2.–5. ročník, počet položek v testu pro děti z MŠ a žáky
prvních ročníků byl menší.
b
Pro každou analýzu byla velikost vzorku mírně odlišná, pracujeme jen s neextrémními skóry
(respondenti s maximálním či minimálním možným hrubým skórem byli z analýzy vyřazeni).
c
Z důvodu upraveného skórování neodpovídá hodnotám v manuálu.

Počet pozorovaných rozdílů DIF byl značně velký, ověřili jsme proto jejich věcnou
významnost na úrovni celých škál prostřednictvím korelace lokálních odhadů obtížností
položek pro daný ročník s obtížnostmi v celém souboru, a to opět pro každý ročník zvlášť.
Výsledky jsou ve spodní části Tabulka 4. Nižší korelace značí větší věcnou významnost
rozdílů DIF.
Je také potřeba si uvědomit, že DIF napříč ročníky nejsou nezávislé – pokud položka funguje
odlišně pro jeden ročník, je vyšší pravděpodobnost, že bude rozdílně fungovat i pro ostatní
ročníky.
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Rozdíly mezi standardizačním a poradenským vzorkem (pro každý ročník zvlášť)
Z důvodu DIF napříč ročníky jsme se rozhodli pro srovnání standardizačního a poradenského
vzorku pro každý ročník zvlášť. Počet rozdílů DIF signifikantních na p < 0,05 předkládá
Tabulka 5 (horní část), stejně jako korelace lokálních obtížností v obou vzorcích dohromady
(pro každý ročník zvlášť; dolní část).

Tabulka 5: DIF mezi standardizačním a pilotním vzorkem pro každý ročník zvlášť
vývojová škála (v závorce počet položek)d

počet DIF rozdílů

roč.

b

číselné řady

PC

CRV CRS

PC

SP

PP

PZ

OPM OPR

operační představy

automatizace
početních dovedností

OPRC OPRR OPRG OPRA

APN APSP APSV

matematické pojmy

(5)

podíl

124

100%

(5)

(8)

(7)

(4)

(3)

(14)

(14)

(11)

(12)

(12)

(12)

MŠ (n = 290)

0

0

0

1

2

1

1

6

2

3

2

1

19

18%

1 (n = 281)

0

0

2

0

1

0

1

3

0

1

2

0

10

9%

2 (n = 243)

0

0

2

0

0

2

3

3

1

6

3

1

1

22

19%

3 (n = 267)

0

0

2

0

0

0

3

2

0

1

2

0

0

0

0

10

8%

4 (n = 252)

0

0

1

0

0

1

2

0

0

0

2

1

0

1

1

9

7%

5 (n = 138)

0

0

0

0

0

1

3

1

2

1

1

1

0

0

1

11

9%

celkem

0

0

7

1

3

5

13

15

5

12

12

4

1

1

2

81

12%

0%

0%

15%

2%

15%

18%

8%

17%

17%

6%

3%

7%

13%

12%

13% 28%

(5)

počet

(4)

podíl

(8)

celkema

korelace lokálních obtížností

Md
MŠ (n = 290) 0,99

1,00

1,00

0,82 0,68 1,00

0,91

0,93

0,98

0,97

0,90

0,99

0,98

1 (n = 281)

1,00

1,00

0,97

0,89 0,92 0,99

0,97

0,98

0,99

0,99

0,97

0,98

0,98

2 (n = 243)

0,99

1,00

0,99

0,94 0,95 0,97

0,98

0,96

0,96

0,97

0,96

0,99

0,92

3 (n = 267)

0,99

0,97

0,99

0,98 0,95 0,74

0,99

0,97

0,98

0,99

0,99

0,99

0,96

0,95

0,84

0,98

4 (n = 252)

0,99

0,97

0,99

0,95 0,89 0,24

0,99

0,98

0,97

0,99

0,97

0,98

0,97

0,99

0,97

0,97

5 (n = 138)

1,00

1,00

0,99

0,99 0,83 0,33

0,98

0,94

0,98

0,95

0,94

0,99

0,79

0,97

0,93

0,97

Md

0,99

1,00

0,99

0,95 0,90 0,86

0,98

0,97

0,98

0,98

0,97

0,99

0,94

0,97

0,93

0,97c

0,97

Pozn.: V horní části tabulky je počet párových rozdílů DIF mezi poradenským a standardizačním
vzorkem pro každý ročník zvlášť, které byly statisticky významné na hladině pravděpodobnosti
p < 0,05. V dolní části tabulky je korelace lokálních obtížností položek obou vzorků pro každý ročník
zvlášť, tučně jsou zvýrazněny korelace menší než 0,95 (přibližně 10 % rozdílného rozptylu v měřeném
konstruktu). DIF ve škálách s menším počtem položek je nutné interpretovat obezřetně.
a
Celkový počet položek se vztahuje na 2.–5. ročník, počet položek v testu pro děti z MŠ a žáky
prvních tříd byl menší.
b
Oba vzorky dohromady. Pro každou analýzu byla velikost vzorku mírně odlišná, pracujeme jen
s neextrémními skóry.
c
Medián na základě zdrojových hodnot (nikoliv řádků či sloupců).
d
Z důvodu upraveného skórování neodpovídá hodnotám v manuálu.
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Rozložení rozdílů DIF v jednotlivých subtestech se po ověření Fisherovým exaktním testem8
neliší napříč tTabulka 4 a Tabulka 5 – tedy při srovnávání rozdílů ročníků a rozdílů obou
vzorků, p = 0,854. Škály, které vykazovaly DIF v předchozím případě napříč ročníky, mají
vyšší počet diferenciálně fungujících položek i napříč vzorky, a to kromě subtestu
automatizace početních dovedností.
Při pohledu na korelace je však patrné, že rozdíly napříč vzorky jsou významnější (dosahují
nižších korelací) než rozdíly pouze napříč ročníky. Ačkoliv mediány korelací jsou sníženy
zcela nepatrně, pozorujeme výrazně vyšší počet výrazně nižších korelací, a to suspektně
zejména ve škálách spadajících pod matematické pojmy.
Diskuze
V tomto příspěvku přinášíme tři zjištění na základě reanalýzy dat poradenského
a standardizačního souboru testu DISMAS. První zjištění se týká reliability součtových skórů
testu DISMAS, druhé jeho faktorové struktury a třetí obsahové validity testu a současně
možnosti aplikace standardizačních norem na poradenskou populaci.
V první řadě jsme ukázali, že reliabilita součtových škál DISMASu je výrazně vyšší než
odhady prezentované v manuálu testu. Původní odhady byly značně podhodnoceny
v důsledku použití koeficientu Cronbachovo alfa na vícedimenzionální data (viz též Sijtsma,
2008; Revelle a Zinbarg, 2009). Odhad reliability prostřednictvím stratifikovaného
Cronbachovo alfa (Cronbach a kol., 1965) stále představuje spodní mez reliability při
platnosti běžných předpokladů klasické testové teorie, avšak poskytuje (s výjimkou subtestu
Číselné řady) výrazně vyšší hodnoty.
Při použití nových odhadů reliability jsou výsledné intervaly spolehlivosti až dvakrát užší (pro
celkový skór až třikrát) než hodnoty prezentované v manuálu metody. Uživatel testu např.
v pedagogicko-psychologické poradně proto může použít zde předkládané šířky intervalů
spolehlivosti pro celkové skóry.
Je nicméně nutné mít na paměti, že předpoklady koeficientu Cronbachovo alfa jsou stejné
jako pro lineární regresi, přinejmenším tedy normalita rozdělení a alespoň intervalová povaha
dat. Ani jeden z předpokladů nebyl dodržen. Výpočet standardní chyby měření (a tím i
intervalů spolehlivosti) je tedy založen na chybných předpokladech a může poskytovat do
určité míry zkreslené výsledky (a to ve smyslu nadhodnocení i podhodnocení). Do budoucna
by proto mohlo být výhodnější test parametrizovat prostřednictvím teorie odpovědi na
položku.
Druhým zjištěním je zpřesnění faktorové struktury testu: z výsledků série strukturních modelů
vyplývá několik závěrů. Ověřili jsme, že faktorová struktura testu je pro druhý až pátý ročník
do jisté míry shodná (slabá invariance), avšak kromě faktoru Automatizace početních
dovedností, jehož souvislost s celkovým skóre s věkem dětí roste; struktura testu pro děti
z prvního ročníku a těsně před nástupem do základní školy se však odlišuje. Kromě
výzkumných zjištění mohou nicméně tyto závěry problematizovat faktorové analýzy, které
pracují se z-standardizovanými hodnotami podle ročníků (některé jsou prezentované i v tomto
článku), pokud zahrnou i subtest Automatizace početních dovedností, nebo děti z prvního
ročníku a níže.

Vzhledem k velikosti kontingenční tabulky a tedy vysoké výpočetní náročnosti jsme použili simulaci
Monte Carlo v programu R (funkce fisher.test) s 106 replikacemi namísto přesného výpočtu,
podrobnosti viz Patefield (1981).
8

39

2016, roč. 10, č. 4
Výzkumné studie

Poradenský vzorek sám o sobě nevykazoval pětifaktorovou strukturu, kterou bychom na
základě analýzy vzorku standardizačního mohli očekávat. V případě společného odhadu se
standardizační populací model dosahuje horší, ale stále akceptovatelné shody s daty; jakmile
však zafixujeme parametry napříč oběma vzorky (byť pro každý ročník zvlášť), model se
významně zhorší. K tomuto zhoršení přitom přispívají zejména děti z nižších ročníků,
v případě kterých se obě populace liší výrazně více.
Příčinou je zřejmě častější výskyt matematických obtíží, kdy každé dítě má narušené odlišné
funkce a zároveň je různým způsobem kompenzuje, faktorová struktura tedy není stabilní.
K podobným závěrům ostatně dospěli i Walker a Beretvas (2003). Pokud se však liší
faktorová struktura, není možné spolehlivě pracovat se součtovými skóry v poradenské
populaci. To souvisí s obecným doporučením neinterpretovat faktorové skóry v případě, že je
významným způsobem rozkolísaný intraindividuální profil schopností (Hogan, 2013).
Druhý faktorový model pracoval přímo se skóry jednotlivých vývojových škál. Jeho
nevýhodou je, že používal výše kritizovaná z-standardizovaná data podle ročníku, a to navíc
jen od druhého ročníku výše. Jak jsme ukázali, tento postup může ovlivňovat interpretaci
výsledků (zejména v případě subtestu Automatizace početních dovedností), přesto však byla
shoda modelu s daty velmi dobrá. Výhodou modelu je to, že pracuje se skóry celých subtestů
z velké části očištěnými o chybový rozptyl. Podle tohoto modelu jsou jednotlivé subtesty
DISMASu prakticky neodlišitelné od celkového skóru (samozřejmě s výjimkou Automatizace
početních dovedností), zejména pak Matematické pojmy. Standardizovaný náboj tohoto
faktoru na celkových matematických schopnostech je dokonce 0,96 (interpretace je obdobná
jako u korelace), zároveň reziduální rozptyl není statisticky významně odlišný od nuly.
Vývojová škála Číselné operace – automatizace je pak sycena spíše faktorem Automatizace
početních dovedností než Operačními představami, kam se podle manuálu započítává.
V budoucích verzích testu je možné zvážit přesun škály mezi těmito subtesty. Jako relativně
zbytečné se pak jeví položky Odpočítávání, které nejenže netvoří žádnou vývojovou škálu, ale
navíc přispívají i velmi málo do subtestu Číselných řad a jejichž reliabilita je vcelku
zanedbatelná. Bezpochyby však mohou být vhodné při kvalitativní analýze práce u mladších
dětí, jejíž posouzení nebylo obsahem tohoto článku.
Faktorový náboj matematických pojmů na celkových matematických skórech je pro všechny
ročníky obdobný a v hierarchickém modelu nejsou oba faktory odlišitelné. Zároveň je
reliabilita tohoto subtestu (kromě první třídy) velmi dobrá. Na základě těchto zjištění lze pro
rychlý skríning celkové míry matematických schopností doporučit využití pouze subtestu
Matematické pojmy a interpretovat percentil. V případě potřeby přesnějšího odhadu, nebo při
podezření na „rozkolísaný“ profil schopností a částečně narušené některé specifické funkce,
však doporučujeme administrovat i všechny ostatní subtesty.
Třetím zjištěním je do jisté míry narušená invariance jednotlivých vývojových škál mezi
poradenskou a standardizační populací, stejně jako pro jednotlivé ročníky ve standardizačním
vzorku. Tyto závěry však mohou být zkresleny nižším počtem položek v některých škálách.
Vývojové škály subtestu Číselné řady fungují shodně pro všechny ročníky i napříč oběma
výzkumnými vzorky, podíl zjištěných rozdílů DIF odpovídal zvolené hladině pravděpodobnosti (či byl dokonce menší). Větší množství statisticky významných rozdílů DIF,
avšak s nízkým dopadem na měřený konstrukt napříč ročníky i vzorky, vykazuje ještě subtest
Představy čísel.
Škály subtestu Matematické pojmy vykazují velký počet rozdílů DIF s výraznějším vlivem na
měřený konstrukt, může však jít o zkreslení způsobené menším počtem položek v subtestech
prostorové pojmy a Piagetovy zkoušky. Srovnávací pojmy vykazují vyšší DIF v nižších
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ročnících, zhruba od druhé třídy jsou pak rozdíly menší (a to jak napříč ročníky, tak
i výzkumnými vzorky). Škály operačních pojmů (Matematizace a Řešení) pak obsahují
značné množství rozdílů DIF s velkým efektem napříč ročníky i populacemi (efekty jsou
podle očekávání vyšší, avšak zřídka signifikantní zejména u předškolních dětí, pro něž byl
subtest extrémně obtížný).
V rámci subtestu Operační představy je velké množství významných odlišností napříč vzorky
i ročníky, velikosti efektů (vyjádřených s pomocí korelací) jsou však až na několik výjimek
spíše slabší. Subtest Automatizace početních dovedností pak obsahuje největší počet
statisticky významných rozdílů DIF, a to zpravidla s vysokými efekty. Liší se zejména oba
vzorky navzájem, rozdíly mezi jednotlivými ročníky jsou nižší. Příčinou nicméně může být
kombinace malého počtu položek (která může rozdíly DIF nadhodnocovat) s malou stabilitou
schopnosti numerických výpočtů v čase obecně (jak ukázali Cígler a kol., in press). Ze všech
těchto důkazů je evidentní, že obsahová validita subtestu automatizace se výrazně liší podle
ročníku – to však bylo možné očekávat.
Chceme též upozornit, že subtesty s větším počtem diferenciálně fungujících položek
vykazují zpravidla i nižší reliabilitu ve smyslu vnitřní konzistence.
I přes velký počet diferenciálně fungujících položek se zdá být jejich vliv na měřený
konstrukt ve většině škál spíše slabší. Přesto je vhodné interpretovat intraindividuální rozdíly
při případném opakovaném testování obezřetně, a to zejména v případě, kdy srovnáváme
výkon dítěte těsně před nástupem do školy s výkonem v některé z vyšších tříd (v případě škál
Automatizace početních dovedností pak srovnání výkonu ve druhém, resp. třetím ročníku,
s výkonem v některé z vyšších tříd). Za zcela nezbytné považujeme přinejmenším využitím
metody „nepřekrývajících se intervalů“ spolehlivosti. Vhodnějším postupem však může být
využití tzv. sdílené chyby měření
:

kde
a
jsou standardní chyby měření subtestů A a B (nebo standardní chyba téhož
subtestu při opakovaném měření v různých ročnících) a
je „korekce oproti nedostatečné
invarianci“. Hranici jejího spodního odhadu poskytují korelace v dolních částech Tabulka 4 a
Tabulka 5). Vidíme, že v případě plně invariantního testu by korekce neměla vliv na výsledný
výpočet; se vzrůstající invariancí však chyba měření roste a je nutné větší pozorovaný rozdíl
skórů pro konstatování statisticky významného rozdílu.
Obdobně může být ztížena interpretace testu u „poradenské populace“, tedy u dětí, u nichž
můžeme předpokládat vyšší pravděpodobnost poruch učení. To je nicméně v souladu
s manuálem – největší rozdíly jsou totiž u lehčích subtestů s efektem stropu, kde maximální
skór „... není možné interpretovat jako nadprůměrný výkon, ale jako ukončení vývoje v dané
oblasti.“ (Traspe a Skalková, 2013, s. 90). Je proto pochopitelné, že u dětí s „nedokončeným
vývojem“ měří test kvalitativně odlišný konstrukt, což se projevuje právě vyšším počtem
diferenciálně fungujících položek (např. subtesty Piagetovy zkoušky, prostorové pojmy
a další). Snížený skór na těchto škálách tak nemusí znamenat jen „nižší míru kvantitativního
rysu“, ale také „kvalitativní či strukturní odlišnosti“ v dosažených matematických funkcích.
Tento závěr rovněž odpovídá teoretickým zjištěním, u dětí s matematickými obtížemi se
například pochopení základních operačních vztahů vyvíjí nejen se zpožděním, ale zřejmě
i kvalitativně odlišně (Russell a Ginsburg, 1984; Geary, Hoard a Hamson, 1999).
Je zjevné, že nižší skóre ve škálách s nízkou invariancí nelze interpretovat jen na základě
percentilových norem, ale i jako kvalitativní změnu v těchto specifických funkcí. S tím
souvisí i možnost interpretace součtových skórů. V případě nevyváženého intraindividuálního
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profilu v jednotlivých vývojových škálách ve shodě s literaturou (např. Hogan, 2013) na
základě výsledků strukturních modelů (a vlastně i analýzy DIF) důrazně nedoporučujeme
interpretovat celkové skóry (zejména celkový skór DISMASu), což by mohlo vést
k zavádějícím závěrům9. Doporučujeme naopak důkladný rozbor struktury konkrétních
schopností, reprezentovaných jednotlivými vývojovými škálami. V těchto případech však
doporučujeme opět použít v manuálu reportované intervaly spolehlivosti, které by se pro
konstatování nevyváženého profilu neměly mezi škálami překrývat (po převedení např. na
percentil).
Limity výzkumu
Při interpretaci veškerých výzkumných výsledků této studie je nutné mít na paměti do jisté
míry narušené předpoklady klasické testové teorie, založené na parametrických statistikách.
Přinejmenším hrubé skóry jsou pro kombinaci velké části škál a ročníků do různé míry
zešikmené. Předpoklad normálního rozdělení je nicméně společný pro postup odhadu
reliability v této studii i v původním manuálu. Při některé z příštích revizí testu by bylo
vhodné zvážit metodologii IRT, která s předpokladem normálního rozdělení pracuje odlišným
způsobem.
Při analýze reliability jsme netestovali jednodimenzionalitu samotných vývojových škál, což
může v důsledku snížit i odhad zde prezentovaných reliabilit kompozitních skóre. Protože
však jednotlivé škály obsahují vysoce homogenní položky, neměl by být vliv dalších faktorů
výrazný.
Při konstrukci hierarchického strukturního modelu jsme použili z-standardizovaná data podle
ročníku. Jak jsme však ukázali na příkladu prvního modelu, tento postup nemusí být vhodný,
z důvodu malého výzkumného vzorku však nebylo možné použít stejný postup jako u modelu
jednoduššího. Tento postup zároveň nezachytil hierarchickou faktorovou strukturu testu před
druhým ročníkem základní školy.
Analýza DIF, zejména pak korelace odhadů obtížností položek v různých skupinách, mohla
být ovlivněna menším počtem položek v jednotlivých škálách, a ostatně i menším počtem
respondentů v jednotlivých skupinách (např. Scott a kol., 2010; Zumbo, 1999). Zároveň jsme
z hlediska Raschova modelu pracovali pouze s uniformním DIF a nezohledňovali jsme ani
rozdílnou interní strukturu položek s parciálními odpověďmi (skórovanými více body).
Dalším zdrojem zkreslení je různá chyba odhadu obtížností položek, což mohlo zkreslit
(zejm. podhodnotit) jejich korelaci napříč vzorky z důvodu heteroskedascity reziduí. Hodnoty
korelace v analýze DIF dále mohly být podhodnoceny v důsledku nižší variability obtížností
položek v rámci jednotlivých škál; vzhledem k dosaženým hodnotám korelace
a pozorovaným obtížnostem položek (na jejichž reportování již zde není prostor) se to však
nejeví jako pravděpodobné.
Hlavním problémem analýzy DIF je nicméně nedodržení předpokladu nezávislosti
srovnávaných odhadů obtížnosti v rámci jednoho ročníku a celkového odhadu v celém vzorku
prostřednictvím t-testu i korelace. Tento jev vede k nižší síle analýzy DIF (a rovněž
k nadhodnocení korelací lokálních a celkových obtížností položek), což je patrné z velkého
rozdílu v počtu signifikantních testů dobré shody (36 %) a t-testů (14 %)10. Statisticky
vhodnějším postupem by mohlo být např. srovnání každé třídy s každou, což však ověřuje
Nevyváženost intraindividuálního profilu by bylo možné ověřit prostřednictvím výsledků
strukturního modelu a testu dobré shody; tento výpočet by však byl „v ruce“ příliš náročný a podle
našeho názoru postačuje úvaha na základě vlastní zkušenosti a dosažených výsledků.
10
Na tomto místě chceme poděkovat anonymnímu recenzentovi, který nás v průběhu recenzního
řízení na tento fakt upozornil. S problematičnosti postupu souhlasil i autor použitého programu
(Linacre, 2017).
9
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poněkud odlišnou hypotézu. Jinou možností bylo srovnat lokální obtížnost položky v daném
ročníku s obtížností v celém vzorku bez tohoto ročníku. Tuto možnost bohužel použitý
software přímo neumožňuje a ruční nastavení by bylo enormně zdlouhavé. Vzhledem k počtu
ročníků (který snižuje zkreslení v důsledku nedodržení předpokladu) a tomu, že použití
silnějšího testu by nevedlo k rozdílným závěrům této studie, zůstali jsme u tohoto
nejjednoduššího postupu.
Závěr
Informace z tohoto článku lze využít přímo při praktickém používání testu DISMAS při
vyšetření matematických schopností. Za tímto účelem byly odhadnuty reliability subtestů
způsobem, který zohlednil jejich multidimenzionální povahu, a na jehož základě byly
vypočítány standardní chyby měření a intervaly spolehlivosti. Ty jsou až dvakrát (v případě
celého skóre až třikrát) užší než v původním odhadu dostupném v manuálu testu. Prakticky
lze přičíst a odečíst hodnoty CI95% z Tabulka 1 k dosaženým hrubým skórům a dohledat
příslušný percentil; případně získat šířku jiného intervalu spolehlivosti vynásobením hodnoty
SEr v téže tabulce příslušným kvantilem normálního rozložení (pro 90% interval spolehlivosti
např. krát 1,64, pro 80% pak 1,28).
Přínosem může být též zjištění, že v případě předpokládaného vyváženého intraindividuálního
profilu lze ke skríningu celkové úrovně matematických schopností použít pouze subtest
Matematické pojmy, který měří stejný latentní rys jako celý test dohromady, jen s menší
přesností.
Další zjištění se týkají obsahové a konstruktové validity testu, avšak mají též přímý důsledek
pro praxi. Na základě analýzy DIF a strukturních modelů můžeme konstatovat, že vývoj
matematických schopností měřených testem neprobíhá čistě „kvantitativním“ nárůstem
vybraných schopností, ale dochází do jisté míry i ke kvalitativním změnám v obsahu
měřených konstruktů. Mezi obdobím těsně před nástupem do školy a pátým ročníkem dochází
ke změnám jak v celkové struktuře matematických schopností, tak i v obsahové validitě
jednotlivých vývojových škál. Od druhé do páté třídy se však struktura schopností již nemění
(kromě automatizace početních dovedností, jejíž vztah s celkovými matematickými
schopnostmi s věkem vzrůstá). Ačkoliv reálný efekt je spíše slabší, může tento jev
zkomplikovat srovnání dosažených výsledků například při opakovaném měření.
Významnější rozdíl v obsahové validitě testu je mezi běžnou populací a vzorkem dětí
vyšetřených v pedagogicko-psychologické poradně. Test v poradenské populaci zejména
nemá jednoznačnou faktorovou strukturu, mírně se liší též obsahová validita jednotlivých
škál. Z tohoto důvodu nižší percentil (zejména u lehčích škál s efektem stropu) nelze
interpretovat jako „kvantitativně nižší míru schopností“, ale ve shodě s manuálem testu jako
„kvalitativní narušení specifických matematických funkcí“. Zároveň pak není možné
adekvátním způsobem interpretovat skóry subtestů a zejména celkové skóre testu v případě
výrazně nižších či nevyvážených matematických schopností.
Závěrem můžeme konstatovat, že narušení obsahové validity je spíše menší, a je navíc
v souladu s teoretickými poznatky o vývoji matematických schopností a informacemi
z manuálu testu. Naopak tato studie ukázala, že DISMAS je výrazně reliabilnějším nástrojem,
než bylo možné soudit na základě testového manuálu.

Poznámka: Část dat použitá k analýze v této studii byla vytvořena v rámci projektu DIS –
„Diagnostika dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“.
43

2016, roč. 10, č. 4
Výzkumné studie

Literatura
Cígler, H., Jabůrek, M., Straka, O., & Portešová, Š. (n.d.). Test pro identifikaci nadaných dětí
v matematice pro 3.–5. třídu. Brno: Masarykova univerzita.
Cígler, H., Jabůrek, M., & Širůček, J. (2014). Reanalyzing the DISMAS Test Data: Comparing IRT
and CTT Based Estimates of the Error of Measurement. In The 9th Conference of The International
Test Commission : Global and Local Challenges for Best Practices in Assessment, 2014. (pp. 211–
212). San Sebastián: International Test Commission. Retrieved from
http://www.itc2014ss.com/uploads/Libro grab CD Ong.pdf
Cronbach, L. J., Schonemann, P., & McKie, D. (1965). Alpha coefficients for stratified-parallel tests.
Educational and Psychological Measurement, 25(2), 291–312.
http://doi.org/10.1177/001316446502500201
Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16(3),
297–334. http://doi.org/10.1007/BF02310555
Epskamp, S. (2014). semPlot: Path diagrams and visual analysis of various SEM packages’ output. R
package version 1.0.1. Retrieved from http://cran.r-project.org/package=semPlot
Furr, R. M., & Bacharach, V. R. (2014). Psychometrics : An Introduction. Los Angeles, CA: Sage.
Gadermann, A. M., Guhn, M., & Zumbo, B. D. (2012). Estimating ordinal reliability for Likert-type
and ordinal item response data: A conceptual, empirical, and practical guide. Practical Assessment,
Research & Evaluation, 17(3). Retrieved from http://eric.ed.gov/?id=EJ977577
Geary, D. C., Hoard, M. K., & Hamson, C. O. (1999). Numerical and arithmetical cognition: Patterns
of functions and deficits in children at risk for a mathematical disability. Journal of Experimental
Child Psychology, 74(3), 213–239. http://doi.org/10.1006/jecp.1999.2515
Hogan, T. P. (2013). Psychological Testing: A Practical Introduction. New York: Wiley.
Hönigová, S. (2014). Diagnostika struktury matematických schopností (DISMAS): Recenze metody.
Testfórum, 3(4), 58–64. http://doi.org/10.5817/TF2014-4-29
IBM Corp. (2013). IBM SPSS Statistics for Windows, Version 22.0. Armonk, NY: IBM Corp.
Jensen, A. R., & Weng, L.-J. (1994). What is a good g? Intelligence, 18(3), 231–258.
http://doi.org/10.1016/0160-2896(94)90029-9
Linacre, J. M. (2015). Winsteps® Rasch measurement computer program. Beaverton: Winsteps.com.
Linacre, J. M. (2016). Winsteps® Rasch measurement computer program User's Guide. Beaverton,
Oregon: Winsteps.com.
Linacre, J. M. (2017, 5. ledna). Local dependencies in DIF analyses. Zpráva v internetové diskuzi.
Dostupné na http://raschforum.boards.net/thread/633/local-dependencies-dif-analyses.
Lord, F. M., & Novick, M. R. (1968). Statistical theories of mental test scores. Reading, MA:
Addison-Wesley.
Marko, M. (2016). Využitie a zneužitie Cronbachovej alfy pri hodnotení psychodiagnostických
nástrojov. Testfórum, 5(7). http://doi.org/10.5817/TF2016-7-90
Masters, G. N. (1982). A rasch model for partial credit scoring. Psychometrika, 47(2), 149–174.
http://doi.org/10.1007/BF02296272
R Core Team. (2015). R: A language and environment for statistical computing. Vienna: R Foundation
for Statistical Computing. Retrieved from https://www.r-project.org
Raykov, T., & Marcoulides, G. A. (2011). Introduction to psychometric theory. New York: Routledge.
Revelle, W., & Zinbarg, R. E. (2009). Coefficients Alpha, Beta, Omega, and the glb: Comments on
Sijtsma. Psychometrika, 74(1), 145–154. http://doi.org/10.1007/s11336-008-9102-z
Rosseel, Y. (2012). lavaan: An R Package for Structural Equation Modeling. Journal of Statistical
Software, 48(2), 1–36. Retrieved from http://www.jstatsoft.org/v48/i02/
44

2016, roč. 10, č. 4
Výzkumné studie
Russell, R. L., & Ginsburg, H. P. (1984). Cognitive analysis of children’s mathematics difficulties.
Cognition and Instruction, 1(2), 217–244. http://doi.org/10.1207/s1532690xci0102_3
Satorra, B., & Bentler, P. M. (1994). Corrections to test statistics and standard errors in covariance
structure analysis. In A. von Eye & C. C. Clogg (Eds.), Latent variables analysis: Applications for
developmental research (pp. 399–419). Thousand Oaks, CA: Sage.
Scott, N. W., Fayers, P. M., Aaronson, N. K., Bottomley, A., Graeff, A. de, Groenvold, M., …
Sprangers, M. A. (2010, August 4). Differential item functioning (DIF) analyses of health-related
quality of life instruments using logistic regression. Health and Quality of Life Outcomes. BioMed
Central. http://doi.org/10.1186/1477-7525-8-81
semTools Contributors. (2015). Useful tools for structural equation modeling. R package version 0.49. Retrieved from http://cran.r-project.org/package=semTools
Sijtsma, K. (2009). On the Use, the Misuse, and the Very Limited Usefulness of Cronbach’s Alpha.
Psychometrika, 74(1), 107–120. http://doi.org/10.1007/s11336-008-9101-0
Traspe, P., & Skalková, I. (2013). DISMAS: Diagnostika struktury matematických schopností. Praha:
Národní ústav pro vzdělávání.
Walker, C. M., & Beretvas, S. N. (2003). Comparing multidimensional and unidimensional
proficiency classifications: multidimensional IRT as a diagnostic aid. Journal of Educational
Measurement, 40(3), 255–275. http://doi.org/10.1111/j.1745-3984.2003.tb01107.x
Wang, M. W., & Stanley, J. C. (1970). Differential Weighting: A review of methods and empirical
studies. Review of Educational Researchch, 40(5), 663–705.
Wechsler, D. (2002). WISC-III - Wechslerova inteligenční škála pro děti. Přeložili D. Krejčířová, P.
Boschek, P., J. Dan. Praha: Testcentrum.
Woodhouse, B., & Jackson, P. H. (1977). Lower bounds for the reliability of the total score on a test
composed of non-homogeneous items: II: A search procedure to locate the greatest lower bound.
Psychometrika, 42(4), 579–591. http://doi.org/10.1007/BF02295980
Zumbo, B. D. (1999). A Handbook on the Theory and Methods of Differential Item Functioning
(DIF): Logistic Regression Modeling as a Unitary Framework for Binary and Likert-type (Ordinal)
Item Scores. Otawa: Directorate of Human Resources Research and Evaluation, Department of
National Defense.
Zumbo, B., Gadermann, A., & Zeisser, C. (2007). Ordinal versions of coefficients alpha and theta for
Likert rating scales. Journal of Modern Applied Statistical Methods. Retrieved from
http://digitalcommons.wayne.edu/jmasm/vol6/iss1/4
Patefield, W. (1981). An efficient method of generating random r × c tables with given row and
column totals. Journal of the Royal Statistical Society. Series C (Applied Statistics), 30(1), 91–97.

O autorech:
Mgr. Hynek Cígler, Ph.D. přednáší na katedře psychologie a je výzkumným pracovníkem
v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Kontaktní údaje:
Adresa: FSS MU, Joštova 218/10, 602 00 Brno
E-mail: hynek.cigler@mail.muni.cz

45

2016, roč. 10, č. 4
Výzkumné studie

Mgr. Jan Širůček, Ph.D. přednáší na katedře psychologie a je výzkumným pracovníkem
v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
E-mail: sirucek@fss.muni.cz
Mgr. Pavel Traspe pracuje v Pedagogicko-psychologické poradně Královéhradeckého kraje,
pracoviště Trutnov;
E-mail: P.Traspe@seznam.cz
Mgr. Ivana Skalková pracuje v Pedagogicko-psychologické poradně Královéhradeckého
kraje, pracoviště Trutnov;
E-mail: iva.skalkova@centrum.cz

_____________________________
Cígler, H., Širůček, J., Traspe, P., & Skalková, I. (2016). Reanalýza testu DISMAS: reliabilita a
obsahová validita. E-psychologie, 10(4), 24-46. Dostupné z http://e-psycholog.eu/pdf/cigler_etal.pdf

46

