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ÚVOD

Predikční validita naznačuje, do jaké míry je jedna proměnná schopna předpovědět nějaké
významné kritérium v budoucnosti. V případě OSP (test Obecných studijních předpokladů),
predikční validita testu představuje stupeň jeho schopnosti předpovědět budoucí úspěch ve
vysokoškolském studiu. Je to tedy důležité měřítko užitečnosti testu jako jednoho z faktorů při
rozhodování v přijímacím řízení.
Dalším cílem naší studie bylo zjistit, do jaké míry se predikční validita testu OSP shoduje
s validitou GRE. Test OSP je odvozen z testu GRE® (General Record Examinations®),
dlouhodobě užívaného univerzitami v USA, pro nějž existuje velké množství studií a analýz,
zabývajících se jeho predikční validitou.
VZORKY DAT A VÝPOČTY

Tato zpráva obsahuje první výpočty predikční validity testu OSP. Je založena na údajích
obdržených ze tří fakult: Fakulty sociálních studií MU Brno (FSS - 891 studentů a absolventů),
Fakulty zdravotně sociální Ostravské univerzity (ZSF - 391 studentů) a Vysoké školy chemickotechnologické v Praze (VŠCHT - 410 studentů). Velikosti vzorků jsou malé, což snižuje
spolehlivost výpočtů a údaje z jednotlivých fakult jsou navíc nesourodé, takže nebylo většinou
možné je kombinovat a tím zvýšit velikost vzorků. Údaje o platech absolventů pocházejí
z letošního dotazníkového průzkumu Scio (514 absolventů).
Predikční validita je definována jako korelační koeficient r mezi proměnnou prediktoru a
proměnnou kritéria. Ještě názorněji se dá tento vztah vyjádřit jako míra přímé/nepřímé lineární
závislosti mezi vysvětlující (prediktor) a vysvětlovanou proměnou (kritérium). Koeficient
determinace, čili druhá mocnina korelace, upravená pro velikost vzorku, R2adj, vyjadřuje, kolik
variability kritéria prediktor vysvětluje.
Skutečnost, že fakulty, které používají test OSP v přijímacím řízení si ze všech účastníků
vybírají především ty s nejlepšími výsledky testu, zkresluje výpočet korelace zúžením rozsahu
výsledků. Pro korekci výpočtu je proto nutné vzít v úvahu výsledky všech účastníků přijímacího
řízení. V případech, kdy tyto údaje nebyly k dispozici, je v tabulkách uveden korelační koeficient
runcor, nekorigovaný pro omezení rozsahu.
Jaká je spolehlivost výsledků? Je možné, že vypočítaná korelace je čistě náhodná?
Pravděpodobnost, že tomu tak je, se udává jako hodnota p, která přímo závisí na velikosti vzorku
a hodnotě korelačního koeficientu. Čili čím menší p, tím větší je statistická platnost a tím i
spolehlivost výpočtu. Hodnota p≤0,05 obecně označuje vysokou statistickou platnost.
Interpretace koeficientu korelace závisí na kontextu a cílech studie. Obyčejně korelace s
koeficientem r mezi 0,1 a 0,3 je považována za nízkou, mezi 0,3 a 0,5 za střední a mezi 0,5 a 1,0
za vysokou. Korelace 0,9 však může být považována za velmi nízkou při ověřování nějakého
fyzikálního zákona vysoce kvalitními přístroji, zatímco v sociálních vědách, s více komplikujícími
faktory, může být považována za velmi vysokou. Pro ilustraci, podle několika studií, obvyklá
korelace výšky a váhy dospělého člověka bývá mezi 0,47 a 0,59 (jinými slovy, výška člověka
vysvětluje 22 % až 35 % variability jeho váhy). V případě predikční validity testu, za dobrou lze
považovat korelaci vyšší než 0,3, čili vysvětlení variability větší než 9 %.

VÝSLEDKY

V Tabulce 1. jsou uvedeny korelace testu OSP (pokud byly k dispozici, i jeho jednotlivých
oddílů: verbálního, analytického a kvantitativního) s různými kritérii studijního prospěchu
studentů i absolventů. Díky FSS, která nám poskytla výsledky testu Základy společenských věd
(ZSV), jsme pro zajímavost uvedli i korelace (nekorigované pro omezení rozsahu) s tímto testem
a kombinovanou korelaci OSP+ZSV.
Tabulka 1. Celkové výsledky

Údaje o prospěchu v prvním ročníku jsme obdrželi ze dvou fakult, o prospěchu ve druhém
ročníku z jedné fakulty a údaje o absolventech a prospěchu ve vyšších ročnících též pouze
z jedné. Nespolehlivost některých výsledků (v tabulce označených červeně) je způsobená malou
velikostí vzorků.
•

•

•

•
•

Výpočty ukazují, že test OSP koreluje poměrně dobře s prospěchem v prvním ročníku
(r=-0,4053), čili vysvětluje 16,3 % jeho variability. Jednotlivé oddíly OSP vysvětlují mezi
9,7 % (verbální) a 14,1 % (analytický) variability prospěchu.
Mnohem slabší je korelace s prospěchem ve druhém ročníku (kde OSP vysvětluje 3,1 %
variability), vyšších ročnících (4 %) a státní závěrečnou zkouškou (8 %). Celkový výsledek
OSP koreluje nejlépe, verbální a analytické oddíly nekorelují vůbec.
Nenašli jsme v podstatě buď žádnou korelaci mezi OSP a závěrečným prospěchem nebo
dokonce korelaci pozitivní, což by znamenalo, že absolventi s nejlepšími výsledky OSP
skončili s nejhorším prospěchem. Tato čísla však musíme brát s rezervou, neboť náš vzorek
absolventů (n=325) je příliš malý pro spolehlivý výpočet.
Neexistuje žádná signifikantní korelace mezi testem OSP a platem absolventů.
Je zajímavé, že výsledky testu Základy společenských věd (ZSV) a kombinace obou testů
(OSP+ZSV) korelují sice slabě, ale lépe než samotný OSP s úspěšností absolventů i
s prospěchem studentů ve vyšších ročnících.

Druhá tabulka uvádí korelace testu OSP s prospěchem v 1. ročníku, kde kritériem je studijní
zaměření.
Tabulka 2. Prospěch v 1. ročníku podle studijního zaměření

Naše výpočty ukazují, že OSP je lepším prediktorem úspěšnosti studentů přírodních věd.
V prvním ročníku VŠCHT OSP vysvětluje 14,3 % variability prospěchu, zatímco na ZSF pouze
8,7 %. Výsledky jsou statisticky signifikantní, ale vycházejí z velmi malých vzorků. Teprve
následující analýzy prověří, do jaké míry tento trend opravdu existuje.
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Pro 357 studentů 1. ročníku VŠCHT máme informace o jejich prospěchu na střední škole.
Tabulka 3. ukazuje, jak jejich prospěch koreluje s celkovým skórem OSP, se známkami na střední
škole a s kombinací obou prediktorů.
Tabulka 3. Korelace prospěchu v 1. ročníku studia s OSP a známkami na střední škole

Známky těchto studentů na SŠ korelují velmi slabě (r=0,075) s jejich prospěchem v prvním
ročníku VŠCHT, s nízkou statistickou významností. Kombinovaná korelace s OSP+SŠ je jen o
málo vyšší, než s OSP samotným, 0,3891 v. 0,3814 (neboli 14,9 % vysvětlení variability v.
14,3 %). Slabou korelaci se známkami na střední škole je pravděpodobně možné vysvětlit rozdíly
ve způsobech hodnocení žáků na jednotlivých školách.
Nakonec uvádíme pro porovnání korelace testu GRE s prospěchem v 1. ročníku studia.
Údaje pocházejí z meta-analýzy predikční validity testu GRE Nathana Kuncela, publikované v r.
2001 (Nathan R. Kuncel, Sarah A. Hezlett, Deniz S. Ones. A Comprehensive Meta-Analysis of the Predictive Validity
of the Graduate Record Examinations: Implications for Graduate Student Selection and Performance. Psychological
Bulletin 2001, Vol. 127, No. 1, 162-181).
Tabulka 4. Korelace testu GRE

Prospěch v prvním ročníku a závěrečný prospěch jsou jediná kritéria v analýze Nathana
Kuncela (Tabulka 4.), která můžeme porovnat s našimi výsledky. V ostatních kritériích se naše
studie neshodují. Organizace ETS, administrátor GRE, v návodu ke správnému použití výsledků
testu doporučuje fakultám, aby považovaly výsledky jednotlivých oddílů testu jako tři oddělená a
nezávislá měřítka a varuje před používáním kompozitních měřítek. Kuncelova analýza proto
uvádí pouze korelace jednotlivých oddílů testu GRE.
Lze říci, že korelace testů GRE a OSP s prospěchem v prvním ročníku jsou přibližně stejné:
vysvětlení variability prospěchu je 11,5 % v. 9,7 % pro verbální oddíl, 12,9 % v. 14,1 % pro
analytický a 10,2 % v. 10,7 % pro kvantitativní. Podle disciplin se nejvíce přibližujeme
v přírodních vědách: 11,5 % v. 9,3 % verbální, 11,5 % v. 9,6 % analytický a 12,2 % v. 10,5 %
kvantitativní oddíl. V ostatních kritériích jsou naše korelace OSP mnohem slabší, než korelace
GRE. Je však nutno mít na vědomí, že výpočty Nathana Kuncela vycházejí z mnohem větších
vzorků než naše.
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DODATEČNÉ VÝSLEDKY

Dvě zúčastněné fakulty nám poskytly několik dodatečných informací ke zpracování. Od
VŠCHT jsme dostali informace o prospěchu studentů v různých předmětech, ZSF seřadila data
podle studijních oborů studentů a označila studenty zapojené do profesních aktivit mimo
studium (stáž či praxe na fakultě nebo mimo, publikace článků, apod.). Vzorky jednotlivých
oborů jsou bohužel příliš malé a většina výsledků není statisticky signifikantní.
Tabulka 5. VŠCHT

VŠCHT - existuje dobrá korelace OSP se známkami v Matematice (OSP vysvětluje 9,3 %
variability), Aplikaci výpočetní techniky (8,4 %) a Biologii (7,4 %). Překvapivě vysoká je korelace
se známkami v Úvodu do potravinářské ekologie (15,6 % variability). V ostatních předmětech je
korelace nižší.
Tabulka 6. Zdravotně sociální fakulta

ZSF – našli jsme vysokou korelaci mezi testem OSP a prospěchem v oborech Fyzioterapie 4
(vysvětluje 52,4 % variability ve 2. ročníku a 15 % celkově), Fyzioterapie 6 (12,1 % ve 2. ročníku
a 24,3 % celkově), Radiologický asistent (14,8 % celkově), Zdravotní laborant (12,9 % ve 2.
ročníku a 12,4 % celkově) a Sociální práce se zdravotnickým profilem (50 % celkově). Z velmi
malého počtu studentů zabývajících se profesní aktivitou, pouze aktivita v oboru Radiologický
asistent koreluje s OSP statisticky signifikantně (r=0,3358), pro aktivitu v ostatních oborech i
celkově jsou výsledky nespolehlivé.
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ZÁVĚR

Výsledky naší analýzy potvrzují, že test obecných studijních předpokladů (OSP) je dobrým
prediktorem prospěchu v prvním ročníku vysokoškolského studia. U vzorků dat, které jsme měli
k dispozici, jsme však nenaměřili žádnou podstatnou korelaci s prospěchem ve vyšších ročnících,
závěrečným prospěchem a státní závěrečnou zkouškou (SZZ). Jednou z hlavních příčin je malá
velikost vzorků.
Problém malé velikosti vzorků a jejich nesourodosti bychom rádi napravili v budoucích
analýzách. K tomu budeme potřebovat spolupráci co nejvíce fakult, které test OSP používají ve
svých přijímacích řízeních. Především půjde o pravidelné předávání dat o prospěchu studentů.
Nejdůležitější údaje, které chceme zpracovávat jsou:
•
•

prospěch studentů na konci 1. ročníku
závěrečný prospěch absolventů

To jsou dvě základní kritéria, další můžeme přidat podle zájmu zúčastněných fakult. Velmi
zajímavé bude porovnání, jak s těmito kritérii koreluje kromě OSP i prospěch studentů na
střední škole. Tento údaj byl v letošní analýze k dispozici pouze pro omezený vzorek studentů.
V budoucnu by se informace o prospěchu na střední škole (a výsledcích maturity) měly
shromažďovat během administrace testu OSP (např. otázky v dotazníku).
Pokud dojde k pravidelnému předávání dat o prospěchu z mnoha zúčastněných fakult,
porostou velikosti vzorků a tím i přesnost a spolehlivost výpočtů predikční validity OSP.
Na druhou stranu je také jasné, že úspěšnost ve studiu může být ovlivněna mnohými
sociálními faktory, které zde nejsou zkoumány, neboť nebyla k dispozici data, která by dovolila
toto zkoumat – ať už se jedná o rodinné zázemí, finanční zabezpečení atd. Tento typ dat by
posunul analýzu o krok dále, nicméně otázkou zůstává, do jaké míry je možné taková data od
studentů/škol získat. Je na samotné škole, jaká data o svých studentech (co se týče jejich
výsledků) nám dodá. K monitorování vlivu sociálních faktorů to ale jistě nestačí a byla by nutná
spolupráce studentů.

Vysvětlivky k tabulkám:
n
r
R2adj
p
OSP-V
OSP-A
OSP-Q
ZSV
SŠ

velikost vzorku
koeficient korelace mezi prediktorem a kritériem
vysvětlení variability kritéria upravené pro velikost vzorku, koeficient determinace
pravděpodobnost náhodné korelace mezi prediktorem a kritériem, p-value
verbální oddíl testu OSP
analytický oddíl testu OSP
kvantitativní oddíl testu OSP
Základy společenských věd
známky na střední škole

V tabulkách jsou červeně označeny statisticky méně významné výsledky.
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