


Soub žná validita test  SAT a OSP 

Abstrakt 
Pro testování obecných studijních dovedností existuje mnoho test . N které jsou všeobecn 
známé a široce využívané pi p ijímacím ízení na vysoké školy, napíklad SAT nebo GRE (viz 
www.collegeboard.org). Jejich použití mimo anglicky mluvící zem je ovšem zejména 
z jazykových dvod  omezené. Spolenost Scio, která se zamuje na testování, vyvíjí svj test 
obecných studijních pedpoklad (OSP) už od roku 1996. Tento test dlouhodob využívá 
mnoho eských a slovenských vysokých škol pro úely p ijímání ke studiu. 
Analyzovali jsme soubžnou validitu test SAT a OSP. Z analýzy vyplývá, že mezi výsledky 
obou test je vysoká korelace, a to jak v celkovém skóre, tak ve dvou dvojicích ástí (SAT 
Critical Reading versus verbální oddíl OSP a SAT Math versus kvantitativní oddíl OSP). 

Test obecných studijních pedpoklad  (OSP)1 

Verbální oddíl 
Tento oddíl zjišuje schopnost porozumt dlouhým textm a správn je interpretovat, 
schopnost rozlišovat významy slov a urovat vztahy mezi pojmy. 

Analytický oddíl  
V tomto oddílu se testuje schopnost logicky správné úvahy a vyvozování závr  
z p edložených dat. 

Kvantitativní oddíl  
Tento oddíl zjišuje základní poetní dovednosti, schopnost pracovat s ísly a s výrazy, íst a 
interpretovat údaje v grafech a tabulkách a ešit jednoduché poetní úlohy. 

Ukázka testu OSP: http://www.scio.cz/in/2vs/nsz/test-osp-z-stahnout.asp  
 
  OSP 

as na test  90 minut 
Po et úloh  85 

ásti a po ty úloh verbální (35) 
 analytická (25) 
 kvantitativní (25) 
Penalizace za nesprávnou odpov  ano 
Hrubá úsp šnost 50–60% 
Pr m rná diskriminace (horní–dolní tvrtina)  31–38% 
Reliabilita   
 Cronbachovo alfa 0,89–0,92 
 KR-20 0,89–0,93 

Data a metodika 
Od prosince 2009 do ervna 2012 jsme se dotazovali úastník  testu OSP v Národních 
srovnávacích zkouškách (NSZ), zda se v nedávné dob ú astnili testu SAT. Ti, kteí odpov d li 
kladn  a dali k dispozici svj výsledek, tvoili jednu ást vzorku. Druhou ást tvoili ú astníci 
SAT, kte í se dosud testu OSP nezúastnili – t m jsme nabídli absolvování testu OSP zdarma. 

                                                 
1 Od roku 2014 bude struktura testu OSP odlišná. Celkový obsah test z stane pibližn  stejný, zmní se však 
po et a obsah jednotlivých oddíl testu. Zmny povedou k posílení reliability testu a k silnjším diskriminaním 
schopnostem testu. Na soubžnou validitu s testem SAT by tato zmna nemla mít žádný vliv. 



Touto cestou jsme získali vzorek 108 osob s certifikovanými výsledky v SAT i v OSP. Nkte í 
se úastnili SAT opakovan, byl to však jen zanedbatelný poet a jejich výsledky nemly 
významný vliv na závry analýzy. 104 ze 108 osob absolvovalo SAT v roce 2008 nebo pozd ji, 
t i v roce 2007 a jeden v roce 2005. Pitom v tšina osob ve vzorku prošla obma testy 
v rozmezí kratším než jeden rok. 
SAT neudává u úastník  celkové skóre, ale pouze skóre za každou ze tí ástí, kterými jsou 
kritické tení (Critical Reading), matematika (Math) a psaní (Writing). Test OSP má také ti 
ásti (viz jeho specifikaci výše), avšak jeho výsledky se udávají v percentilech jak za jednotlivé 
ásti, tak za celý test. Pro výpoet soubžné validity za celý test jsme definovali celkový 

výsledek v testu SAT jako prm r skóre za všechny ti ásti. 
Specifikem testu OSP je možnost zúastnit se ho vícekrát bhem školního roku (mezi 
prosincem a ervnem) a v rámci pijímacího ízení na VŠ využít nejlepší dosažený výsledek. 
Tuto výhodu využívá každoron  mnoho úastník , mimo jiné i osoby z našeho vzorku. Na 
druhou stranu naprostá vtšina osob z našeho vzorku se zúastnila testu SAT pouze jednou. 
Aby tedy výsledky v testech SAT i OSP byly srovnatelné, v analýze soubžné validity jsme u 
testu OSP brali v úvahu výsledek dosažený pi první ú asti namísto nejlepšího ze všech 
výsledk . 
Je známo, že korelaci mezi dvma íselnými znaky lze poítat r znými metodami. Klasický 
Pearsonv korela ní koeficient vychází z pedpokladu, že oba znaky mají spojité rozdlení 
odpovídající normálnímu rozdlení. U výsledk testu OSP, vyjádených percentilem (tj. vlastn 
po adím), však tento pedpoklad není splnn a je teba najít jinou metodu pro výpoet korelace. 
Tou m že být Spearmanv korela ní koeficient pracující s poadím. Pro zkoumání soubžné 
validity není pechod k poadí problémem, nebo charakteristikou vysoké soubžné validity je 
mimo jiné i to, že oba testy pi azují ú astník m stejné nebo podobné poadí. 
Korelace mezi dvma íselnými znaky sice mže teoreticky dosáhnout hodnoty 1, avšak u 
výsledk  reálných test toto možné není. I v ideálním pípad , kdy by SAT a OSP byly tzv. 
kongenerické testy (ve smyslu klasické testové teorie), totiž m že být Pearsonv koeficient 
korelace roven nanejvýš odmocnin ze souinu reliabilit test . Abychom posoudili, jak daleko 
jsme od horní hranice, spoítali jsme vedle výše zmínného Spearmanova koeficientu i 
Pearsonv koeficient, percentily z testu OSP jsme však pevedli na škálu normálního rozdlení 
(pomocí tzv. normální kvantilové funkce). 

Korela ní analýza 
Tabulka 1 uvádí hodnoty Spearmanových korelaních koeficient mezi celkovými výsledky a 
výsledky v ástech. Tabulka 2 obsahuje podobné hodnoty pro Pearsonovy korela ní 
koeficienty, kdy výsledky testu OSP byly transformovány na škálu normálního rozdlení. 
 
Tabulka 1. Spearmanovy korelační koeficienty mezi skóre SAT a percentily OSP 

  SAT skóre  

 Critical 
Reading Math Writing Pr m r 

verbální 0,697  0,572 0,552 0,687 

analytický  0,584 0,600 0,463 0,630 

kvantitativní  0,410 0,707 0,362 0,533 
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celkem  0,681 0,729 0,536 0,739 
 



Korelace celkových výsledk je velmi vysoká a svd í o silném vztahu mezi výsledky test 
SAT a OSP. U ástí test m žeme pozorovat silné vztahy mezi verbálním oddílem OSP a SAT 
Critical Reading a dále mezi kvantitativním oddílem OSP a SAT Math. Pouze SAT Writing 
nemá pirozeného partnera v testu OSP, naproti tomu analytický oddíl OSP má uritou 
souvislost jak s ástí SAT Critical Reading, tak k ásti SAT Math. 
 
Tabulka 2. Pearsonovy korelační koeficienty mezi skóre SAT a transformovanými 
(normalizovanými) percentily OSP 

  SAT skóre  

 Critical 
Reading Math Writing Mean 

verbální 0,711  0,583 0,603 0,713 

analytický  0,593 0,634 0,498 0,643 

kvantitativní  0,451 0,729 0,388 0,576 
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celkem  0,702 0,755 0,585 0,761 
 

ísla v Tabulce 2 jsou podobná ísl m v Tabulce 1, dokonce jsou nepatrn vyšší. 95% 
intervaly spolehlivosti pro tun  zvýraznné hodnoty, za pedpokladu normality skóre SAT i 
OSP, se nacházejí pibližn  v rozmezí 0,62 a 0,84. Náš vzorek je tedy dostatený k prokázání 
síly vztahu mezi obma testy. 
Jak jsme již uvedli v kapitole Data a metodika, dokonce i v optimálním pípad  dokonalé 
soub žné validity bychom dostali korelace nižší než 1. Horní limit pro korelace je odmocnina 
ze souinu reliabilit. Tabulka 3 ukazuje prm rné hodnoty reliabilit pro ásti i pro celkové 
skóre u test SAT a OSP a v dolním ádku z nich odvozený horní limit pro hodnoty korelací. 
 
Tabulka 3. Reliability v částech a v celém testu pro SAT a OSP 

 části celkem 
SAT 0,91 0,94 
OSP 0,83 0,91 
limit korelace 0,87 0,92  

 
Jak vidíme, dosažená korelace 0,761 je velmi dobrá, když vezmeme v úvahu, že nejvyšší 
možná hodnota je 0,92. To samé lze íct o korelacích mezi jednotlivými ástmi, dosažené 
hodnoty 0,711 a 0,729 jsou velmi dobré, máme-li horní limit 0,87. 

Diskuse 
Skute né korealce mezi výsledky test SAT a OSP mohou být ješt vyšší než ty, které jsme 
spo etli. Existují pinejmenším ti faktory, které vnášejí do vztahu mezi výsledky test u 
každého úastníka šum, a tím korelace snižují: 

1. SAT je v angli tin , kdežto jazykem pro test OSP je mateský jazyk naprosté vtšiny jeho 
ú astník  – eština nebo slovenština. Výsledky testu SAT tedy na rozdíl od testu OSP 
odrážejí i jazykové dovednosti úastník . 

2. Testy SAT a OSP nebyly absolvovány ve stejný okamžik, rozmezí mezi úastmi mohlo být i 
n kolik m síc , u n kterých osob ve vzorku dokonce i nkolik let. Každý z test tak m í 
dovednosti úastníka v ponkud jiné situaci. 

3. V našem vzorku nedosáhl v testu OSP nikdo výrazn podpr m rného výsledku (takový 
ú astník by pravdpodobn nem l d vod se úastnit ani testu SAT). Pokud by lidé se 



špatnými výsledku v testu OSP absolvovali i test SAT, pravdpodobn by v n m dosáhli 
také špatného výsledku, ímž by se korelace mezi výsledky obou test zvýšila. 

Reference a odkazy 
1. Specifikace testu SAT: 

http://professionals.collegeboard.com/testing/sat-reasoning/about/sections 

2. Popis testu OSP v NSZ a ukázkové testy: 
http://www.scio.cz/nsz/cs/osp.asp 

3. Urbánek, T; Denglerová, D; Širek, J. Psychometrika: Mení v psychologii. Praha, Portál, 
2011. ISBN 978-80-7367-836-4. 

4. Teorie a metodika tvorby test: 
http://www.scio.cz/vyzkum/tvorba_testu/index.asp 

5. Hendl, J. Pehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat, 2. vydání, 
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6. Reliability And Validity na Wikiversity: 
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Záv r 
Korela ní analýza dokazuje, že celkové výsledky test SAT a OSP jsou vysoce korelovány, a 
už k výpo tu použijeme Spearmanv, nebo klasický Pearsonv korela ní koeficient. Navíc je 
pravd podobné, že skutená korelace je podhodnocená. Soubžná validita testu OSP vzhledem 
ke známému a široce respektovanému testu SAT je tedy prokazateln  vysoká. 
Verbální oddíl testu OSP má vysokou soubžnou validitu vzhledem k ásti SAT Critical 
Reading, to samé platí pro kvantitativní ást testu OSP vzhledem k ásti SAT Math. Jedinou 
ástí testu SAT, která nemá pirozený protjšek v testu OSP, je SAT Writing; naopak 

analytický oddíl OSP má uritý vztah jak k ásti SAT Critical Reading, tak k ásti SAT Math, 
tento vztah však není píliš silný. 
 
 
Kontakt v pípad  zájmu o další informace: 
Jan Huín 
jhucin@scio.cz 
www.scio.cz, s.r.o. | vda, výzkum, vývoj, vnjší vztahy 
 


