
Výstupní testování studentů 4. ročníku 

V říjnu roku 2014 se studenti naší školy zapojili do testování Vektor 4 od firmy SCIO. Studenti 

byli testováni z obecných studijních předpokladů, českého jazyka, matematiky, anglického 

(adaptivní test SCATE) a německého jazyka. 

Studenti tak získali možnost porovnat své znalosti a vědomosti nejen se svými spolužáky, ale 

i třídu a školu jako celek s jinými třídami a školami (gymnázii) v České republice. Součástí 

testování byl test učebních stylů, který obsahuje dvě dotazníkové části, kde žádná odpověď 

není špatná. Odpovědi studentů vedou ke zjištění, který ze stylů učení jim vyhovuje nejvíce – 

vizuální, zvukový nebo pohybový styl učení, a ke zjištění preference levé, či pravé hemisféry.  

Testování se zúčastnilo celkem 5 619 studentů z 261 tříd a 113 škol, z toho 2 025 studentů z 

85 tříd čtyřletých gymnázií. Do vstupního testování se před třemi lety (2011) zapojilo 8042 

žáků ze 145 škol. 

Základní pojmy 

Percentil 

Vyjadřuje pořadí žáka, jednotlivé třídy a školy v testu. Toto pořadí je přepočtené na stupnici  

0 až 100 (0 = nejhorší, 50 = střed, 100 = nejlepší). Percentil lze též interpretovat jako  

procento těch, které žák v testu předstihl. (Př.: Pokud se testu zúčastnilo 500 žáků a daný  

žák se umístil na 100. místě, pak předstihl 400 ostatních žáků a jeho percentil je 80. Znamená  

to tedy, že předstihl 80 % testovaných žáků.) 

Skupinový percentil 

Vyjadřuje pořadí žáka ve skupině škol nebo tříd stejného typu, tedy G4 je pořadí mezi všemi  

čtyřletými gymnázii. 

Čistá úspěšnost (úspěšnost) 

Vyjadřuje poměr mezi skóre dosaženým v celém testu a maximálním možným počtem bodů, 

kterého lze v testu dosáhnout (tedy počtem úloh v testu). Čistá úspěšnost může nabývat i 

záporných hodnot – pokud je dosaženo záporného skóre (při velkém počtu chybných 

odpovědí). Hrubá úspěšnost Vyjadřuje v procentech poměr mezi počtem správných odpovědí 

a počtem všech úloh. Tento ukazatel jsme použili pouze při analýze testů po úlohách 

(Analytická zpráva – přiložené volné listy). 

Využití studijního potenciálu 

Test Obecných studijních předpokladů (OSP) ukazuje, jaké má žák předpoklady k učení. 

Porovnáním percentilů (pořadí) žáka v testu z předmětu a testu OSP můžeme přibližně zjistit, 

zda dosažené studijní výsledky odpovídají předpokladům žáka. Využití potenciálu je spočteno 



jako rozdíl percentilu žáka v testu z předmětu a průměrného percentilu v testu z předmětu 

pro úroveň OSP, které žák dosáhl. To znamená, že když má žák OSP percentil 60 – vezmeme 

všechny žáky s percentilem v OSP 60, z jejich výsledků v češtině uděláme průměr a ten 

porovnáme s výsledkem žáka v češtině. 

Relativní posun 

Je to číslo v procentech, které udává míru zlepšení nebo zhoršení v daném testu. Jedná se o 

podíl zlepšení (zhoršení) žáka vůči jeho maximálnímu možnému zlepšení (zhoršení) 

vyjádřený v procentech. Vždy se porovnávají percentily dosažené žákem v testech ze stejného 

předmětu v různých časových úsecích. Pokud u žáka dojde ke zlepšení, porovnává se jeho 

výsledek s maximálním možným zlepšením (na percentil 100). Pokud u žáka dojde ke 

zhoršení, porovnává se jeho výsledek s maximálním možným zhoršením (na percentil 0) a 

nabývá záporných hodnot. 

Výpočet relativního posunu pro zlepšení: 

 

Výpočet relativního posunu pro zhoršení: 

 

Skupinový relativní posun 

Je vypočítán stejným způsobem jako relativní posun, ale vychází ze skupinového vstupního a 

výstupního percentilu. Vztahuje se tedy pouze na skupinu žáků ze stejného typu škol 

(gymnázia a ostatní střední školy). 

  



Výsledky jednotlivých tříd 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



Relativní posun 

 

 

 



 

 



 



  



 



 



 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 

 



 

 



 



 

 

  



 

 


