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PSYCHOMETRICKÉ VLASTNOSTI DOTAZNÍKŮ A METODY 
JEJICH MĚŘENÍ 

Jiří Kohout 

Uvedený příspěvek s mottem „Měření je právě tak dobré jako nástroj, jenž k němu 
použijeme“ byl věnován především problematice psychometrických vlastností 
dotazníků a určování těchto vlastností. Na modelovém příkladu (zkoumání postojů 
žáků k informatice) bylo diskutováno, jak postupovat v případech, kdy je či není 
k dispozici standardizovaný dotazník v českém či jiném jazyce. V této souvislosti byla 
specificky věnována pozornost tomu, jak provést adaptaci nástroje dostupného v cizím 
jazyce do češtiny, a to včetně ověření základních psychometrických vlastností české 
verze. Byl však diskutován i případ, kdy není příslušný nástroj dostupný ani v zahraničí, 
a je třeba jej vytvořit úplně od začátku. Zdůrazněna byla v této souvislosti důležitost 
první fáze výzkumu, která může být realizována kvantitativními, ale i kvalitativními 
technikami. Jednotlivé situace byly demonstrovány na základě konkrétních studií, na 
nichž se autor tohoto příspěvku podílel (Buršíková, Kohout 2018). Příspěvek byl 
koncipován jako úvod do problematiky a autor je otevřen diskuzi o této problematice 
nad konkrétními výzkumnými problémy. 

V další fázi byly rozebrány základní typy reliability (vnitřní konzistence a test-retest 
reliabilita) a validity (obsahová, konstruktová, kriteriální, prediktivní validita) (Urbánek 
2002). Byly rovněž popsány základní matematické nástroje potřebné k jejich určení. 
Zvláštní pozornost poté byla věnována explorativní a konfirmativní faktorové analýze 
[4,5] a specificky jejímu využití při konstrukci celkového skóru daného dotazníku. 
Diskutovány byly rovněž využitelnost nestandardizovaných dotazníků metodou „item 
by item“ a základní statistické zásady při jejich zpracování (např. otázka využití 
parametrických resp. neparamterických testů v závislosti na předtím ověřené normalitě 
dat a problematika ověření rovnosti rozptylů a následné volby vhodné varianty 
dvouvýběrového t-testu). Detailněji však byly základní statistické procedury řešeny 
v předchozí přednášce autora dostupné online (Kohout 2020). 

Zvláštní pozornost byla věnována častým chybám a nepřesným interpretacím při 
zpracování výsledků dotazníků. Šlo například o otázku opakovaného testování a jeho 
vlivu na pravděpodobnost chyby 1. druhu (tj. neoprávněné zamítnutí nulové hypotézy 
a nesprávné potvrzení existence rozdílu). Byl uveden příklad s opakovaným 
testováním u 16 položek a na základě analogie s losováním míčků označených čísly 
1-20 bylo demonstrováno, že pravděpodobnost odhalení alespoň jednoho statisticky 
signifikantního rozdílu je při běžně uvažované hladině významnosti 0,05 rovna 1-
0,9516 = 0,56, tj. zhruba 56 % i ve chvíli, kdy v reálu žádný statisticky průkazný rozdíl 
neexistuje. Bonferroniho korekce vypočtené p-hodnoty při opakovaném testování byla 
prezentována jako možný přístup k překonání uvedeného problému. 
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