
 

 

Přílohy 

Příloha č 1: Výsledky citlivosti koeficientů ULI a tetrachorického 

V následujících grafech (viz obr. 7 a obr. 8) jsou shrnuty výsledky citlivosti úloh 

podle jednotlivých kategorií. Konkrétně se jedná o citlivost podle koeficientu ULI 

a tetrachorického. Hodnoty koeficientu citlivosti jsou v obou případech zobrazeny na 

ose x. Relativní četnost úloh v jednotlivých třídách citlivosti je zobrazena na ose y. Ta-

bulky 17 a 19 udávají přesné hodnoty v procentech. Interval nevyhovujících citlivostí 

úloh je v tabulkách znázorněn šedým pozadím buněk. 

Upper-lower index (ULI) 

Z hodnot grafu (viz obr. 7) vyplývá, že rozsah jednotlivých výsledků v souboru 

zkoumaných úloh z paraglidingu je od -0,1 do 0,7. Dále je patrné, že s výjimkou katego-

rie Aerodynamika, je u všech ostatních kategorií více jak polovina úloh s citlivostí men-

ší než 0,2. Nejhůře pak dopadla kategorie Nouzové postupy a Nauka o létání, kde nevy-

hovující citlivost má nad 80 % úloh. Na druhou stranu úlohy s citlivostí vyšší než 0,2 se 

vyskytují v průměru kolem 30 %. Výjimku tvoří kategorie Aerodynamika, která dosa-

huje nadprůměrné hodnoty vyhovující citlivosti, a to 64 %. Rozložení citlivosti, podle 

koeficientu ULI souboru úloh pro teoretickou část zkoušky z paraglidingu, je značně 

nevyhovující. Většinu úloh tvoří úlohy s citlivostí menší než 0,2. 
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Obr. 7: Graf rozložení citlivosti úloh v kategoriích 

 



 

 

Tabulka 17 udává přesné hodnoty v procentech. Interval nevyhovujících citli-

vostí úloh je v tabulce znázorněn šedým pozadím buněk. 

Tab. 17: Hodnoty citlivosti podle koeficientu ULI rozložené do intervalů citlivostí 

d 
Aerodynamika 

(%) 

Meteorologie 

(%) 

Nauka 

o 

létání 

(%) 

Navigace 

(%) 

Nouzové 

postupy 

(%) 

Předpisy 

(%) 

Zdravověda 

(%) 

-0,1 a méně 0 0 0 0 0 2 0 

-0,1-0 4 6 9 5 5 6 2 

0-0,1 16 27 45 26 32 21 30 

0,1-0,2 16 29 30 28 48 34 20 

0,2-0,3 27 18 4 30 5 12 20 

0,3-0,4 25 12 4 9 5 15 8 

0,4-0,5 12 8 4 0 5 7 8 

0,5-0,6 0 0 4 0 0 3 10 

0,6-0,7 0 0 0 2 0 0 2 

 

Pokud se podíváme na tabulku 18 s výčtem průměrných, maximálních a mini-

málních hodnot citlivosti, zjistíme, že průměrná hodnota citlivosti podle koeficientu 

ULI je pod únosnou hranicí, kterou je podle Chrásky (1999) hodnota 0,2. Nadprůměr-

ných hodnot dosahuje pouze kategorie Aerodynamika a Zdravověda. Ostatní kategorie 

se pohybují v podprůměrných hodnotách a úlohy nevykazují dostatečnou citlivost. 

U kategorie z Aerodynamiky a Předpisů dosahuje minimální hodnota záporných hodnot, 

což znamená, že úloha znevýhodňuje studenty „chytřejší“. Je třeba věnovat pozornost 

tomu, zda se nejedná o úlohu s nevhodně formulovaným zadáním, či alternativami. 

Podle Chrásky (1999) by se měl ideální interval rozložení citlivosti úloh blížit k jedné 

a začínat od hodnoty minimálně 0,2. V našem případě vidíme v grafu (viz obr. 7) spíše 

klesající tendenci. 

Tab. 18: Maximální, minimální a průměrná hodnota citlivosti podle koeficientu ULI 

v kategoriích 

kategorie průměrná hodnota d max. hodnota d min. hodnota d 

Aerodynamika 0,24 0,47 -0,07 

Meteorologie 0,18 0,44 0,00 

Nauka o létání 0,13 0,55 0,00 

Navigace 0,18 0,65 0,00 

Nouzové postupy 0,13 0,40 0,00 

Předpisy 0,19 0,52 -0,19 

Zdravověda 0,23 0,70 0,00 



 

 

Tetrachorický koeficient 

Z hodnot grafu (viz obr. 8) vyplývá, že rozsah jednotlivých výsledků v souboru 

zkoumaných úloh z paraglidingu je od hodnot menších než 0 do 1. Dále je patrné, že 

u všech kategorií více jak 80 % úloh dosahuje hodnoty vyšší než 0,2. Přes 90 % dosahu-

jí úlohy v kategorii Zdravověda, Nouzové postupy, Předpisy a Navigace. Na druhou 

stranu úlohy s citlivostí nižší než 0,2 tvoří v průměru pouze necelých 9 %. Rozložení 

citlivosti souboru úloh pro teoretickou část zkoušky z paraglidingu je podle tetrachoric-

kého koeficientu zdánlivě celkem uspokojující. Pozor ale na některé „falešně“ vysoké 

hodnoty, jak bylo popsáno v kapitole „zvláštní případy ve výpočtech citlivosti“. Většinu 

úloh tvoří úlohy s citlivostí větší než 0,2. 
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Obr. 8: Graf rozložení citlivosti úloh v kategoriích. 

Tabulka 19 udává přesné hodnoty v procentech. Interval nevyhovujících citli-

vostí úloh je v tabulce znázorněn šedým pozadím buněk. 

Tab. 19: Hodnoty citlivosti podle tetrachorického koeficientu rozložené do intervalů 

citlivostí 

rtet Aerodynamika 

(%) 

Meteorologie 

(%) 

Nauka o 

létání 

(%) 

Navigace 

(%) 

Nouzové 

postupy 

(%) 

Předpisy 

(%) 

Zdravověda 

(%) 

0 a méně 4 4 9 2 5 7 2 

0-0,1 0 4 0 2 0 0 0 

0,1-0,2 8 6 0 5 0 2 0 

0,2-0,3 6 6 4 5 5 0 2 

0,3-0,4 4 8 0 2 5 6 5 

0,4-0,5 2 6 0 19 5 16 2 

0,5-0,6 16 12 4 14 5 22 5 

0,6-0,7 27 19 35 9 27 13 13 

0,7-0,8 16 10 26 16 16 20 18 

0,8-0,9 4 8 13 7 21 2 13 

0,9-1 13 17 9 19 11 12 40 

 



 

 

Pokud se podíváme na tabulku 20 s výčtem průměrných, maximálních a mini-

málních hodnot citlivosti, zjistíme, že průměrná hodnota citlivosti podle tetrachorického 

koeficientu je vysoko nad průměrem. Podle Chrásky (1999) má hodnota citlivosti 

u tetrachorického koeficientu dosahovat alespoň hodnoty 0,15. Kategorie s nejvyšší 

citlivostí úloh a zároveň s nejvyšší maximální hodnotou jsou Zdravověda, Nauka o létá-

ní a Nouzové postupy. U kategorií Aerodynamika a Předpisy je nutno věnovat pozor-

nost úlohám, které dosáhly záporné citlivosti. V těchto případech úloha značně zvýhod-

ňuje méně úspěšné respondenty před respondenty úspěšnými. Podle Chrásky (1999) by 

se měl ideální interval rozložení citlivosti úloh blížit k jedné a začínat od hodnotě mi-

nimálně 0,15. 

Tab. 20: Maximální, minimální a průměrná hodnota citlivosti podle tetrachorického 

koeficientu v kategoriích 

kategorie průměrná hodnota rtet max. hodnota rtet min. hodnota rtet 

Aerodynamika 0,60 1,00 -0,16 

Meteorologie 0,58 1,00 0,00 

Nauka o létání 0,66 1,00 0,00 

Navigace 0,61 1,00 0,00 

Nouzové postupy 0,66 1,00 0,00 

Předpisy 0,56 1,00 -1,00 

Zdravověda 0,78 1,00 0,00 

 


