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1 konTrolA normovAnÝch hodnoT

Orientační hodnoty indikátorů nástroje Předcházení problémům v chování žáků (dále jen Před-
cházení problémům) byly stanoveny na základě pilotáže mezi vybranými školami v rámci projektu 
Cesta ke kvalitě v roce 2011. V té době jsme měli k dispozici data od 669 žáků 5. – 9. ročníků 
základních škol. Nyní využijeme rozšíření tohoto souboru a podíváme se, jak se vyvíjejí průměr-
né hodnoty v situaci, kdy přibyly další základní školy a celkový počet vyplnění již dosahuje 2422 
případů. z věcného hlediska nám jde o odpověď na otázku, zda orientační normy stanovené 
v pilotáži 2011 nebudou zpochybněny systematicky odlišnými výsledky v dalších školách. 
cílem je tedy ověřit spolehlivost (reliabilitu) nástroje.

Skóre budeme porovnávat na několika úrovních: jednak se podíváme na odchylky v rozložení od-
povědí na jednotlivé otázky a také porovnáme jejich rozptyl, dále srovnáme průměrné hodnoty 
sedmi souhrnných indexů, které představují hodnocení jednotlivých dimenzí školního života, a na-
konec porovnáme rozložení celkového součtového indexu ze všech položek a odchylky v průměr-
ném hodnocení podle ročníků, v nichž dotazovaní žáci studovali.

Graf 1: Porovnání průměrů odpovědí vč. intervalů spolehlivosti (95 %) a směrodatné odchylky

V grafu 1 jsou zachyceny průměry vypočtené z čtyřbodových škál u všech otázek nástroje1. Na-
prostá většina odchylek mezi průměry naměřenými v roce 2011 a 2012 se pohybuje v intervalu 
okolo 0,05, což znamená přibližně 1,25 % rozsahu celé škály. 

1.  Odpovědi: rozhodně souhlasím, spíše souhlasím, spíše nesouhlasím, rozhodně nesouhlasím. I když 4bodová škála není kardinální 
a průměr z ní nemá z věcného hlediska valné opodstatnění, pro srovnání distribuce odpovědí je možné jej použít bez výhrad. Doplňkem 
jsou míry rozptýlenosti, které ukazují, zda se také systematicky nemění předpokládaná heterogenita/homogenita odpovědí v populaci 
žáků ZŠ.
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Všechny položky však vykazují nenáhodný směr odchylky k negativnějšímu hodnocení školy. 
I když jejich velikost u jednotlivých otázek je zanedbatelná, v součtu u souhrnných škál již dostá-
váme o něco větší rozdíl2. 

I v grafu 2, kde již zobrazujeme souhrnné průměry sedmi dimenzí hodnocení školy, však maxi-
mální odchylka dosahuje hodnoty 0,09, což znamená 2,25 % škály. Při dané velikosti vzorku je již 
odchylka u dimenze celková spokojenost a vztah učitel-žák za hranicí náhodné chyby a poukazuje 
na odlišné složení vzorku (oproti datům z roku 2011 jsou zde rozdíly v zastoupení jednotlivých 
ročníků – k tomu se ještě vrátíme). 
U těchto dvou dimenzí dochází tedy k posunu, který je za hranicí statistické významnosti, jeho 
věcná důležitost však není veliká – rozdíl činí asi padesátinu rozsahu škály. Orientační hodnoty 
stanovené z dat sebraných roku 2011 můžeme tedy považovat za použitelné bez nutnosti úprav 
(pro pedagoga již není podstatné, jestli má předpokládaný populační průměr hodnotu 1,92 nebo 
1,96, ale že se pohybuje v intervalu spolehlivosti okolo 1,9 – 2).

Graf 2: Porovnání průměrů jednotlivých dimenzí vč. intervalu spolehlivosti (95 %)

Jako souhrnný indikátor hodnocení školního života slouží součtový index konstruovaný ze všech 
35 otázek v dotazníku. Jeho rozsah je opět v měřítku původní čtyřbodové škály, kdy skóre 1 zna-
mená extrémně pozitivní hodnocení, skóre 4 extrémně negativní hodnocení3. 

Po pilotáži v roce 2011 jsme zjistili, že průměrná hodnota, okolo které se všichni žáci pohybují, je 
rovna 1,92. Nová data ukazují zanedbatelný posun v celkovém skóre na 1,96. V histogramu (graf 3) 
můžeme vidět, že za tímto posunem stojí mírný pokles v kategoriích pozitivního hodnocení, jejich 
přesun k hodnocení nevyhraněnému.

2.  Tyto škály jsou konstruovány jako součtové indexy z příslušných otázek spadajících do dané tematické dimenze.
3.  Teoreticky by těchto krajních bodů mohl dosáhnout pouze žák, který by u všech otázek zvolil krajní hodnotu. Škála má však 
rozložení blízké normálnímu a těchto případů je naprosté minimum.
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Graf 3: rozložení celkové škály hodnocení školy (histogram) v datech z let 2011 a 2012

Pokud se ptáme, co stojí za změnami v distribuci celkové škály hodnocení školy, můžeme hledat 
příčinu jednak v odlišnostech složení vzorku z hlediska zastoupení žáků z různých ročníků, jednak 
ve změnách hodnocení mezi žáky uvnitř daných ročníkových skupin. Podíváme se nyní podrobněji 
na oba aspekty. Vzorek z roku 2012 se skutečně liší v proporcích žáků různě starých. Nejvyšší za-
stoupení zde mají 6. a 8. třídy, naopak nejméně je žáků 5. ročníku, kteří hodnotí školu nejpozitivněji 
a snížení jejich proporce v souboru může za měřenými rozdíly stát.

Tabulka 1: Srovnání kompozice vzorku v roce 2011 a 2012
2011 2012

ročník  % ve vzorku % ve vzorku rozdíl

5. 6,3 1,7 -4,54

6. 20,3 28,7 8,41

7. 26,8 17,4 -9,37

8. 30,9 38,3 7,33

9. 15,7 13,9 -1,82

Celkem 100,0 100,0

Dále v následujících výsledcích porovnáme hodnocení školy podle třídy, kterou žáci navštěvují. V ta-
bulce 2 jsou průměrná skóre pro jednotlivé dimenze vypočítána podle ročníků.  V tabulce 3 je pak 
pro přehlednost zobrazen rozdíl mezi těmito hodnotami. Z výsledků je patrné, že skóre je rozkolísané 
nejvýrazněji u posledních ročníků. Poněkud překvapivě však žáci devátých tříd v datech z roku 2012 
vykazují mírně pozitivnější hodnocení školy ve srovnání s výsledky z roku 2011. Vyrovnávají tedy 
posuny u nižších ročníků, které jsou sice méně výrazné, ale směřují negativním směrem. Celkově 
jsou však tyto výkyvy velice malé a jejich interpretace může být pouze spekulací, která by směřovala 
nejspíše k zohlednění atmosféry konce školní docházky, uvolnění na konci deváté třídy a výraznější 
citlivosti nástroje na období, ve kterém je v posledním ročníku testování prováděno.
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Tabulka 2: Srovnání průměrů jednotlivých dimenzí podle ročníku studia
pilotáž 2011 pilotáž 2012

zŠ 5. zŠ 6. zŠ 7. zŠ 8. zŠ 9. zŠ 5. zŠ 6. zŠ 7. zŠ 8. zŠ 9.

A – úspěch 
a příležitost

1,68 1,84 1,92 1,99 2,31 1,68 1,89 1,99 2,06 2,18

C – celková 
spokojenost

1,94 1,93 2,07 2,13 2,54 1,94 2,02 2,14 2,27 2,37

I – formování 
(podpora) 
identity

1,70 1,68 1,74 1,80 2,17 1,70 1,74 1,78 1,88 2,00

N – negativní 
prožívání

1,98 2,00 1,94 2,15 1,97 1,98 2,06 2,03 2,14 2,09

S – školní 
status

1,94 1,90 1,95 2,07 2,28 1,94 1,98 2,04 2,10 2,10

T – vztah 
učitel-žák.

1,47 1,65 1,73 1,85 2,14 1,47 1,71 1,83 1,95 2,05

Z – sociální 
začlenění ve 
vrstevnických 
skupinách

1,54 1,52 1,54 1,58 1,78 1,54 1,57 1,56 1,61 1,69

Celkem 1,75 1,79 1,86 1,94 2,21 1,75 1,86 1,92 2,02 2,10

Tabulka 3: odchylky v průměrném hodnocení
zŠ 5. zŠ 6. zŠ 7. zŠ 8. zŠ 9.

A – úspěch a příležitost 0,00 0,06 0,07 0,08 -0,13

C – celková spokojenost 0,00 0,09 0,07 0,14 -0,17

I – formování (podpora) identity 0,00 0,07 0,04 0,08 -0,16

N – negativní prožívání 0,00 0,06 0,09 -0,01 0,11

S – školní status 0,00 0,08 0,09 0,03 -0,18

T – vztah učitel-žák. 0,00 0,06 0,10 0,10 -0,09

Z – sociální začlenění ve 
vrstevnických skupinách

0,00 0,05 0,01 0,03 -0,09

Celkem 0,00 0,07 0,07 0,07 -0,12

celkově shrnuto, v populaci žáků druhého stupně základních škol vykazuje nástroj očeká-
vanou úroveň spolehlivosti. Průměrné hodnoty, které nám výběrové soubory ve všech měřených 
dimenzích hodnocení školního života poskytují, se liší minimálně, a lze tedy předpokládat, že 
dobře reprezentují populační parametry – tedy orientační hodnoty, které by učitelkám a učitelům 
měly napomoci ke zhodnocení, do jaké míry se jejich školní kolektiv odchyluje v konkrétních para-
metrech od poměrů obvyklých v „průměrné“ české třídě.

výsledky relevantní pro střední školy

Datový soubor pilotáže v roce 2011 obsahoval 821 vyplnění od žáků maturitních oborů středních 
škol. V roce 2012 se toto číslo zvýšilo na 1116, což znamená navýšení o 295 případů. Základní 
kontrolní výpočty jsme provedli podobně jako v případě základních škol, nicméně vzhledem k po-
dobné velikosti souboru jsou výsledky téměř totožné (s odchylkami průměrů v řádu setin) a nemá 
smysl je prezentovat.
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2 TeSTY SoUbĚžné vAlIdITY

Testy souběžné validity byly provedeny se zaměřením na nástroj „Předcházení problémům 
v chování žáků“ (dále jen Předcházení problémům), proto byla data sebraná prostřednictvím 
ostatních srovnávaných nástrojů využita pouze v případech, kde došlo k průniku množin respon-
dentů. Souběžnou validitu není možné testovat na úrovni jednotlivých žáků (anonymita nástrojů 
neumožňuje přiřadit výsledky jednoho dotazníku k druhému), výzkumnou jednotkou je tedy třída 
(školy a v jejich rámci třídy lze již z dotazníků spolehlivě identifikovat). 

Data byla tedy spárována podle škol a podle tříd. Po kontrole podle PSČ, počtu vyplnění a poměru 
pohlaví byly zkonstruovány matice agregovaných dat, kdy byly každé třídě přiřazeny průměrné 
hodnoty všech indikátorů, které obsahovaly srovnávané nástroje. Testy souběžné validity se pak 
odehrávaly v rovině sledování korelací mezi hodnotami a pořadími jednotlivých tříd. 

obecně řečeno stojí za touto metodou předpoklad, že třída, která má podprůměrné skóre 
identifikované jedním nástrojem, by měla vykazovat podprůměrné skóre také ve srovnáva-
ném ukazateli druhého nástroje, pakliže oba měří stejný či podobný koncept.

Srovnávanými nástroji jsou:
• klima školní třídy – dotazník měřící dlouhodobější aspekty postojů žáků ke škole a učiteli
• Postoje žáků ke škole – sémantický diferenciál, měřící prostřednictvím konotací pojmů postoje 

žáků ke škole (zde jsme využili zejména hodnotící faktor pojmu škola)
• Školní výkonová motivace žáků – krátký dotazník měřící dva aspekty motivace – potřebu úspěš-

ného výkonu a potřebu vyhnout se neúspěchu (zde jsme použili zejména první faktor).
Tematicky přicházel v úvahu také nástroj „Interakce učitele a žáků“, zde však byl velmi malý počet 
škol, které zároveň vyplnily dotazník „Předcházení problémům“, tato data bohužel nejsou pro náš 
účel použitelná. Ze tří vybraných nástrojů jsme využili data pouze za základní školy. V následující 
tabulce shrnujeme základní údaje o složení datových souborů a jejich transformacích.

Tabulka 4: Přehled datových souborů

Srovnání s nástrojem Školní výkonová motivace

Po spárování dat z jednoznačně identifikovatelných škol a tříd máme k dispozici agregovaný sou-
bor 56 průměrných skóre ze dvou dimenzí nástroje Školní výkonová motivace a osmi skóre nástro-
je Předcházení problémům (včetně celkového skóre). Korelační analýza ukazuje, že třídy, v nichž 
žáci vykazují vysoké skóre v dimenzi potřeba úspěšného výkonu, skórují také nadprůměrně v di-
menzi formování a podpora identity. 

V tomto ohledu tedy můžeme říci, že oba nástroje se významově prolínají. Naproti tomu dimenze 
potřeba vyhnout se neúspěchu koreluje s jakoukoliv z dimenzí dotazníku Předcházení problémům 
poměrně slabě. Ukazuje se, že tyto indikátory měří pravděpodobně jiný koncept (ostatně i korelace 
s dimenzí PUV je záporná a nepříliš silná – obě škály se tedy významově vzdalují)4.

4.  Což je logické, protože nemá smysl měřit dvěma dimenzemi škály stejný koncept.
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Tabulka 5: korelační matice skóre v jednotlivých dimenzích obou nástrojů (případ = třída)

Pozn.: Pearsonovy korelační koeficienty průměrných skóre (sig. neuvádíme, nejde o výběrový soubor)

Pro lepší představu o souvislosti mezi škálami PUV a formování identity konstruujeme bodový graf 
(graf 4), v němž jsou jednotlivé třídy umístěny v dvourozměrném prostoru podél regresní přímky, 
která vyjadřuje model jejich vzájemné souvislosti.

Graf 4: Grafické vyjádření souvislosti mezi dimenzemi potřeba úspěšného výkonu a formo-
vání identity (daty proložena regresní přímka)
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Pro věcnou interpretaci uvádíme výpis položek dimenze „formování identity“…
• kde se více poznávám.
• kde mi setkávání s jinými lidmi pomáhá porozumět sám sobě.
• kde vím o mnoha věcech, které dobře zvládám.
• kde se učím rozumět spolužákům s jinými názory.
• kde si se spolužáky rádi povídáme.

…a položek dimenze PUV – potřeba úspěšného výkonu
• Abych byl ve škole úspěšný, o to stojím:
• Při učení se mi daří soustředit:
• Ve škole se hlásím:
• Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych být známkován:
• Když začnu nějakou školní úlohu, mám tendenci ji dokončit:
• Školní úlohy, které dostávám, se snažím plnit co nejlépe:

Srovnání s nástrojem Postoje žáků ke škole

S daty ze škol, které využily dotazník Postoje žáků ke škole, se podařilo spárovat 18 škol resp. 32 
tříd, a tedy přibližně 600 – 900 žáků, kteří vyplnili také dotazník Předcházení problémům. Nástroj 
Postoje žáků ke škole využívá sémantický diferenciál, jenž zjišťuje konotativní význam pojmů a do-
káže je umístit v sémantickém prostoru. Srovnání s postoji měřenými přímými otázkami je do určité 
míry omezené: jednak jsou měřeny konotace mnoha jiných pojmů („já“, „hra“, „věda“ a podobně), 
jednak sémantický diferenciál měří odlišné aspekty postojů (kognitivní složka postoje – konotace 
pojmu). Proto jsme primárně použili jen tu část diferenciálu, která se věnuje pojmu škola. 

Ověření faktorovou analýzou neukazuje zcela uspokojivé rozlišení tří dimenzí (potence, hodnoce-
ní, aktivita) obvyklých v Osgoodově pojetí sémantického prostoru (autoři přidávají ještě dimenzi 
složitosti, ta se ale také neextrahuje očekávaným způsobem). Proto budeme měřit korelace sa-
motných položek diferenciálu se škálami zastupujícími jednotlivé dimenze nástroje Předcházení 
problémům.

Prakticky jedinou sadou adjektiv sémantického diferenciálu, která silněji koreluje se škálami ná-
stroje Předcházení problémům, je položka z faktoru hodnocení „krásný-ošklivý“. Ostatní položky 
teoreticky připisované k faktoru hodnocení již s nástrojem Předcházení problémům nesouvisejí.
Vzdálenost pojmů v sémantickém prostoru – jejich odlišný konotativní význam – lze také použít 
jako postojový indikátor. Proto jsme zkonstruovali matici vzdáleností příslušných dimenzí hodno-
cení pojmu „JÁ“ a „ŠKOLA“ a hledali jsme, jestli vzdálenosti korelují s postojovými indikátory z ná-
stroje Předcházení problémům. Zde se ukazuje korelace5 s dvojicí adjektiv nudný-zajímavý. Ostatní 
korelační koeficienty nedosahují podobně vysokých hodnot a tak interpretujeme pouze tuto sou-
vislost: čím větší vzdálenost pojmu „škola“ od pojmu „já“ na škále nudný-zajímavý, tím negativnější 
je hodnocení školy v dimenzi formování identity.

5.  Hodnota Pearsonova R zde dosahuje 0,409
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Tabulka 6: korelační matice skóre v jednotlivých dimenzích nástroje Předcházení problé-
mům a položek Sd konotujících pojem Škola

Pozn.: Pearsonovy korelační koeficienty průměrných skóre (sig. neuvádíme, nejde o výběrový soubor)

Graf 5: Grafické vyjádření souvislosti mezi dimenzí formování identity a konotacemi pojmu 
škola na škále „krásný-ošklivý“ (daty proložena regresní přímka)
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Srovnání s nástrojem klima školní třídy

Poměrně nejširší možnosti zkoumání souběžné validity jak z hlediska významového prolínání, 
tak z hlediska technického nabízí nástroj Klima školní třídy, který vyplnilo přibližně 1600 – 1900 
žáků v 80 třídách, jež zároveň využily nástroj Předcházení problémům6. Dotazník je konstruován 
podobně jako v případě Předcházení problémům, jedná se o sadu baterií většinou po pěti výro-
cích, které jsou shlukovány do sedmi dimenzí popisujících dlouhodobější postoje žáků ke školnímu 
životu. Oproti Předcházení problémům jsou tyto otázky více orientovány na vztahy mezi spolužáky 
a podstatný prostor je také věnován vztahu s konkrétním učitelem. Předpokládáme tedy korelace 
zejména v dimenzi vztahu učitel-žák a s položkami týkajícími se vztahů uvnitř kolektivu. Souběž-
nou validitu jsme testovali opět prostřednictvím korelačních matic a pořadových korelací7. Tento-
krát vstupujeme do analýzy nejprve se všemi položkami věcných částí obou dotazníků a snažíme 
se zjistit významové podobnosti (reprezentované silnými korelacemi) u jednotlivých otázek. Poně-
kud překvapivě se asociují nejsilněji položky z dimenze přenos naučeného mezi školou a rodinou 
s položkami dimenze celková spokojenost a vztah učitel-žák (viz tabulka 8). Tatáž souvislost se 
ukazuje i na úrovni korelací souhrnných škál, konstruovaných z položek přiřazených k jednotlivým 
dimenzím (tabulka 7). Vedle tohoto významového shluku pak identifikujeme již obvyklé a před-
pokládané souvislosti v dimenzi vnímaná podpora od učitele vs. vztah učitel-žák, což ukazuje na 
dobrou validitu položek v této dimenzi. Celkově se ukazuje, že oba nástroje vykazují vzájemnou 
souvislost napříč významově mírně odlišnými dimenzemi. Výjimkou jsou dimenze dobré vztahy se 
spolužáky, preference soutěžení, dění o přestávkách a negativní prožívání. To jsou dimenze, které 
měří odlišné koncepty, a v případě negativního prožívání v rámci nástroje Předcházení problémům 
lze hovořit i na základě ostatních testů8 o nízké validitě a uvažovat o vyřazení této dimenze z dotaz-
níku. Zbývá vysvětlit, proč oba nástroje korelují nejsilněji v dimenzi přenos mezi školou a rodinou. 
Domníváme se, že tato dimenze ve srovnání s ostatními, které jsou orientovány čistě na vztahy 
mezi spolužáky, se pravděpodobně nejvíce významově přibližuje obecnějšímu hodnocení školy 
jako instituce. Žáci hodnotí přenos mezi školou a rodinou, potažmo běžným životem pozitivně, 
pokud školu jako instituci vnímají pozitivně9.

Tabulka 7: korelační matice skóre v souhrnných dimenzích obou nástrojů

6.  Přesný počet variuje, neboť počet vyplnění v daných třídách je u obou nástrojů rozdílný. Vysvětlit si to lze buď rozdílnou mírou absence 
v různých termínech vyplňování, nebo (a to by bylo pro srovnávání validity problematické) výběrem odlišných skupin v rámci tříd (např. 
seminární skupiny). K tomuto aspektu se vrátíme na konci v porovnání základních údajů o velikosti a kompozici srovnávaných skupin.
7.  Jednotkou analýzy byla opět školní třída a korelace byly měřeny mezi průměrnými skóre daných tříd v jednotlivých otázkách i 
souhrnných indikátorech (dimenzích). Srovnávání pořadí tříd prezentujeme níže.
8.  Faktorová analýza i Cronbachovo α ukazují na slabou vnitřní konzistenci a rozpad dimenze. Její přítomnost v nástroji je odůvodněna 
prozatím pouze snahou zařadit negativně orientované položky kvůli stereotypní orientaci všech ostatních.
9.  Možným vysvětlením by také byla chyba kódování nebo výpočtu. To jsme však vyloučili několikanásobnou kontrolou jednak podle 
srovnání percentilů dané škály podle hodnot udávaných v manuálu nástroje, jednak kontrolou vnitřní konzistence položky (pokud by 
byly například kódy položek posunuty oproti datové matici, nekorelovaly by 5položkové baterie přesně podle předpokladu).
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Poměrně silnou míru korelace jsme nalezli mezi dimenzemi celková spokojenost a přenos mezi 
školou a rodinou. V grafickém vyjádření je patrné, že data již o něco lépe přimykají k regresní 
přímce, což je vyjádřeno koeficientem determinace, neboli R2 = 0,517. Tyto dvě dimenze souvisejí 
nejsilněji a podíváme se tedy dále, nakolik konzistentní je umisťování tříd z hlediska pomyslného 
kontinua negativního/pozitivního hodnocení ze strany žáků.

Graf 6: Grafické vyjádření nejsilnější korelace z výše uvedené matice

Tuto doplňkovou kontrolu provádíme na základě porovnání pořadí jednotlivých tříd podle jejich 
skóre v daných dimenzích obou nástrojů. Pokud by korelace měla hodnotu 1, pořadí tříd by bylo 
totožné; to je ideální případ, který nenastává. 

Nás zajímá, zda třídy, které jeden nástroj označuje za výrazně negativně hodnocené, nemůže 
druhý nástroj označit za výrazně pozitivně hodnocené. Celkem jsme měli data z 80 tříd a u těchto 
tříd jsme zkonstruovali analytický ukazatel – rozdíl v pořadí10. Pokud jeho hodnota nabývá 0, pořadí 
třídy je u obou nástrojů shodné, kladné či záporné odchylky poukazují na rozdíly v pořadí. Tyto 
rozdíly existují a jsou rozloženy přibližně normálně. 

To znamená, že nejčastější jsou hodnoty okolo 0 a směrem k extrémům výrazně ubývá případů. 
V našich datech se vyskytly jednotlivé třídy, jejichž pořadí (a tedy věcná interpretace skóre v obou 
nástrojích) se lišilo až o polovinu rozsahu celé škály (cca 40 příček). Tyto odchylky jsou však málo 
časté. U 50 % tříd oba nástroje udávají shodné pořadí v rozmezí + – 10 příček (tedy jednoduše 
řečeno trefí se správně do dané osminy celého rozsahu škály) a přibližně 80 % tříd klasifikuje 
správně do dané čtvrtiny (kvartilu) rozsahu škály.

10.  Totéž v jednom výpočtu shrnuje Spearmanův koeficient pořadové korelace, ale pro názornost chceme podrobněji vysvětlit princip 
kontroly validity.
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Graf 7: rozložení kontrolních indikátorů

K anomáliím v klasifikaci může dojít a bude naším cílem zjistit, co za nimi stojí. Podrobnější zkou-
mání by však již přesáhlo rámec této zprávy11, proto se zaměříme pouze na dva základní indikátory 
– změnu v počtu vyplnění a poměr pohlaví. Tyto dva indikátory by měly být u každé třídy totožné 
– pak máme jistotu, že dotazníky vyplňoval tentýž kolektiv a srovnání obou nástrojů má smysl. 
V extrémním případě můžeme například zjistit, že zatímco jeden nástroj vyplňovaly dívky z dané 
třídy, jiný zase jen chlapci. 

Tato kontrola však ukazuje, že počet tříd, v nichž se složení kolektivu nějak významněji měnilo, je 
minimální a navíc, že třídy s výrazně odlišným pořadím nejsou tytéž, kde dochází ke změnám ve 
složení žáků. Rozdíly v pořadí tedy nejsou vysvětlitelné odlišnou kompozicí vzorku, ale jdou již na 
vrub externím faktorům, které zatím neumíme popsat.

11.  Mohli bychom kontrolovat datum vyplnění (například v rámci klasifikačních období, která jsou stresovější), zjišťovat, co v 
konkrétních školách mohlo hrát roli při získávání tak odlišných výsledků.
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3 ShrnUTí

Celkově shrnuto, srovnání nástrojů ukazuje předpokládané souvislosti. Korelace sice v mnoha pří-
padech nejsou tak silné, jak bychom mohli očekávat, uvážíme-li však, že každý z nástrojů je kon-
struován s jiným teoretickým zázemím, s jinou motivací a směřuje k odlišným aspektům konceptů, 
které se ne vždy významově zcela překrývají, pak nás nepřekvapuje, že v některých dimenzích 
nalézáme statistické souvislosti poměrně slabé. Důležité však je, že tam, kde bychom souvislosti 
vzhledem k významové podobnosti očekávali, je také nalézáme. Řeč je zejména o nástroji Klima 
školní třídy, jenž se významově nejvíce přibližuje Předcházení problémům a u nějž také nachá-
zíme korelace mezi průměrnými skóre v daných třídách na poměrně vysoké úrovni. Znamená to 
tedy, že oba nástroje určují do značné míry konzistentně, které třídy jsou z hlediska svého klimatu 
(či rizika problémů v chování žáků) nad či pod celkovým průměrem. Na souběžnou validitu však 
ukazují i dílčí souvislosti s ostatními dvěma testovanými nástroji. Dotazník Postoje žáků ke škole, 
založený na sémantickém diferenciálu, vykazuje nezanedbatelné korelace dimenze hodnocení 
pojmu „škola“ i v situaci, kdy měříme vzdálenost konotací pojmu „škola“ od pojmu „já“. Nástroj 
Školní výkonová motivace klasifikuje podobně třídy z hlediska své dimenze „potřeba úspěšného 
výkonu“ – ukazuje se, že ve třídách, kde žáci hodnotí školu negativně (a to zejména v dimenzích 
formování identity a vztah učitel-žák), je také slabší potřeba úspěšného výkonu – žáci jsou méně 
motivovaní. Všechny tyto výsledky poukazují na uspokojivou externí validitu, můžeme-li soudit na 
základě vzájemné konzistence jejich výsledků12.

Druhou rovinou těchto výsledků je demonstrace faktu, že každý z nástrojů měří pouze určitý 
aspekt reality, a tak i v datech vidíme větší či menší procento rozptylu a nekonzistencí, které nelze 
našimi prostředky vysvětlit. Sociálněvědní výzkum neustále ukazuje, do jaké míry je subjektivní 
realita rozmanitá, proměnlivá a složitá. Každý nástroj, byť sebelépe konstruovaný, může v takto 
komplexní situaci sloužit pouze jako velice hrubé měřítko, které napomáhá naší schopnosti ori-
entovat se a porozumět realitě, do níž máme omezený vhled13. V žádném případě však nelze vý-
sledky kteréhokoliv z nástrojů považovat za hodnoty, které by přesně vystihovaly situaci ve školní 
třídě. U tak citlivé praxe, jako je výuka a výchova dětí, nelze dělat závěry z drobných rozdílů ve 
statistických ukazatelích. 
Doufáme proto, že porovnání souběžné validity ukázalo nejen fakt, že nástroje skutečně měří to, 
co předpokládáme a s čím je pedagogické veřejnosti nabízíme, ale také ukazuje na nutnost inter-
pretovat výsledky s nadhledem a smyslem pro celek spíše než přesným popisem detailních rozdílů 
a spolehnutí na jeden nástroj či jeden indikátor.

12.  Samozřejmě je třeba připomenout možnost, že všechny použité nástroje měří systematicky špatně a jejich vzájemné korelace jsou 
pouze výsledkem tohoto systematického posunu – taková situace je však v reálném případě výrazně nepravděpodobná.
13.  Na druhé straně, dokud nebudeme ovládat telepatii, budou asi tyto omezené nástroje naší dosud nejsilnější výbavou ve snaze 
pochopit myšlení a chování ve svém okolí.








