
Abstrakt 

 

Předložená disertační práce si klade za cíl prezentaci využití počítačového adaptivního 

testování (computerized adaptive testing – CAT) v oblasti Kinantropologie. Přizpůsobením 

testu latentní úrovni konkrétního testovaného jedince, nabízí CAT řadu teoretických a 

metodologických výhod a nabízí tím možnost zvýšení efektivity procesu testování. 

V první části práce jsou představeny teoretické, koncepční a historické základy CAT. 

Tato diskuse nutně obsahuje stručný popis teorie odpovědí na položku (item response theory – 

IRT), protože IRT je téměř výhradně používaná jako matematický model v dnešních CAT 

aplikacích. Praktická využitelnost CAT je posléze hodnocena pomocí Monte-Carlo simulace 

zahrnující adaptivní administraci Physical Self-description questionnaire (PSDQ) – nástroje, 

který je široce používán k posouzení tělesného sebepojetí v oblasti psychologie sportu.  

Pro Monte Carlo simulaci adaptivní administrace PSDQ byla využita skutečná položková 

banka (n = 70), přičemž jednotlivé položky byly kalibrovány pomocí Graded response 

modelu (GRM, viz Samejima, 1969, 1997). Odpovědi na jednotlivé položky byly simulovány 

na základě parametrů položek a předem specifikovaných skutečných hodnot latentní úrovně 

tělesného sebepojetí. V rámci simulace adaptivní administrace byl hodnocen zejména počet 

administrovaných položek z PSDQ a přesnost odhadů latentní úrovně. Simulace rovněž 

umožnila srovnání různých metod odhadů latentní úrovně, výběru položek a jiných často 

používaných nastavení v CAT. 

Výsledky indikují, že adaptivní testování pomocí PSDQ představuje možnost 

zefektivnění (zkrácení času) a tedy i zpřesnění (snížení pravděpodobnosti únavy, nepozornosti 

či nudy testovaných) měření tělesného sebepojetí. CAT ušetřilo v průměru mezi 50% až 90% 

položek (v závislosti na požadované přesnosti měření) z původních 70, které PSDQ obsahuje, 

přičemž získané odhady tělesného sebepojetí byly relativně nevychýlené a vysoce 

korespondovaly s odhady získanými pomocí celého PSDQ. Metoda maximálně věrohodného 

odhadu, expected a posteriori metoda odhadu s uniformním i standardním normálním 

apriorním rozdělením byly srovnatelně efektivní s ohledem na počet administrovaných 

položek z PSDQ. Rovněž srovnání metod výběru položek založených na Kullback-Leibler 

divergenci, respektive na Fisherově informační funkci, vedlo k téměř totožným výsledkům jak 

s ohledem na počet administrovaných položek, tak s ohledem na přesnost odhadů latentní 

úrovně tělesného sebepojetí.  

Možným omezením této studie může být fakt, že současné závěry jsou založeny výhradně 

na Monte Carlo simulacích, přičemž reálné aplikace CAT s využitím PSDQ budou jistě 



obsahovat více systematických i náhodných chyb. Vzhledem k příznivým výsledkům této 

simulační studie by však bylo vhodné ověřit užitečnost adaptivní administrace PSDQ 

v reálných podmínkách. 
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