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Absence celonárodné platných osnov 
v USA si velice brzy vynutila vytvořeni 
standardizovaných testů, pomocí kterých 
by bylo možné porovnat základní znalos-
ti žáků na různých školách. Patrně ncjzná-
mějším - zdaleka však nikoliv jediným -
souborem takových testů je Stanford 
Achievement Test (SAT), jehož prvni 
edice vyšla již v roce 1923. Je třeba mít 
na paměti, že stejnou zkratkou SAT je 
označován i druhý nejrozšířenějši soubor 
testů - Scholastic Aptitude Test, který vy-
tvořila College Entrance Examination Bo-
ard. My se budeme zabývat testy stanford-
skými především z toho důvodu, že jsou 
Centrem hodnocení a demografických stu-
dií Gallaudetovy univerzity od 60. let po-
užívány i pro testování sluchově postiže-
ných dětí. Testy pro sluchově postižené se 
neliší od testů pro slyšící, jsou však slu-
chově postiženým dětem zadávány jiným 
způsobem a v jiných věkových kategoriích. 

Stanfordské výkonnostní testy 
byly vytvořeny v roce 1923 a komplet-

ně přepracovány v l e t ech 1929, 1940, 

1953, 1964, 1973, 1982 a 1989. Jednotli-
vé edice jsou označovány číslicí za zkrat-
kou SAT, tzn. že např. 8. vydání testů se 
označuje SAT-8. 

Osmé vydáni má 8 stupňů obtížnosti 
(sedmé jich mělo pouze 6), které u slyší-
cích žáků odpovídají dále uvedeným roč-
níkům: 

Primáry (základní) 1 1,5 až 2,5 
Primáry (základní) 2 2,5 až 3,5 
Primáry (základní) 3 3,5 až 4,5 
lntcrmcdiate (střední) 1 4,5 až 5,5 
Intermcdiate (střední) 2 5,5 až 6,5 
Intermediate (střední) 3 6,5 až 7,5 
Advanced (pokročilá) 1 7,5 až 8,5 
Advanced (pokročilá) 2 8,5 až 9,9 

Číslo za desetinnou čárkou v označení 
ročníku znamená měsíc daného ročníku, 
tak třeba 1,5 znamená šestý měsíc první 
třídy (1. měsíc první třídy by byI 1,0). 

Existuje i test pro mateřské školy ve 
dvou stupních obtížnosti. 

Testuji se znalosti angličtiny, matema-
tiky a prostředí, které je od 4. třídy nahra-
zeno základní znalostí naučných oborů. 



Je třeba zdůraznit, že testy byly velice 
brzy upraveny pro počítačové vyhodno-
cováni, proto na všechny testovací otázky 
žák odpovídá tak, že zabarví kroužek 
u jedné z několika nabízených odpovědi. 
Obvykle se nabízejí tři až čtyři možné 
odpovědi, aby se zúžilo pásmo úspěšné-
ho absolvováni testu prostým hádáním. Při 
dvou nabízených odpovědích by byla to-
tiž pravděpodobnost uhádnutí správné 
odpovědi 50 %, při třech je již jenom 33 % 
a při čtyřech jenom 25 %. Nedokonalost 
počátečních zařízení pro převod psaných 
dokumentů do počítače neumožňovala 
přesné rozpoznáváni napsaných výsledků. 
Proto je i u matematických úloh tradičně 
dodržována nabídka několika možných 
odpovědí, které se zaškrtávají, i když by 
zde při ručním vyhodnocování samozřej-
mě stačilo napsat výsledek. 

Angličtina 
Gramatická struktura angličtiny se od 

gramatické struktury češtiny liší skoro to-
lik, o kolik se odlišuje gramatická struk-
tura českého znakového jazyka od češti-
ny. Přesto se pokusíme čtenářům přiblí-
žit, co a jak se testuje. 

Na nejnižši úrovni (Primáry 1) se tes-
tuje čtení slov. V tom není od češtiny 
žádná velká odlišnost. Žák musí odpo-
vědět na 33 otázky. Pokud to jde, jsou 
v souboru nabízených odpovědí vždy ale-
spoň dvě slova, která jsou si graficky 
nějak podobná (cat - cut, saw - was). To 
by bylo do určité míry možné zachovat 
i v českých testech. Nejlcpším vysvětle-
ním bude příklad: 

Zaškrtněte ve třech řádcích pod obráz-
kem slovo, které se hodí k obrázku: 

vila pila milá 
O O O 

řeže veze nese 
O O O 

koleno poleno přesto 
O O O 

Obdobně se testuje porozuměni jedno-
duchým větám: 

Je to studené. 
Je to dobré k jídlu. 

O O O 

Další složka testu je již mnohem pro-
blematičtější jak k použití u sluchově po-
stižených, tak k převodu do fonetické češ-
tiny. Testující vysloví slovo a žák vybere 
ze tří nabízených možností tu správnou: 

panna vana Dana 

O O O 



Jo pozoruhodné sledovat jak se složi-
tost zvyšuje mezi jednotlivými úrovněmi 
testů. Již od úrovně Primáry 2 se čteni 
s porozuměním testuje na jednoduchých 
„článečcích", které v dalších úrovních 
velmi rychle nabývají na složitosti. 

Uveďme opět přiklad, tentokrát z Pri-
máry- 3: 

Přečtěte a pak vyberte správné odpo-
vědi: 

Když voda zamrzá, roztahuje se a po-
třebuje většiprostor. Můžete si to vyzkou-
šet tak. že naplníte skleněnou láhev, pev-
ně ji uzavřete a dáte do mrazničky. Pro-
tože se skleněná láhev nemůže roztáhnout, 
zmrzlá voda ji roztrhne. 

1. Tato povídka xyprávi o tom, co se 
stane, když voda 

o zmrzne 
o začne se vařit 
o \yschne 
o srazí se 

2. Co se stane, když uděláte to, co je 
popsáno v povídce? 
o Voda se ohřeje, 
o Láhev se roztáhne, 
o Led se rozpusti, 
o Láhev praskne 

3. V kterém předmětu byste nejspíše 
slyšeli toto vyprávěni? 

o matematika 
o čteni 
o výtvarná výchova 
o fyzika (v USA mezioborovějši před-

mět věda) 

4. Láhev naplněná vodou se nesmí dávat 
o do sklepa 
o do chladničky 
o do mrazničky 
o do skříně 

Podstatné je, že na vyplněni každé části 
testuje pevné stanovený časový' limit, což 
vyžaduje velmi rychlé přečtení zkušební-
ho textu a jeho přesné pochopení. 

Od úrovnč Primáry 3 se začínají testo-
vat i základy gramatiky (nejprve v podo-
bč správného rozdělování slov): 

V každé otázce je stejné slovo rozděle-
no na slabiky. Rozhodněte, které rozděle-
ni je správné. 

o uprch-lik 
o uprc-hlik 
o upr-chlik 

Přibývá zde i to, s čím máme v češtině 
naštěstí problémy jenom minimální -
správné psaní slov (spelování). Nejprve 
jenom na znalosti fonemického významu 
grafémů. Překlad zde začíná být proble-
matický, ale alespoň pokus. 

Podívejte se na slovo s podtrženým pís-
menem nebo písmeny. Podtržené písme-
no vyjadřuje určitý zvuk. Rozhodněte, kte-
ré z dalších tři slov obsahuje stejný zvuk: 

objevitel 
o Věra 
o jasno 
o jediný 

Také testování gramatiky a pravopisu 
(Američané tomu říkají „language") po-
stupně nabývá na složitosti: 



Přečtěte si větu Podívejte se pozorně 
na podtržené slovo nebo slova a rozhod-
něte, zda je věta napsaná správně. Je-li 
v ni chyba, vyberte správnou odpověď: 

Na večírku se výjimečně sešli úplně 
všechny, 

o správně 
o výjimečně sešly 
o výjimečně sešly 
o výjimečně sešli 

Vyšší úrovnč testu zjišťuji i schopnost 
porozumět do podrobností mluvenému 
sdélcní a bohatství slovní zásoby asi tak, 
jako se testuje znalost některých cizích, 
krajových nebo j iž nepoužívaných slov 
v televizních soutéžích. 

Z nabízených slov \yberte to, které je 
podtrženému slovu významově nejbližši: 

imunita 
o lhostejnost 
o odolnost 
o netečnost 

Matematika 
Testování znalostí matematiky začíná na 

úrovni Primáry 1 samozřejmé pochopením 
významu čísel. Alespoň dva příklady: 

Označte správnou odpověď: 

10 12 14 16 

Pochopeni významu čišel se zkouší na 
všech úrovních, postupné však přibývá na 
obtížnosti. 

Které číslo je právě o dvě desetiny větší 
než 527,641? (Advanced 1) 

o 327,841 
o 327.641 
o 329,641 
o 327,643 

Kromě významu čísel se zkouší na 
všech úrovních i matematické výpočty 
a aplikace: 

Zatímco v Primáry 1 je to opravdu leh-
ké, 

20 18 17 15 
o o o o 

o 3 - 2 = • ° 2 + 3 = • 

o 3 - 2 = • o 2 + 3 = • 

odhalují některé příklady v Advanced roz-
dílnost našeho a amerického názoru na 
tvořivé myšlení v matematice: 

Jestliže a*->b = b2/a, je x2*->y / x *-*)r 
o x/y 
o l/(xy2) 
o y4/x3 
o x + y 

Od úrovnč Primáry 3 obsahují testy 
i otázky ze sociálních věd a věd (přírod-
ní a technické vědy). Jakkoliv jsou tyto 
oddíly nesmírně zajímavé a poučné pro 
porovnání úrovně našeho a amerického 



školství a různého důrazu kladeného na 
encyklopedické znalosti a tvořivé myšle-
ni, pro zachování únosného rozsahu to-
hoto článku z nich příklady uvádčt již ne-
budeme. 

Testy jsou předkládány (administrová-
ny) žákům jejich učiteli. Neexistuje žád-
né cechovní omezeni (ke kterému je tra-
diční sklon u nás) v tom, kdo může testo-
vání provádět. Všechny testy jsou totiž 
dodávány s nesmírné podrobnými instruk-
cemi pro administrování, které nezapomí-
nají ani na atmosféru ve třídě a požada-
vek pověsit na dveře tabulku „Nerušit!", 
stejně jako podrobný popis způsobu, jak 
jsou formuláře dětem rozdávány. Učitel 
se přesně dozví, co má při které testované 
položce žákům řici a jak s nimi na začát-
ku procvičit vždy jeden reprezentativní 
přiklad. Podrobnost popisu testování by 
sc mohla zdát až přehnaná, popř. inteli-
genci učitelů podceňující, výhody jsou 
však zřejmé - získané výsledky jsou do-
konale srovnatelné i v tak rozsáhlé zemi, 
jakou jsou Spojené státy. Jsou homogen-
ní tím spiše, že testující neprovádí hodno-
cení výsledků, to dělají specializovaná 
výpočetní střediska automaticky. 

Hodnocení 
Vyhodnocení testů SAT je provedeno 

několika různými způsoby. Vyhodnoco-
vací středisko dodá ke každému vyplně-
nému testu tzv. „hrubá skóre (raw scores)", 
„ročníkové ekvivalenty (grade equivalcnt 
scores)" a „stupnicová skóre (scaled sco-
res)". 

Hrubá skóre uvádějí počet správných 
a nesprávných odpovědí a počet nezodpo-
vězených otázek u každého subtestu. 

Ročníkové ekvivalenty uvádéjí výsle-
dek jako desetinné číslo ročníku (viz 
str. 1), ve kterém by stejného výsledku do-
sáhl průměrný americký student. 

Stupnicová skóre představují přibliž-
ně stejné jednotky na spojité stupnici 
v rozsahu 200 až 800, které umožňují 
srovnání v dané zkoušené oblasti (např. 
angličtiné). Nejsou však srovnatelná mezi 
dvěma různými oblastmi, např výsledek 
610 v angličtině není stejný, jako výsle-
dek 610 v matematice. 

Aplikace u sluchové postižených 
Je samozřejmé, že přímá aplikace SAT 

na sluchově postižené žáky není vhodná. 
Nejde jenom o to, že neslyšícím nevyho-
vují partie, ve kterých testující testovací 
test čte. Mnohem větší problém tkví v tom, 
že akademická úroveň sluchově postiže-
ných především v angličtině je nižší, než 
u jejich slyšících vrstevníků. Vůbec nej-
větším problémem pak je, že i při vylou-
čeni sluchově postižených s přidruženým 
mentálním postižením tvoří sluchově po-
stižení z různých důvodů (velikost vady 
sluchu, socioekonomická úroveň rodiny, 
vhodně či nevhodně zvolený rehabilitač-
ní a vzdělávací program) mimořádně růz-
norodou skupinu. Centrum hodnocení 
a demografických studií Gallaudetovy 
univerzity provedlo několikaletý pilotní 
průzkum, za jakých podmínek a jakým 
způsobem by mohly být SAT optimálně 
administrovány i sluchově postiženým 



dětem. Výchozí premisou bylo, že slucho-
vě postižení musi být testováni stejnými 
testy jako slyšící. Slevit je však možné 
(a nutné) v tom, že jim budou zadávány 
v jiných ročnících, než je běžné u slyšících 
žáků. Je také běžné, že někteři neslyšící 
zvládnou matematickou část testu zhruba 
na stejné ročníkové úrovni jako slyšící, ale 
jejich výkon v části týkající se angličtiny 
může být o několik ročníků nižši. 

Centrum hodnocení a demografických 
studií vytvořilo vlastni krátké skriningo-
vé testy pro sluchově postižené, z jejichž 
výsledku lze zjistit, která míra obtížnosti 
běžných SAT je pro toho či onoho slu-
chově postiženého vhodná. 

Skríningové testy obsahují 16 krátkých 
testů, po jednom ze čtení a z matematiky. 
Každý test tak odpovídá jedné úrovni ob-
tížnosti SAT-8. 

Na jaře roku 1990 bylo provedeno tes-
továni reprezentativního vzorku 6 932 slu-
chově postižených studentů. Na základě 
toho, jak si vedli ve výše zmíněných skrí-
ningových testech, ale i s přihlédnutím 
k názoru jejich učitelů, byla pro každého 
žáka vybrána určitá obtížnostní úroveň 
béžných stanfordských testů SAT-8. Tes-
ty byly administrovány tím způsobem ko-
munikace, který se v dané třídě obvykle 
používá. Matematickou část administro-
val obvykle učitel matematiky, aby byla 
jistota, že žáci porozumějí odborným vý-
razům. Průzkum prokázal účinnost skrí-
ningových testů, protože drtivá většina 
testovaných žáků odpověděla na takto ur-
čenou úroveň obtížnosti SAT-8 v tzv. pás-

mu měřitelnosti (tj. zhruba 50 až 80 % 
správných odpovědí - méně správných 
odpovědí by znamenalo, že žáci více há-
dali než odpovídali, příliš mnoho správ-
ných odpovědi by naopak znamenalo, že 
byla zvolena příliš lehká úroveň testů). 

Do hodnoceni byly kromě dříve zmíně-
ných hrubých skóre, ročníkových ekviva-
lentů a stupnicových skóre přidány pro 
sluchově postižené ještě tzv. procentní 
hodnocení odvozené od věku (age based 
percentile ranking). Ta znamenají procent-
ní část sluchově postižených dětí stejné-
ho věku, která zodpověděla daný subtest 
stejně nebo hůře. Tak např. 17 letý slu-
chově postižený s procentním skóre 83 
v porozumění čtenému textu si vedl stej-
ně nebo lépe než 83 % sluchově postiže-
ných 17 letých studentů. 

Velice podrobný rozbor výsledků lze 
najit v literatuře (Holt, Traxler a Allen 
1992), zde se omezíme pouze na několik 
základních výsledků. 

Testováno bylo 6 932 sluchově posti-
žených žáků ve věku 7 až 20 let, žáci s při-
druženou mentální vadou testováni neby-
li. Vzorek byl vybrán tak, aby byl statis-
ticky reprezentativní pro celé Spojené stá-
ty a pro zastoupení speciálních škol a ji-
ných typů školních programů. Na základě 
skríningových testů bylo pro čtení s poro-
zuměním zjištěno, že veliké procento slu-
chově postižených studentů ve věkovém 
rozmezí 8 až 18 let je schopno zvládnout 
pouze tři nejsnazší úrovně Stanfordských 
výkonnostních testů. Obzvláště alarmují-



cí je, že nejvýše na této úrovni čte ještě 
47 % 18 letých! 

Zcela jiná situace je v matematických 
výpočtech, kde mnoho sluchově postiže-
ných zvládlo všech osm stupňů obtížnosti 
SAT (např. téměř 50 % 18 letých v této 
oblasti zvládlo dva ncjtěžší SAT-8). 

Implikace pro Českou republiku 
Vznik různých typů škol a uvolněni os-

nov vyvolá zcela jistě potřebu reprezenta-
tivnich testů i na našich školách běžného 
typu. První pokusy o takové testy již ostat-
ně byly učiněny."' Potřebu objektivně tes-
tovat znalosti sluchově postižených dětí pak 
pociťujeme již řadu let a tato potřeba sc ješ-
tě zvýší, až se u nás skutečně vyprofiluji 
různé typy vzdělávacích programů pro nej-
závažněji postižené. I u nás je úroveň čte-
ní s porozumčním zvláště u těžce slucho-
vě postižených dětí velmi nízká, bylo by 
však žádoucí zjistit přesněji, jak je vlastně 
nízká. 

Z amerického příkladu bychom si měli 
vžit několik poučení. Vytvořit soubor 
testů, které skutečně objektivně měří, je 
záležitost pro týmy vysoce kvalifikova-
ných odborníků pracujících v této oblas-
ti na plný úvazek a po desetiletí. Nesta-
čí, aby několik nadšenců po večerech vy-
myslelo pár šikovných otázek. Je třeba 

vytvořit rozsáhlé soubory otázek pro 
jednotlivé věkové kategorie a jednotli-
vé předměty. Pak je třeba tyto soubory 
ověřit na statisticky reprezentativních 
souborech žáků a výsledky statisticky 
vyhodnotit. Příliš těžké a příliš snadné 
otázky je třeba vypustit, testy upravit 
a znovu testovat. 

Otevřenou otázkou je, zda pro slucho-
vě postižené žáky vytvářet nějaké speci-
fické testy, nebo spíše postupovat popsa-
nou americkou metodou. Autoři se přiklá-
nějí právě k tomuto postupu, protože za-
stánci různých vzdělávacích metod pro 
neslyšící se shodují v jedné jediné věci, 
totiž že úroveň vzdělanosti neslyšících by 
sc měla co nejvíce blížit vzdělanosti sly-
šících. Je jim tedy třeba měřit stejnými 
metry. 

A i když výsledky takových měření bu-
dou zcela jistě i u nás podobné těm ame-
rickým, totiž, že neslyšící ve vyšších tří-
dách budou mít (především ve čteni s po-
rozuměním) dost práce s testy, které zvlád-
nou slyšící v ročnících podstatně nižších, 
v konečném důsledku zvítězí ta metoda 
vzdělávání, u které bude tento rozdíl 
nejmenší. 

Kdo však vytvoří v České republice 
něco podobného Stanfordským výkon-
nostním testům? 

Jmenujme zde např 
Test vzdělávacích xýsledků žáků 9. ročníků a odpovídajících ročníků gy mnázii (Česká školní inspekce) 
Test vzdělávacích výsledků žáků 5. ročníků (Česká školní inspekce) 
Testy čtenářské gramotnosti (Výzkumný ústav pedagogický') 
Testy čteni a práce s informacemi - KAUBRO 2. 6 (IDEA) 
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