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Abstrakt 

Název práce: Prediktory úspěšnosti bakalářského studia fyzioterapie na FTVS UK 

Vedení: Doc. PhDr. Jan Kocourek, CSc. 

Cíle: Zjistit, zda je možné předpovídat úspěšnost studentů na základě informací, které jsou 

známy v době rozhodnutí o přijetí. 

Metody: Práce je korelačně-prediktivní studií. 

Výsledky: Predikory ze střední školy mají prokazatelný vztah se studijní úspěšností, 

prediktory přijímací zkoušky nikoliv. 

Klíčová slova: úspěšnost studia, fyzioterapie, prediktory, přijímací zkoušky, 

středoškolský prospěch 



Summary 

Title: Predictors of successful study results of physiotherapy in the bachelor degree 

programme at FTVS UK. 

Supervisor: Doc. PhDr. Jan Kocourek, CSc. 

Aim: To find out whether it is possible to predict successful study results on the basis of 

infonnation known at the moment of enrolment decision. 

Methods: This thesis is a correlation-prediction study. 

Results: There is a provable correlation between successful study results and secondary 

school predictors, whereas there is none between successful study results and entrance 

exam predictors. 

Keywords: successful study results ratio, physiotherapy predictors, entrance exams, 

secondary school study results. 
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1 Úvod 

Postkomunistické země včetně České republiky neprošly postupným vývojem 

terciárm'ho vzdělávání jako ostatní vyspělé země a mnoho změn začalo být realizováno až 

po roce 1989, o to s větší intenzitou. Vzdělávací systémy měnících se ekonomik byly 

nuceny se vyrovnat se zásadními výzvami moderní společnosti v daleko kratším čase než v 

tradičních demokratických státech. Za téměř 18 let se terciární vzdělávání v České 

republice výrazně změnilo jak kvantitativně, tak kvalitativně; zvýšil se počet institucí i 

počet studentů, uskutečnil se přesun významné části výzkumné a vývojové činnosti na 

vysoké školy, došlo k zavedení samosprávných principů v řízení vysokých škol, k zapojení 

škol do mezinárodní spolupráce, ke vzniku vyšších odborných škol, soukromých vysokých 

škol, byla provedena strukturace studia atd. 

Změny, které v českém vysokém školství proběhly, jistě byly ve větší míře 

změnami k lepšímu. To však neznamená, že je vývoj terciárního vzdělávání dokončen a 

není potřeba nic měnit. Situace je právě opačná. OECD vytvořila projekt "Thematic 

Review of Tertiary Education: Country Note Czech Republic", jehož cílem byla 

identifikace problémů (terciárního vzdělávání) a návrh optimálního řešení. V závěru studie 

udává, že současný systém vzdělávání nebude schopen splnit požadavky na bohatě 

diverzifikovaný systém, který by byl otevřený evropským a globálním trendům a současně 

přispěl k rozvoji České republiky v kontextu nastupující společnosti znalostí. Na tyto 

závěry navazuje "Bílá kniha terciárního vzdělávání" s požadavkem reflexe, reformy a 

inovace ve všech oblastech vysokého školství. A problematika oblasti přijímacích zkoušek 

není výjimkou. 

Přijímací zkoušky na \'Ysoké školy jsou mediálně zajímavým a populárním 

tématem. Každoročně se jim na stránkách českých deníků věnuje mnoho prostoru. Jsou 

však také tématem nadmíru vážným, a to nejen z pohledu uchazečů, ale také z pohledu 

fakult a univerzit, které studenty přijímají. Je nasnadě, že kvalita přijatých studentů 

spoluurčuje úroveň škol, na které jsou přijímáni. 

A právě klesající průměrná úroveň uchazečů je nesporným faktem. Je zřejmě 

způsobena kombinací faktorů, z nichž jako nejdůležitější se jeví zvyšující se počet 

vysokoškolských studentů. Podle posledních informací Ústavu pro informace ve 

vzdělávání byla v roce 2007 čistá míra vstupu do terciárního vzděláváni 52,3% (což je více 

3 



jak dvojnásobek podílu z roku 1999) . Jedná se o více než 70% procent těch, kteří složili 

maturitu. Dle informací společnosti Scio je jisté, že v roce 2007 nastupovali na vysoké 

školy uchazeči s IQ nižším než 90. Otázka, jak v přijímacím řízení zajistit, aby přijímaní 

studenti měli co možná nejlepší schopnosti a vědomosti, se v kontextu těchto informací 

stává ještě naléhavější než byla doposud. 

Při vědomí závažnosti přijímacích zkoušek je potřeba jim věnovat náležitou 

pozornost a snažit se o jejich maximální kvalitu a kontinuální optimalizaci. Analýza 

predikční validity přijímacího řízení a středoškolských výsledků má tedy být dílčím 

příspěvkem do diskuse o přijímacím řízení a snahou poskytnout relevantní informace 

osobám, které o něm rozhodují. 
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2 Přehled výzkumné literatury 

Z důvodů specifiky českého školního systému a školství obecně jsme se rozhodli 

zabývat pouze literaturou, která se věnuje českému prostředí. Z důvodu vývoje školství 

považujeme za relevantní literaturu starší ne více jak 15 let. 

"Prospěch středoškoláka jako součást přijímacího řízení na VŠ - ano či ne?" (Kocourek, 

1996) Jedná se o studii provedenou na studentech učitelství na FTVS UK, která analyzuje 

těsnost vztahů mezi prospěchem na střední a vysoké škole. Tyto vztahy se autorovi na 1% 

hladině významnosti podařilo prokázat pouze u ženské části dané populace, přesto autor v 

závěru doporučuje výsledky ze střední školy zahrnout jako pomocné kritérium při 

hodnocení kvality uchazeče o studium. 

"Akademická úspěšnost na střední škole : prediktor absolvování studia medicíny. " 

(Kožený, 2001) Práce analyzuje úspěšnost studentů (definovanou jako ukončení studia v 

řádné době) na 3. LF UK. Použitými prediktory jsou zde: průměrný prospěch během 

čtyřletého studia na SŠ z matematiky, fyziky, čeština a průměrný prospěch v jednotlivých 

ročnících středoškolského studia z těchto předmětů. Na základě logistické regresní analýzy 

určuje model vztahů a jeho pomocí zařazuje studenty do skupin (úspěšní/neúspěšní) a tyto 

predikované skupiny porovnává se skupinami reálnými. V závěru jako nejvalidnější a 

nejúspornější prediktory určuje průměrný prospěch z fyziky během čtyřletého studia a 

průměrný prospěch z matematiky ve třetím roce studia na střední škole. 

"Predikce úspěšnosti ve studiu učitelství." (Škaloudová, 2003) Předmětem 

jmenované práce je problematika přijímacího řízení na fakulty UK zajišťující studium 

učitelství. Hlavní pozornost autorka věnovala predikční validitě výsledků přijímacích 

zkoušek a prospěchu na střední škole. U sledovaných souborů studentů ze dvou fakult 

Univerzity Karlovy prokázala, že predikční validita výsledků přijímacích zkoušek je nižší 

než predikční validita prospěchu na střední škole, a zároveň, že predikční validita jak 

vysokoškolských, tak středoškolských prediktorů většinou neklesá ve vyšších ročnících 

studia na VŠ. Studijní úspěšnost je zde definována pomocí tří typů kritérií. První, 

kvalitativní, alternativní kritérium, které dosahovalo hodnoty 1, pokud student fakultu 

absolvoval nebo alespoň nadále pokračuje ve studiu, a hodnoty 2 v opačném případě. Mezi 
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úspěšné studenty byli zahrnuti i ti, kterým se nepodařilo studium ukončit ve standardním, 

tj. pětiletém období, a to z toho důvodu, že delší studium může být zapříčiněno i 

pozitivními fakty, např. studiem v zahraničí. Druhá, kvantitativní kritéria studijní 

úspěšnosti, a to průměrný prospěch z prvního oboru aprobace, celkový průměrný prospěch, 

počet složených zkoušek z prvního oboru, celkový počet složených zkoušek, celkový počet 

opravných termínů a dále koeficient studijní úspěšnosti pro první obor a celkový 

koeficient studijní úspěšnosti, které vznikly jako lineární kombinace průměrného 

prospěchu a počtu složených zkoušek. Třetí, komplexní ukazatel studijní úspěšnosti, který 

nehodnotil pouze výkon studentů, ale i jejich činnosti a další charakteristiky. Tento 

ukazatel byl vytvořen na základě hodnocení vysokoškolských pedagogů. 

"Studium souvislostí mezi úspěšností studia medicíny, známkami studentů na střední 

škole a výsledky přijímacích zkoušek" (Štuka, Šimeček 2006) Studie analyzuje úspěšnost 

studentů přijatých v letech 1994-1997 na 1. lékařskou fakultu UK. Ukazuje, že počet bodů 

získaných u přijímacích zkoušek není příliš dobrým prediktorem úspěšnosti studia, a 

navrhuje, jak přijímací řízení zefektivnit využitím znalosti známek ze střední školy. 

Studijní úspěšnost je zde definována dvojím způsobem: l)jako dokončení studia bez 

ohledu na dobu, kterou k dokončení student potřebuje 2) jako dokončení studia v řádném 

termínu. Nezávisle proměnné v zde jsou: pohlaví, typ středoškolského vzdělání 

(gymnaziální/jiné), počet bodů na jednotlivých částech přijímacích zkoušek (biologie, 

chemie, fyzika), průměrné známky za středoškolské studium z matematiky, fyziky, 

chemie, biologie a českého jazyka a průměrné známky z jednotlivých ročníků. Z těchto 

údajů byl dále dopočten součet bodů za přijímací zkoušky celkově, průměr z průměrů za 

jednotlivé ročníky a rozdíl průměrů v posledním a prvním ročníku střední školy zrcadlící 

zlepšení či zhoršení žáka během studia. 

2.1 Kritika výzkumné literatury 

"Akademická úspěšnost na střední škole : prediktor absolvování studia medicíny. " 

(Kožený, 2001) Statisticky velmi dobře konstruovaná práce bohužel (z našeho pohledu) 

pracuje pouze s prediktory, které tvoří prospěch z matematiky, českého jazyka, a fyziky na 

střední škole. Není jasné, kde autoři spatřují příčinnou souvislost mezi prospěchem z 

matematiky a úspěšností studia medicíny. Navíc jako jeden z nejlepších prediktorů určují 
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prospěch z tohoto předmětu v jednotlivém ročníku SŠ školy. Stabilita tohoto znaku je dle 

našeho názoru v porovnání se znaky jako průměrný prospěch v ročníku nebo průměrný 

prospěch za celé SŠ studium poměrně nízká. 

"Predikce úspěšnosti ve studiu učitelství." (Škaloudová, 2003) Tato metodicky 

dobře zpracovaná a rozsáhlá práce je bohužel z důvodu volby více kritérií studijní 

úspěšnosti poněkud méně přehledná. Vyvozené závěry pro značnou rozdílnost studijních 

oborů (učitelství - fyzioterapie) nelze použít pro odpověď na naše výzkumné otázky a 

hypotézy. 

"Studium souvislostí mezi úspěšností studia medicíny, známkami studentu na 

střední škole a výsledky přijímacích zkoušek" (Štuka, Šimeček 2006) V přehledné a jasné 

práci se z našeho hlediska objevují pouze dva diskutabilní body- l)zda by proměnná 

"rozdíl průměrů v posledním a prvním ročníku" neměla být nahrazena proměnnou "rozdíl 

průměrů ve třetím a prvnún ročru'ku" vezmeme-li v úvahu, že údaj o prospěchu ve čtvrtém 

ročníku SŠ získaný z přihlášky na VŠ je jiný u studentů hlásících se ihned po střední škole 

a jiný u studentů hlásících se s jistým zpožděním. Druhým diskutabilním bodem je pak 

nezahrnutí průměrné známky z maturitní zkoušky mezi nezávislé proměnné. Vzhledem k 

jisté při'buznosti oborů (lékařství - fyzioterapie) a rozsahu této studie (N=626) budou 

závěry práce použity pro formulaci hypotéz. 

2.2 Přínos této studie 

Tato studie by měla svými výsledky přispět do diskuse o podobě přijímacího řízení. 

Měla by poskytnout základní informace o vztazích mezi výsledky ze studia na SŠ, 

výsledky přijímacího řízení a studijní úspěšností. 
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3 Cíle práce, výzkumné otázky, hypotézy 

3.1 Důvody, význam a potřeba výzkumu 

Důvodem volby daného tématu je zájem o kvalitu studia, a tedy i o přijímací řízení. 

Na naší fakultě (stejně jako na většině jiných fakultách a univerzitách) neexistují (nebo 

alespoň nebyly publikovány) studie o predikčni validitě přijímacího řízeni. Dle našeho 

názoru je alespoň základní statistická analýza predikčni validity přijímacího řízení, jako 

zdroj informací pro optimalizaci efektivity přijímacího řízení, nezbytnosti. 

Ve shodě s vedoucím mé diplomové práce a studijní proděkankou jsem se proto 

rozhodl v rámci mé diplomové práce zpracovat téma "Prediktory úspěšnosti bakalářského 

studia fyzioterapie FTVS UK." 

Přijímací řízení je na úrovni vedení fakulty problém aktuálně diskutovaný a tato 

práce by měla přinést užitek v poskytnutí dílčích informací osobám za přijímacím řízení 

zodpovědným. 

3.2 Stanovení problému 

Není známo, nakolik studijní výsledky ze střední školy a z přijímacího řízení 

predikují úspěšnost ve studiu fyzioterapie na FTVS UK. 

3.3 Cíle a úkoly práce 

3.3.1 Cíl práce 

Cílem této práce je zjistit možnosti optimalizace predikčni validity přijímacího 

řízení u studentů bakalářského studijního oboru fyzioterapie zapsaných do prvního ročníku 

studia v letech 2002-2004 na základě informací, které jsou o každém studentovi známé v 

okamžiku rozhodnuti o jeho přijetí či nepřijetí. 
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3.3.2 Úkoly práce 

1. Provederú literární rešerše 

2. Sběr dat 

3. Analýza dat 

4. Vyhodnocerú 

3.4 Hypotézy 

Hl : Výsledky přijímacího řízerú budou mít statisticky prokazatelný vztah s úspěšností 

studia. 

H2: Studijní výsledky ze střední školy budou mít statisticky prokazatelný vztah s 

úspěšností studia. 

H3: Studijrú výsledky ze střední školy budou nést o studentovi odlišnou informaci než 

výsledky přijímacího řízení. 

H4: Rozdíl průměru mezi 3. a 1. SŠ bude lepším prediktorem studijní úspěšnosti než 

rozdíl mezi 4. a 1. ročrúkem. 

H5: S využitím většího množsM prediktorů a statistické analýzy bude možné nalézt 

model tvaru vztahů, který studijní úspěšnost předikuje lépe než samotná informace 

z přijímacích zkoušek. 

3.5 Vymezení 

Studie bude zahrnovat pouze studenty bakalářského studijního programu 

specializace ve zdravotnicM, obor fyzioterapie, realizovaný v českém jazyce na FTVS 

UK. 

3.6 Omezení 

Uvědomujeme si, že počet studentů zahrnutých do studie není ideálrú. Zároveň 

však upozorňujeme, že se jedná o populaci všech studentů, kteří splňují podmínky pro 

zahrnutí do studie. Bakalářský program fyzioterapie (v nové formě) je na FTVS UK 

realizován od roku 2002, proto je tedy tento rok prvním zahrnutým. Informace o studijrú 
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úspěšnosti je známa až tři roky po začátku studia, proto je tedy rok 2004 posledním 

zahrnutým. 

Časové omezení práce nedovoluje provést ověření správnosti nalezeného vztahu 

mezi nezávislými a závislou proměnnou u budoucích studentů. 

3. 7 Definice pojmů 

3. 7.1 Obecné principy měření závislosti 

Předmětem statistické analýzy je stanovit sílu a druh závislostí. Sílu závislostí 

(korelaci) vyjadřujeme prostřednictvím různých měr statistické závislosti, ke kterým patří i 

korelační koeficienty. Statistická závislost však zdaleka nemusí znamenat kauzalitu. 

Vysoký stupeň závislost často odráží příčinný vztah, ale nemusí tomu tak být vždy. 

Příčinné souvislosti čistě empirickými prostředky neodhalíme. Ke statistickým výsledkům 

je třeba přidat empirické znalosti, praktické zkušenosti a účelně kombinovat deduktivní a 

induktivní způsob uvažování. V nejjednodušším případě je souvislost mezi sledovanými 

znaky jednoznačná. Závislost tohoto druhu se nazývá funkční závislost. Předmětem 

statistiky je však zhodnocení jiných závislostí, kdy neexistuje zcela jednoznačný vztah 

mezi sledovanými znaky (Zvárová, 1998). 

3.7.2 Validita, predikční validita 

Starší obecná definice validity je: Měříme to, o čem se domníváme, že měříme. 

(Kerlinger, 1972, s.435). V současnosti se vychází z požadavku, že uživatel má z výsledků 

měření odvodit správná rozhodnutí. Validita odkazuje na přiměřenost, smysluplnost a 

užitečnost specifických závěrů, jež se provádějí na základě výsledku měření (Rendl, 2006, 

s.48). 

Obsahová validita zjišťuje, do jaké míry měření skutečně reprezentuje dané 

vlastnosti nebo kvality (Rendl, 2006, s.48). V přijímacím řízení se s pojmem obsahová 

validita setkáváme obvykle při sledování úrovně vědomostí a dovedností studentů. 

Obsahová validita tu udává, do jaké míry jsou otázky ať už v písemné či ústní zkoušce 

reprezentativní vzhledem k tomu, co by podle tvůrců testu měl uchazeč ovládat. 
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(Škaloudová, 2003, s.29) Obsahová validita přijímacích zkoušek není předmětem této 

práce. 

Predikční validita je ve své podstatě subtyp kriteriální validity. Kritériem je 

proměnná, kterou se snažíme výzkumným nástrojem zjišťovat nebo předpovídat. O 

predikční validitě hovoříme tam, kde nám jde o předpověď kritéria, tedy o případ, kdy 

kritérium není v době měření ještě zjistitelné. Na rozdíl od obsahové validity se validita 

predikční dá matematicky snadno vyjádřit korelačním koeficientem mezi prediktorem a 

kritériem. Přitom je důležité si uvědomit, že výběr prediktoru a kritéria musí být v souladu 

s předešlými nálezy a teorií. Jedině tehdy, když jsou studie predikční validity racionálně 

plánovány, je možné považovat koeficienty predikční validity za důkaz, že závěry 

vyvozované z naměřených skóre budou mít předpovídající cenu i v podobných situacích 

v budoucnosti (Škaloudová, 2003, s.30). Kritérium však není jediným faktorem, na kterém 

predikční validita závisí. Dalším je souhrn znaků zkoumané populace. Pro náš konkrétní 

případ přijímacích zkoušek na vysoké školy to znamená, že predikční validita závisí také 

na souboru uchazečů, především pak na uchazečích, kteří byli přijati. Soubor uchazečů 

mívá většinou relativně stabilní charakteristiky. (Škaloudová, 2003, s.31) Disman (2002) 

uvádí, že konstrukt prediktivní validity je zcela smysluplně použit pouze tehdy, pokud jsou 

použita pro testování měření, která mají být použita opakovaně. 

Inkrementální (přírůstková) validita je pro účely přijímacího řízení daleko 

důležitější než predikční validita založená na jednom prediktoru. Může se stát, že 

proměnná, která koreluje s kritériem méně, může přispět ke zvýšení inkrementální validity 

více než proměnná s vyšším korelačním koeficientem. (Škaloudová, 2003, s.33) 

Validitu lze dělit i podle jiného kritéria, a to na validitu vnitřní a vnější. O vnitřní 

validitě můžeme mluvit tehdy, umožňuje-li výzkumný projekt jednoznačnou interpretaci 

výsledků. Vnější validita se zabývá problémem zobecnitelnosti výsledků a otázkou, na 

jakou populaci lze rozšířit poznatky získané daným šetřením (Pelikán. 1998, s. 63). 

Dalším aspektem, který je třeba vzít v úvahu při výzkumu predikční validity 

přijímacích zkoušek na vysoké školy, je to, že zcela obecně platí, že čím větší je rozptyl 

hodnot prediktorů , tím vyšší je za jinak stejných podmínek predikční validita. To v praxi 

znamená, že čím větší je selektivita daného oboru, tím menší procento studentů se stává 

souborem, pro který výzkum predikční validity přijímacích zkoušek provádíme. Výzkum 

predikční validity je pak omezen pouze na malou část studentů s nejlepšími výsledky 
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u přijímacích zkoušek. Výsledky těchto studentů pak mají tím menší rozptyl, čím větší 

byla selektivita výběru. Z hlediska přijímacího řízení je tedy nutné brát v úvahu, že 

předmětem zkoumání jsou (a prakticky tomu ani nemůže být jinak) pouze přijatí uchazeči. 

Dochází tedy k podhodnocení predikční validity kritérií, na jejichž základě byli studenti 

přijati. Pokud bychom do zkoumání mohli zahrnout i nepřijaté uchazeče, vycházela by 

predikční validita těchto kritérií vyšší. (Kartous, 2008, s.15) 

3.7.3 Kombinace více prediktorů 

Pro účel kombinace jednotlivých prediktorů existují různé modely, z nichž dva se v 

praxi často vhodným způsobem kombinují. Jde o model kompenzační a model 

konjunktivní (Říčan, 1980, s. 113-125). 

Kompenzační model vychází z předpokladu, že závisí-li kritérium na více 

vlastnostech (používáme-li větší počet validních prediktorů), pak nedostatek v kterémkoli 

směru lze nahradit příznivými výsledky v jiných směrech. Výhodou kompenzačního 

modelu je, že umožňuje stanovit optimální predikci na základě více prediktorů. Přitom 

platí, že čím nižší je korelace mezi prediktory, tím lepší predikce lze za jinak stejných 

podmínek dosáhnout jejich kombinací. 

Konjunktivní model je založen na předpokladu, že některé nedostatky nelze nijak 

kompenzovat. Jestliže studentovi zcela chybí jistá vlastnost či schopnost, pak jeho 

sebelepší ostatní vlastnosti a schopnosti nebudou využity a jeho studium bude s největší 

pravděpodobností neúspěšné. Konjunktivní modely tedy požadují u každého prediktoru 

dosažení jisté minimální hranice. N edosažení této hranice v kterémkoli z prediktorů, pak 

znamená zařazení do skupiny odmítnutých. Nezjišťujeme tedy, jak daleko se jedinec 

odchyluje od stanoveného optima, nýbrž zda v některém prediktorů nevybočuje 

ze stanovených mezí. Jde-li nám o dosažení určité minimální hranice prediktoru, mluvíme 

o jednostranném limitu. Limity mohou být i oboustranné, při výběru studentů 

při přijímacích zkouškách se však dvoustranné limity nepoužívají. 

V praxi většinou dochází ke kombinaci kompenzačního a konjunktivního modelu, 

některé proměnné přitom mohou být zároveň konjunktivními i kompenzačními prediktory. 

Zhruba se však dá říci, že konjunktivní model slouží především k negativnímu výběru, tj. 

k odhalení nezpůsobilých ve smyslu jistého kritéria. Kompenzační model má naopak 
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nejširší využití při pozitivním výběru, např. ke stanovení nejschopnějších uchazečů z jejich 

velkého počtu. Při pozitivním výběru dochází vlastně k soutěži mezi uchazeči, kteří jsou 

všichni schopni úspěšně vystudovat příslušný studijní obor. 

Při negativním Yýběru existuje relativní spolehlivost při posouzení, zda uchazeč 

dosahuje daného limitu, při výběru pozitivním, zejména jsou-li mezi uchazeči jen malé 

rozdíly, jde o situaci mnohem náročnější a citlivější (Říčan, 1980, s. 113-125). 

3.7.4 Logistická regrese 

Logistická regrese byla navržena v 60.letech jako alternativní postup k metodě 

nejmenších čtverců pro případ, že závisle proměnná má binární charakter. V minulosti se 

týkala většina úloh aplikace logistické regrese oblasti medicíny a epidemiologie. 

Vysvětlovaná proměnná představuje přítomnost nebo nepřítomnost choroby. Příkladem 

mohou být výpočty rizika vzniku srdeční choroby nebo rakoviny jako funkce osobních a 

chování se týkajících osobních charakteristik. Logistická regrese může třeba v jedné úloze 

odhalit, které charakteristiky mohou predikovat těhotenství mladistvých, kdy lze predikci 

provést na základě rozličných proměnných, jako je bodové hodnocení mladistvého 

průměrem známek na základní škole, náboženstvím nebo velikostí rodiny. V logistické 

regresi můžeme aplikovat libovolnou kombinaci diskrétních nebo spojitých proměnných. 

Vyžaduje však znalost jak závisle proměnné, tak nezávisle proměnných u analyzovaného 

výběru. Výsledný model můžeme použít k budoucímu klasifikování, když jsou uživateli 

dostupné pouze vysvětlující, nezávisle proměnné (Meloun, 2005). 

3. 7.5 Přijímání na vysoké školy 

Přijímání na vysoké školy je souhrn pravidel, způsobů a procedur, jejichž 

prostřednictvím stanoví vláda a vysoké školy pravidla pro vstup na vysokou školu. 

(Škaloudová, 2003, s.4) 

3.7.6 Postupy přijímání studentů na vysoké školy z hlediska historického 

vývoje 

Zřejmě nejstarším je princip automatického zápisu úspěšných absolventů 

akademických směrů středoškolského vzdělávání. Tento princip se výrazně prosazoval až 

do šedesátých let minulého století například ve Francii, SRN, Rakousku či Itálii. Ještě v 
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roce 1996 bylo maturitní vysvědčení tím jediným, co vyžadovaly vysoké školy při 

přijímání studentů ve SRN, přijímací zkoušky se tu nekonaly. (Walterová, 1996, s. 83). 

Britská tradice předpokládající, že účelem vysokoškolského vzdělání není ani tak 

odborná kvalifikace, jako výchova budoucích vůdců společnosti naproti tomu preferovala 

až do osmdesátých let princip výběru uchazečů dle osobnostních vlastností a motivace. 

V současné době vyžaduje většina britských univerzit jako základní podmínku pro přijetí 

zkoušku General Certificate of Education Advanced Level (GCSE- A Level). Uchazeči se 

také podrobují přijímacím zkouškám, a to především na prestižních univerzitách, kterým 

přestává způsob přijímaní podle A-level vyhovovat. (Kartous, 2008, s.23) 

V zemích, kde je účelem vysokoškolského studia především pnprava 

kvalifikovaných odborníků, převládá princip výběru uchazečů podle výkonu u přijímacích 

zkoušek. S globálním procesem demokratizace přístupu ke vzdělání a zvláště se 

studentským hnutím v šedesátých letech je spojován princip otevřeného přístupu k 

vysokoškolskému vzdělání. V praxi se ovšem jedná o otevřený přístup k terciálnímu 

vzdělávání. I v zemích s otevřeným vstupem na VŠ existují určitá regulační opatření 

stanovující počty přijímaných studentů. Tyto počty jsou regulovány centrálně, (numerus 

clausus) nebo jsou stanovovány určité preferenční skupiny (minority sociální, etnické, 

ženy, vysoce talentovaní, handicapovaní apod.). Obecným rysem všech možných přístupů 

k přijímání na vysoké školy je snaha o rovnováhu mezi společenskými potřebami, 

ekonomickými možnostmi a politickými požadavky. 

3.7.7 Současný stav přijímacího řízení na bakalářské studijní programy 

fyzioterapie v České republice 

Tabulka č.l !.lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

Statistika přijímacího řízení Přihlášení Přijatí Podíl přijatí/přihlášení (v%) 

do ak. roku 2007/2008 293 50 17 

Při přijímací zkoušce se ověřují znalosti uchazečů z chemie, fyziky a biologie. 

Písemný test skládají všichni uchazeči bez výjimky. Otázky pro přijímací zkoušky 

vycházejí z modelových zadání. Zkušební testy jsou vyhodnocovány počítačem anonymně, 

výsledků testu jednotlivých uchazečů je stanoveno pořadí. Ke studiu na obor fyzioterapie s 

místem výuky v Praze a v Mariánských Lázních jsou přijati uchazeči, kteří se podle počtu 
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získaných bodu umístili v pořadí na 1. až 25. místě (v každém místě výuky), a dále všichni, 

kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč na 25. místě. 

Tabulka č. 2 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

Statistika přijímacího řízení Přihlášení Přijatí Podíl přijatí/přihlášení (v %) 

do ak. roku 2007/2008 262 25 9,5 

Zkouška je dvoukolová. První kolo přijímací zkoušky - písemný test z biologie, 

fyziky a chemie (celkem 60 otázek, každá otázka hodnocena 2 body) - absolvuji všichni 

přihlášeni uchazeči. Druhé kolo přijímací zkoušky - ústní pohovor - absolvují uchazeči, 

kteří dosáhnou nejlepších výsledků v prvním kole. Za ústní pohovor je možné získat 

maximálně 80 bodů; koná se před tříčlennou komisí pedagogických pracovníků fakulty. 

Cílem této zkoušky je zjistit komunikační dovednost uchazeče, jeho schopnost obhájit 

vlastni názor a zájem o zvolený obor. Součet bodů z obou kol je jediným určujícím 

faktorem pro rozhodnutí o přijetí ke studiu. 

Tabulka č. 3 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

Statistika přijímacího řízení Přihlášení Přijatí Podíl přijatí/přihlášení (v%) 

do ak. roku 2007/2008 262 30 11,4 

Přijímací zkouška je organizována jako jednokolová a zahrnuje písemné testy 

z biologie a fyziky. Z každého předmětu 30 otázek, celkem tedy 60 otázek. Ze čtyř 

možných odpovědí je jen jedna správná odpověď. Min. a max. možný počet bodů: O- 60. 

Rozsah požadovaných znalostí uvedených předmětů odpovídá učebním osnovám na 

středních školách. 

Tabulkač. 4 Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 

Statistika přijímacího řízení Přihlášení Přijatí Podíl přijatí/přihlášení (v%) 

do ak. roku 2007/2008 ? ? ? 
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Přijímací zkouška má dvě části: 

1. Testy Scio, obsahující zkoušku z obecných studijních předpokladů, biologickou a 

fyzikální část testu z přírodních věd. Zkouška obecných studijních předpokladů je 

zkouškou testující základní dovednosti a schopnosti, které student potřebuje pro úspěšné 

vysokoškolské studium. Test z přírodních věd: obsah testu je odvozen z platných standardů 

středoškolské výuky, pro studium fyzioterapie má dvě části - biologickou a fyzikální. 

Hlavními celky biologické části testu jsou biologie člověka, obecná biologie, genetika 

a cytologie. Hlavními celky fyzikální části jsou mechanika, elektřina a magnetismus, 

termodynamika a optika. 

2. Talentová zkouška je hodnocena bodově s nutným minimem pro úspěšné absolvování. 

Kdo neuspěje u talentové zkoušky, nemůže být přijat. Další pořadí uchazečů se stanoví 

podle celkového počtu bodů. Disciplíny: plavání 100 m, běh 1 500 m, shyby na hrazdě 

(muži), výdrž ve shybu (ženy). 

Tabulka č. 5 Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity 

Statistika přijímacího řízení Přihlášení Přijati Podíl přijatí/přihlášení (v%) 

do ak. roku 2007/2008 193 30 15,5 

Přijímací zkouška má opět dvě části: 

1. Testy Scio, část "Obecné studijní předpoklady" a část "Biologie". 

2. Talentová zkouška obsahující 100m plavání a běh 12 min. 

Kritériem pro přijetí je součet bodů za obě části zkoušky, ve které je možné získat po 50 

bodech za každou část testu Scio, a 1 O bodů za každou část talentové zkoušky. 

Tabulka č.6 Katedra fyzioterapie a ergoterapie Vysoké školy v Plzni 

Statistika přijímacího řízení Přihlášení Přijat! Podíl přijatí/přihlášení (v%) 

do ak. roku 2007/2008 ? plán- 40 ? 
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Přijímací zkouška má část: 1. písemnou - test z biologie člověka, uchazeč může 

získat 50 bodů, 2. ústní- psychologický rozhovor, uchazeč může získat 5 bodů. Uchazeč 

může být přijat ke studiu: pokud získá nejméně 28 bodů (25 bodů za písemný test, 3 body 

za psychologický rozhovor). Uchazečům, kteří absolvují přípravný kurz a budou úspěšní u 

závěrečného testu, bude započítáno podle úspěšnosti 5 - 1 O bodů do výsledku přijímacího 

řízení. Rektor může prominout přijímací zkoušky v odůvodněných případech (předchozí 

absolvování VOŠ se stejným zaměřením a výborným prospěchem apod.). 

Tabulka č. 7 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

Statistika přijímacího řízení Přihlášení Přijatí Podíl přijatí/přihlášení (v%) 

do ak. roku 2007/2008 197 58 29,4 

Povinnou součástí přijímacího řízení na ústav je přijímací zkouška - písemný 

test. Pro obor Fyzioterapie se jedná o testy z biologie, somatologie a fyziky. Testy jsou 

ohodnoceny maximálně 50 body. Uchazeč složí úspěšně přijímací zkoušku v případě 

dosažení minimálně 40 bodů z maximálního počtu 150 bodů, přičemž musí v každém 

testu dosáhnout minimálně 1 O bodů. 

Tabulka č. 8 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně 

Statistika přijímacího řízení Přihlášení Přijatí Podíl přijatí/přihlášení (v%) 

do ak. roku 2007/2008 890 106 11,9 

Zkoušky se konají formou písemných testů. Jsou testovány znalosti z biologie 

a chemie. Testy se skládají ze 40 otázek s nabídnutými odpověďmi, jen jedna odpověď 

je správná, každá správná odpověď je ohodnocena jedním bodem. Délka trvání 

každého testu je 80 minut. Rozsah požadovaných znalostí odpovídá učebním osnovám 

na středních školách. 

17 



Tabulka č. 9 Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

Statistika přijímacího řízení Přihlášení Přijatí Podíl přijatí/přihlášení (v%) 

do ak. roku 2007/2008 327 25 7,6 

Přijímací zkouška je tvořena písemným testem v rozsahu gymnaziálního učiva, 

obsahuje 25 otázek z fyziky, 25 otázek z chemie a 50 otázek z biologie. Otázky testu jsou 

tvořeny typem mnohočetného výběru, kdy jedna nebo více z nabídnutých odpovědí je 

správná. Testy jsou hodnoceny anonymně. Bodové hodnocení testů z fyziky a chemie je v 

rozsahu minimální hodnoty 15 bodů a maximální hodnoty 35 bodů. Test z oboru biologie 

je v rozsahu minimální hodnoty 25 bodů a maximální hodnoty 70 bodů. Samostatně 

hodnocené části se sčítají (písemný test + případná bonifikace za středoškolský prospěch). 

Celkový výsledek přijímací zkoušky určuje pořadí uchazečů. Časový limit pro vypracování 

testu je 3 hodiny. Kritéria pro bonifikaci za středoškolský prospěch nelze bohužel na 

webových stránkách fakulty nalézt. 

Podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek: 

1. Výsledný průměr všech známek uvedených na přihlášce ke studiu je nižší nebo roven 

1,20. 

2. Uchazeč absolvoval výuku všech tří profilových předmětů fyzika, chemie, biologie v 

průběhu svého středoškolského studia a nebyl klasifikován známkou horší než 2 (velmi 

dobře). 

V roce 2008 podmínkám vyhovělo celkem 46 uchazečů, ke studiu přijato prvních 13 

uchazečů, poslední přijatý má studijní průměr 1 ,04. 

Tabulka č.JO Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci 

Statistika přijímacího řízení Přihlášení Přijatí Podíl přijatí/přihlášení (v%) 

do ak. roku 2007/2008 178 42 23,6 

K přijímací zkoušce je třeba připravit strukturovaný životopis zaměřený na profesní 

informace. Součástí přijímací zkoušky je i talentová zkouška z plavání. Písemná část 
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zkoušky proběhne formou testu z biologie, fyziky a chemie a testu jazykových 

předpokladů. Poslední částí zkoušky je řízený pohovor. Požadavky na písemné a ústní 

zkoušky vycházejí z rozsahu učiva na středních školách gymnaziálního typu. Při 

přijímacím řízení budou brány v úvahu maturitní výsledky a studijní průměr ze střední 

školy, případně vyšší odborné školy. 

3.7.8 Přijímací řízení na bakalářský studijní program fyzioterapie na 

FTVS UK 

Ve studijním oboru získávají absolventi odbornou způsobilost k výkonu 

nelékařského zdravotnického povolání a jsou oprávněni vykonávat činnosti v souladu s 

platnou legislativou, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných 

odborných pracovníků. 

Absolvent bakalářského studia je odborníkem v oboru fyzioterapie, který 

spolupracuje se všemi členy zdravotnického týmu při koordinaci a provádění 

diagnostických, terapeutických a preventivních postupů a metod v rehabilitačním procesu a 

v péči o nemocné. Uplatnění nalezne ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních 

jako jsou kliniky, léčebné rehabilitace, jiné specializované kliniky, rehabilitační ústavy, 

rehabilitační oddělení nemocnic všech typů, lázeňská zařízení, pracoviště pro léčbu bolesti, 

sociální zařízení pro děti a seniory, ale i na dalších specializovaných pracovištích. Po 

získání specializované způsobilosti může fyzioterapeut - bakalář vykonávat svoji profesi 

bez odborného dohledu. [ 1] 

Celkový počet bodů u přijímacího zkoušek je tvořen součtem bodů z jednotlivých 

částí přijímací zkoušky. Nabývá teoreticky hodnot 0-700. Tento součet je jediným 

kritériem, které rozhoduje o přijetí či nepřijetí studenta. Jednotlivé části přijímací zkoušky 

tvoří test všeobecných znalostí, který je hodnocen 0-550 body a test z cizího jazyka, který 

je hodnocen 0-150 body. 

Studium je realizováno na dvou pracovištích - v Praze a v Kladně. Zájemci o 

studium se nehlásí ke studiu na konkrétní pracoviště. Přijatí uchazeči (80) jsou rozlosováni 

(Praha 50, Kladno 30). 

19 



Tabulka č. ll 

Přihlášení 

Přijati 

Statistika přijímacího řízení na bakalářský obor 

fyzioterapie na FTVS UK 

a k. rok ak.rok ak.rok ak.rok ak.rok 
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 

450 553 579 582 434 
40 42 60 84 85 

Podíl přijatí/přihlášení (v %) 8,9 7,6 10,4 14,4 19,6 
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4 Metody 

4.1 Použitý metodologický přístup 

Práce se řadí mezi korelačně- prediktivní studie. Takto konstruované výzkumy mají 

za úkol studovat korelace mezi určitými fenomény (proměnnými) a provádí interpretace 

vztahů. Tyto studie zahrnují určení, kolik variace v závisle proměnné je vysvětleno variací 

jednoho nebo více nezávislých ovlivňujících faktorů. Zjištěných vztahů se využívá pro 

provádění predikce. [2] 

4.2 Zkoumaná populace 

Výzkumnou populaci budou tvořit studenti, kteří splňují následující podmínky: 

1) V roce 2002, 2003 nebo 2004 se zapsali do 1. ročníku bakalářského studijního 

programu specializace ve zdravotnictví, obor fyzioterapie na FTVS UK. ( Před 

rokem 2002 byl obor fyzioterapie na FTVS UK realizován jako magisterský a o 

studentech zapsaných do 1. ročníku v roce 2005 nepředpokládáme, že by mohli 

mít studium v době realizace této studie dokončeno.) 

2) Byli přijati na základě výsledků přijímací zkoušky na bakalářský studijní program. 

3) Studium na FTVS UK reálně započali. 

4) V současné době je známa informace o jejich úspěšnosti/neúspěšnosti. 

5) Jsou o nich k dispozici všechny relevantní údaje. 

Výběr vzorku nebude prováděn, do analýzy bude zahrnuta celá výzkumná populace. 
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4.3 Nezávislé proměnné 

4.3.1 Studijní výsledky ze střední školy 

Průměrný prospěch v prvním ročníku střední školy (SŠ1) je definován jako 

aritmetický průměr všech známek získaných v prvním ročníku, zaokrouhlený na dvě 

desetinná místa. Obdobně je definován prospěch ve druhém (SŠ2), třetím (SŠ3) a čtvrtém 

(SŠ4) ročníku. Celkový prospěch na střední škole (SŠC) je definován jako aritmetický 

průměr prospěchů za 1.-4. ročrn'k bez zaokrouhlení. Maturitní prospěch (MAT) je 

definován jako aritmetický průměr všech známek u maturitní zkoušky. Všechny uvedené 

proměnné mohou teoreticky nabývat hodnot v rozmezí jedna až čtyři. 

Dalšími znaky jsou zlepšení od prvního do čtvrtého ročníku střední školy, 

definované jako rozdíl průměrného prospěchu ve čtvrtém a prvním ročníku a podobně 

určené zlepšení od prvního do třetího ročníku. 

4.3.2 Výsledky přijímacího řízení 

Body získané v testu z biologie, fyziky a všeobecných znalostí (PRT) u přijímacích 

zkoušek nabývají teoreticky hodnot 0-550 bodů. 

Body získané v testu z cizího jazyka (PRJ) u přijímacího řízení nabývají teoreticky 

hodnot 0-150. V letech 2002-2004 byla podoba testu následující: celkem 30 otázek 

(multiple choice - 4 možnosti pro otázky 1-22, které byly gramaticko-lexikální; 23-30 

poslech (multiple choice - výběr ze 3 možných odpovědí). Dnešní podoba je odlišná -

celkem je 25 otázek; 1-20 jsou gramaticko-lexikální otázky (multiple choice, výběr ze 4 

možností) a 21-25 otázky zaměřené na terminologii (lidské tělo, muskuloskeletální systém 

atd. - opět multiple choice, výběr ze 4 možností; uchazeči by měli tuto terminologii znát ze 

středních škol). Poslech již není. (Korbel, osobní sdělení, 2008) 

Celkový počet bodů u přijímacích zkoušek (PRC) je tvořen prostým součtem 

proměnných PRT a PRJ. Nabývá tedy teoreticky hodnot 0-700. Zároveň je tato proměnná 

(PRC) jediným kritériem, které rozhoduje o přijetí či nepřijetí studenta. 
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4.4 Závislá proměnná 

Jedinou závisle proměnnou v naší studii je studijní úspěšnost (USP), která je 

definována jako dokončení studia v řádném termínu. Do této doby není započítána doba 

přerušení studia Gelikož přerušit může student z různých důvodů) a prodloužení doby 

studia dané studiem v zahraničí (opačný postup by vedl k takr"ka automatickému zařazení 

účastníků studia v zahraničí mezi neúspěšné, s čímž jistě nelze souhlasit). Úspěšnost bude 

kódována jako binární proměnná ve tvaru 1 (úspěšný student) a O (neúspěšný student). 

4.5 Metody 

Metodou sběru dat bude analýza následujících dokumentů: přihláška na vysokou 

školu, protokol o přijímacím řízení, přehled konaných zkoušek na VŠ, protokol o státní 

bakalářské závěrečné zkoušce. 

4. 6 Kontrola, popis a analýza dat 

4.6.1 Kontrola dat 

Kontrolu dat provedeme dvojí metodou: 

1) Pomocí mediánové absolutní odchylky (Rendl, 2006, s. 98,103) v Microsoft ExcelS 

2) Pomocí krabicového grafu s anténou v programu Statgraphics plus for Windows 

4.6.3 Popis dat 

K popisu dat použijeme Microsoft Excel 5, zjišťovanými hodnotami u všech 

proměnných budou: aritmetický průměr, minimum, maximum, rozsah, směrodatná 

odchylka. Tento postup provedeme nejprve u celé analyzované populace, následně datovou 

matici rozdělíme na skupinu úspěšných a neúspěšných a postup bude opakován. 

Následně provedeme srovnání popisných charakteristik skupin úspěšných a 

neúspěšných studentů. Odlišnost bude vyjádřena v procentech (tedy jako podíl rozdílu 

mezi skupinami a rozsahem dané proměnné u celé populace). 
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4.6.4 Analýza dat 

Klasické grafické zobrazení dat nebude z důvodu binární závisle proměnné použito. 

Namísto toho použijeme řazení dat v matici podle jednotlivých nezávisle proměnných a 

pokusíme se odhadnout základní tendence v závislosti proměnné "USP" na ostatních. 

Další analýza bude provedena v následujících krocích: 

1) Tvorba korelační matice Pearsonova koeficientu pro všechny proměnné. Tuto metodu 

lze použít i u proměnné "USP" jako alternativu bodově biscerálního korelačního 

koeficientu, jelikož studijní úspěšnost (binární proměnná) je kódována ve formátu: 1 -

úspěšnost O - neúspěšnost. (Rendl, 2006, s. 262). 

2) Zjištění prokazatelnosti závislosti dvojic dat dle kritické hodnoty Pearsonova 

korelačního koeficientu, odhad síly vztahu dle jeho velikosti. (Rendl, 2006, s.568) Jelikož 

počet měření (=počet probandů) je 90, je kritická hodnota Pearsonova koeficientu 0,242 

pro 1% hladinu významnosti. 

3) Návrh optimálního modelu predikce úspěšnosti metodou logistické regrese pomocí 

Statgraphics plus for Windows. 
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5 Výsledky 

5.1 Kontrola dat 

Kontrola dat pomocí absolutní mediánové odchylky neodhalila žádné odlehlé 

hodnoty. Krabicový graf určil jako odlehlou hodnotu "3 .2" v proměnné průměrný prospěch 

ve třetím ročníku střední školy v a hodnotu "4" v proměnné maturitní prospěch. Tyto 

hodnoty jsme ověřili, a jelikož se ukázaly jako správné, rozhodli jsme se je v analýze 

ponechat. 

5.2 Popis dat 

Velikost dané populace je N = 90. Z daného počtu je 66 jedinců úspěšných a 24 

neúspěšných, 80 žen a 10 mužů, 83 má gymnaziální vzdělání a 7 jiné. 

Tabulka č. 12 Popisné charakteristiky zkoumané populace 

S$1 SŠ2 SŠ3 SŠ4 MAT PRJ 
Průměr 1.78 1.79 1.78 1.76 1.82 102.94 
Smodch 0.44 0.45 0.47 0.49 0.69 20.49 

Min 1 1 1 1 1 60 
Max 2.69 2.69 2.83 3.2 4 150 

Rozsah 1.69 1.69 1.83 2.2 3 90 
PRT USP SŠC PRC S$4-1 SŠ3-1 

Průměr 517.67 0.73 1.78 620.61 -0.03 o 
Smodch 25.87 0.44 0.43 29.69 0.35 0.29 

Min 450 o 1.06 570 -0.93 -0.81 
Max 550 1 2.76 680 0.8 0.87 

Rozsah 100 1 1.7 110 1.73 1.68 

Tabulka č. 12 uvádí základní popisné charakteristiky zkoumaného souboru. 

Poukazujeme na relativní stabilitu průměrného prospěchu v průběhu jednotlivých ročníku 

středoškolského studia. Jelikož jsme studijní úspěšnost kódovali pomocí znaků "0" a "1 ", 

hodnota průměrné úspěšnosti udává procento úspěšných studentů- 73%. Relativně vysoká 

směrodatná odchylka u maturitního prospěchu naznačuje možnost, že by tato proměnná 

mohla být dobrým prediktorem . N aopak relativně malá směrodatná odchylka u bodů z 

testu u přijímacích zkoušek spolu s relativně vysokým minimem tohoto znaku jsou 

znamením opačným. Průměrný celkový zisk bodů u přijímací zkoušky (620.6) tvoří téměř 
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89% (!) z maximálního možného bodového zisku (700). Průměrný zisk bodů u testu 

všeobecných znalostí (517.7) pak dokonce 94% (!!) z maximálru'ho možného bodového 

zisku (550). 

Uvádíme srovnání průměrného prospěchu se studenty medicíny na l.LF (1,55)

FTVS UK (1.78) při podobné směrodatné odchylce (0.40 - 0.43). 

5.2.1 Průměrný prospěch v prvním ročníku střední školy 

Tabulka č. 13 

FIN-n (N=24) 
FIN-u (N=66) 
Rozdíl FIN (n-u) 

Relativní rozdíl (%) 

Grafč.l 

2.5 ./ 
/ 

/ 

Rozdíly mezi skupinou úspěšných a neúspěšných studentů v 
proměnné SŠl 

Průměr Smodch Min Max Rozsah 
2 0.38 1.25 2.62 1.37 

1.7 0.43 1 2.69 1.69 
0.29 -0.05 0.25 -0.07 -0.32 
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Rozdíly mezi skupinou úspěšných a neúspěšných studentů v 
proměnné SŠl 

I c Řada11 

01=--~- -~~~-----=-o...,......~-------~ 
/ 

FIN-n (N=24) FIN-u (N=66) 

Tabulka č.l3 a graf č. 1 ukazují rozdíl v průměrném prospěchu v prvním ročníku 

střední školy mezi skupinou úspěšných a neúspěšných studentů. Úspěšní studenti vykazují 

průměrně o 17% lepší výsledky. Tato hodnota ukazuje, že mezi danými skupinami je z 

hlediska prospěchu nezanedbatelný rozdíl. 
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5.2.2 Průměrný prospěch ve druhém ročníku střední školy 

Tabulka č. 14 

FIN-n (N=24) 
FIN-u (N=66) 
Rozdíl FIN (n-u) 
Relativní rozdíl 
(%) 

Grafč. 2 

Rozdíly mezi skupinou úspěšných a neúspěšných studentů v 
proměnné SŠ2 

Průměr Smodch Min Max Rozsah 
2.03 0.41 1.08 2.69 1.61 

1.7 0.43 1 2.61 1.61 
0.33 -0.02 0.08 0.08 o 
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Rozdíly mezi skupinou úspěšných a neúspěšných studentů v 
proměnné SŠ2 

I oŘada11 

FIN-n (N=24) FIN-u (N=66) 

Tabulka č. 14 a graf č. 2 ukazují rozdíl v průměrném prospěchu ve druhém ročníku 

střední školy mezi skupinou neúspěšných a úspěšných studentů. Tento činí relativně 19%. 

Jde o hodnotu mírně vyšší než v ročníku prvním. 
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5.2.3 Průměrný prospěch ve třetím ročníku střední školy 

Tabulka č.JS 

FIN-n (N=24) 
FIN-u (N=66) 
Rozdíl FIN (n-u) 

Relativní rozdíl(%) 

Grafč. 3 

2.5 

2 / 

0.5 . 

Rozdíly mezi skupinou úspěšných a neúspěšných studentů v 
proměnné SŠ3 

Průměr Smodch Min Max Rozsah 
2.08 0.41 1.08 2.69 1.61 
1.67 0.43 1 2.62 1.62 
0.41 -0.02 0.08 0.07 -0.01 
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Rozdíly mezi skupinou úspěšných a neúspěšných studentů v 
proměnné SŠ3 

Jo Řada1J 
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Tabulka č. 15 a graf č. 3 ukazují rozdíl v průměrném prospěchu ve třetím ročníku 

střední školy mezi skupinou neúspěšných a úspěšných studentů. Relativní rozdíl 24% je 

největší ze všech zkoumaných proměnných. 
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5.2.4 Průměrný prospěch ve čtvrtém ročníku střední školy 

Tabulka č.16 

FIN-n (N=24) 
FIN-u (N=66) 
Rozdíl FIN (n-u) 

Relativní rozdíl(%) 

Grafč. 4 
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Rozdíly mezi skupinou úspěšných a neúspěšných studentů v 
proměnné SŠ4 

Průměr Smodch Min Max Rozsah 
2.03 0.52 1.29 3.2 1.91 
1.65 0.43 1 2.69 1.69 
0.38 0.09 0.29 0.51 0.22 

17 19 29 16 10 

Rozdíly mezi skupinou úspěšných a neúspěšných studentů v 
proměnné SŠ4 

I o Řada11 
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•·· 

FIN-n {N=24) FIN-u (N=66) 

Tabulka č. 16 a graf č. 4 ukazuji rozdíl v průměrném prospěchu ve čtvrtém ročníku 

střední školy mezi skupinou neúspěšných a úspěšných studentů. Oproti předchozím 

ročníkům se výrazně zvětšilo maximum u skupiny neúspěšných studentů, s ním i rozsah a 

směrodatná odchylka. 
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5.2.5 Celkový průměrný prospěch na střední škole 

Tabulka č. 17 

FIN-n (N=24) 
FIN-u (N=66) 
Rozdíl FIN (n-u) 
Relativní rozdll 
(%) 

Grafč. 5 

2.5 

Rozdíly mezi skupinou úspěšných a neúspěšných studentů v 
proměnné SŠC 

Průměr Smodch Min Max Rozsah 
2.03 0.41 1.24 2.76 1.52 
1.68 0.4 1.06 2.52 1.46 
0.35 0.01 0.18 0.24 0.06 
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Tabulka č. 17 a graf č. 5 ukazují rozdíl v průměrném prospěchu na střední škole 

mezi skupinou neúspěšných a úspěšných studentů. Relativní rozdíl 21% považujeme za 

poměrně vysoký. Výhodou znaku "celkový prospěch na střední škole" oproti znakům 

předchozím (průměrné prospěchy za jednotlivé ročníky) je jeho vyšší stabilita. 
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5.2.6 Maturitní prospěch 

Tabulka č. 18 

FIN-n (N=24) 
FIN-u(N=66) 

Rozdíl FIN (n-u) 

Relativní rozdíl(%) 

Grafč. 6 
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1 . 
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Rozdíly mezi skupinou úspěšných a neúspěšných studentů v 
proměnné MAT 

Průměr Smodch Min Max Rozsah 
2.3 0.73 1 4 3 
1.64 0.59 1 3.4 2.4 
0.66 0.14 o 0.6 0.6 
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Rozdíly mezi skupinou úspěšných a neúspěšných studentů v 
proměnné MAT 

I o Řada11 

FIN-n (N=24) FIN-u {N=66) 

Tabulka č. 18 a graf č. 6 ukazují rozdíl v maturitním prospěchu mezi skupinou 

neúspěšných a úspěšných studentů. Relativní rozdíl 22% je druhý nejvyšší ze všech 

prediktorů. Dále poukazujeme na to, že u skupiny úspěšných studentů je hodnota tohoto 

znaku velmi mírně lepší než hodnota celkového prospěchu na střední škole, u skupiny 

neúspěšných je tento rozdíl opačný. 
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5.2.7 Bodový zisk v testu všeobecných znalostí 

Tabulka č. 19 

FIN-n (N=24) 
FIN-u (N=66) 
Rozdíl FIN (n-u) 

Relativní rozdíl{%) 

Grafč. 7 
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Rozdíly mezi skupinou úspěšných a neúspěšných studentů v 
proměnné PRT 

Průměr Smodch Min Max Rozsah 
509.17 22.16 460 550 90 
520.76 26.42 450 550 100 
-11.59 -4.26 10 o 10 

12 

Rozdíly mezi skupinou úspěšných a neúspěšných studentů v 
proměnné PRT 

I o Řada11 

FIN-n (N=24) FIN-u (N=66) 

Tabulka č. 19 a graf č. 7 zobrazují rozdíl v bodovém zisku v testu všeobecných 
znalostí. Relativní rozdíl12% je nižší než u skupiny předchozích proměnných. 
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5.2.8 Bodový zisk v testu jazykových znalostí 

Tabulka č. 20 Rozdíly mezi skupinou úspěšných a neúspěšných studentů v 
proměnné PRJ 

Průměr Smodch Min Max Rozsah 
FIN-n (N=24) 
FIN-u (N=66) 
Rozdíl FIN (n-u) 
Relativní rozdíl 
(%) 

Grafč. 8 

120 
/ 

100 / ' / 

80 " / ./ 
,·· 

60 / 

/ 

/ 
/ 

99.58 22.73 70 150 80 
104.17 19.47 60 145 85 

-4.58 3.25 10 5 -5 

5 

Rozdíly mezi skupinou úspěšných a neúspěšných studentů v 
proměnné PRJ 

Jo Řada1J 
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FIN-n (N=24) FIN-u (N=66) 

Tabulka č. 20 a graf č. 8 zobrazují rozdíl v bodovém zisku u testu jazykových 
znalostí. Rozdíl 5% je nejmenší ze všech proměnných. Kladem tohoto prediktoru oproti 
předchozímu je relativně vyšší směrodatná odchylka. 
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5.2.9 Celkový bodový zisk u přijímací zkoušky 

Tabulka č. 21 

FIN-niN=24) 
FIN-u (N=66) 
Rozdíl FIN (n-u) 

Relativní rozdíl (%) 

Grafč. 9 
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Rozdíly mezi skupinou úspěšných a neúspěšných studentů v 
proměnné PRC 

Průměr Smodch Min Max Rozsah 
608.75 26.11 570 680 110 
624.92 29.74 570 680 110 
-16.17 -3.63 o o o 

15 12 o o o 

Rozdíly mezi skupinou úspěšných a neúspěšných studentů v 
proměnné PRC 
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400 / / 

300 /'/ __ 
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Tabulka č. 21 a graf č. 9 zobrazují rozdíl v celkovém bodovém zisku u přijímacích 

zkoušek. Rozdíl 15% je vyšší než u předchozích dvou znaků, jejichž lineární kombinací 

tato proměnná vznikla. Tato hodnota je zkreslena (stejně jako u proměnné bodový zisk v 

testu všeobecných znalostz) relativně malým rozsahem znaku u celé populace. 
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5.2.10 Zlepšení od prvního do čtvrtého ročníku střední školy 

Tabulka č. 22 

FIN-n (N=24) 
FIN-u (N=66) 
Rozdíl FIN (n-u} 

Relativní rozdíl(%) 

Grafč.JO 
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Rozdíly mez! skupinou úspěšných a neúspěšných studentů v 
proměnné SS4-SS1 

Průměr Smodch Min Max Rozsah 
0.04 0.37 -0.93 0.8 1.73 

-0.05 0.34 -0.83 0.72 1.55 
0.09 0.03 -0.1 0.08 0.18 

5 

Rozdíly mez! skupinou úspěšných a neúspěšných studentů v 
proměnné SS4-SS1 

0.04 

- -----t I o Řada11 
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-0.05 

-0.1 J~----------------------------~------------~--------~ 

Tabulka č. 22 a graf č. 1 O ukazují rozdíl mezi zlepšením od 1. do 4. ročníku střední 

školy. Nízká hodnota 5% nenaplnila naše očekávání. 
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5.2.11 Zlepšení od prvního do třetího ročníku střední školy 

Tabulka č. 23 

FIN-n (N=24) 
FIN-u (N=66) 
Rozdíl FIN (n-u) 
Relativní rozdíl 
(%) 

Grafč.ll 

Rozdíly mez! skupinou úspěšných a neúspěšných studentů v 
proměnné SS3-SS1 

Průměr Smodch Min Max Rozsah 
0.08 0.26 -0.69 0.56 1.25 

-0.03 0.3 -0.81 0.87 1.68 
0.11 -0.04 0.12 -0.31 -0.43 
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Rozdíly mez! skupinou úspěšných a neúspěšných studentů v 
proměnné SS3-SS1 
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Tabulka č. 23 a graf č. ll ukazují rozdíl mezi zlepšením od 1. do 3. ročníku střední školy. 

Relativní rozdíl 7% je mírně vyšší než u předchozího znaku. 
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5.3. Analýza závislostí a evidence pro podporu nebo zamítnutí 
hypotéz 

Tabulka č. 24 

SS2 0.861 
SS3 0.794 
SS4 0.714 
MAT 0.567 
PRJ -0.01 
PRT -0.117 
USP -0.298 
S5C 0.9 
PRC -0.108 

554-1 -0.247 

Korelační matice se zvýrazněním koeficientů ve vztahu ke 
studijní úspěšnosti 

0.885 
0.809 0.873 
0.64 0.687 0.695 
0.019 -0.025 -0.055 -0.136 
-0.133 -0.171 -0.208 -0.059 -0.196 
-0.32 -0.382 -0.344 -0.422 0.099 0.198 
0.953 0.955 0.916 0.697 -0.02 -0.17 -0.362 
-0.102 -0.166 -0.219 -0.145 0.736 0.52 0.241 -0.162 
0.056 0.227 0.501 0.262 -0.064 -0.144 -0.108 0.156 -0.17 

553-1 -0.213 0.14 0.426 0.339 0.261 -0.026 -0.102 -0.171 0.196 -0.106 

551 552 553 SS4 MAT PRJ PRT USP 55C PRC 

Grafč.12 Zobrazení absolutní velikosti korelačních koeficientů ve vztahu 
ke studijní úspěšnosti 
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Tabulka č. 24 a graf č. 12 zobrazují hodnoty Pearsonova korelačního koeficientu 

všech proměnných. Zvýrazněny jsou hodnoty se vztahem k závisle proměnné (studijní 

úspěšnost). Nejvyšší (absolutně) je tato hodnota pro proměnnou maturitní prospěch s -

0.422. Druhá nejvyšší s -0.382 je u proměnné prospěch ve třetím ročníku střední školy. 

Následuje celkový prospěch na střední škole s -0.362, prospěch ve čtvrtém ročníku 

střední školy s -0.344, prospěch ve druhém ročníku střední školy s -0.32 a prospěch v 

prvním ročníku střední školy s -0.298. Skupinu s nejvyššími korelačními koeficienty 
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tedy tvoří bez výjimky prediktory ze středoškolského studia. Znaménko mínus před 

korelačními koeficienty vysvětlujeme tím, že hodnocení na střední škole je opačné než 

hodnocení úspěšnosti. (Středoškolský prospěch je hodnocen na stupnici 1-5, kde jedna 

značí nejlepší, zatímco úspěšnost je kódována jako "0" či "1 ",kde jedna značí úspěšnost.) 

Následuje dvojice prediktorů celkový bodový zisk u přijímacích zkoušek s 0.241 

a test všeobecných znalostí s 0.198. Další dvojici proměnných tvoří zlepšení od prvního 

do třetino ročníku střední školy s - 0.171 a zlepšení od prvního do čtvrtého ročníku 

střední školy s - 0.1 08. Situace se znaménky před hodnotami koeficientů je obdobná. 

Jelikož hodnota zlepšení od prvního do třetího ročníku má vyšší korelaci než zlepšení od 

prvního do čtvrtého ročníku, lze potvrdit hypotézu H4: "Rozdíl průměru mezi 3. a 1. SŠ 

bude lepším prediktorem studijní úspěšnosti než rozdíl mezi 4. a 1. ročníkem." 

Proměnnou s nejnižší korelací 0.099 je bodový zisk z testu jazykových znalostí. 

Tato velmi nízká absolutní hodnota značí téměř ideální volnost vztahu ke studijní 

úspěšnosti. 

Tabulka č. 25 

SS2 0.861 
SS3 0.794 
SS4 0.714 
MAT 0.567 
PRJ -0.01 
PRT -0.117 
USP -0.298 
ssc 0.9 
PRC -0.108 

SS4-1 -0.247 
SS3-1 -0.213 

SS1 

Korelační matice se zvýrazněním koeficientů, jejichž vztah lze 
pokládat za statisticky prokázaný 

0.885 
0.809 0.873 
0.64 0.687 0.695 

0.019 -0.025 -0.055 -0.136 
-0.133 -0.171 -0.208 -0.059 -0.196 
-0.32 -0.382 -0.344 -0.422 0.099 0.198 
0.953 0.955 0.916 0.697 -0.02 -0.17 -0.362 
-0.102 -0.166 -0.219 -0.145 0.736 0.52 0.241 -0.162 
0.056 0.227 0.501 0.262 -0.064 -0.144 -0.108 0.156 -0.17 
0.14 0.426 0.339 0.261 -0.026 -0.102 -0.171 0.196 -0.106 
SS2 SS3 SS4 MAT PRJ PRT USP ssc PRC 

V tabulce č. 25 jsou zvýrazněny hodnoty korelačních koeficientů, jejichž vztah lze 

pokládat za statisticky prokazatelný. Zatím ponecháme stranou koeficienty se vztahem k 

studijní úspěšnosti, kterým se budeme věnovat v další části práce. Za očekávané 

považujeme korelace mezi průměry za jednotlivé ročníky střední školy, stejně jako 

jejich korelaci s celkovým prospěchem na střední škole (ten je navíc určen jako jejich 

lineární kombinace). Poměrně těsný vztah dvou hodnot pro zlepšení během studia na SŠ je 

také nepřekvapující. 
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Další skupinu prokazatelných vztahů představují průměry jednotlivých ročníků 

střední školy s maturitním prospěchem. Tato korelace navíc stoupá se zvyšujícím se 

ročníkem: od 0.567 v prvním přes 0.64 ve druhém, respektive 0.687 ve třetím až k 0.695 

ve čtvrtém ročníku. Ještě mírně vyšší je korelační koeficient mezi maturitním prospěchem 

a celkovým průměrem na střední škole s 0.697 . 

Korelace mezi zlepšením od pn·ního do třetího, respektive čtvrtého ročníku s 

průměry v prvním, třetím a čtvrtém ročru'ku nás nepřekvapí, uvědomíme-li si, že jde o 

jejich lineární kombinaci. Za povšimnutí ale jistě stojí to, že zlepšení má výraznější vztah s 

prospěchem ve třetím (čtvrtém) ročníku než s prospěchem v ročníku prvním. Zlepšení 

během studia se tedy zdá být více určeno prospěchem na konci studia na střední škole než 

jeho výchozí úrovní v prvním ročníku. 

Vztah zisku bodů v jednotlivých částech přijímací zkoušky s celkovým počtem 

bodů je logický (vzniká jejich prostým součtem). Pozoruhodnější je porovnání jejich síly: 

0.736 pro bodový zisk v testu z jazykových znalostí a 0.52 pro test všeobecných znalostí. 

Celkový výsledek zkoušky má tedy těsnější korelaci s výsledkem jazykové části, ačkoliv 

tato tvoří podstatně menší podíl v celkovém možném bodovém zisku (viz kapitola 3.7.8-

Přijímací řízení na bakalářský studijní program fyzioterapie na FTVS UK). Tato situace 

naznačuje, že v inkriminovaných letech (2002-2004) vykazovalo přijímací řízení jisté 

prvky konjunktivru'ho modelu, kde pro úspěch u přijímacích zkoušek bylo nezbytné získat 

velmi vysoký počet bodů v testu všeobecných znalostí (konjunktivní kritérium), aby pak o 

celkovém výsledku rozhodl spíše dosažený počet bodů v testu jazykových znalostí (srovnej 

též s popisem tabulky č. 12). 

Jelikož žádná proměnná přijímacího řízení nemá prokazatelný vztah s jakoukoliv 

proměnnou ze střední školy, potvrzujeme hypotézu H3: "Studijní výsledky ze střední 

školy nesou o studentovi odlišnou informaci než výsledky přijímacího řízení." 
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Tabulka č. 26 

SS2 0.861 
SS3 0.794 
SS4 0.714 
MAT 0.567 
PRJ -0.01 
PRT -0.117 
USP -0.298 
ssc 0.9 
PRC -0.108 

SS4-1 -0.247 
SS3-1 -0.213 

SS1 

Korelační matice se zvýrazněním koeficientů ve vztahu ke 
studijní úspěšnosti, jejichž vztah lze pokládat za statisticky 
prokázaný 

0.885 
0.809 0.873 
0.64 0.687 0.695 

0.019 -0.025 -0.055 -0.136 
-0.133 -0.171 -0.208 -0.059 -0.196 
-0.32 -0.382 -0.344 -0.422 0.099 0.198 
0.953 0.955 0.916 0.697 -0.02 -0.17 -0.362 
-0.102 -0.166 -0.219 -0.145 0.736 0.52 0.241 -0.162 
0.056 0.227 0.501 0.262 -0.064 -0.144 -0.108 0.156 -0.17 
0.14 0.426 0.339 0.261 -0.026 -0.102 -0.171 0.196 -0.106 
SS2 SS3 SS4 MAT PRJ PRT USP ssc PRC 

V tabulce č. 26 jsou výrazněny korelační koeficienty, které mají vztah k studijní 

úspěšnosti a zároveň je jejich hodnota vyšší než kritická pro daný počet pozorování. Jedná 

se výlučně o prediktory ze středoškolského studia, žádný z prediktorů přijímacího řízení 

tuto hranici nepřekročil. Na základě tohoto zjištění tedy zamítáme hypotézu Hl: "Výsledky 

přijímacího řízení mají statisticky prokazatelný vztah s úspěšností studia. Zároveň 

přijímáme za pravdivou hypotézu H2: "Studijní výsledky ze střední školy mají statisticky 

prokazatelný vztah s úspěšností studia. 

Znaky s nejlepší předpovědní hodnotou jsou maturitní prospěch s -0.422, 

průměrný prospěch ve třetím ročníku střední školy s -0.382 a celkový prospěch na 

střední škole s -0.362, jehož výhodu oproti předchozím vidíme ve větší stabilitě. 

5.4 Návrh optimálního modelu vztahu závislostí 

Návrh optimálního modelu vztahu závislostí jsme navrhli pomocí statistického 

programu "Statgraphics". Zadanou závisle proměnnou byla studijní úspěšnost. Nezávisle 

proměnnými byly: průměrný prospěch v prvním, druhém, třetím a čtvrtém ročníku střední 

školy, maturitní prospěch, zisk bodů z jazykového testu, zisk bodů z testu jazykových 

znalostí. Jiné výše analyzované proměnné nebyly zahrnuty, jelikož jsou lineárními 

kombinacemi předchozích. 
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Navržený model vztahu je = -9.04779 - 0.126702*SS1 + 0.848597*SS2 - 1.95626*SS3 + 

0.700527*SS4- 1.31385*MAT +0.0149721 *PRJ + 

0.0236259*PRT 

Abychom demonstrovali, jakého zlepšení lze s pomocí tohoto modelu dosáhnout, 

zvažme úlohu klasifikace našich 90 studentů na dvě skupiny o 66 a 24 studentech 

(odpovídá počtu úspěšných a neúspěšných jedinců). V případě klasifikace podle bodů za 

přijímací zkoušky se dopustíme 32 (36%) podle navrženého kritéria jen 22 chyb (24%). 

Hypotéza HS: "S využitím většího množství prediktorů a statistické analýzy bude 

možné nalézt model tvaru vztahů, který studijní úspěšnost předikuje lépe než samotná 

informace z přijímacích zkoušek," je tedy správná. 
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6 Diskuse 

Cílem předkládané práce je zjistit možnosti optimalizace predikční validity 

přijímacího řízení u studentů bakalářského studijm'ho oboru fyzioterapie. Při zpracování 

této práce jsme vycházeli z hypotéz, které jsme určili na základě studia teoretické a 

především výzkumné literatury. 

Výzkumným souborem byla populace všech studentů, kteří se v letech 2002 až 

2004 poprvé zapsali do prvního ročníku bakalářského studia fyzioterapie, byli přijati na 

základě výsledků řádné přijímací zkoušky, studium na FTVS UK reálně započali, v 

současné době je známa informace o jejich úspěšnosti/neúspěšnosti, a jsou o nich k 

dispozici všechny relevantní údaje. 

Bylo sestaveno 5 hypotéz, u všech se nám podařilo rozhodnout o jejich správnosti 

či nesprávnosti. 

Hypotéza Hl "Výsledky přijímací zkoušky mají statisticky prokazatelný vztah s 

úspěšností studia," byla vyvrácena jako nepravdivá. U žádné z proměnných bodový zisk v 

testu všeobecných znalostí, bodový zisku v testu z jazyka a celkový bodový zisk v 

přijímacích zkoušek nedosáhl korelační koeficient ve vztahu k studijní úspěšnosti kritické 

hodnoty pro daný počet měření. Ukazuje se tedy, že při přijímání jsou zřejmě o studentech 

zjišťovány informace odlišné od těch, které jsou podstatné pro schopnost dokončit studium 

v řádném termínu. Za pozornost stojí téměř ideální volnost vztahu bodový zisk v testu z 

jazyka - studijní úspěšnost. 

Jsme si plně vědomi toho, že hodnocení vztahu úspěšnosti s kritériem, na jehož 

základě byli studenti přijati, má svá úskalí a zřejmě dochází k mírnému podhodnocení 

daných korelačních koeficientů. Vycházíme proto tedy ve svých závěrech i ze srovnání 

těchto koeficientů s obdobnými v jiných výzkumných zprávách (Škaloudová 2003, Štuka a 

Šimeček 2006), kde byly obdobné koeficienty relativně vyšší. 

Hypotéza H2 "Studijní výsledky ze střední školy mají statisticky prokazatelný 

vztah s úspěšností studia." Byla potvrzena jako pravdivá Všechny proměnné průměrný 

prospěch v prvním ročníku, průměrný prospěch ve druhém ročníku, průměrný prospěch ve 

třetím ročníku, průměrný prospěch ve čtvrtém ročníku, celkový prospěch na střední škole a 

maturitní prospěch mají při překročení kritické hodnoty korelačního koeficientu 

prokazatelný vztah se studijní úspěšností. N ejvyšší korelace dosáhl vztah maturitní 

prospěch - studijní úspěšnost. Vysvětlení tohoto poměrně silného vztahu spatřujeme v 
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tom, že se částečně jedná o výpověď, jak je student schopen zvládat jednorázové zátěžové 

situace. Zároveň jde na rozdíl od celkového prospěchu o výsledek v předmětech, které 

studenta zajímají - stejně jako obsah jeho vysokoškolského studia. Využití tohoto vztahu 

pro konstrukci podoby přijímacího řízení považujeme za výhodné i z hlediska jeho 

jednoduchosti a relativně snadné zjistitelnosti. 

Hypotéza H3: "Studijní výsledky ze střední školy nesou o studentovi odlišnou 

informaci než výsledky přijímacího řízení," se ukázala jako správná. Ani jeden z 

korelačních koeficientů mezi skupinou proměnných z přijímacího řízení a skupinou 

proměnných ze střední školy nedosáhl kritické hodnoty. Vezmeme-li zároveň v úvahu 

prokazatelnost hypotézy H2, nemělo by k zařazení výsledků ze střední školy do konstruktu 

přijímacího řízení ani být nutné znát výsledky hypotézy Hl. (Víme-li, že středoškolský 

prospěch je z hlediska studijní úspěšnosti validní prediktor a nese o studentovi jinou 

informaci než výsledky přijímací zkoušky, je škoda jej nevyužít i za předpokladu 

optimálně vytvořené přijímací zkoušky.) 

Hypotéza H4 "Rozdíl průměru mezi 3. a 1. SŠ bude lepším prediktorem studijní 

úspěšnosti než rozdíl mezi 4. a 1. ročníkem." Se rovněž ukázala jako pravdivá. Tuto 

skutečnost si vysvětlujeme tím, že prospěch ve čtvrtém ročníku zapsaný na přihlášku na 

VŠ (z nichž jsou údaje pro tuto i obdobné práce zjišťovány) je odlišný u skupiny studentů 

hlásících se na VŠ v roce maturitní zkoušky od skupiny hlásící se v letech následujících. 

Přestože se hypotéza ukázala jako pravdivá, nemá proměnná rozdíl průměru mezi 3. a 1. 

SŠ korelační koeficient se studijní úspěšností nad hranicí kritické hodnoty. Možnost jejího 

využití pro tvorbu podoby přijímacího řízení vidíme tedy jako nízkou. 

Hypotéza HS "S využitím většího množsM prediktorů a statistické analýzy bude 

možné nalézt model tvaru vztahů, který studijní úspěšnost predikuje lépe než samotná 

informace z přijímacích zkoušek." Tato hypotéza byla potvrzena. Pomocí logistické 

regrese byl nalezen model vztahů, jenž studijní úspěšnost predikuje lépe než informace z 

přijímacích zkoušek. Při aplikaci tohoto modelu by bylo možno dopustit se u přijímacího 

řízení výrazně menšího množsM chyb. Nevýhodou tohoto modelu je jeho složitost. Je 

potřebné ještě tento model prověřit u budoucích ročníků, což přesahuje možnosti této 

práce. 

Průměrný celkový zisk bodů u přijímací zkoušky tvoří u přijatých uchazečů téměř 

89% (!) z maximálního možného bodového zisku. Průměrný zisk bodů u testu 

všeobecných znalostí pak dokonce 94% (! !) z maximálního možného bodového zisku . 
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Tyto výsledky u horní hranice naznačují, že přijímací zkoušky v současné podobě 

neposkytují žádoucí stratifikaci uchazečů. 

Zároveň se ukázalo výsledek zkoušky má tedy těsnější korelaci s výsledkem 

jazykové části než s výsledkem z testu všeobecných znalostí, ačkoliv jazyková tvoří 

podstatně menší podíl v celkovém možném bodovém zisku ( viz kapitola 3.7.8). Tato 

situace naznačuje, že v inkriminovaných letech (2002-2004) vykazovalo přijímací řízení 

jisté prvky konjunktivního modelu, kde pro úspěch u přijímacích zkoušek bylo nezbytné 

získat velmi vysoký počet bodů v testu všeobecných znalostí (konjunktivní kritérium), aby 

pak o celkovém výsledku rozhodl spíše dosažený počet bodů v testu jazykových znalostí. 

Všechny zde uvedené závěry byly vyvozeny pouze na základě analýzy studijních 

charakteristik studentů bakalářského studijního programu fyzioterapie, nejsou tedy platné 

pro jiné skupiny studentů. Jistou možností pro zobecnění by byla syntéza s obdobnými 

recentními pracemi na dalších fakultách UK, ta však není obsahem této práce. 
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7 Závěr 

Téma vysokoškolského vzdělávaní a přijímacího řízení zvlášť je bezesporu 

závažné. Podmínky vstupu na vysokou školu se mění, stoupá relativní i absolutní počet 

uchazečů z negymnaziálních středních škol, klesá průměrná úroveň přijatých studentů. Ve 

světle těchto změn nabývá na intenzitě otázka, jak pomocí přijímacího řízení zajistit, aby 

ke studiu byli přijati studenti skutečně schopní a pro daný obor disponovaní. 

Cílem předkládané práce bylo zjistit, zda je na základě informací, které jsou o 

každém studentovi známé v okamžiku rozhodnutí o jeho přijetí či nepřijetí, možné 

předpovídat jeho úspěšnost ve studiu. Tato práce je tedy korelačně-prediktivní studií, ve 

které jsme se na základě výsledků z minulých let snažili analyzovat vztahy, o kterých 

předpokládáme, že budou platit i v budoucnu. 

Nezávisle proměnné, tvořené skupinou ze středoškolského studia a skupinou znaků 

z přijímací zkoušky, jsme analyzovali ve vztahu ke studijní úspěšnosti. Ukázalo se, že 

statisticky významné vztahy se závisle proměnnou má pouze skupina prediktorů 

středoškolského studia, u výsledků přijímací zkoušky se tento vztah nepotvrdil. Tuto 

skutečnost pokládáme za významnou, jelikož výsledky studia na střední škole nejsou v 

současné době v přijímacím řízení nijak využity. 
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Příloha č.l - Datová matice 

Označení 881 882 883 884 MAT PRJ PRT U5P 88C PRC 884-1 553-1 
1 2.27 2.66 2.83 3.07 2 80 510 o 2.7075 590 0.8 0.56 
2 2.42 2.25 2.23 2.23 2.5 70 510 o 2.2825 580 -0.19 -0.19 
3 1.83 2.17 2 2.38 2.25 90 530 o 2.095 620 0.55 0.17 
4 2.08 1.92 2.08 2.08 2.25 95 520 o 2.04 615 o o 
5 1 1 1.08 1.33 1.25 105 520 1 1.1025 625 0.33 0.08 
6 1.69 1.5 1.54 1.42 1.5 85 550 1 1.5375 635 -0.27 -0.15 
7 1.17 1.42 1.42 1.46 1 75 510 1 1.3675 585 0.29 0.25 
8 1.08 1.07 1 1.08 1.25 120 450 1 1.0575 570 o -0.08 
9 1.25 1.46 1.71 1.58 1.75 90 490 1 1.5 580 0.33 0.46 
10 2.25 1.92 2.25 2.23 2.25 120 500 1 2.1625 620 -0.02 o 
11 2 1.67 1.46 1.77 1.5 60 540 1 1.725 600 -0.23 -0.54 
12 2 2.42 1.83 1.17 1 130 530 1 1.855 660 -0.83 -0.17 
13 2.36 2 1.77 1.57 1.75 100 470 1 1.925 570 -0.79 -0.59 
14 1.9 1.9 1.9 2.2 1.75 90 490 1 1.975 580 0.3 o 
15 1.17 1.18 1.23 1.31 1.25 145 450 1 1.2225 595 0.14 0.06 
16 1 1 1.17 1.23 1 105 540 1 1.1 645 0.23 0.17 
17 2 1.75 1.83 2 2.25 115 480 1 1.895 595 o -0.17 
18 1.33 1.55 1.58 1.46 1.5 115 530 1 1.48 645 0.13 0.25 
19 1.55 1.5 1.58 1.5 1.25 130 480 1 1.5325 610 -0.05 0.03 
20 2.33 2.15 2.25 2.08 1.75 80 510 1 2.2025 590 -0.25 -0.08 
21 2.17 2.3 1.92 2.3 2 115 470 1 2.1725 585 0.13 -0.25 
22 2.09 1.83 1.85 2.17 1.25 100 500 1 1.985 600 0.08 -0.24 
23 1.67 1.5 1.69 1.77 1 90 500 1 1.6575 590 0.1 0.02 
24 2 2.25 2.08 2.15 2 95 490 1 2.12 585 0.15 0.08 
25 1.83 1.46 1.38 1.38 1 135 510 1 1.5125 645 -0.45 -0.45 
26 1.4 1.58 1.5 1.33 2 105 520 o 1.4525 625 -0.07 0.1 
27 2.62 2.57 2.71 2.85 2.5 90 490 o 2.6875 580 0.23 0.09 
28 2.58 2.6 2.65 3.2 4 85 520 o 2.7575 605 0.62 0.07 
29 1.83 2.08 2.07 1.9 2.25 140 480 o 1.97 620 0.07 0.24 
30 1.25 1.08 1.33 1.29 1.5 90 480 o 1.2375 570 0.04 0.08 
31 1.76 1.85 2.14 1.91 2 100 480 o 1.915 580 0.15 0.38 
32 2.31 2.08 2.62 2.08 3.5 70 510 o 2.2725 580 -0.23 0.31 
33 2.23 2.08 2.31 1.83 2 115 480 1 2.1125 595 -0.4 0.08 
34 1.54 1.67 1.54 1.23 1.25 100 540 1 1.495 640 -0.31 o 
35 1.08 1.09 1.08 1 1 90 500 1 1.0625 590 -0.08 o 
36 1.54 1.5 1.54 1.69 2.5 85 530 1 1.5675 615 0.15 o 
37 2.31 2.08 2.42 2.17 1.75 100 540 1 2.245 640 -0.14 0.11 
38 1.81 1.5 1 1.08 1 120 550 1 1.3475 670 -0.73 -0.81 
39 1.85 1.46 1.31 1.13 1 75 530 1 1.4375 605 -0.72 -0.54 
40 2.4 2.6 2.38 2.69 3.4 80 530 1 2.5175 610 0.29 -0.02 
41 1.57 1.38 1.23 1.36 1.75 80 520 1 1.385 600 -0.21 -0.34 
42 1.38 1.38 1.23 1.38 1.25 85 540 1 1.3425 625 o -0.15 
43 1.75 2.35 2.62 2.47 2 85 510 1 2.2975 595 0.72 0.87 
44 1.31 1.33 1.36 1.42 2 105 520 1 1.355 625 0.11 0.05 
45 1.67 1.42 1.23 1.14 1.25 90 530 1 1.365 620 -0.53 -0.44 
46 1.92 1.85 1.69 2 1.25 105 490 1 1.865 595 0.08 -0.23 
47 1.15 1.5 1.58 1.46 1.5 75 510 1 1.4225 585 0.31 0.43 
48 1 1.08 1.15 1.1 1 135 530 1 1.0825 665 0.1 0.15 
49 1.83 1.77 2.29 2 1.5 95 490 1 1.9725 585 0.17 0.46 



50 2.17 2.31 1.92 2.23 2.25 115 480 1 2.1575 595 0.06 -0.25 
51 1.5 1.29 1.15 1.64 1.5 100 520 o 1.395 620 0.14 -0.35 
52 1.33 1.33 1.54 1.54 1.5 110 540 1 1.435 650 0.21 0.21 
53 2 1.92 2.17 1.73 2 110 510 o 1.955 620 -0.27 0.17 
54 2.23 2.46 2.54 2.5 2.5 100 500 o 2.4325 600 0.27 0.31 
55 2.31 2.21 1.62 1.38 1 85 510 o 1.88 595 -0.93 -0.69 
56 1.75 1.92 1.73 1.91 3.25 95 510 o 1.8275 605 0.16 -0.02 
57 1.23 1.36 1.23 1.38 1.25 80 520 1 1.3 600 0.15 o 
58 1.8 1.86 2.14 1.85 1.5 75 510 o 1.9125 585 0.05 0.34 
59 1.43 1.81 1.67 1.75 2 140 460 o 1.665 600 0.32 0.24 
60 2 2 1.8 1.33 2.25 95 490 o 1.7825 585 -0.67 -0.2 
61 1.27 1.31 1.36 1.23 1 95 550 1 1.2925 645 -0.04 0.09 
62 1.31 1.15 1.18 1.25 1.25 95 540 1 1.2225 635 -0.06 -0.13 
63 2.25 2.58 2.33 2.3 2.5 130 510 1 2.365 640 0.05 0.08 
64 1.14 1.33 1.46 1.62 1.75 80 550 1 1.3875 630 0.48 0.32 
65 1.46 1.69 1.55 1.67 1 115 550 1 1.5925 665 0.21 0.09 
66 1.77 1.83 1.92 1.62 1.75 130 530 1 1.785 660 -0.15 0.15 
67 1.46 1.71 1.09 1.22 1.4 115 550 1 1.37 665 -0.24 -0.37 
68 1.31 1.38 1.31 1.23 1 100 540 1 1.3075 640 -0.08 o 
69 1.92 2 1.82 1.55 1.25 135 510 1 1.8225 645 -0.37 -0.1 
70 2.69 2.43 2.5 2.09 2.5 110 540 1 2.4275 650 -0.6 -0.19 
71 2.33 2.38 2.3 1.5 3.25 80 550 1 2.1275 630 -0.83 -0.03 
72 1.67 1.33 1.5 1.38 1.75 120 540 1 1.47 660 -0.29 -0.17 
73 1.17 1.33 1.31 1.29 1.25 120 550 1 1.275 670 0.12 0.14 
74 2.46 2.69 2.71 2.78 3.25 150 490 o 2.66 640 0.32 0.25 
75 1.92 1.69 2 1.91 2.75 80 550 o 1.88 630 -0.01 0.08 
76 2.08 2.07 2 2 2.75 95 540 o 2.0375 635 -0.08 -0.08 
77 2.38 1.83 1.69 1.85 1.25 115 540 1 1.9375 655 -0.53 -0.69 
78 1.57 1.5 1.43 1.23 1.25 90 540 1 1.4325 630 -0.34 -0.14 
79 1.31 1.17 1.31 1.23 1.5 100 550 1 1.255 650 -0.08 o 
80 1.69 2.38 2.14 2.2 2.75 80 550 1 2.1025 630 0.51 0.45 
81 2.06 2.61 2.3 2.3 2.75 85 550 1 2.3175 635 0.24 0.24 
82 2 2.25 2.53 2.46 2.75 145 530 1 2.31 675 0.46 0.53 
83 1.54 1.5 1.77 1.69 1.5 100 530 1 1.625 630 0.15 0.23 
84 2.16 2.27 2.27 2.58 2.75 130 510 1 2.32 640 0.42 0.11 
85 2.15 1.84 1.61 1.78 2.25 115 530 1 1.845 645 -0.37 -0.54 
86 1.54 1.38 1.54 1.69 1.5 130 550 1 1.5375 680 0.15 o 
87 1.23 1.42 1.31 1.15 1 115 540 1 1.2775 655 -0.08 0.08 
88 2.38 2.42 2.46 2.07 1 150 530 o 2.3325 680 -0.31 0.08 
89 2.08 1.92 1.75 1.63 1.75 120 550 1 1.845 670 -0.45 -0.33 
90 1.69 1.54 1.77 1.64 2.75 100 550 o 1.66 650 -0.05 0.08 

Průměr 1.7808 1.7901 1.7819 1.7557 1.8172 102.94 517.67 0.7333 1.7771 620.61 -0.025 0.0011 
Smodch 0.4355 0.4523 0.4702 0.4877 0.6932 20.492 25.865 0.4422 0.4297 29.691 0.3522 0.2927 

Min 1 1 1 1 1 60 450 o 1.0575 570 -0.93 -0.81 
Max 2.69 2.69 2.83 3.2 4 150 550 1 2.7575 680 0.8 0.87 

Rozsah 1.69 1.69 1.83 2.2 3 90 100 1 1.7 110 1.73 1.68 


