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Příloha A – Pilotní lokalizace nové rozšířené verze testu CRT-L2 

     Rozšířená verze testu Testu kognitivní reflexe (Cognitive Reflection Test - Long2,  CRT-L2) 

vznikla kombinací 3 položek převzatých z původního testu CRT (Frederick, 2005) a 6 položek 

převzatých ze dvou rozšířených verzí téhož testu (Toplak, West, & Stanovich, 2014; Primi et 

al., 2015). Testové položky byly přeloženy z anglického jazyka na základě kombinace dvou 

nezávislých překladů od dvou českých psychologů, z nichž jeden je autorem této dizertační 

práce. V Tabulce 25 je uvedeno znění jednotlivých položek v podobě, ve které byly 

administrovány souboru probandů v rámci pilotáže přeloženého testu a později také 

účastníkům druhé výzkumné studie. U každé položky je také uvedena správná a 

předpokládaná intuitivní (nesprávná) odpověď.  

     Testové položky byly prezentovány bez časového limitu, v jednom neměnném pořadí a 

s následující psanou instrukcí:  

V této části Vám bude prezentováno 9 úloh. Jednotlivé úlohy si pečlivě přečtěte a potom se na ně pokuste co 

možná nejlépe odpovědět. Své odpovědi pište na příslušná místa pomocí ČÍSLIC (nikoli slovy) a pokud to bude 

nutné, tak i S UVEDENÍM JEDNOTEK (jako jsou např. kusy, hodiny apod.). Případně svou odpověď zadejte tak, že 

si vyberete jednu z nabídnutých možností.  

     V případě všech položek bylo probandovým úkolem vepsat správnou odpověď na 

příslušné místo v elektronickém formuláři. Pouze v případě položky č. 3 proband volil mezi 

třemi nabídnutými možnostmi. Každá správná odpověď byla skórována 1 bodem. Špatná 

(heuristická či intuitivní) odpověď byla skórována 0 body. Úroveň reflexivity myšlení 

vyjadřuje celkový skór, který je dán součtem bodů za všechny správné odpovědi. Maximální 

možný skór tak odpovídá 9 bodům, minimální možný skór 0 bodům.   

     Psychometrické charakteristiky jednotlivých položek byly ověřovány na souboru n = 188 

osob. Tyto osoby byly rekrutovány z řad dobrovolníků přes internetovou aplikaci Vyplň to.cz 

(https://www.vyplnto.cz/) nebo z řad studentů FF a PřF UK v Praze, kteří si tímto způsobem 

plnili své studijní povinnosti v rámci předmětů Základy obecné psychologie, resp. Úvod do 

psychologie pro učitele. Sběr dat probíhal v průběhu roku 2015, přibližně v rozmezí měsíců 

března a června. Pilotážní soubor probandů tvořilo 53 mužů a 135 žen, 78 osob s ukončeným 

vysokoškolským vzděláním, 94 osob s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou, 2 

osoby s ukončeným středoškolským vzděláním bez maturity, 10 osob s ukončeným 

základním vzděláním a 4 osoby bez ukončeného formálního vzdělání; průměrný věk 

probandů činil 29,22 roků (s = 11,11; max = 67, min = 14).     

https://www.vyplnto.cz/
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Tabulka 25 Znění položek upravené verze testu CRT-L2 spolu se správnými a nesprávnými (intuitivními) 

odpověďmi. 

 

Pol. Znění položky 
Správná 

odpověď 

Intuitivní 

odpověď 

1 

Jestliže Honza dokáže vypít jeden barel vody za 6 dní a Marie jeden 

barel vody za 12 dní, jak dlouho jim bude trvat než společně vypijí jeden 

barel vody? 

4 dny 9 dní 

2 
Jistý muž koupil triko za 60 Kč, prodal ho za 70 Kč, koupil ho zpátky za 80 

Kč a nakonec ho prodal za 90 Kč. Kolik korun vydělal? 
20 Kč 10 Kč 

3 

Šimon se na začátku roku 2008 rozhodl investovat 80 000 Kč do akcií. Po 

půl roce, 17. července, se akcie, do kterých investoval, propadly o 50 %. 

Naštěstí pro Šimona v období od 17. července do 17. října cena jím 

nakoupených akcií opět stoupla a to o 75 %. V tomto okamžiku Šimon 

na své investici… 

a) nic nevydělal, ale také nic neprodělal. 

b) vydělal. 

c) prodělal. 

c) b) 

4 
Jestliže 3 skřítci dokážou zabalit 3 hračky za 1 hodinu, kolik skřítků je 

zapotřebí k zabalení 6 hraček ve 2 hodinách? 
3 6 

5 
Petr v testu dosáhl 15. nejlepšího a zároveň 15. nejhoršího výsledku ve 

třídě. Kolik je ve třídě studentů? 
29 30 

6 

V atletickém oddíle mají atleti vysokého vzrůstu třikrát vyšší šanci na 

výhru nějaké medaile než atleti malého vzrůstu. Tento rok atletický 

oddíl zatím získal 60 medailí. Kolik z těchto medailí vyhráli atleti malého 

vzrůstu? 

15 20 

7 
Pálka a míč stojí dohromady 110 Kč. Pálka stojí o 100 Kč více než míč. 

Kolik korun stojí míč? 
5 Kč 10 Kč 

8 
Pokud zabere 5 strojům 5 minut vyrobit 5 výrobků, kolik času zabere 

100 strojům vyrobit 100 výrobků? 
5 minut 100 minut 

9 

V jezeře roste pole leknínů. Každý den se jeho velikost zdvojnásobí. 

Pokud zabere leknínům 48 dní zaplnit celé jezero, jak dlouho zabere 

leknínům zaplnit půlku jezera? 

47 dní 24 dní 

  

     V Grafu 26 je znázorněna distribuce hrubého skóru v testu CRT-L2 v rámci pilotážního 

souboru a v Tabulce 26 je uvedena jeho základní popisná statistika. Indexy vnitřní 

konzistence testu dosahují hodnot 0,784 (Cronbachova α), resp. 0,775 (Guttmannův Split-

half koeficient reliability). Jednofaktorová struktura (unidimenzionalita) testu byla ověřena 
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prostřednictvím konfirmační faktorové analýzy (Confirmatory Factor Analysis, CFA) metodou 

maximální věrohodnosti (Maximum Likelihood, ML) v programu AMOS 21.0.0 (Arbuckle, 

2012). Hodnoty indexů shody mezi teoreticky předpokládanými a empiricky pozorovanými 

daty indikují dobrou nebo alespoň přijatelnou míru souladu mezi modelem a daty: χ2(27, n = 

188) = 40,966, p = 0,042;  CFI = 0,958; TLI = 0,944; RMSEA = 0,053 (Schermelleh-Engel & 

Moosbrugger, 2003). Faktorové nálože všech položek jsou statisticky signifikantní (p < 0,006) 

a bodový odhad jejich velikosti se pohybuje v rozmezí od 0,236 do 0,699 (v průměru 0,54).   

  

Graf 26 Distribuce hrubého skóru v testu CRT-L2 v rámci pilotážního souboru (n = 188). 

 
 
 

Tabulka 26 Základní popisná statistika hrubého skóru v testu CRT-L2 v rámci pilotážního souboru (n = 188). 

Vysvětlivky: 𝒙 - průměr;  s - směrodatná odchylka (n - 1); sem - směrodatná chyba průměru; min - minimální 

dosažená hodnota HS; max - maximální dosažená hodnota HS; 1., 2. a 3. q - 1., 2. a 3. kvartil; skw - šikmost 

(Pearson); krt - špičatost (Pearson). 

 
CRT-L2 �̅� s sem min max 1. q 2. q 3. q skw krt 

Celkový HS 5,57 2,57 0,19 0 9 3 6 8 -0,31 -1,05 
 

 

     Po ověření předpokladu unidimenzionality (a tím tedy také předpokladu lokální 

nezávislosti) bylo možné přistoupit k IRT (Item Response Theory) analýze jednotlivých 

položek. V Tabulkách 27, 29 a 30 jsou uvedeny základní parametry jednotlivých položek testu 

CRT-L2 dle IRT a rovněž dle CTT. K popisu jednotlivých položek byl použit unidimenzionální 
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2PL model, který testové položky charakterizuje prostřednictvím dvou základních parametrů 

- parametru obtížnosti a rozlišovací účinnosti. Hodnoty parametrů byly primárně odhadnuty 

metodou bayesovského odhadu (Bayesian Estimation, BE) (Curtis, 2010) a pro srovnání 

rovněž metodou marginální maximální věrohodnosti (Marginal Maximum Likelihood, MML) 

(Rizopoulos, 2006). K odhadu hodnot parametrů byly použity počítačové programy rjags 

(Plummer, 2011), JAGS (Plummer, 2003), ltm (Rizopoulos, 2006) a R (R Development Core 

Team, 2012). Adekvátnost IRT modelu byla ověřena porovnáním simulované četnosti 

možných skórů (0–9 bodů) získaných z posteriorní prediktivní distribuce se skutečně 

pozorovanou četností skórů probandů z pilotážního souboru.  

 

Tabulka 27 Základní parametry jednotlivých položek testu CRT-L2 dle IRT odhadnuté metodou BE. Vysvětlivky: 

aBE - rozlišovací účinnost položky (modus posteriorní distribuce); bBE – obtížnost položky (modus posteriorní 

distribuce); 95% HDI - interval nejvyšší hustoty zahrnující 95 % nejpravděpodobnějších hodnot daných 

parametrů. 

 
Položka aBE bBE 95% HDIaBE 95% HDIbBE 

1 1,14 -0,50 [0,74; 1,69] [-0,88; -0,18] 

2 0,67 0,26 [0,31; 1,07] [-0.20; 0,87] 

3 1,60 -0,56 [1,05; 2,35] [-0,87; -0,30] 

4 1,18 -2,33 [0,77; 1,86] [-3,19; -1,71] 

5 1,91 -0,21 [1,29; 2,75] [-0,48; 0,01] 

6 1,61 -0,40 [1,06; 2,28] [-0,69; -0,15] 

7 1,66 -0,24 [1,15; 2,49] [-0,49; 0,02] 

8 1,33 -0,30 [0,82; 1,90] [-0,60; 0,00] 

9 2,12 -0,23 [1,44; 3,05] [-0,47; 0,00] 

 

 

Tabulka 28 Ověření souladu mezi modelem a daty porovnáním simulované četnosti možných skórů (0–9 bodů) 

získaných z posteriorní prediktivní distribuce se skutečně pozorovanou četností skórů v rámci pilotážního 

souboru (n = 188).    

 

Skór 
Pozorované

četnosti 
Očekávané četnosti 

�̅� s 2,5 % medián 97,5 % 

0 4 3,03 1,75 0,00 3,00 7,00 

1 8 9,97 2,97 5,00 10,00 16,00 

2 15 15,06 3,55 8,00 15,00 22,00 

3 23 17,70 3,83 11,00 18,00 26,00 

4 18 19,13 4,01 12,00 19,00 27,00 

5 18 20,49 4,20 13,00 20,00 29,00 

6 20 22,81 4,45 14,00 23,00 32,00 

7 26 26,70 4,75 18,00 27,00 36,00 

8 28 30,40 4,82 21,00 30,00 40,00 

9 28 22,73 4,63 14,00 23,00 32,00 
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Graf 27 Grafické znázornění pozorovaných a očekávaných četností jednotlivých skórů vyjadřující míru shody 

mezi IRT modelem a daty (viz také Tabulka 28). V případě očekávaných četností je zobrazen střední 95% 

interval věrohodných hodnot.  

 

 

Tabulka 29 Základní parametry jednotlivých položek testu CRT-L2 dle IRT odhadnuté metodou MML. 

Vysvětlivky: aMML – rozlišovací účinnost položky; bMML – obtížnost položky; se – odpovídající standardní chyby 

odhadu parametrů; χ
2 

– statistika vyjadřující míru ne/shody mezi modelem a daty.    

 
Položka aMML seaMML bMML sebMML χ

2
 (p hodnota) 

1 1,30 0,28 -0,49 0,16 8,09 (0,425) 

2 0,73 0,21 0,26 0,23 14,39 (0,072) 

3 1,96 0,41 -0,55 0,13 9,45 (0,306) 

4 1,03 0,38 -2,85 0,84 3,39 (0,907) 

5 2,35 0,50 -0,23 0,11 8,37 (0,399) 

6 1,90 0,39 -0,41 0,13 10,71 (0,219) 

7 2,15 0,45 -0,23 0,12 14,04 (0,081) 

8 1,53 0,36 -0,31 0,14 9,17 (0,328) 

9 2,74 0,63 -0,23 0,11 11,38 (0,181) 

 

Z výsledků IRT analýzy (zachycených v Tabulce 28 a v Grafu 27) je patrné, že v rámci daného 

pilotážního souboru je zvolený IRT model adekvátní a jednotlivé položky většinou vykazují 

spíše menší míru obtížnosti a střední nebo i vyšší míru rozlišovací účinnosti. Pro úplnost jsou 

v Grafech 28, 29 a 30 znázorněny charakteristické křivky jednotlivých položek (Item 

Characteristic Function, ICF), jejich informační funkce (Item Information Function, IIF) a 

informační přínos celého testu (Test Information Function, TIF). 
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Graf 28 ICF položek testu CRT-L2 dle 2PL modelu (s parametry odhadnutými metodou MML).  

 

 

 

Graf 29 IIF položek testu CRT-L2 dle 2PL modelu (s parametry odhadnutými metodou MML).  
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Graf 30 TIF testu CRT-L2 dle 2PL modelu (s parametry odhadnutými metodou MML).  

 

 

 

Tabulka 30 Základní parametry jednotlivých položek testu CRT-L2 dle CTT. Vysvětlivky: p - obtížnost dle CTT; rbis 

- rozlišovací účinnost dle CTT (biseriální koeficient korelace); Cronb. α_R - Cronbachova α po odstranění dané 

položky z testu; % S(H) - procento správných (S) a heuristických (H) odpovědí. 

 

Položka p rbis Cronb. α_R % S(H) 

1 0,62 0,57 0,770 62(15) 

2 0,46 0,46 0,789 46(39) 

3 0,66 0,65 0,757 66(26) 

4 0,93 0,32 0,789 93(5) 

5 0,57 0,70 0,746 57(26) 

6 0,62 0,66 0,755 62(27) 

7 0,57 0,68 0,750 57(40) 

8 0,58 0,61 0,765 58(35) 

9 0,57 0,73 0,740 57(25) 

 

     Na přiloženém flash disku jsou ve složce Pilotní lokalizace CRT-L2 uložena data sesbíraná 

v rámci pilotáže testu CRT-L2 a počítačový program použitý k bayesovskému odhadu 

parametrů 2PL modelu. Tyto soubory jsou rovněž k dispozici ke stažení přes platformu Open 

Science Framework: https://osf.io/a7hmn/ (sekce Materials/CRT-L2_Pilot Localization in 

Czech Language). 

https://osf.io/a7hmn/
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Příloha B – Pilotní lokalizace testu HBT  

     Test pracovně nazvaný Testem heuristik a zkreslení (Heuristics and Biases Test, HBT) je 

sadou 15 úloh inspirovaných výzkumem heuristik a zkreslení, které zjišťují některé aspekty 

racionálního myšlení. Všechny úlohy byly převzaty z práce Toplakové, Westa a Stanoviche 

(2011). Testové položky byly přeloženy z anglického jazyka na základě kombinace dvou 

nezávislých překladů od dvou českých psychologů, z nichž jeden je autorem této dizertační 

práce. Níže je uvedeno znění jednotlivých položek v podobě, ve které byly administrovány 

souboru probandů v rámci pilotáže přeloženého testu a později také účastníkům druhé 

výzkumné studie. U každé položky nebo její dílčí části je také uvedeno správné řešení a 

pořadí, v jakém byla daná položka nebo její část probandům prezentována: 

 

Položka č. 1 

1. Představte si následující situaci. Česká republika čelí epidemii smrtelné choroby. Podle odhadů odborníků 

v důsledku této nemoci zemře 600 lidí, pokud nebude podniknuto žádné protiopatření. Vaším úkolem je 

rozhodnout, jaký záchranný program zvolit, aby byl dopad epidemie co nejmírnější. Pokud zavedete Program A, 

přežije 200 lidí. Pokud zavedete Program B, s pravděpodobností 1/3 přežijí všichni nemocní a s 

pravděpodobností 2/3 nepřežije nikdo z nich. Jaký záchranný program byste zvolili? 

a) Program A 

b) Program B 

 

14. Představte si následující situaci. Česká republika čelí epidemii smrtelné choroby. Podle odhadů odborníků v 

důsledku této nemoci zemře 600 lidí, pokud nebude podniknuto žádné protiopatření. Vaším úkolem je 

rozhodnout, jaký záchranný program zvolit, aby byl dopad epidemie co nejmírnější. Pokud zavedete Program A, 

zemře 400 lidí. Pokud zavedete program B, s pravděpodobností 1/3 nikdo nezemře a s pravděpodobností 2/3 

zemře 600 lidí. Jaký záchranný program byste zvolili? 

a) Program A 

b) Program B 

 

Tato položka, která je rozdělena na dvě části, zjišťuje, zda testovaná osoba podléhá efektu 

zarámování (framing effect). Jako správná je zde hodnocena taková odpověď, která svědčí o 

tom, že proband nezměnil svou preferenci a volbu v závislosti na změně zarámování otázky.   

 

Položka č. 2 

2. Novákovi se už před dlouhou dobou rozhodli, že až přijde čas na výměnu jejich auta, tak si budou chtít pořídit 

"jedno z těch solidních, bezpečných a odolných švédských aut" - Volvo, nebo Saaba. Když přišel čas na koupi 
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nového auta, Novákovi zjistili, že Volvo i Saab jsou poměrně drahá auta, ale i tak se rozhodli, že si jedno z nich 

koupí a že si předtím udělají takový menší průzkum, aby se mezi auty mohli rozhodnout. Sehnali si několik čísel 

časopisu Zpráva pro spotřebitele a zjistili z nich, že experti se shodují na tom, že obě značky jsou na tom po 

technické stránce dobře, přičemž Volvo na tom v několika parametrech mělo být trochu lépe. Zjistili také, že 

čtenáři časopisu Zpráva pro spotřebitele, kteří vlastnili Volvo, hlásili o něco méně technických problémů se svým 

vozem než vlastníci Saaba. Novákovi už byli téměř rozhodnuti, že si u místního prodejce koupí Volvo, když tu si 

pan Novák vzpomněl, že mají dva kamarády, kteří měli oba Saaba, a jednoho kamaráda, který měl naopak 

Volvo. Pan Novák zavolal svým kamarádům. Oba kamarádi se Saabem mu řekli, že měli s autem pár technických 

problémů, ale nic vážnějšího. Kamarád s Volvem byl hodně naštvaný, když se ho pan Novák zeptal na to, jak byl 

se svým autem spokojený. "Nejdříve mi odešel ten skvělý počítačem řízený vstřikovač paliva - to bylo 12 000 

korun. Potom jsem začal mít problémy se zadním nárazníkem. Musel jsem ho vyměnit. Potom následovaly 

převodovka a spojka. Nakonec jsem auto po třech letech s velkou ztrátou prodal." Co si myslíte, že by Novákovi 

měli udělat? Vyberte jednu ze čtyř níže uvedených možností. 

a) Měli by si URČITĚ koupit SAABA. 

b) Měli by si SPÍŠE koupit SAABA. 

c) Měli by si SPÍŠE koupit VOLVO. 

d) Měli by si URČITĚ koupit VOLVO. 

 

Tato položka zjišťuje, zda testovaná osoba při rozhodování podléhá efektu živosti osobního 

svědectví jednotlivce (salience effect) a ignoruje spolehlivější informace získané od expertů a 

většího vzorku osob. Jako správné jsou zde hodnoceny odpovědi, které jsou v souladu 

s míněním expertů a čtenářů časopisu Zpráva pro spotřebitele, tedy odpovědi c) a d).  

 

Položka č. 3 

3. Představte si, že jste na hotelovém pokoji a že jste právě zaplatili 200 korun za jeden film na placené hotelové 

televizi. Po 5 minutách zjišťujete, že film není příliš kvalitní a že se u něj nudíte. Co uděláte? 

a) Budete se na film dívat dál. 

b) Přepnete na jiný program. 

 

16. Představte si, že jste na hotelovém pokoji a že jste se právě rozhodli podívat se na jeden film na hotelové 

televizi. Po 5 minutách zjišťujete, že film není příliš kvalitní a že se u něj nudíte. Co uděláte? 

a) Budete se na film dívat dál. 

b) Přepnete na jiný program. 

 

Tato položka, která je rozdělena na dvě části, zjišťuje, zda testovaná osoba podléhá klamu 

utopených nákladů (sunk cost fallacy). Jako správná je zde hodnocena taková odpověď, která 
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svědčí o tom, že proband nezměnil svou volbu v závislosti na tom, zda za film něco zaplatil, či 

nikoli.  

 

Položka č. 4 

4. V určitém městě se nacházejí dvě nemocnice. V té větší nemocnici se rodí každý den přibližně 45 dětí, v té 

menší z nich je to přibližně 15 dětí denně. Jak je všeobecně známo, zhruba 50 % všech narozených dětí  tvoří 

chlapci, resp. dívky. V rámci jednotlivých dní se však přesný poměr mezi narozenými chlapci a dívkami může od 

této hodnoty v různé míře odchylovat. Některé dny tvoří chlapci více jak 50 % narozených dětí a některý dny 

naopak méně než 50 %. Po dobu jednoho roku obě nemocnice zaznamenávaly počet dní, kdy chlapci tvořili více 

než 60 % narozených dětí. Která z nemocnic podle Vás zaznamenala takovýchto dní více? Vyberte jednu ze tří 

níže uvedených možností. 

a) Větší nemocnice 

b) Menší nemocnice 

c) Obě nemocnice jsou na tom v tomto ohledu stejně 

 

Tato položka zjišťuje, zda testovaná osoba dokáže aplikovat tzv. zákon velkých čísel (law of 

large numbers), resp. zda si je vědoma jeho vlivu na přesnost odhadu charakteristik 

základního souboru z charakteristik výběrového souboru. Jako správná je zde hodnocena 

odpověď b). 

 

Položka č. 5 

5. Jistý 55 let starý muž měl zdravotní potíže se svým srdcem a lékaři se rozhodli, že ho budou operovat. Operace 

dopadla úspěšně. Pravděpodobnost, že pacient při takové operaci zemře, byla 8 %. Na sedmibodové škále 

posuďte, jak se podle Vás lékaři rozhodli. 

a) Určitě správně, učinili to nejlepší možné rozhodnutí 

b) Správně, vezmeme-li v potaz vše, co o případu víme 

c) Správně, ale opačné rozhodnutí by bylo také rozumné 

d) Obě rozhodnutí - operovat/neoperovat - by byla stejně dobrá 

e) Špatně, ale ne nerozumně 

f) Špatně, vezmeme-li v úvahu vše, co o případu víme 

g) Špatně, učinili velice špatné rozhodnutí 

 

18. Jistý 55 let starý muž měl zdravotní potíže se svými kyčlemi a lékaři se rozhodli, že ho budou operovat. 

Operace bohužel dopadla neúspěšně a pacient při ní zemřel. Pravděpodobnost, že pacient při takové operaci 

zemře, byla 2 %. Na sedmibodové škále posuďte, jak se podle Vás lékaři rozhodli. 

a) Určitě správně, učinili to nejlepší možné rozhodnutí 
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b) Správně, vezmeme-li v potaz vše, co o případu víme 

c) Správně, ale opačné rozhodnutí by bylo také rozumné 

d) Obě rozhodnutí - operovat/neoperovat - by byla stejně dobrá 

e) Špatně, ale ne nerozumně 

f) Špatně, vezmeme-li v úvahu vše, co o případu víme 

g) Špatně, učinili velice špatné rozhodnutí 

 

Tato položka, která je rozdělena na dvě části, zjišťuje, zda testovaná osoba podléhá klamu 

zkreslení výsledkem (outcome bias). Jako správná je zde hodnocena taková odpověď, která 

svědčí o nepřítomnosti tohoto klamu. Jeho přítomnost je indikována lepším hodnocením 

rozhodnutí v případě pozitivního výsledku operace než v případě negativního výsledku 

operace. 

 

Položka č. 6 

6. Squash je hra, která se může hrát podle dvou různých bodovacích systémů. Zatímco v rámci prvního 

bodovacího systému se vítězem stává hráč, který jako první dosáhne 9 bodů, v rámci druhého bodovacího 

systému se stává vítězem hráč, který jako první dosáhne 15 bodů. Předpokládejme nyní, že víme, že hráč A je 

lepší než hráč B. Který ze dvou bodovacích systémů dává hráči A větší šanci zvítězit (za předpokladu, že všechna 

ostatní pravidla zůstávají stejná)? Vyberte jednu ze tří níže uvedených možností. 

a) Bodovací systém, kdy se hraje do 9 bodů 

b) Bodovací systém, kdy se hraje do 15 bodů 

c) V rámci obou bodovacích systémů je šance hráče A na vítězství stejná 

 

Tato položka zjišťuje, zda testovaná osoba dokáže aplikovat tzv. zákon velkých čísel (law of 

large numbers), resp. zda si je vědoma jeho vlivu na přesnost odhadu charakteristik 

základního souboru z charakteristik výběrového souboru. Jako správná je zde hodnocena 

odpověď b). 

 

Položka č. 7 

7. Po prvních 2 týdnech nové sezóny americké nejvyšší baseballové soutěže začínají noviny vydávat žebříček 10 

nejlepších pálkařů. Často se stává, že ten vůbec nejlepší pálkař má po 2 týdnech nové sezóny v průměru 45% 

úspěšnost odpalů. Přesto se ještě nikdy v historii této soutěže nestalo, aby na konci sezóny měl nejlepší pálkař 

takto vysoké průměrné procento úspěšnosti odpalů. Proč si myslíte, že tomu tak je? Vyberte jednu z pěti níže 

uvedených možností. 
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a) Když vejde ve všeobecnou známost, že daný pálkař má při odpalech vysoké procento úspěšnosti, potom 

nadhazovači soupeřů dávají do nadhozu proti takovému pálkaři více síly. 

b) S tím, jak se postupně dostávají do lepší formy, mají nadhazovači tendenci se v průběhu sezóny 

zlepšovat. A jak se nadhazovači zlepšují, tak se také zvyšuje pravděpodobnost, že dokážou pálkaře tzv. 

"vystrajkovat" (strike out), čímž se průměrná úspěšnost pálkařů na odpalu sníží. 

c) Pálkařova vysoká úspěšnost na začátku sezóny může být důsledkem pouhého štěstí. Až delší průběh 

sezóny je spolehlivějším testem pálkařových schopností. 

d) Pálkař, kterému se na začátku sezóny tak daří, je pod velkým tlakem, aby si udržel takto vysokou 

úspěšnost. Tento tlak má potom negativní dopad na jeho výkon. 

e) Když vejde ve všeobecnou známost, že daný pálkař má při odpalech vysoké procento úspěšnosti, potom 

takový hráč přestane od nadhazovačů dostávat nadhozy, které se dají relativně dobře trefit. Místo toho 

mu nadhazovači začnou házet riskantnější, ale zároveň obtížnější nadhozy tzv. "do rohů" a nechají ho 

klidně radši postoupit na další metu tzv. zdarma, než aby mu dali šanci míček odpálit. 

 

Tato položka zjišťuje, zda si je testovaná osoba vědoma vlivu efektu regrese k průměru 

(regression to the mean). Jako správná je zde hodnocena odpověď c). 

 

Položka č. 8 

8. Při hře na výherních automatech lidé vyhrávají přibližně v 1 hře z 10. Julie nicméně právě vyhrála hned ve 

svých prvních třech hrách. Jaká je podle Vás šance, že Julie vyhraje, v případě, že bude hrát znovu? Svou 

odpověď uveďte ve formátu počet výher/počet her, např. 1/5 (znamenající šanci na výhru v 1 hře z 5 her).   

 

Tato položka zjišťuje, zda testovaná osoba podléhá hráčskému klamu (gambler fallacy). Jako 

správná je zde hodnocena odpověď 1/10. 

 

Položka č. 9 

9. Představte si, že hážeme poctivou mincí (tzn. takovou mincí, u které je 50% pravděpodobnost, že padne 

panna, a 50% pravděpodobnost, že padne orel) a že právě padlo 5 pannen v řadě. Co si myslíte, že bude platit 

pro 6. hod mincí? Vyberte jednu ze tří níže uvedených možností. 

a) Je pravděpodobnější, že padne orel, než že padne znovu panna. 

b) Je pravděpodobnější, že padne znovu panna, než že padne orel. 

c) Při 6. hodu mincí padne panna i orel se stejnou pravděpodobností. 

 

Tato položka zjišťuje, zda testovaná osoba podléhá hráčskému klamu (gambler fallacy). Jako 

správná je zde hodnocena odpověď c). 
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Položka č. 10 

10. Petr je velice talentový tenisový hráč, který má ale vážné problémy s alkoholem. Dnes je to například již pátý 

den za sebou, kdy Petr konzumuje velké množství alkoholu. Na základě tohoto krátkého Petrova popisu se 

pokuste určit, jak je sedm níže uvedených tvrzení pravděpodobných? Použijte k tomu níže uvedenou 

šestibodovou škálu.  

 

1 = extrémně nepravděpodobné 

2 = velmi nepravděpodobné 

3 = mírně pravděpodobné 

4 = průměrně pravděpodobné 

5 = velmi pravděpodobné 

6 = extrémně pravděpodobné 

 

A. Petr za 8 měsíců vyhraje jeden velký a prestižní tenisový turnaj. 

B. Petr bude za půl roku nucen nastoupit protialkoholní léčbu. 

C. Petr za 2 měsíce bude nucen ukončit svou profesionální tenisovou kariéru. 

D. Petr se za 1 měsíc přidá ke společenství Anonymních alkoholiků a do půl roku přestane pít. 

E. Petr má auto značky Ferrari. 

F. Petr za 2 měsíce bude nucen ukončit svou profesionální tenisovou kariéru kvůli vážné autonehodě, 

kterou způsobí svým řízením pod vlivem alkoholu. 

G. Petr se za 3 měsíce ožení. 

 

Tato položka zjišťuje, zda se testovaná osoba dopouští chyby konjunkce (conjunction 

problem). Jako správné jsou zde hodnoceny všechny odpovědi, které neporušují pravidlo 

konjunkce, tedy takové odpovědi, kdy pravděpodobnost tvrzení složeného z několika dílčích 

tvrzení není vyšší než pravděpodobnost těchto dílčích tvrzení. Klíčové jsou z tohoto hlediska 

odpovědi u tvrzení C. a F. 

 

Položka č. 11 

11. Lékař pracoval na léku na neznámý druh nemoci. Nakonec vytvořil lék, o kterém si myslel, že tuto nemoc 

léčí. Předtím, než mohl začít lidem lék běžně podávat, však musel lék podrobit testu. Vybral 300 lidí, kteří měli 

nemoc, podal jim lék a sledoval, co se stane. Vybral 100 lidí, kteří měli nemoc, nepodal jim lék a sledoval, co se 

stane. Níže uvedená tabulka uvádí výsledky experimentu. Na škále od -10 (silný negativní vliv) do +10 (silný 

pozitivní vliv) vyznačte, zda je podávání testovaného léku spojeno s léčbou dané nemoci pozitivně (lék má 

pozitivní vliv na léčbu nemoci), nebo naopak negativně (lék má negativní vliv na léčbu nemoci). 
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Tato položka zjišťuje, zda testovaná osoba dokáže detekovat existenci souvislosti mezi 

dvěma pozorovanými jevy (covariation detection). Správná je každá odpověď menší než 0 

(léčba je neefektivní).  

 

Položka č. 12 

12. Ve městě Middleopolis už rok a půl mají nepopulárního ředitele městské policie. Do své pozice byl řádně 

jmenován politickou reprezentací města. Je starým dobrým známým starosty města a v době, kdy na svou pozici 

nastupoval, měl jen minimum zkušeností s policejní administrativou. Starosta nedávno veřejně bránil svého 

policejního ředitele argumentem, že od doby nástupu současného policejního ředitele do funkce míra kriminality 

poklesla o 12 %. Který z níže uvedených důkazů by nejvíce zpochybnil starostova slova o kompetentnosti ředitele 

městské policie? Vyberte jednu ze čtyř níže uvedených možností. 

a) Ve dvou dalších městech, která jsou městu Middleopolis z hlediska polohy i počtu obyvatel 

nejpodobnější, míra kriminality ve stejném období poklesla o 18 %. 

b) V nezávislém výzkumu veřejného mínění ve městě Middleopolis se zjistilo, že respondenti udávají o 40 

% větší výskyt kriminality, než kolik udávají policejní statistiky. 

c) Prostá úvaha říká, že je toho málo, co může policejní ředitel udělat pro to, aby se snížila míra 

kriminality. Ta je z největší části dána sociálními a ekonomickými podmínkami, na které politici a 

úředníci nemají žádný vliv. 

d) Zjistilo se, že policejní ředitel má obchodní kontakty s osobami, o kterých je známo, že jsou zapleteny 

do organizovaného zločinu. 

 

Tato položka zjišťuje schopnost metodologického usuzování (methodological reasoning). 

Jako správná je zde hodnocena odpověď a). 

 

Položka č. 13 

13. Představte si, že jste právě potkali Davida Maxwella (D. M.). Vaším úkolem je zhodnotit míru 

pravděpodobnosti, že D. M. je univerzitním profesorem, a to na základě informací, které Vám budou poskytnuty. 

To bude provedeno ve dvou postupných krocích. V každém z nich obdržíte nějakou informaci, kterou můžete a 

nemusíte shledat užitečnou pro zadaný úkol. Po obdržení každé z informací budete požádáni, abyste zhodnotili 

míru pravděpodobnosti, že D. M. je univerzitním profesorem. Snažte se při tom zohlednit všechny informace, 
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které jste do té chvíle obdrželi a které zároveň považujete za relevantní. Váš odhad pravděpodobnosti by měl 

být vyjádřen na škále od 0 do 1, která vyjadřuje míru Vašeho přesvědčení o tom, že D. M. je univerzitním 

profesorem. 1 znamená "Jsem si naprosto jistý, že D. M. je univerzitním profesorem". 0 znamená "Jsem si 

naprosto jistý, že D. M. není univerzitním profesorem". 0.65 znamená "D. M. je univerzitním profesorem s 

pravděpodobností 65 ze 100" atd. Můžete použít jakékoli číslo mezi 0 a 1, např. 0.15, 0.95 apod. 

 

Krok č. 1: Je Vám řečeno, že D. M. se zúčastnil večírku, na kterém bylo 100 lidí, z toho 25 bylo univerzitními 

profesory mužského pohlaví a 75 bylo obchodními vedoucími rovněž mužského pohlaví. Jaká je podle Vás 

pravděpodobnost, že D. M. je univerzitním profesorem? 

 

Krok č. 2: Je Vám řečeno, že D. M. je členem Klubu Medvědů. 70 % univerzitních profesorů, kteří se zúčastnili 

dříve zmíněného večírku, a 90 % obchodních vedoucích z toho samého večírku je členy tohoto klubu. Jaká je 

podle Vás pravděpodobnost, že D. M. je univerzitním profesorem? 

 

Tato položka zjišťuje schopnost bayesovského usuzování (Bayesian reasoning). Jako správná 

je zde hodnocena jakákoli odpověď, která znamená, že testovaná osoba ve srovnání se 

závěrem po kroku č. 1 v kroku č. 2 snížila svůj odhad pravděpodobnosti, že D. M. je 

univerzitním profesorem. 

 

Položka č. 14 

15. Představte si, že jsou před Vás na stůl položeny dva tácy s černými a bílými kuličkami: Na větším tácu se 

nachází 100 kuliček a na menším 10 kuliček. Kuličky jsou přitom na obou tácech rozloženy v jediné vrstvě. 

Vaším úkolem je si z některého tácu vybrat jednu kuličku (samozřejmě bez dívání se). Když si vytáhnete černou 

kuličku, vyhrajete 100 korun. Nyní předpokládejme, že na malém tácu je 1 černá kulička a 9 bílých kuliček a na 

velkém tácu je 8 černých kuliček a 92 bílých kuliček. Viz obrázek níže. 
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Z jakého tácu byste si radši vybírali kuličku? Ke své odpovědi použijte níže uvedenou šestibodovou škálu. 

a) Určitě z velkého tácu 

b) Z velkého tácu 

c) Pravděpodobně z velkého tácu 

d) Pravděpodobně z malého tácu 

e) Z malého tácu 

f) Určitě z malého tácu 

 

Tato položka zjišťuje schopnost pravděpodobnostního usuzování (probabilistic reasoning - 

denominator neglect). Jako správné jsou zde hodnoceny odpovědi d), e) a f). 

 

Položka č. 15 

17. Mějme běžnou poctivou šestistěnnou kostku. 4 stěny kostky mají červenou barvu a 2 její stěny mají zelenou 

barvu. Kostkou se bude házet 60x za sebou. Před každým hodem kostkou Vám bude položena otázka, jaká barva 

(červená, nebo zelená) na kostce padne. Za každou správnou předpověď obdržíte 50 korun. Předpokládejme, že 

si takto chcete vydělat co možná nejvíce peněz (maximálně 3000 korun). Jakou zvolíte strategii, abyste byli ve 

svých předpovědích co nejúspěšnější, a abyste si tak vydělali co nejvíce peněz?  

a) Strategie A: Budu se řídit intuicí a měnit svou předpověď jedním nebo druhým směrem tehdy, když 

padne příliš mnoho jedné nebo druhé barvy. 

b) Strategie B: Před většinou hodů budu předpovídat pravděpodobnější (červenou) barvu, ale občas, když 

padne větší počet červených barev za sebou, budu předpovídat zelenou barvu. 

c) Strategie C: Budu předpovídat podle četnosti výskytu jednotlivých barev (v případě červené barvy to je 

4 ze 6 a v případě zelené barvy to je 2 ze 6). Tzn., že budu předpovídat červenou barvu 2x častěji než 

zelenou barvu. 

d) Strategie D: V případě všech 60 hodů kostkou budu předpovídat červenou barvu. 

e) Strategie E: Budu předpovídat více červenou než zelenou barvu, ale svou předpověď budu měnit jedním 

nebo druhým směrem podle toho, jak budou padat delší série červené nebo zelené barvy.  

 

Tato položka zjišťuje schopnost pravděpodobnostního usuzování (probabilistic reasoning - 

probability matching). Jako správná je zde hodnocena odpověď d). 

 

     Testové položky byly prezentovány bez časového limitu, v jednom neměnném pořadí a s 

následující psanou instrukcí:  

V této části Vám bude prezentováno celkem 18 úloh. Jednotlivé úlohy si pečlivě přečtěte a potom se na ně 

pokuste co možná nejlépe odpovědět. Své odpovědi zadávejte prostřednictvím výběru z nabídnutých možností, 

případně svou odpověď přímo vepište na příslušné místo.  
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     V případě všech položek bylo probandovým úkolem volit mezi různým počtem 

nabídnutých možností. Pouze v případě tří položek bylo probandovým úkolem vepsat svou 

odpověď na příslušné místo v elektronickém formuláři. Každá správná odpověď byla 

skórována 1 bodem. Špatná odpověď byla skórována 0 body. Úroveň schopnosti 

racionálního myšlení vyjadřuje celkový skór, který je dán součtem bodů za všechny správné 

odpovědi. Maximální a minimální možný skór tak odpovídá 15, resp. 0 bodům.  

     Psychometrické charakteristiky jednotlivých položek byly ověřovány na souboru n = 78 

osob. Tyto osoby byly rekrutovány z řad dobrovolníků přes internetovou aplikaci Vyplň to.cz 

(https://www.vyplnto.cz/) nebo z řad studentů FF a PřF UK v Praze, kteří si tímto způsobem 

plnili své studijní povinnosti v rámci předmětů Základy obecné psychologie, resp. Úvod do 

psychologie pro učitele. Sběr dat probíhal v průběhu roku 2015, přibližně v rozmezí měsíců 

března a června. Pilotážní soubor probandů tvořilo 28 mužů a 50 žen, 23 osob s ukončeným 

vysokoškolským vzděláním a 51 osob s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou, 1 

osoba s ukončeným středoškolským vzděláním bez maturity, 2 osoby s ukončeným 

základním vzděláním a 1 osoba bez ukončeného formálního vzdělání; průměrný věk 

probandů činil 27,17 roků (s = 11,82; max = 75, min = 14).          

     V Grafu 31 je znázorněna distribuce hrubého skóru v testu HBT v rámci pilotážního 

souboru a v Tabulce 31 je uvedena jeho základní popisná statistika. Autoři testu 

nepředpokládají, že by se za 15 položkami testu HBT skrýval nějaký unidimenzionální 

konstrukt. To se také projevilo v hodnotách indexů vnitřní konzistence (Cronbachova α = 

0,483; Guttmannův Split-half koeficient reliability = 0,512) a v hodnotách indexů shody mezi 

modelem a daty v rámci CFA provedené metodou ML v programu AMOS 21.0.0:  χ2(90, n = 

78) = 126,018, p = 0,007; CFI = 0,557; TLI = 0,483; RMSEA = 0,072. Rovněž v rámci 

explorativní faktorové analýzy (Exploratory Factor Analysis, EFA) provedené v programu 

STATISTICA 8.0 metodou ML, se ukázalo, že za odpověďmi na jednotlivé testové položky se 

neskrývá pouze jeden výrazný faktor, který by vysvětloval sdílenou varianci odpovědí 

probandů na jednotlivé otázky, ale hned dva faktory s vlastním číslem větším než 1. Kvůli 

nesplnění podmínky unidimenzionality nemůže být tedy k popisu chování testových položek 

použit unidimenzionální 2LP nebo 3LP IRT model. Řešením by bylo použití 

multidimenzionálního IRT modelu. Při popisu základní psychometrických charakteristik 

položek testu HBT se zde však omezuji pouze na indexy používané v rámci CTT - viz Tabulka 

32.         

https://www.vyplnto.cz/
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Graf 31 Distribuce hrubého skóru v testu HBT v rámci pilotážního souboru (n = 78). 

 
 

 
Tabulka 31 Základní popisná statistika hrubého skóru v testu HBT v rámci pilotážního souboru (n = 78). 

Vysvětlivky: 𝒙 - průměr;  s - směrodatná odchylka (n - 1); sem - směrodatná chyba průměru; min - minimální 

dosažená hodnota HS; max - maximální dosažená hodnota HS; 1., 2. a 3. q - 1., 2. a 3. kvartil; skw - šikmost 

(Pearson); krt - špičatost (Pearson). 

 
HBT �̅� s sem min max 1. q 2. q 3. q skw krt 

Celkový HS 9,36 2,34 0,27 3 15 8 9 11 -0,07 0,15 
 

 

Tabulka 32 Základní parametry jednotlivých položek testu HBT dle CTT. Vysvětlivky: p - obtížnost dle CTT; rbis - 

rozlišovací účinnost dle CTT (biseriální koeficient korelace). Cronb. α_R - Cronbachova α po odstranění dané 

položky z testu. 

 
Položka p rbis Cronb.  α_R 

1 0.74 0.20 0,550 

2 0.82 0.36 0,469 

3 0.69 0.15 0,538 

4 0.33 0.18 0,446 

5 0.82 0.19 0,560 

6 0.42 0.37 0,466 

7 0.63 0.48 0,475 

8 0.64 0.58 0,402 

9 0.96 0.03 0,465 

10 0.55 0.31 0,516 

11 0.50 0.47 0,458 

12 0.27 0.34 0,509 

13 0.46 0.41 0,503 

14 0.81 0.41 0,483 

15 0.71 0.58 0,428 
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     Na přiloženém flash disku jsou ve složce Pilotní lokalizace HBT uložena data sesbíraná 

v rámci pilotáže testu HBT. Tyto soubory jsou rovněž k dispozici ke stažení přes platformu 

Open Science Framework: https://osf.io/a7hmn/ (sekce Materials/HBT_Pilot Localization in 

Czech Language). 

  

https://osf.io/a7hmn/
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Příloha C – Pilotní lokalizace testu PNS 

     12položkový inventář Osobní potřeby struktury (Personal Need for Structure, PNS; 

Thompson, Naccarato, & Parker, 1992; Neuberg & Newsom, 1993) byl přeložen z anglického 

jazyka na základě kombinace dvou nezávislých překladů od dvou českých psychologů, z nichž 

jeden je autorem této dizertační práce. Níže je uvedeno znění jednotlivých položek 

v podobě, ve které byly administrovány souboru probandů v rámci pilotáže přeloženého 

testu a později také účastníkům druhé a třetí výzkumné studie: 

1. Naštve mě, když se dostanu do situace, u které nevím, co od ní mohu očekávat. 

2. Nevadí mi věci, které narušují mé denní zvyklosti. 

3. Jsem rád(a), když má můj život jasnou strukturu a řád. 

4. Mám rád(a), když všechno má své místo a když je všechno na svém místě. 

5. Užívám si, když mohu být spontánní. 

6. Jasně uspořádaný život s pravidelnou pracovní dobou činí můj život nudným a jednotvárným. 

7. Nemám rád(a) nejisté situace. 

8. Nesnáším, když musím měnit své plány na poslední chvíli. 

9. Nesnáším, když jsem s lidmi, kteří jsou nepředvídatelní. 

10. Zjišťuji, že pevné zvyklosti mi umožňují užívat si více života. 

11. Užívám si příjemné pocity spojené s nepředvídatelnými situacemi. 

12. Cítím se nepohodlně, když v dané situaci nejsou jasně stanovena "pravidla hry". 

 

     Testové položky byly prezentovány bez časového limitu, v jednom neměnném pořadí a 

s následující psanou instrukcí:  

Přečtěte si každé z níže uvedených tvrzení a na základě Vašich postojů, přesvědčení a zkušeností se rozhodněte, 

do jaké míry s nimi souhlasíte. Je důležité, abyste si byli vědomi toho, že zde neexistují žádné „správné“ nebo 

„špatné“ odpovědi. Lidé se od sebe mohou lišit a nás pouze zajímá, jak se Vy osobně cítíte. Své odpovědi 

vyznačte prostřednictvím uvedené šestibodové škály. 

1 = rozhodně nesouhlasím 

2 = nesouhlasím 

3 = spíše nesouhlasím 

4 = spíše souhlasím 

5 = souhlasím 

6 = rozhodně souhlasím  
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     Vyhodnocení testu se provádí sečtením číselně kódovaných odpovědí (1–6). V případě 

čtyř položek je potřeba před vyhodnocením testu odpovědi přepólovat (jedná se o položky č. 

2, 5, 6 a 11). Celkovou úroveň osobní potřeby struktury vyjadřuje celkový skór, který může 

dosáhnout maximální hodnoty 72 bodů a minimální hodnoty 12 bodů. Kromě celkového 

skóru lze rovněž vypočítat dva dílčí skóry, které odpovídají potřebě struktury (desire for 

structure; položky č. 3, 4, 5, 6 a 10), resp. reakci na absenci struktury (response to lack of 

structure; položky č. 1, 2, 7, 8, 9, 11 a 12). V rámci mého výzkumu pracuji pouze se 

souhrnnou škálou.  

     Psychometrické charakteristiky jednotlivých položek byly ověřovány na souboru n = 95 

osob. Tyto osoby byly rekrutovány z řad dobrovolníků přes internetovou aplikaci Vyplň to.cz 

(https://www.vyplnto.cz/) nebo z řad studentů FF UK v Praze, kteří si tímto způsobem plnili 

své studijní povinnosti v rámci předmětů Základy obecné psychologie. Sběr dat probíhal 

v průběhu roku 2015, přibližně v rozmezí měsíců března a června. Pilotážní soubor probandů 

tvořilo 25 mužů a 70 žen, 33 osob s ukončeným vysokoškolským vzděláním, 54 osob 

s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou, 1 osoba s ukončeným středoškolským 

vzděláním bez maturity, 6 osob s ukončeným základním vzděláním a 1 osoba bez 

ukončeného formálního vzdělání; průměrný věk probandů činil 26,75 roků (s = 9,22; max = 

58, min = 15).      

     V Grafu 32 je znázorněna distribuce hrubého skóru na souhrnné škále testu PNS v rámci 

pilotážního souboru a v Tabulce 33 je uvedena jeho základní popisná statistika. Indexy vnitřní 

konzistence této škály dosahují hodnot 0,887 (Cronbachova α), resp. 0,881 (Guttmannův 

Split-half koeficient reliability). Faktorová struktura souhrnné škály byla ověřována 

prostřednictvím CFA metodou ML v programu AMOS 21.0.0. Při předpokladu existence 

dvoufaktorové struktury (s možností interkorelace dvou faktorů) jsou hodnoty indexů shody 

mezi teoreticky předpokládanými a empiricky pozorovanými daty spíše nižší:                              

χ2(53, n = 95) = 107,179; p < 0,001;  CFI = 0,878; TLI = 0,848; RMSEA = 0,104; faktorové 

nálože všech položek jsou statisticky signifikantní (p < 0,001) a bodový odhad jejich velikosti 

se pohybuje v rozmezí od 0,430 do 0,825 (v průměru 0,64); interkorelace dvou faktorů je 

statisticky významná (p < 0,001) a její bodový odhad má hodnotu 0,881. Při předpokladu 

existence jednofaktorové struktury jsou hodnoty indexů shody mezi modelem a daty 

obdobné:  χ2(54, n = 95) = 114,760, p < 0,001; CFI = 0,863; TLI = 0,833; RMSEA = 0,109;  

 

https://www.vyplnto.cz/
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Graf 32 Distribuce hrubého skóru v testu PNS v rámci pilotážního souboru (n = 95). 

 
 

 
Tabulka 33 Základní popisná statistika hrubého skóru v testu PNS v rámci pilotážního souboru (n = 95). 

Vysvětlivky: 𝒙 - průměr;  s - směrodatná odchylka (n - 1); sem - směrodatná chyba průměru; min - minimální 

dosažená hodnota HS; max - maximální dosažená hodnota HS; 1., 2. a 3. q - 1., 2. a 3. kvartil; skw - šikmost 

(Pearson); krt - špičatost (Pearson). 

 
PNS �̅� s sem min max 1. q 2. q 3. q skw krt 

Celkový HS 43,67 10,03 1,03 22 66 37,5 44 51 -0,13 -0,52 
 

 

faktorové nálože všech položek jsou statisticky signifikantní (p < 0,001) a bodový odhad jejich 

velikosti se pohybuje v rozmezí od 0,433 do 0,797 (v průměru 0,63). Podle EFA provedené 

v programu STATISTICA 8.0 metodou ML se za odpověďmi na jednotlivé testové položky 

skrývá pouze jeden výrazně dominantní faktor s vlastním číslem větším než 1 vysvětlující 

téměř 50 % sdílené variability odpovědí. Vzhledem k těmto skutečnostem a při zohlednění 

odolnosti IRT modelů vůči drobným odchylkám od předpokladu unidimenzionality (Jelínek, 

Květoň,  Vobořil, 2011) jsem k popisu jednotlivých položek použil unidimenzionální IRT 

model pro polytomní položky, konkrétně generalizovaný model pro odstupňovaný kredit 

(Generalized Partial Credit Model, GPCM), který popisuje položky s více než dvěma 

možnostmi odpovědí prostřednictvím dvou parametrů - parametru obtížnosti a parametru 

kategoriálních protnutí. Hodnoty parametrů byly primárně odhadnuty metodou BE (Curtis, 

2010) a pro srovnání rovněž metodou MML (Rizopoulos, 2006). K odhadu hodnot parametrů 
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byly použity počítačové programy rjags, JAGS, ltm a R. Adekvátnost IRT modelu byla ověřena 

porovnáním simulované četnosti možných skórů (1–72 bodů rozdělených do 6 pásem) 

získaných z posteriorní prediktivní distribuce se skutečně pozorovanou četností skórů v rámci 

pilotážního souboru. Výsledky IRT analýzy jsou uvedeny v Tabulkách 34–37 a v Grafech 33–

35. Z výsledků IRT analýzy a odhadu hodnot kategoriálních protnutí je patrné, že v rámci 

pilotážního souboru respondentů jsou položky z hlediska své obtížnosti spíše „jednoduché“ a 

poskytují tedy nejvíce informace o osobách s nižší mírou osobní potřeby struktury. 

Rozlišovací účinnost položek je spíše střední až nižší.  Pro úplnost jsou v Tabulce 38 uvedeny 

základní psychometrické charakteristiky položek rovněž dle CTT.   

 

Tabulka 34 Základní parametry jednotlivých položek testu PNS dle IRT modelu GPCM (odhadnuté metodou BE). 

Vysvětlivky: a – rozlišovací účinnost položky (modus posteriorní distribuce); d1, d2, d3, d4, d5 – kategoriální 

protnutí položek (modus posteriorní distribuce). Přesnost odhadu viz Tabulka 35. 

 
Pol. a d1 d2 d3 d4 d5 

1 0,62 -2,01 -1,25 -0,74 1,43 1,92 

2 0,42 -3,75 -0,84 -0,98 1,44 2,62 

3 1,10 -1,96 -1,38 -1,17 0,71 2,15 

4 0,70 -2,20 -2,07 -1,00 0,87 2,74 

5 0,56 -0,16 -0,99 1,49 3,00 2,24 

6 0,36 -2,05 -1,13 -1,08 3,11 1,85 

7 1,34 -2,26 -1,32 -0,78 0,52 1,83 

8 0,90 -1,38 -2,09 -0,27 0,22 1,07 

9 0,68 -2,09 -0,77 -0,47 0,65 2,87 

10 0,75 -2,29 -1,20 0,07 2,05 2,60 

11 0,52 -2,36 -1,27 0,32 1,32 2,03 

12 0,68 -2,74 -1,84 -1,07 1,08 1,89 

 

Tabulka 35 Základní parametry jednotlivých položek testu PNS dle IRT modelu GPCM (odhadnuté metodou BE). 

Vysvětlivky: 95% HDI – interval nejvyšší hustoty zahrnující 95 % nejpravděpodobnějších hodnot parametrů a a 

d. 

 
Pol. 95% HDIa 95% HDId1 95% HDId2 95% HDId3 95% HDId4 95% HDId5 

1 [0,38; 1,00] [-3,52; -0,47] [-2,63;-0,25] [-1,91; 0,08] [0,49; 2,63] [0,65; 3,34] 
2 [0,24; 0,66] [-6,23; -1,58] [-2,65; 0,50] [-2,37; 0,37] [0,24; 3,25] [0,90; 4,97] 
3 [0,69; 1,74] [-3,23; -0,87] [-2,28; -0,60] [-1,97; -0,55] [0,25; 1,35] [1,40; 3,32] 
4 [0,42; 1,10] [-4,05; -0,43] [-3,50; -0,89] [-2,17; -0,28] [0,15; 1,83] [1,61; 4,51] 
5 [0,34; 0,86] [-1,14; 1,22] [-2,27; 0,03] [0,42; 2,75] [1,51; 5,40] [-0,09; 4,91] 
6 [0,19; 0,55] [-4,35; 0,02] [-3,03; 0,65] [-2,87; 0,40] [1,48; 5,67] [-0,33; 4,55] 
7 [0,83; 2,13] [-3,49; -1,30] [-2,01; -0,59] [-1,44; -0,29] [0,06; 1,01] [1,24; 2,70] 
8 [0,58; 1,47] [-2,58; -0,02] [-3,41; -1,16] [-0,93; 0,51] [-0,55; 0,91] [0,27; 1,83] 
9 [0,39; 1,03] [-3,86; -0,93] [-1,87; 0,20] [-1,50; 0,40] [-0,30; 1,53] [1,56; 4,57] 

10 [0,43; 1,10] [-4,03; -1,16] [-2,36; -0,45] [-0,68; 0,87] [0,97; 3,23] [1,16; 4,62] 
11 [0,32; 0,86] [-4,33; -0,92] [-2,60; -0,16] [-0,69; 1,48] 0,11; 2,73] [0,48; 3,86] 
12 [0,42; 1,09] [-4,95; -0,92] [-3,53; -0,86] [-2,21; -0,28] 0,26; 2,07] [0,83; 3,23] 
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Tabulka 36 Ověření souladu mezi modelem a daty porovnáním simulované četnosti možných skórů (1–72 bodů 

rozdělených do 6 pásem) získaných z posteriorní prediktivní distribuce se skutečně pozorovanou četností skórů 

v rámci pilotážního souboru (n = 95). 

 

Skór 
Pozorované

četnosti 

Očekávané četnosti 

�̅� s 2,5 % medián 97,5 % 

1–12 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

13–24 2 2.76 1.40 0.00 3.00 6.00 

25–36 18 19.16 2.98 13.00 19.00 25.00 

37–48 44 42.36 4.10 34.00 42.00 50.00 

49–60 28 27.41 3.49 21.00 27.00 34.00 

61–72 3 3.31 1.47 1.00 3.00 6.00 

 

 

Graf 33 Grafické znázornění pozorovaných a očekávaných četností jednotlivých výsledků vyjadřující míru shody 

mezi IRT modelem a daty (viz také Tabulka 36). V případě očekávaných četností je zobrazen střední 95% 

interval věrohodných hodnot. 
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Tabulka 37 Základní parametry jednotlivých položek testu PNS dle IRT modelu GPCM (odhadnuté metodou 

MML). Vysvětlivky: a – rozlišovací účinnost položky; d1, d2, d3, d4, d5 – kategoriální protnutí položek; se – 

odpovídající standardní chyby odhadu parametrů.  

 
Pol. a sea d1 d2 d3 d4 d5 sed1 sed2 sed3 sed4 sed5 

1 0,84 0,19 -1,91 -1,23 -0,74 1,21 1,72 0,63 0,47 0,38 0,43 0,57 

2 0,49 0,14 -4,35 -0,81 -0,99 1,38 2,92 1,53 0,68 0,64 0,67 1,10 

3 1,50 0,34 -1,92 -1,33 -1,05 0,62 2,00 0,46 0,34 0,28 0,23 0,40 

4 0,93 0,22 -2,21 -1,90 -1,01 0,74 2,60 0,78 0,54 0,36 0,33 0,65 

5 0,68 0,17 -0,13 -1,04 1,27 2,94 2,34 0,51 0,51 0,50 0,94 1,31 

6 0,41 0,12 -2,35 -1,01 -1,19 3,30 1,93 1,13 0,83 0,77 1,20 1,29 

7 1,93 0,45 -2,16 -1,23 -0,75 0,42 1,64 0,42 0,26 0,21 0,19 0,31 

8 1,20 0,26 -1,31 -1,95 -0,26 0,13 0,95 0,52 0,46 0,28 0,29 0,31 

9 0,84 0,19 -2,21 -0,79 -0,49 0,52 2,74 0,63 0,43 0,39 0,37 0,71 

10 0,91 0,21 -2,32 -1,21 0,02 1,69 2,63 0,63 0,39 0,31 0,47 0,80 

11 0,70 0,17 -2,40 -1,19 0,26 1,14 1,91 0,75 0,48 0,43 0,53 0,71 

12 0,90 0,21 -2,85 -1,80 -1,05 0,92 1,72 0,94 0,52 0,37 0,37 0,51 

 

 

Graf 34 IIF položek testu PNS dle GPCM (s parametry odhadnutými metodou MML). 
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Graf 35 TIF testu PNS dle GPCM (s parametry odhadnutými metodou MML). 

 

 

 

Tabulka 38 Základní parametry jednotlivých položek testu PNS dle CTT. Vysvětlivky: 𝒙 – průměrný skór; s – 

směrodatná odchylka skóru; r – korigovaná korelace položky s celkovým skórem (rozlišovací účinnost dle CTT); 

Kategorie odpovědí (% probandů) – procento respondentů, kteří na danou položku odpověděli výběrem dané 

kategorie odpovědi (po přepólování vybraných položek); Cron. α_R – Cronbachova α po odstranění dané 

položky z testu.  

 

Položka �̅� s r 
Kategorie odpovědi (% respondentů) Celkem 

% 
Cronb. α_R 

1 2 3 4 5 6 

1 3,68 1,31 0,57 6,3 12,6 21,1 34,7 16,8 8,4 100 0,879 

2 3,65 1,24 0,46 3,2 17,9 21,1 32,6 18,9 6,3 100 0,885 

3 3,94 1,17 0,70 4,2 8,4 14,7 41,1 25,3 6,3 100 0,872 

4 3,92 1,12 0,56 3,2 7,4 20,0 38,9 25,3 5,3 100 0,879 

5 2,66 1,26 0,56 24,2 17,9 33,7 17,9 4,2 2,1 100 0,880 

6 3,42 1,30 0,44 8,4 16,8 22,1 35,8 10,5 6,3 100 0,886 

7 3,96 1,22 0,73 3,2 10,5 16,8 34,7 26,3 8,4 100 0,870 

8 4,03 1,43 0,69 6,3 6,3 24,2 22,1 23,2 17,9 100 0,871 

9 3,62 1,33 0,61 6,3 16,8 20,0 27,4 24,2 5,3 100 0,877 

10 3,37 1,15 0,60 5,3 16,8 31,6 31,6 11,6 3,2 100 0,877 

11 3,45 1,32 0,60 6,3 17,9 29,5 24,2 14,7 7,4 100 0,877 

12 3,97 1,15 0,59 2,1 8,4 20,0 38,9 21,1 9,5 100 0,878 
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     Na přiloženém flash disku jsou ve složce Pilotní lokalizace PNS uložena data sesbíraná 

v rámci pilotáže testu PNS a počítačový program použitý k bayesovskému odhadu parametrů 

GPCM modelu. Tyto soubory jsou rovněž k dispozici ke stažení přes platformu Open Science 

Framework: https://osf.io/a7hmn/ (sekce Materials/PNS_Pilot Localization in Czech 

Language). 

  

https://osf.io/a7hmn/
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Příloha D – Pilotní lokalizace testu REI-40  

     40položkový Inventář racionálního-experienciálního stylu zpracovávání informací 

(Rational-Experiential Inventory, REI-40; Pacini & Epstein, 1999) byl přeložen z anglického 

jazyka na základě kombinace dvou nezávislých překladů od dvou českých psychologů, z nichž 

jeden je autorem této dizertační práce. Níže je uvedeno znění jednotlivých položek 

v podobě, ve které byly administrovány souboru probandů v rámci pilotáže přeloženého 

testu a později také účastníkům druhé výzkumné studie: 

1. Myslím logicky. 

2. Dávám přednost komplexním problémům před těmi jednoduchými.  

3. Jsem přesvědčen(a), že mohu důvěřovat svým tušením. 

4. Nejsem příliš analytický myslitel. 

5. Důvěřuji svým prvním pocitům ohledně druhých lidí. 

6. Snažím se vyhýbat situacím, ve kterých bych musel(a) o něčem hluboce přemýšlet. 

7. Rád(a) se spoléhám na své intuitivní dojmy. 

8. Pod tlakem neuvažuji příliš dobře. 

9. Nemám rád(a) situace, ve kterých se musím spoléhat na intuici. 

10. Intenzivní a dlouhé přemýšlení o něčem mě příliš nebaví. 

11. Intuice může být velice užitečný způsob, jak řešit problémy. 

12. Nechtěl(a) bych být závislý(á) na někom, kdo sám sebe popisuje jako intuitivního člověka. 

13. Jsem mnohem lepší než většina lidí v logickém řešení problémů. 

14. Obvykle mám jasné a vysvětlitelné důvody pro svá rozhodnutí. 

15. Nemyslím si, že je dobrý nápad spoléhat se na intuici, když člověk činí nějaké důležité rozhodnutí. 

16. Myšlení není zrovna to, co se mi vybaví, když se řekne slovo zábava. 

17. Nemám problém s tím věci pečlivě promýšlet. 

18. Pokud jde o důvěru druhým lidem, mohu se na svou intuici obvykle spolehnout. 

19. Obvykle vím, jestli má člověk pravdu nebo ne, a to i tehdy, když nedokážu vysvětlit proč. 

20. Osvojování si nových způsobů přemýšlení o věcech by mě bavilo. 

21. Jen málokdy se mýlím, když ve snaze nalézt nějakou odpověď naslouchám svým nejhlubším pocitům. 

22. Domnívám se, že je bláhové zakládat důležitá rozhodnutí na pocitech. 

23. Mám sklon řídit se ve svém jednání svými pocity.  

24. Často dám na své instinkty, když se rozhoduji, jak dále jednat. 

25. Nejsem příliš dobrý(á) v řešení složitých problémů. 

26. Mám rád(a) intelektuální výzvy. 

27. Pečlivé promýšlení věcí nepatří mezi mé nejsilnější stránky. 

28. Mám rád(a) abstraktní myšlení. 

29. Svá rozhodnutí obecně nezakládám na svých pocitech. 
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30. Logika se mi obvykle dobře osvědčila při řešení problémů v mém životě. 

31. Domnívám se, že jsou chvíle, kdy by se měl člověk spoléhat na svou intuici. 

32. Nejsem rád(a), když musím hodně přemýšlet. 

33. Stačí mi, když znám odpověď. Tomu, jak se k této odpovědi dospělo, rozumět nepotřebuji.   

34. Intuice se mi obvykle dobře osvědčila při řešení problémů v mém životě. 

35. Nemám příliš dobře vyvinutou intuici. 

36. Kdybych se musel(a) spoléhat na svou intuici, dopouštěl(a) bych se často chyb. 

37. Mám pocit, že se má intuice mýlí stejně tak často jako má pravdu. 

38. Moje intuice pravděpodobně není tak dobrá jako je intuice většiny lidí.  

39. Nejsem příliš dobrý(á) v řešení problémů, které vyžadují pečlivou logickou analýzu. 

40. Rád(a) řeším problémy, které vyžadují intenzivní přemýšlení. 

 

Testové položky byly prezentovány bez časového limitu, v jednom neměnném pořadí a 

s následující psanou instrukcí:  

Prostřednictvím níže uvedené pětibodové škály vyznačte, do jaké míry jsou níže uvedené výroky o Vás pravdivé. 

Neexistují zde žádné „správné“, ani „špatné“ odpovědi. Pomocí tohoto inventáře chceme pouze zjistit, jaký je 

Váš přístup k řešení problémů. 

1 = zcela nepravdivé 

2 = spíše nepravdivé 

3 = ani pravdivé, ani nepravdivé 

4 = spíše pravdivé 

5 = zcela pravdivé 

 

     Vyhodnocení testu se provádí podle níže uvedeného skórovacího klíče: 

 Položky, které je před vyhodnocením nutné překódovat: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 22, 

25, 27, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39 

 Racionální schopnost = (1 + 4 + 8 + 13 + 14 + 17 + 25 + 27 + 30 + 39)/10  

 Racionální postoj = (2 + 6 + 10 + 16 + 20 + 26 + 28 + 32 + 33 + 40)/10 

 Experienciální schopnost = (3 + 5 + 18 + 19 + 21 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38)/10  

 Experienciální postoj = (7 + 9 + 11 + 12 + 15 + 22 + 23 + 24 + 29 + 31)/10  

Po přepólování některých položek se zprůměrují odpovědi na čtyři sady vybraných položek, 

čímž vzniknou čtyři skóry vyjadřující úroveň racionální schopnosti (Rational Ability), 

racionálního postoje (Rational Engagement), experienciální schopnosti (Experiential Ability), 

resp. experienciálního postoje (Experiential Engagement). Skór na jednotlivých škálách může 
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dosáhnout maximálně 5 bodů a minimálně 1 bodu. Kombinací výsledků na odpovídajících si 

dvojicích škál (Racionální schopnost + Racionální postoj a Experienciální schopnost + 

Experienciální postoj) lze rovněž vytvořit dvě kompozitní škály vyjadřujících celkovou míru 

racionálního, resp. zkušenostního zpracovávání informací (Rationality vs. Experientiality). 

V rámci druhé výzkumné studie, kde se test REI-40 používá, se však s těmito kompozitními 

škálami nijak nepracuje, a proto tyto škály nebyly zařazeny do níže popsané psychometrické 

analýzy. 

     Psychometrické charakteristiky jednotlivých položek byly ověřovány na souboru n = 98 

osob. Tyto osoby byly rekrutovány z řad dobrovolníků přes internetovou aplikaci Vyplň to.cz 

(https://www.vyplnto.cz/) nebo z řad studentů FF UK v Praze, kteří si tímto způsobem plnili 

své studijní povinnosti v rámci předmětů Základy obecné psychologie. Sběr dat probíhal 

v průběhu roku 2015, přibližně v rozmezí měsíců března a června. Pilotážní soubor probandů 

tvořilo 28 mužů a 70 žen, 41 osob s ukončeným vysokoškolským vzděláním, 51 osob 

s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou, 1 osoba s ukončeným středoškolským 

vzděláním bez maturity a 5 osob s ukončeným základním vzděláním; průměrný věk probandů 

činil 27,29 roků (s = 9,50; max = 66, min = 13).      

     V Grafech 36–40 je znázorněna distribuce a vzájemné vztahy hrubých skórů z jednotlivých 

škál testu REI tak, jak byly zjištěny v rámci pilotážního souboru. V Tabulce 39 jsou uvedeny 

výstupy z bayesovské i tradiční frekventistické Pearsonovy korelační analýzy vztahu mezi 

škálami a v Tabulce 40 je uvedena základní popisná statistika hrubých skórů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vyplnto.cz/
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Graf 36 Distribuce hrubého skóru na škále Racionální schopnosti v rámci pilotážního souboru (n = 98). 

 

 
 

 

Graf 37 Distribuce hrubého skóru na škále Racionálního postoje v rámci pilotážního souboru (n = 98). 
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Graf 38 Distribuce hrubého skóru na škále Experienciální schopnosti v rámci pilotážního souboru (n = 98). 

 

 
 

 

Graf 39 Distribuce hrubého skóru na škále Experienciálního postoje v rámci pilotážního souboru (n = 98). 
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Graf 40 Grafické znázornění vztahu mezi hrubými skóry na čtyřech škálách inventáře REI spolu s jejich 

distribucí v rámci pilotážního souboru (n = 98).  
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Tabulka 39 Výstupy z Pearsonovy korelační analýzy vztahu mezi jednotlivými škálami testu REI. V tabulce jsou 

uvedeny bodové odhady korelačních koeficientů spolu s p-hodnotami, Bayesovými faktory ve prospěch 

alternativní hypotézy (Love et al., 2015; Ly, Verhagen,  Wagenmakers, 2015) a s 95% intervaly nejvyšší 

hustoty (Bååth, 2014). V případě obou druhů bayesovských korelačních analýz byla použita uniformní apriorní 

distribuce nad hodnotami ρ od -1 do +1. 

 

      
Racionální 
schopnost 

Racionální 
postoj 

Experienciální 
schopnost 

Experienciální 
postoj 

Racionální 
schopnost   

r (Pearson)  
 

— 
 

0,461 
 

-0,163 
 

-0,361 
 

BF₁₀  
 

— 
 

9515 
 

0,450 
 

89,012 
 

  95% HDI  —  [0,29; 0,61]  [-0,38; 0,02]  [-0,54; -0,19]  

  p-hodnota  —  < 0,001  0,108  < 0,001  

Racionální postoj  

 

r (Pearson)   
   

— 
 

-0,057 
 

-0,095 
 

BF₁₀  
   

— 
 

0,147 
 

0,194 
 

  95% HDI    —  [-0,26; 0,13]  [-0,30; 0,10]  

  p-hodnota    —  0,579  0,351  

Experienciální 
schopnost   

r (Pearson)   
     

— 
 

0,711 
 

BF₁₀  
     

— 
 

9,980e +20 
 

  95% HDI      —  [0,61; 0,81]  

  p-hodnota      —  < 0,001  

Experienciální 
postoj   

r (Pearson)   
       

— 
 

BF₁₀  
       

— 
 

  95% HDI        —  

  p-hodnota        —  

             
 
 
Tabulka 40 Základní popisná statistika hrubého skóru na škálách testu REI v rámci pilotážního souboru (n = 98). 

Vysvětlivky: 𝒙 - průměr;  s - směrodatná odchylka (n - 1); sem - směrodatná chyba průměru; min - minimální 

dosažená hodnota HS; max - maximální dosažená hodnota HS; 1., 2. a 3. q - 1., 2. a 3. kvartil; skw - šikmost 

(Pearson); krt - špičatost (Pearson). 

 
Škála REI �̅� s sem min max 1. q 2. q 3. q skw krt 

Racionální schopnost 3,44 0,67 0,07 2,00 4,90 3,00 3,50 3,90 -0,01 -0,62 

Racionální postoj 3,62 0,69 0,07 2,00 5,00 3,20 3,65 4,10 -0,31 -0,62 

Experienciální schopnost 3,15 0,65 0,07 1,80 4,60 2,70 3,10 3,60 0,10 -0,59 

Experienciální postoj 3,18 0,69 0,07 1,60 4,80 2,70 3,10 3,70 -0,21 -0,37 

 

     Indexy vnitřní konzistence pro škály Racionální schopnosti, Racionálního postoje, 

Experienciální schopnosti a Experienciálního postoje dosahují hodnot 0,836, 0,865, 0,843 a 

0,865 (Cronbachova α), resp. 0,791, 0,883, 0,785 a 0,840 (Guttmannův Split-half koeficient 

reliability). Čtyřfaktorová struktura celého testu a unidimenzionalita jeho jednotlivých škál 

byla ověřována prostřednictvím CFA metodou ML v programu AMOS 21.0.0. Hodnoty indexů 

shody mezi teoreticky předpokládanými a empiricky pozorovanými daty indikují spíše menší  
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Tabulka 41 Indexy shody mezi modelem a daty v rámci CFA struktury testu REI a jeho jednotlivých škál. 

 
 χ

2
 df p CFI TLI RMSEA 

REI 1298,60 738 < 0,001 0,699 0,682 0,088 

Racionální schopnost 89,23 35 < 0,001 0,843 0,799 0,126 

Racionální postoj 106,89 35 < 0,001 0,820 0,768 0,146 

Experienciální schopnost 63,79 35 0,002 0,909 0,883 0,092 

Experienciální postoj 73,92 35 < 0,001 0,884 0,851 0,107 

 

míru souladu mezi jednotlivými modely a daty - viz Tabulka 41. V rámci strukturálního 

modelu celého testu REI, který umožňuje korelaci pouze mezi dvěma si odpovídajícími 

škálami (Racionální schopnost + Racionální postoj a Experienciální schopnost + Experienciální 

postoj), jsou faktorové nálože všech položek statisticky signifikantní (p  0,003) a bodový 

odhad jejich velikosti se pohybuje v rozmezí od 0,323 do 0,857 (v průměru 0,61); 

interkorelace mezi dvěma odpovídajícími si faktory jsou statisticky signifikantní - v případě 

dvojice faktorů Racionální schopnost/Racionální má hodnotu 0,494 (p = 0,003) a v případě 

dvojice faktorů Experienciální schopnost/Experienciální má hodnotu 0,866 (p < 0,001). 

Přestože jednodimenzionální modely jednotlivých dílčích škál se v rámci CFA nejeví být příliš 

v souladu s dostupnými daty (viz Tabulka 41), podle EFA provedené v programu STATISTICA 

8.0 metodou ML se za odpověďmi na položky v rámci dané škály vždy skrývá pouze jeden 

výrazně dominantní faktor s vlastním číslem větším než 1, který vždy vysvětluje přibližně 40 

% sdílené variability odpovědí1. Vzhledem k těmto skutečnostem a při zohlednění odolnosti 

IRT modelů vůči drobným odchylkám od předpokladu unidimenzionality jsem k popisu 

položek v rámci jednotlivých škál použil unidimenzionální IRT model pro polytomní položky, 

konkrétně generalizovaný model pro odstupňovaný kredit GPCM, který popisuje položky 

prostřednictvím parametrů obtížnosti a kategoriálních protnutí. Hodnoty parametrů byly 

odhadnuty primárně metodou BE a pro srovnání rovněž metodou MML. K odhadu hodnot 

parametrů byly použity počítačové programy rjags, JAGS, ltm a R. Adekvátnost IRT modelů 

byla ověřena porovnáním simulované četnosti možných skórů (rozdělených do 4 pásem) 

získaných z posteriorní prediktivní distribuce se skutečně pozorovanou četností skórů v rámci 

pilotážního souboru. Výsledky IRT analýzy jsou uvedeny v Tabulkách 42–57 a v Grafech 41–

52. Z výsledků IRT analýzy je patrné, že v rámci daného pilotážního souboru je zvolený IRT 

model adekvátní pro všechny čtyři škály. V rámci pilotážního souboru respondentů jsou 

                                                 
1
 Drobnou výjimku v tomto ohledu představuje škála Racionální schopnosti, u které existují dva faktory s 

vlastním číslem větším než 1. V případě faktoru s druhým největším vlastním číslem má však toto vlastní číslo 
hodnotu pouze 1,005. 



271 
 

položky z hlediska své obtížnosti spíše „jednoduché“ a poskytují tedy nejvíce informace o 

osobách s nižší mírou daného latentního rysu.  Určitou výjimkou jsou v tomto ohledu položky 

škály Experienciálního postoje, které poskytují nejvíce informace o osobách se střední úrovní 

této osobnostní charakteristiky. Rozlišovací účinnost položek je většinou střední až vyšší, ale 

v případě několika položek je i velmi nízká. Pro úplnost jsou v Tabulkách 58–61 uvedeny 

základní psychometrické charakteristiky položek rovněž dle CTT. 

 

Tabulka 42 Základní parametry jednotlivých položek škály Racionální schopnost dle IRT modelu GPCM 

(odhadnuté metodou BE). Vysvětlivky: a - rozlišovací účinnost položky (modus posteriorní distribuce); d1, d2, d3, 

d4 - kategoriální protnutí položek (modus posteriorní distribuce). Přesnost odhadu viz Tabulka 43. 

 
Pol. a d1 d2 d3 d4 

1 1,42 -2,81 -1,14 -0,97 1,84 

4 0,72 -1,42 -1,12 -0,25 1,85 

8 0,23 -1,03 1,36 -1,16 2,75 

13 1,03 -1,54 -0,88 0,56 1,72 

14 0,73 -2,95 -0,82 -2,02 1,56 

17 0,36 -2,68 -2,39 -2,26 1,42 

25 1,15 -1,80 -1,04 -0,34 2,29 

27 0,74 -3,23 -0,64 -1,35 1,89 

30 1,21 -2,37 -1,46 -0,29 2,03 

39 2,26 -2,00 -0,75 -0,40 1,23 

 

 

Tabulka 43 Základní parametry jednotlivých položek škály Racionální schopnost dle IRT modelu GPCM 

(odhadnuté metodou BE). Vysvětlivky: 95% HDI - interval nejvyšší hustoty zahrnující 95 % 

nejpravděpodobnějších hodnot parametrů a a d. 

 
Pol. 95% HDIa 95% HDId1 95% HDId2 95% HDId3 95% HDId4 

1 [0,88; 2,14] [-4,70; -1,68] [-1,80; -0,55] [-1,61; -0,49] [1,26; 2,60] 
4 [0,42; 1,17] [-2,72; -0,40] [-2,21; -0,24] [-1,17; 0,41] [1,08; 3,12] 
8 [0,08; 0,41] [-3,70; 1,25] [-1,03; 3,65] [-3,94; 0,90] [0,26; 5,51] 

13 [0,56; 1,51] [-2,45; -0,70] [-1,64; -0,31] [0,02; 1,31] [0,93; 2,64] 
14 [0,43; 1,15] [-5,07; -1,36] [-1,94; 0,37] [-3,49; -1,03] [0,87; 2,71] 
17 [0,22; 0,62] [-6,03; -0,39] [-4,96; -0,48] [-4,67; -1,00] [0,23; 3,06] 
25 [0,69; 1,81] [-2,81; -0,96] [-1,78; -0,41] [-0,94; 0,17] [1,53; 3,36] 
27 [0,42; 1,13] [-5,57; -1,77] [-1,64; 0,37] [-2,51; -0,57] [1,00; 2,96] 
30 [0,73; 1,83] [-4,10; -1,45] [-2,17; -0,84] [-0,82; 0,16] [1,36; 2,91] 
39 [1,44; 3,48] [-2,87; -1,46] [-1,14; -0,35] [-0,78; -0,06] [0,85; 1,73] 

 

 

 

 



272 
 

Tabulka 44 Ověření souladu mezi modelem a daty ze škály Racionální schopnost porovnáním simulované 

četnosti možných skórů (rozdělených do 4 pásem) získaných z posteriorní prediktivní distribuce se skutečně 

pozorovanou četností skórů v rámci pilotážního souboru (n = 98). 

 

Skór 
Pozorované

četnosti 

Očekávané četnosti 

�̅� s 2,5 % medián 97,5 % 

1  x  2 0 1,36 1,10 0,00 1,00 4,00 

2  x  3 24 22,23 3,26 16,00 22,00 29,00 

3  x  4 51 51,04 4,27 43,00 51,00 59,00 

4  x  5 23 23,38 3,04 18,00 23,00 29,00 

 

 

Graf 41 Grafické znázornění pozorovaných a očekávaných četností jednotlivých výsledků vyjadřující míru shody 

mezi IRT modelem a daty ze škály Racionální schopnost (viz také Tabulka 44). V případě očekávaných četností je 

zobrazen střední 95% interval věrohodných hodnot.  

 
 

Tabulka 45 Základní parametry jednotlivých položek škály Racionální schopnost dle IRT modelu GPCM 

(odhadnuté metodou MML). Vysvětlivky: a – rozlišovací účinnost položky; d1, d2, d3, d4 – kategoriální protnutí 

položek; se – odpovídající standardní chyby odhadu parametrů.  

 
Pol. a sea d1 d2 d3 d4 sed1 sed2 sed3 sed4 

1 1,83 0,47 -2,58 -1,03 -0,83 1,61 0,69 0,25 0,24 0,29 

4 0,99 0,24 -1,32 -0,99 -0,25 1,74 0,46 0,37 0,30 0,42 

8 0,30 0,10 -1,41 1,62 -1,93 3,29 1,08 1,27 1,31 1,46 

13 1,29 0,31 -1,34 -0,77 0,52 1,56 0,35 0,26 0,25 0,36 

14 0,92 0,23 -2,92 -0,64 -1,80 1,48 0,95 0,47 0,52 0,39 

17 0,42 0,15 -3,92 -2,19 -2,42 1,54 2,14 1,16 1,04 0,73 

25 1,48 0,34 -1,59 -0,93 -0,31 2,08 0,38 0,26 0,21 0,38 

27 0,92 0,23 -3,23 -0,56 -1,18 1,71 0,97 0,40 0,41 0,43 

30 1,56 0,36 -2,25 -1,28 -0,27 1,82 0,58 0,28 0,20 0,34 
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Graf 42 IIF položek škály Racionální schopnost dle GPCM (s parametry odhadnutými metodou MML). 

 

 

 

 

Graf 43 TIF škály Racionální schopnost dle GPCM (s parametry odhadnutými metodou MML). 
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Tabulka 46 Základní parametry jednotlivých položek škály Racionální postoj dle IRT modelu GPCM (odhadnuté 

metodou BE). Vysvětlivky: a – rozlišovací účinnost položky (modus posteriorní distribuce); d1, d2, d3, d4 – 

kategoriální protnutí položek (modus posteriorní distribuce). Přesnost odhadu viz Tabulka 47. 

 
Pol. a d1 d2 d3 d4 

2 0,60 -3,09 -1,67 1,19 2,84 

6 1,37 -2,78 -1,10 -1,02 0,66 

10 1,37 -2,04 -1,04 -0,68 1,12 

16 0,48 -2,44 0,37 0,03 2,01 

20 1,04 -2,44 -2,58 -0,84 0,79 

26 0,99 -3,02 -1,48 -0,80 1,19 

28 0,56 -4,61 -0,63 -0,86 1,24 

32 1,77 -2,38 -1,07 -0,39 1,11 

33 0,44 -3,15 -1,59 -1,48 -0,19 

40 1,37 -2,92 -1,15 -0,27 1,45 

 

 

Tabulka 47 Základní parametry jednotlivých položek škály Racionální postoj dle IRT modelu GPCM (odhadnuté 

metodou BE). Vysvětlivky: 95% HDI – interval nejvyšší hustoty zahrnující 95 % nejpravděpodobnějších hodnot 

parametrů a a d. 

 
Pol. 95% HDIa 95% HDId1 95% HDId2 95% HDId3 95% HDId4 

2 [0,35; 0,97] [-5,29; -1,52] [-2,99; -0,79] [0,31; 2,24] [1,57; 4,69] 
6 [0,79; 2,16] [-4,80; -1,76] [-1,82; -0,46] [-1,77; -0,52] [0,21; 1,10] 

10 [0,82; 2,12] [-3,14; -1,24] [-1,65; -0,37] [-1,36; -0,22] [0,67; 1,74] 
16 [0,25; 0,77] [-4,28; -1,07] [-0,66; 1,82] [-1,27; 1,28] [0,55; 3,60] 
20 [0,58; 1,57] [-4,64; -0,67] [-4,08; -1,52] [-1,54; -0,24] [0,26; 1,43] 
26 [0,55; 1,49] [-5,44; -1,68] [-2,56; -0,75] [-1,55; -0,21] [0,58; 1,89] 
28 [0,34; 0,90] [-6,94; -2,35] [-1,85; 0,42] [-2,06; 0,02] [0,29; 2,34] 
32 [1,06; 2,64] [-3,63; -1,61] [-1,60; -0,59] [-0,82; 0,03] [0,69; 1,58] 
33 [0,24; 0,73] [-5,80; -0,60] [-3,76; -0,01] [-3,57; -0,41] [-1,64; 0,77] 
40 [0,86; 2,18] [-4,74; -1,83] [-1,73; -0,61] [-0,70; 0,22] [0,96; 2,11] 

 

 

Tabulka 48 Ověření souladu mezi modelem a daty ze škály Racionální postoj porovnáním simulované četnosti 

možných skórů (rozdělených do 4 pásem) získaných z posteriorní prediktivní distribuce se skutečně 

pozorovanou četností skórů v rámci pilotážního souboru (n = 98). 

 

Skór 
Pozorované

četnosti 

Očekávané četnosti 

�̅� s 2,5 % medián 97,5 % 

1  x  2 0 0,83 0,86 0,00 1,00 3,00 

2  x  3 18 16,24 2,68 11,00 16,00 22,00 

3  x  4 44 47,50 4,11 39,00 47,00 55,00 

4  x  5 36 33,43 3,32 27,00 33,00 40,00 
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Graf 44 Grafické znázornění pozorovaných a očekávaných četností jednotlivých výsledků vyjadřující míru shody 

mezi IRT modelem a daty ze škály Racionální postoj (viz také Tabulka 48). V případě očekávaných četností je 

zobrazen střední 95% interval věrohodných hodnot. 

 

 

 

Tabulka 49 Základní parametry jednotlivých položek škály Racionální postoj dle IRT modelu GPCM (odhadnuté 

metodou MML). Vysvětlivky: a - rozlišovací účinnost položky; d1, d2, d3, d4 - kategoriální protnutí položek; se - 

odpovídající standardní chyby odhadu parametrů.  

 
Pol. a sea d1 d2 d3 d4 sed1 sed2 sed3 sed4 

2 0,68 0,19 -3,40 -1,69 1,09 2,84 1,12 0,54 0,45 0,84 

6 1,88 0,45 -2,78 -1,10 -0,94 0,56 0,67 0,26 0,23 0,19 

10 1,86 0,42 -1,94 -0,95 -0,63 0,99 0,39 0,24 0,21 0,22 

16 0,63 0,16 -2,37 0,36 -0,05 1,86 0,72 0,50 0,50 0,63 

20 1,23 0,31 -2,57 -2,36 -0,82 0,73 0,98 0,57 0,26 0,25 

26 1,13 0,29 -3,32 -1,48 -0,79 1,09 1,06 0,39 0,29 0,30 

28 0,64 0,17 -5,47 -0,57 -0,97 1,20 1,97 0,52 0,51 0,47 

32 2,45 0,59 -2,25 -1,03 -0,37 0,97 0,43 0,19 0,17 0,19 

33 0,55 0,16 -3,69 -1,54 -1,55 -0,30 1,59 0,81 0,68 0,49 

40 1,72 0,38 -2,94 -1,11 -0,25 1,32 0,72 0,24 0,19 0,26 
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Graf 45 IIF položek ze škály Racionální postoj dle GPCM (s parametry odhadnutými metodou MML). 

 

 

 

Graf 46 TIF škály Racionální postoj dle GPCM (s parametry odhadnutými metodou MML). 

 

 

Tabulka 50 Základní parametry jednotlivých položek škály Experienciální schopnost dle IRT modelu GPCM 

(odhadnuté metodou BE). Vysvětlivky: a - rozlišovací účinnost položky (modus posteriorní distribuce); d1, d2, d3, 

d4 - kategoriální protnutí položek (modus posteriorní distribuce). Přesnost odhadu viz Tabulka 51. 

 
Pol. a d1 d2 d3 d4 

3 0,88 -3,26 -0,61 -0,62 2,07 

5 0,38 -2,74 -0,84 -1,46 4,18 

18 0,58 -2,24 -1,50 0,56 2,54 

19 0,55 -2,79 0,12 0,05 3,45 

21 1,00 -1,81 -0,73 0,77 2,38 

34 1,49 -2,26 -0,41 0,32 2,67 

35 1,40 -2,12 -0,53 -0,19 1,87 

36 1,75 -1,93 -0,77 0,52 2,52 

37 0,48 -3,56 -0,03 -0,01 3,99 

38 0,97 -3,59 -1,01 -0,26 1,44 
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Tabulka 51 Základní parametry jednotlivých položek škály Experienciální schopnost dle IRT modelu GPCM 

(odhadnuté metodou BE). Vysvětlivky: 95% HDI – interval nejvyšší hustoty zahrnující 95 % 

nejpravděpodobnějších hodnot parametrů a a d. 

 
Pol. 95% HDIa 95% HDId1 95% HDId2 95% HDId3 95% HDId4 

3 [0,53; 1,35] [-5,20; -1,90] [-1,49; 0,05] [-1,47; -0,02] [1,30; 3,22] 
5 [0,22; 0,59] [-5,14; -0,89] [-2,55; 0,75] [-3,33; -0,36] [2,58; 6,84] 

18 [0,32; 0,93] [-4,00; -0,82] [-2,97; -0,62] [-0,33; 1,55] [1,32; 4,34] 
19 [0,32; 0,87] [-4,86; -1,65] [-0,76; 1,28] [-1,11; 0,96] [2,05; 5,53] 
21 [0,63; 1,64] [-2,81; -1,04] [-1,39; -0,19] [0,19; 1,42] [1,49; 3,66] 
34 [0,93; 2,25] [-3,40; -1,57] [-0,90; -0,01] [-0,14; 0,76] [1,87; 3,91] 
35 [0,90; 2,29] [-3,02; -1,34] [-1,03; -0,05] [-0,69; 0,25] [1,27; 2,66] 
36 [1,08; 2,69] [-2,75; -1,35] [-1,19; -0,37] [0,12; 0,90] [1,79; 3,51] 
37 [0,29; 0,74] [-5,92; -1,99] [-1,02; 1,22] [-1,30; 1,01] [2,38; 6,49] 
38 [0,58; 1,47] [-5,69; -2,07] [-1,82; -0,39] [-0,84; 0,35] [0,77; 2,22] 

 

 

Tabulka 52 Ověření souladu mezi modelem a daty ze škály Experienciální schopnost porovnáním simulované 

četnosti možných skórů (rozdělených do 4 pásem) získaných z posteriorní prediktivní distribuce se skutečně 

pozorovanou četností skórů v rámci pilotážního souboru (n = 98). 

 

Skór 
Pozorované

četnosti 

Očekávané četnosti 

�̅� s 2,5 % medián 97,5 % 

1  x  2 3 3,18 1,51 1,00 3,00 6,00 

2  x  3 38 34,55 3,72 27,00 35,00 42,00 

3  x  4 44 48,80 4,25 40,00 49,00 57,00 

4  x  5 13 11,47 2,53 7,00 11,00 17,00 
 

 

Graf 47 Grafické znázornění pozorovaných a očekávaných četností jednotlivých výsledků vyjadřující míru shody 

mezi IRT modelem a daty ze škály Experienciální schopnost (viz také Tabulka 52). V případě očekávaných 

četností je zobrazen střední 95% interval věrohodných hodnot. 
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Tabulka 53 Základní parametry jednotlivých položek škály Experienciální schopnost dle IRT modelu GPCM 

(odhadnuté metodou MML). Vysvětlivky: a – rozlišovací účinnost položky; d1, d2, d3, d4 – kategoriální protnutí 

položek; se – odpovídající standardní chyby odhadu parametrů.  

 
Pol. a sea d1 d2 d3 d4 sed1 sed2 sed3 sed4 

3 1,00 0,24 -3,36 -0,64 -0,64 2,06 0,91 0,34 0,33 0,46 

5 0,34 0,13 -3,71 -0,68 -2,21 5,86 1,74 0,95 1,17 2,27 

18 0,69 0,18 -2,28 -1,49 0,56 2,57 0,77 0,51 0,39 0,72 

19 0,61 0,16 -3,10 0,27 -0,10 3,68 0,91 0,48 0,48 1,05 

21 1,29 0,30 -1,73 -0,70 0,73 2,34 0,40 0,25 0,25 0,48 

34 1,79 0,42 -2,20 -0,42 0,32 2,57 0,42 0,20 0,19 0,47 

35 1,92 0,44 -1,94 -0,53 -0,13 1,75 0,35 0,20 0,19 0,29 

36 2,45 0,57 -1,80 -0,70 0,50 2,32 0,30 0,18 0,16 0,37 

37 0,48 0,15 -4,37 0,18 -0,22 4,98 1,49 0,59 0,60 1,66 

38 1,15 0,26 -3,69 -0,99 -0,20 1,37 1,05 0,31 0,26 0,33 

 

Graf 48 IIF položek ze škály Experienciální schopnost dle GPCM (s parametry odhadnutými metodou MML). 

 

 

Graf 49 TIF škály Experienciální schopnost dle GPCM (s parametry odhadnutými metodou MML). 
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Tabulka 54 Základní parametry jednotlivých položek škály Experienciální postoj dle IRT modelu GPCM 

(odhadnuté metodou BE). Vysvětlivky: a – rozlišovací účinnost položky (modus posteriorní distribuce); d1, d2, d3, 

d4 – kategoriální protnutí položek (modus posteriorní distribuce). Přesnost odhadu viz Tabulka 55. 

 
Pol. a d1 d2 d3 d4 

7 1,10 -2,84 -0,53 0,11 2,24 

9 0,82 -2,53 0,22 -0,06 2,01 

11 0,59 -2,99 -1,47 -0,14 2,16 

12 0,47 -2,33 0,17 1,22 3,52 

15 1,10 -1,49 -0,28 0,45 1,86 

22 0,66 -1,74 -0,63 0,11 2,63 

23 1,30 -3,02 -0,57 -0,18 2,14 

24 1,34 -2,71 -0,49 -0,12 2,58 

29 0,99 -3,37 -0,25 -0,16 2,33 

31 0,85 -3,88 -1,79 -1,53 1,26 

 

 

Tabulka 55 Základní parametry jednotlivých položek škály Experienciální postoj dle IRT modelu GPCM 

(odhadnuté metodou BE). Vysvětlivky: 95% HDI – interval nejvyšší hustoty zahrnující 95 % 

nejpravděpodobnějších hodnot parametrů a a d. 

 
Pol. 95% HDIa 95% HDId1 95% HDId2 95% HDId3 95% HDId4 

7 [0,64; 1,66] [-4,35; -1,84] [-1,12; 0,06] [-0,43; 0,66] [1,39; 3,28] 
9 [052; 1,38] [-4,11; -1,63] [-0,55; 0,95] [-0,85; 0,61] [1,23; 3,30] 

11 [0,34; 0,97] [-5,29; -1,44] [-2,89; -0,55] [-1,01; 0,73] [1,09; 3,60] 
12 [0,25; 0,74] [-4,46; -1,20] [-0,93; 1,34] [0,03; 2,71] [1,94; 6,37] 
15 [0,69; 1,78] [-2,23; -0,79] [-0,83; 0,30] [-0,10; 0,99] [1,16; 2,88] 
22 [0,39; 1,09] [-3,04; -0,62] [-1,64; 0,22] [-0,75; 0,87] [1,56; 4,36] 
23 [0,76; 2,06] [-4,56; -2,00] [-1,03; 0,03] [-0,77; 0,24] [1,49; 3,20] 
24 [0,80; 2,02] [-4,02; -1,76] [-0,96; 0,09] [-0,68; 0,34] [1,81; 3,92] 
29 [0,60; 1,52] [-5,25; -2,19] [-0,83; 0,42] [-0,85; 0,42] [1,50; 3,59] 
31 [0,50; 1,39] [-7,17; -1,99] [-3,16; -0,77] [-2,75; -0,84] [0,61; 2,11] 

 

 

Tabulka 56 Ověření souladu mezi modelem a daty ze škály Experienciální postoj porovnáním simulované 

četnosti možných skórů (rozdělených do 4 pásem) získaných z posteriorní prediktivní distribuce se skutečně 

pozorovanou četností skórů v rámci pilotážního souboru (n = 98). 

 

Skór 
Pozorované

četnosti 

Očekávané četnosti 

�̅� s 2,5 % medián 97,5 % 

1  x  2 5 3,75 1,54 1,00 4,00 7,00 

2  x  3 34 32,20 3,65 25,00 32,00 39,00 

3  x  4 47 49,25 4,18 41,00 49,00 57,00 

4  x  5 12 12,80 2,64 8,00 13,00 18,00 
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Graf 50 Grafické znázornění pozorovaných a očekávaných četností jednotlivých výsledků vyjadřující míru shody 

mezi IRT modelem a daty ze škály Experienciální postoj (viz také Tabulka 56). V případě očekávaných četností je 

zobrazen střední 95% interval věrohodných hodnot. 

 

 

 

Tabulka 57 Základní parametry jednotlivých položek škály Experienciální postoj dle IRT modelu GPCM 

(odhadnuté metodou MML). Vysvětlivky: a – rozlišovací účinnost položky; d1, d2, d3, d4 – kategoriální protnutí 

položek; se – odpovídající standardní chyby odhadu parametrů.  

 
Pol. a sea d1 d2 d3 d4 sed1 sed2 sed3 sed4 

7 1,31 0,30 -2,85 -0,51 0,13 2,12 0,60 0,26 0,25 0,43 

9 1,05 0,25 -2,53 0,11 -0,08 2,00 0,57 0,33 0,32 0,46 

11 0,71 0,18 -3,30 -1,53 -0,11 2,12 1,03 0,52 0,38 0,60 

12 0,51 0,15 -2,72 0,17 1,13 4,48 0,90 0,52 0,61 1,56 

15 1,41 0,33 -1,44 -0,26 0,41 1,82 0,32 0,25 0,24 0,38 

22 0,81 0,20 -1,74 -0,63 0,07 2,65 0,53 0,39 0,36 0,67 

23 1,55 0,38 -2,98 -0,54 -0,20 2,06 0,63 0,24 0,24 0,39 

24 1,53 0,36 -2,67 -0,48 -0,11 2,54 0,53 0,24 0,24 0,49 

29 1,16 0,28 -3,47 -0,25 -0,14 2,29 0,82 0,29 0,29 0,49 

31 0,99 0,25 -1,76 -1,57 1,23 N/A 0,52 0,44 0,34 N/A 
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Graf 51 IIF položek ze škály Experienciální postoj dle GPCM (s parametry odhadnutými metodou MML). 

 

 

 

 

Graf 52 TIF škály Experienciální postoj dle GPCM (s parametry odhadnutými metodou MML). 
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Tabulka 58 Základní parametry jednotlivých položek škály Racionální schopnost dle CTT. Vysvětlivky: 𝒙 - 

průměrný skór; s - směrodatná odchylka skóru; r - korigovaná korelace položky s celkovým skórem (rozlišovací 

účinnost dle CTT); Kategorie odpovědí (% probandů) - procento respondentů, kteří na danou položku 

odpověděli výběrem dané kategorie odpovědi (po přepólování vybraných položek); Cron. α_R - Cronbachova α 

po odstranění dané položky z testu.  

 

Položka �̅� s r 
Kategorie odpovědi (% respondentů) Celkem 

% 
Cronb. α_R 

1 2 3 4 5 

1 3,66 0,88 0,67 1,0 12,2 18,4 56,1 12,2 100 0,810 

4 3,29 1,16 0,54 9,2 15,3 26,5 35,7 13,3 100 0,820 

8 2,91 1,33 0,28 18,4 25,5 15,3 28,6 12,2 100 0,852 

13 3,05 1,14 0,63 10,2 20,4 34,7 23,5 11,2 100 0,811 

14 3,78 0,98 0,48 2,0 12,2 12,2 53,1 20,4 100 0,826 

17 3,87 0,97 0,27 2,0 8,2 17,3 45,9 26,5 100 0,843 

25 3,33 1,03 0,62 6,1 15,3 26,5 43,9 8,2 100 0,812 

27 3,58 1,02 0,50 2,0 17,3 17,3 46,9 16,3 100 0,824 

30 3,48 0,91 0,60 2,0 12,2 31,6 43,9 10,2 100 0,816 

39 3,46 1,09 0,80 3,1 20,4 20,4 39,8 16,3 100 0,794 

 

 

Tabulka 59 Základní parametry jednotlivých položek škály Racionální postoj dle CTT. Vysvětlivky: 𝒙 - průměrný 

skór; s - směrodatná odchylka skóru; r - korigovaná korelace položky s celkovým skórem (rozlišovací účinnost 

dle CTT); Kategorie odpovědí (% probandů) - procento respondentů, kteří na danou položku odpověděli 

výběrem dané kategorie odpovědi (po přepólování vybraných položek); Cron. α_R - Cronbachova α po 

odstranění dané položky z testu.  

 

Položka �̅� s r 
Kategorie odpovědi (% respondentů) Celkem 

% 
Cronb. α_R 

1 2 3 4 5 

2 3,13 0,89 0,47 3,1 18,4 46,9 25,5 6,1 100 0,860 

6 3,92 1,00 0,63 1,0 11,2 14,3 41,8 31,6 100 0,848 

10 3,64 1,09 0,70 4,1 13,3 18,4 42,9 21,4 100 0,842 

16 2,99 1,21 0,50 10,2 30,6 21,4 25,5 12,2 100 0,862 

20 3,94 0,88 0,63 1,0 4,1 23,5 42,9 28,6 100 0,850 

26 3,77 0,95 0,60 1,0 10,2 22,4 43,9 22,4 100 0,851 

28 3,60 1,07 0,46 1,0 19,4 20,4 36,7 22,4 100 0,863 

32 3,62 1,03 0,73 2,0 14,3 23,5 39,8 20,4 100 0,840 

33 4,02 1,06 0,43 2,0 9,2 15,3 31,6 41,8 100 0,865 

40 3,53 0,97 0,69 1,0 15,3 28,6 39,8 15,3 100 0,844 
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Tabulka 60 Základní parametry jednotlivých položek škály Experienciální schopnost dle CTT. Vysvětlivky: 𝒙 - 

průměrný skór; s - směrodatná odchylka skóru; r - korigovaná korelace položky s celkovým skórem (rozlišovací 

účinnost dle CTT); Kategorie odpovědí (% probandů) - procento respondentů, kteří na danou položku 

odpověděli výběrem dané kategorie odpovědi (po přepólování vybraných položek); Cron. α_R - Cronbachova α 

po odstranění dané položky z testu. 

 

Položka �̅� s r 
Kategorie odpovědi (% respondentů) Celkem 

% 
Cronb. α_R 

1 2 3 4 5 

3 3,42 1,00 0,58 2,0 20,4 22,4 43,9 11,2 100 0,825 

5 3,31 1,05 0,29 6,1 18,4 21,4 46,9 7,1 100 0,851 

18 3,16 1,01 0,48 6,1 17,3 38,8 29,6 8,2 100 0,834 

19 2,94 1,06 0,47 7,1 32,7 24,5 30,6 5,1 100 0,836 

21 2,95 1,01 0,63 8,2 23,5 38,8 24,5 5,1 100 0,820 

34 3,01 ,96 0,71 4,1 29,6 30,6 32,7 3,1 100 0,814 

35 3,23 1,07 0,68 5,1 23,5 23,5 38,8 9,2 100 0,815 

36 3,03 ,92 0,71 5,1 22,4 39,8 29,6 3,1 100 0,814 

37 2,99 1,01 0,33 5,1 31,6 26,5 32,7 4,1 100 0,847 

38 3,48 1,01 0,58 1,0 18,4 28,6 35,7 16,3 100 0,825 

 

 

Tabulka 61 Základní parametry jednotlivých položek škály Experienciální postoj dle CTT. Vysvětlivky: 𝒙 - 

průměrný skór; s - směrodatná odchylka skóru; r - korigovaná korelace položky s celkovým skórem (rozlišovací 

účinnost dle CTT); Kategorie odpovědí (% probandů) - procento respondentů, kteří na danou položku 

odpověděli výběrem dané kategorie odpovědi (po přepólování vybraných položek); Cron. α_R - Cronbachova α 

po odstranění dané položky z testu.  

 

Položka �̅� s r 
Kategorie odpovědi (% respondentů) Celkem 

% 
Cronb. α_R 

1 2 3 4 5 

7 3,15 1,00 0,62 3,1 26,5 29,6 33,7 7,1 100 0,849 

9 3,04 1,12 0,62 6,1 32,7 21,4 30,6 9,2 100 0,849 

11 3,40 0,99 0,51 3,1 15,3 32,7 36,7 12,2 100 0,858 

12 2,69 1,02 0,40 11,2 34,7 30,6 20,4 3,1 100 0,867 

15 2,91 1,16 0,70 12,2 26,5 27,6 25,5 8,2 100 0,842 

22 3,05 1,12 0,57 10,2 21,4 28,6 32,7 7,1 100 0,853 

23 3,28 0,98 0,64 2,0 24,5 24,5 41,8 7,1 100 0,847 

24 3,18 0,97 0,63 3,1 25,5 25,5 41,8 4,1 100 0,849 

29 3,17 1,01 0,59 2,0 29,6 24,5 36,7 7,1 100 0,852 

31 3,94 0,82 0,53 0,0 7,1 15,3 54,1 23,5 100 0,857 

 

 

     Na přiloženém flash disku jsou ve složce Pilotní lokalizace REI uložena data sesbíraná 

v rámci pilotáže testu REI a počítačový program použitý k bayesovskému odhadu parametrů 

GPCM modelu. Tyto soubory jsou rovněž k dispozici ke stažení přes platformu Open Science 

Framework: https://osf.io/a7hmn/ (sekce Materials/REI_Pilot Localization in Czech 

Language). 

  

https://osf.io/a7hmn/
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Příloha E – Pilotní lokalizace testu PBS-R 

     26položková Revidovaná škála přesvědčení o existenci paranormálních jevů (Revised 

Paranormal Belief Scale, PBS-R; Tobacyk, 2004) byla přeložena z anglického jazyka na základě 

kombinace dvou nezávislých překladů od dvou českých psychologů, z nichž jeden je autorem 

této dizertační práce. Níže je uvedeno znění jednotlivých položek v podobě, ve které byly 

administrovány souboru probandů v rámci pilotáže přeloženého testu a později také 

účastníkům druhé výzkumné studie: 

1. Duše pokračuje ve své existenci i po smrti těla. 

2. Někteří jedinci dokážou levitovat (zdvihat) předměty pouhou silou své mysli. 

3. Černá magie skutečně existuje. 

4. Černé kočky mohou přinášet smůlu. 

5. Mysl nebo duše mohou opustit tělo a cestovat (tzv. astrální projekce). 

6. Sněžný muž skutečně existuje. 

7. Astrologie umožňuje přesně předpovídat budoucnost. 

8. Ďábel skutečně existuje. 

9. Psychokineze - pohybování předměty pouhou silou mysli - skutečně existuje. 

10. Čarodějnice skutečně existují. 

11. Když člověk rozbije zrcadlo, přinese mu to smůlu. 

12. Během změněných stavů vědomí může duch opouštět tělo. 

13. Lochneská příšera skutečně existuje. 

14. Horoskop přesně předpovídá budoucnost člověka. 

15. Věřím v existenci Boha. 

16. Myšlenky člověka mohou ovlivnit pohyb fyzického předmětu. 

17. Prostřednictvím formulí a zaklínadel je možné na člověka uvalit kletbu. 

18. 13 je nešťastné číslo. 

19. Reinkarnace skutečně existuje. 

20. Na jiných planetách existuje život. 

21. Někteří jasnozřiví jedinci dokážou přesně předpovídat budoucnost. 

22. Nebe a peklo skutečně existují. 

23. Číst v mysli druhého člověka není možné. 

24. Existují skutečné případy čarodějnictví. 

25. Komunikace s mrtvými lidmi je možná. 

26. Někteří lidé mají nevysvětlitelnou schopnost předpovídat budoucnost.  
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Testové položky byly prezentovány bez časového limitu, v jednom neměnném pořadí a 

s následující psanou instrukcí: 

Prostřednictvím níže uvedené sedmibodové škály vyznačte, do jaké míry souhlasíte s níže uvedenými výroky. 

Neexistují zde žádné „správné“, ani „špatné“ odpovědi. Pomocí tohoto inventáře chceme pouze zjistit, jaké jsou 

některé Vaše názory a postoje.   

1 = Rozhodně nesouhlasím  

2 = Nesouhlasím  

3 = Spíše nesouhlasím 

4 = Nejsem si jistý/á, nedokážu se rozhodnout  

5 = Spíše souhlasím  

6 = Souhlasím  

7 = Rozhodně souhlasím 

 

     Vyhodnocení testu se provádí podle níže uvedeného skórovacího klíče: 

 Položky, které je před vyhodnocením nutné překódovat: 23  

 Tradiční náboženská víra = (1 + 8 + 15 + 22)/4 

 Parapsychologie = (2 + 9 + 16 + 23)/4  

 Čarodějnictví = (3 + 10 + 17 + 24)/4 

 Pověrčivost = (4 + 11 + 18)/3 

 Spiritismus = (5 + 12 + 19 + 25)/4 

 Neobvyklé formy života = (6 + 13 + 20)/3 

 Prekognice = (7 + 14 + 21 + 26)/4 

Zprůměrováním odpovědí na sedm sad vybraných položek vznikne sedm skórů vyjadřujících 

sílu přesvědčení o existenci paranormálních jevů v sedmi různých oblastech: tradiční 

náboženská víra (Traditional Religious Belief), parapsychologie (Psi), čarodějnictví 

(Witchcraft), pověrčivost (Superstition), spiritismus (Spiritualism), neobvyklé formy života 

(Extraordinary Life Forms) a prekognice (Precognition). Celkový skór na jednotlivých škálách 

může vždy dosáhnout maximálně 7 bodů a minimálně 1 bodu. 

     Psychometrické charakteristiky jednotlivých položek byly ověřovány na souboru n = 97 

osob. Tyto osoby byly rekrutovány z řad dobrovolníků přes internetovou aplikaci Vyplň to.cz 

(https://www.vyplnto.cz/) nebo z řad studentů FF UK v Praze, kteří si tímto způsobem plnili 

své studijní povinnosti v rámci předmětů Základy obecné psychologie. Sběr dat probíhal 

v průběhu roku 2015, přibližně v rozmezí měsíců března a června. Pilotážní soubor probandů 

https://www.vyplnto.cz/
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tvořilo 23 mužů a 74 žen, 34 osob s ukončeným vysokoškolským vzděláním, 58 osob 

s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou, 2 osoby s ukončeným středoškolským 

vzděláním bez maturity a 3 osoby s ukončeným základním vzděláním; průměrný věk 

probandů činil 28,52 roků (s = 11,40; min = 71, max = 17). 

     V Grafech 53–59 je znázorněna distribuce a vzájemné vztahy hrubých skórů z jednotlivých 

škál testu PBS-R tak, jak byly zjištěny v rámci pilotážního souboru. V Tabulce 62 jsou uvedeny 

výstupy z bayesovské i tradiční frekventistické Pearsonovy korelační analýzy vztahu mezi 

škálami a v Tabulce 63 je uvedena základní popisná statistika hrubých skórů. Hodnoty indexů 

vnitřní konzistence jednotlivých škál (Cronbachova α a Guttmannův Split-half koeficient 

reliability) jsou potom uvedeny v Tabulce 64.  

 

Graf 53 Distribuce hrubého skóru na škále Tradiční náboženská víra v rámci pilotážního souboru (n = 97). 
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Graf 54 Distribuce hrubého skóru na škále Parapsychologie v rámci pilotážního souboru (n = 97). 

 

 
 

 
Graf 55 Distribuce hrubého skóru na škále Čarodějnictví v rámci pilotážního souboru (n = 97). 
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Graf 56 Distribuce hrubého skóru na škále Pověrčivost v rámci pilotážního souboru (n = 97). 

 
 

 

 
Graf 57 Distribuce hrubého skóru na škále Spiritismus v rámci pilotážního souboru (n = 97). 
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Graf 58 Distribuce hrubého skóru na škále Neobvyklé formy života v rámci pilotážního souboru (n = 97). 

 
 

 

Graf 59 Distribuce hrubého skóru na škále Prekognice v rámci pilotážního souboru (n = 97). 
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 Graf 60 Grafické znázornění vztahu mezi hrubými skóry na sedmi škálách inventáře PBS-R spolu s jejich 

distribucí v rámci pilotážního souboru (n = 97). 
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Tabulka 62 Výstupy z Pearsonovy korelační analýzy vztahu mezi jednotlivými škálami testu PBS-R. V tabulce jsou uvedeny bodové odhady korelačních koeficientů spolu s p-

hodnotami, Bayesovými faktory ve prospěch alternativní hypotézy (Love et al., 2015; Ly, Verhagen,  Wagenmakers, 2015) a s 95% intervaly nejvyšší hustoty (Bååth, 2014). 

V případě obou druhů bayesovských korelačních analýz byla použita uniformní apriorní distribuce nad hodnotami ρ od -1 do +1. 

      Tradicni nabozenska vira Parapsychologie Carodejnictvi Povercivost Spiritismus Neobvykle formy zivota Prekognice 

Tradiční náboženská víra  

 

r (Pearson)  
 

— 
 

0,514 
 

0,591 
 

0,175 
 

0,579 
 

0,153 
 

0,457 
 

BF₁₀  
 

— 
 

199192 
 

6,341e  +7 
 

0,537 
 

2,259e  +7 
 

0,380 
 

6740 
 

  95% HDI  —  [0,36; 0,67]  [0,46; 0,72]  [-0,01; 0,38]  [0,46; 0,74]  [-0,05; 0,35]  [0,29; 0,62]  

  p-hodnota  —  < 0,001  < 0,001  0,087  < 0,001  0,136  < 0,001  

Parapsychologie  

 

r (Pearson)  
   

— 
 

0,656 
 

0,304 
 

0,753 
 

0,402 
 

0,624 
 

BF₁₀  
   

— 
 

8,012e +14 
 

11,524 
 

1,437e +27 
 

466,715 
 

1,236e  +9 
 

  95% HDI    —  [0,53; 0,77]  [0,10; 0,48]  [0,65; 0,83]  [0,23; 0,57]  [0,51; 0,76]  

  p-hodnota    —  < 0,001  0,002  < 0,001  < 0,001  < 0,001  

Čarodějnictví  

 

r (Pearson)  
     

— 
 

0,454 
 

0,661 
 

0,407 
 

0,647 
 

BF₁₀  
     

— 
 

5901,089 
 

2,270e +15 
 

568,282 
 

1,169e +10 
 

  95% HDI      —  [0,30; 0,63]  [0,54; 0,78]  [0,24; 0,58]  [0,52; 0,76]  

  p-hodnota      —  < 0,001  < 0,001  < 0,001  < 0,001  

Pověrčivost  

 

r (Pearson)  
       

— 
 

0,322 
 

0,371 
 

0,467 
 

BF₁₀  
       

— 
 

20,87 
 

125,625 
 

11601 
 

  95% HDI        —  [0,12; 0,50]  [0,14; 0,52]  [0,33; 0,66]  

  p-hodnota        —  0,001  < 0,001  < 0,001  

Spiritismus  

 

r (Pearson)  
         

— 
 

0,456 
 

0,646 
 

BF₁₀  
         

— 
 

6458,898 
 

1,015e +10 
 

  95% HDI          —  [0,27; 0,60]  [0,54; 0,77]  

  p-hodnota          —  < 0,001  < 0,001  

Neobvyklé formy života  

 

r (Pearson)  
           

— 
 

0,426 
 

BF₁₀  
           

— 
 

1437 
 

  95% HDI            —  [0,27; 0,60]  

  p-hodnota            —  < 0,001  

Prekognice  

 

r (Pearson)  
             

— 
 

BF₁₀  
             

— 
 

  95% HDI              —  

  p-hodnota              —  
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Tabulka 63 Základní popisná statistika hrubého skóru na škálách testu PBS-R v rámci pilotážního souboru (n = 

97). Vysvětlivky: �̅� - průměr;  s - směrodatná odchylka (n - 1); sem - směrodatná chyba průměru; min - 

minimální dosažená hodnota HS; max - maximální dosažená hodnota HS; 1., 2. a 3. q - 1., 2. a 3. kvartil; skw - 

šikmost (Pearson); krt - špičatost (Pearson).  

Škála PBS-R �̅� s sem min max 1. q 2. q 3. q skw krt 

Tradiční náboženská víra 3,51 1,65 0,17 1,00 7,00 2,00 3,50 4,50 0,27 -0,82 

Parapsychologie 3,52 1,37 0,14 1,00 7,00 2,75 3,50 4,25 0,08 -0,21 

Čarodějnictví 3,21 1,54 0,16 1,00 6,75 2,00 3,25 4,25 0,14 -0,93 

Pověrčivost 1,84 1,19 0,12 1,00 6,33 1,00 1,33 2,00 1,82 2,97 

Spiritismus 3,75 1,64 0,17 1,00 7,00 2,50 3,75 5,00 -0,05 -0,76 

Neobvyklé formy života 3,55 1,16 0,12 1,33 7,00 2,67 3,67 4,33 0,23 -0,33 

Prekognice 2,90 1,38 0,14 1,00 6,25 1,75 2,75 4,00 0,30 -0,82 

 

Tabulka 64 Vnitřní konzistence jednotlivých škál testu PBS-R. 

Škála PBS-R Cronbachova α Split-half reliabilita (Guttmann) 

Tradiční náboženská víra 0,868 0,847 

Parapsychologie 0,831 0,750 

Čarodějnictví 0,860 0,875 

Pověrčivost 0,884 0,710 

Spiritismus 0,906 0,887 

Neobvyklé formy života 0,708 0,307 

Prekognice 0,866 0,746 

 

     Sedmifaktorová struktura celého testu i unidimenzionalita jeho jednotlivých škál byla 

ověřována prostřednictvím CFA metodou ML v programu AMOS 21.0.0. V případě 

strukturálního modelu celého testu PBS-R hodnoty indexů shody mezi teoreticky 

předpokládanými a empiricky pozorovanými daty indikují menší míru souladu mezi modelem 

a daty - viz Tabulka 65. V rámci sedmifaktorového modelu celého testu PBS-R, který 

umožňuje korelaci mezi všemi jednotlivými faktory, jsou faktorové nálože všech položek 

statisticky signifikantní (p < 0,002) a bodový odhad jejich velikosti se pohybuje v rozmezí od 

0,322 do 0,947 (v průměru 0,78). Interkorelace mezi jednotlivými faktory jsou statisticky 

signifikantní (p < 0,022) (nebo alespoň téměř statisticky signifikantní)1 a pohybují se 

v rozmezí od 0,235 do 0,788 (v průměru 0,55). Přestože jednodimenzionální modely 

jednotlivých dílčích škál se v rámci CFA nejeví být příliš v souladu s dostupnými daty (viz 

Tabulka 65), podle EFA provedené v programu STATISTICA 8.0 metodou ML se za odpověďmi 

na položky v rámci dané škály vždy skrývá pouze jeden výrazně dominantní faktor s vlastním 

                                                 
1
 V případě dvojice faktorů Tradiční náboženská víra a Neobvyklé formy života je zjištěná interkorelace                     

(r = 0,235) pouze téměř statisticky signifikantní (p = 0,053).       
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číslem větším než 1, který vysvětluje minimálně polovinu, většinou však dvě třetiny sdílené 

variability odpovědí.  

 

Tabulka 65 Indexy shody mezi modelem a daty v rámci CFA struktury testu PBS-R a jeho jednotlivých škál. 

 Χ
2
 df p CFI TLI RMSEA 

PBS-R 715,02 278 <0,001 0,784 0,748 0,128 

Tradiční náboženská víra 21,54 2 <0,001 0,906 0,719 0,319 

Parapsychologie 6,94 2 0,031 0,979 0,937 0,160 

Čarodějnictví 9,19 2 0,010 0,961 0,883 0,193 

Pověrčivost 0 0 N/A 1,000 N/A 0,751 

Spiritismus 3,16 2 0,206 0,995 0,986 0,078 

Neobvyklé formy života 0 0 N/A 1,000 N/A 0,567 

Prekognice 57.37 20 <0,001 0,765 0,295 0,537 

 

 

     Vzhledem k těmto skutečnostem a při zohlednění odolnosti IRT modelů vůči drobným 

odchylkám od předpokladu unidimenzionality jsem k popisu jednotlivých položek použil 

unidimenzionální IRT model pro polytomní položky, konkrétně generalizovaný model pro 

odstupňovaný kredit GPCM, který popisuje položky prostřednictvím parametrů obtížnosti a 

kategoriálních protnutí. Hodnoty parametrů byly odhadnuty primárně prostřednictvím 

metody BE a pro srovnání rovněž metodou MML (tuto metodu však nebylo možné použít u 

tří ze sedmi škál vzhledem k povaze a množství nasbíraných dat). K odhadu hodnot 

parametrů byly použity počítačové programy rjags, JAGS, ltm a R. Adekvátnost IRT modelů 

byla ověřena porovnáním simulované četnosti možných skórů (rozdělených do 6 pásem) 

získaných z posteriorní prediktivní distribuce se skutečně pozorovanou četností skórů v rámci 

pilotážního souboru. Výsledky IRT analýzy jsou uvedeny v Tabulkách 66–90 a v Grafech 61–

75. Z výsledků IRT analýzy je patrné, že v rámci daného pilotážního souboru je zvolený IRT 

model adekvátní pro všech sedm škál. V rámci pilotážního souboru respondentů jsou položky 

z hlediska své obtížnosti spíše „obtížné“ a poskytují tedy nejvíce informace o osobách, které 

jsou více přesvědčeny o existenci paranormálních jevů. Rozlišovací účinnost položek je 

většinou střední až vyšší, ale v případě několika položek je i velmi nízká. Z hodnot parametrů 

kategoriálních protnutí lze usuzovat na to, že v případě mnoha položek je použitá 

sedmibodová škála zbytečně příliš široká. Pro úplnost jsou v Tabulkách 91–97 uvedeny 

základní psychometrické charakteristiky položek rovněž dle CTT. 
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Tabulka 66 Základní parametry jednotlivých položek škály Tradiční náboženská víra dle IRT modelu GPCM 

(odhadnuté metodou BE). Vysvětlivky: a – rozlišovací účinnost položky (modus posteriorní distribuce); d1, d2, d3, 

d4, d5, d6 – kategoriální protnutí položek (modus posteriorní distribuce). Přesnost odhadu viz Tabulka 67. 

Pol. a d1 d2 d3 d4 d5 d6 

1 0,66 -0,45 -1,07 -1,33 0,03 0,88 0,65 

8 1,32 -0,48 0,16 -0,37 1,16 1,08 1,44 

15 0,51 -0,18 0,25 0,05 0,85 1,29 -0,45 

22 1,28 -0,01 -0,11 0,30 0,62 1,69 1,51 

 

 

Tabulka 67 Základní parametry jednotlivých položek škály Tradiční náboženská víra dle IRT modelu GPCM 

(odhadnuté metodou BE). Vysvětlivky: 95% HDI – interval nejvyšší hustoty zahrnující 95 % 

nejpravděpodobnějších hodnot parametrů a a d. 

Pol. 95% HDIa 95% HDId1 95% HDId2 95% HDId3 95% HDId4 95% HDId5 95% HDId6 

1 [0,37; 1,06] [-1,99; 1,14] [-2,73; 0,39] [-3,03; -0,34] [-1,11; 0,99] [-0,16; 2,04] [-0,63; 1,76] 
8 [0,76; 2,31] [-1,02; 0,15] [-0,40; 0,98] [-1,27; 0,20] [0,57; 2,00] [0,34; 2,00] [0,46; 2,29] 

15 [0,30; 0,84] [-1,24; 1,34] [-1,07; 1,92] [-1,57; 1,44] [-0,78; 2,44] [-0,39; 3,20] [-2,48; 1,15] 
22 [0,73; 2,24] [-0,59; 0,75] [-0,69; 0,63] [-0,36; 0,99] [-0,08; 1,27] [0,99; 2,87] [0,44; 2,65] 
 

 

Tabulka 68 Ověření souladu mezi modelem a daty ze škály Tradiční náboženská víra porovnáním simulované 

četnosti možných skórů (rozdělených do 6 pásem) získaných z posteriorní prediktivní distribuce se skutečně 

pozorovanou četností skórů v rámci pilotážního souboru (n = 97). 

Skór 
Pozorované

četnosti 

Očekávané četnosti 

�̅� s 2,5 % medián 97,5 % 

1  x  2 17 17,79 3,25 12,00 18,00 24,00 

2  x  3 20 20,81 3,82 14,00 21,00 29,00 

3  x  4 19 19,01 3,77 12,00 19,00 27,00 

4  x  5 22 17,42 3,55 11,00 17,00 25,00 

5  x  6 9 13,10 3,10 7,00 13,00 19,00 

6  x  7 10 8,86 2,18 5,00 9,00 13,00 
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Graf 61 Grafické znázornění pozorovaných a očekávaných četností jednotlivých výsledků vyjadřující míru shody 

mezi IRT modelem a daty ze škály Tradiční náboženská víra (viz také Tabulka 68). V případě očekávaných 

četností je zobrazen střední 95% interval věrohodných hodnot. 

 

 

 

Tabulka 69 Základní parametry jednotlivých položek škály Tradiční náboženská víra dle IRT modelu GPCM 

(odhadnuté metodou MML). Vysvětlivky: a – rozlišovací účinnost položky; d1, d2, d3, d4, d5, d6 – kategoriální 

protnutí položek; se – odpovídající standardní chyby odhadu parametrů.  

Pol. a sea d1 d2 d3 d4 d5 d6 sed1 sed2 sed3 sed4 sed5 sed6 

1 0,87 0,20 -0,59 -0,97 -1,20 0,10 0,87 0,69 0,62 0,61 0,52 0,39 0,43 0,45 

8 2,40 0,90 -0,48 0,17 -0,08 0,99 1,04 1,43 0,22 0,24 0,26 0,24 0,27 0,30 

15 0,68 0,16 -0,08 0,32 0,01 0,80 1,44 -0,38 0,52 0,59 0,61 0,64 0,79 0,82 

22 1,94 0,61 -0,07 0,07 0,40 0,65 1,56 1,56 0,22 0,25 0,25 0,23 0,34 0,42 
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Graf 62 IIF položek ze škály Tradiční náboženská víra dle GPCM (s parametry odhadnutými metodou MML). 

 

 

Graf 63 TIF škály Tradiční náboženská víra dle GPCM (s parametry odhadnutými metodou MML). 
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Tabulka 70 Základní parametry jednotlivých položek škály Parapsychologie dle IRT modelu GPCM (odhadnuté 

metodou BE). Vysvětlivky: a – rozlišovací účinnost položky (modus posteriorní distribuce); d1, d2, d3, d4, d5, d6 – 

kategoriální protnutí položek (modus posteriorní distribuce). Přesnost odhadu viz Tabulka 71. 

Pol. a d1 d2 d3 d4 d5 d6 

2 2,75 -1,15 -0,11 -0,03 0,80 1,73 1,42 

9 2,69 -1,12 -0,36 -0,06 0,96 1,59 1,33 

16 0,81 -1,11 -0,04 -0,41 0,90 3,02 0,52 

23 0,25 -0,80 -2,25 -1,12 -0,60 2,43 3,06 

 

 

Tabulka 71 Základní parametry jednotlivých položek škály Parapsychologie dle IRT modelu GPCM (odhadnuté 

metodou BE). Vysvětlivky: 95% HDI – interval nejvyšší hustoty zahrnující 95 % nejpravděpodobnějších hodnot 

parametrů a a d. 

Pol. 95% HDIa 95% HDId1 95% HDId2 95% HDId3 95% HDId4 95% HDId5 95% HDId6 

2 [1,81; 4,23] [-1,54; -0,75] [-0,38; 0,35] [-0,39; 0,37] [0,45; 1,18] [1,12; 2,32] [0,74; 2,14] 
9 [1,67; 4,13] [-1,50; -0,70] [-0,72; 0,01] [-0,40; 0,29] [0,57; 1,37] [1,03; 2,29] [0,57; 1,97] 

16 [0,49; 1,23] [-1,97; -0,24] [-0,87; 0,94] [-1,56; 0,29] [0,14; 1,93] [1,73; 5,14] [-1,45; 2,04] 
23 [0,14; 0,40] [-3,30; 2,36] [-4,96; 0,27] [-3,80; 0,91] [-2,84; 1,42] [0,45; 5,14] [0,57; 6,58] 
 

 

Tabulka 72 Ověření souladu mezi modelem a daty ze škály Parapsychologie porovnáním simulované četnosti 

možných skórů (rozdělených do 6 pásem) získaných z posteriorní prediktivní distribuce se skutečně 

pozorovanou četností skórů v rámci pilotážního souboru (n = 97). 

Skór 
Pozorované

četnosti 

Očekávané četnosti 

�̅� s 2,5 % medián 97,5 % 

1  x  2 11 11,52 2,75 6,00 11,00 17,00 

2  x  3 22 22,24 3,71 15,00 22,00 30,00 

3  x  4 22 24,84 4,04 17,00 25,00 33,00 

4  x  5 28 22,78 3,66 16,00 23,00 30,00 

5  x  6 10 10,23 2,67 5,00 10,00 16,00 

6  x  7 4 5,40 1,59 2,00 5,00 9,00 
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Graf 64 Grafické znázornění pozorovaných a očekávaných četností jednotlivých výsledků vyjadřující míru shody 

mezi IRT modelem a daty ze škály Parapsychologie (viz také Tabulka 72). V případě očekávaných četností je 

zobrazen střední 95% interval věrohodných hodnot. 

 

 

Tabulka 73 Základní parametry jednotlivých položek škály Čarodějnictví dle IRT modelu GPCM (odhadnuté 

metodou BE). Vysvětlivky: a – rozlišovací účinnost položky (modus posteriorní distribuce); d1, d2, d3, d4, d5, d6 – 

kategoriální protnutí položek (modus posteriorní distribuce). Přesnost odhadu viz Tabulka 74. 

Pol. a d1 d2 d3 d4 d5 d6 

3 0,51 -0,18 0,07 -0,96 0,93 1,44 1,80 

10 0,77 -0,20 -0,05 0,36 0,75 1,19 1,31 

17 1,07 -0,34 0,08 0,28 0,99 1,94 1,51 

24 1,29 -0,36 -0,12 -0,41 0,71 1,94 1,86 

 

 

Tabulka 74 Základní parametry jednotlivých položek škály Čarodějnictví dle IRT modelu GPCM (odhadnuté 

metodou BE). Vysvětlivky: 95% HDI – interval nejvyšší hustoty zahrnující 95 % nejpravděpodobnějších hodnot 

parametrů a a d. 

Pol. 95% HDIa 95% HDId1 95% HDId2 95% HDId3 95% HDId4 95% HDId5 95% HDId6 

3 [0,29; 0,82] [-1,49; 1,38] [-1,41; 1,62] [-2,61; 0,25] [-0,24; 2,41] [0,02; 3,19] [-0,01; 3,71] 
10 [0,43; 1,39] [-0,91; 0,95] [-1,01; 0,87] [-0,63; 1,38] [-0,26; 1,88] [0,05; 2,46] [-0,07; 2,63] 
17 [0,61; 1,92] [-0,86; 0,50] [-0,61; 0,79] [-0,46; 1,00] [0,32; 1,88] [0,98; 3,26] [0,18; 2,78] 
24 [0,77; 2,51] [-0,90; 0,46] [-0,78; 0,67] [-1,28; 0,15] [0,18; 1,28] [1,19; 3,01] [0,66; 3,02] 
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Tabulka 75 Ověření souladu mezi modelem a daty ze škály Čarodějnictví porovnáním simulované četnosti 

možných skórů (rozdělených do 6 pásem) získaných z posteriorní prediktivní distribuce se skutečně 

pozorovanou četností skórů v rámci pilotážního souboru (n = 97). 

Skór 
Pozorované

četnosti 

Očekávané četnosti 

�̅� s 2,5 % medián 97,5 % 

1  x  2 22 23,25 3,22 17,00 23,00 29,00 

2  x  3 19 20,02 3,84 13,00 20,00 28,00 

3  x  4 22 20,41 3,79 13,00 20,00 28,00 

4  x  5 19 17,98 3,57 11,00 18,00 25,00 

5  x  6 11 10,96 2,82 6,00 11,00 17,00 

6  x  7 4 4,37 1,77 1,00 4,00 8,00 

 

 

 

Graf 65 Grafické znázornění pozorovaných a očekávaných četností jednotlivých výsledků vyjadřující míru shody 

mezi IRT modelem a daty ze škály Čarodějnictví (viz také Tabulka 75). V případě očekávaných četností je 

zobrazen střední 95% interval věrohodných hodnot. 

 

 

 

Tabulka 76 Základní parametry jednotlivých položek škály Čarodějnictví dle IRT modelu GPCM (odhadnuté 

metodou MML). Vysvětlivky: a – rozlišovací účinnost položky; d1, d2, d3, d4, d5, d6 – kategoriální protnutí 

položek; se – odpovídající standardní chyby odhadu parametrů.  

Pol. a sea d1 d2 d3 d4 d5 d6 sed1 sed2 sed3 sed4 sed5 sed6 

3 0.64 0.17 0.05 0.31 -0.76 1.04 1.40 1.83 0.61 0.65 0.66 0.56 0.68 0.88 

10 1.43 0.37 -0.05 0.17 0.53 0.78 1.15 1.38 0.26 0.26 0.27 0.30 0.38 0.47 

17 1.39 0.36 0.00 0.33 0.47 1.05 1.82 1.49 0.26 0.26 0.27 0.32 0.55 0.63 

24 6.40 6.81 -0.18 0.05 0.11 0.73 1.41 1.89 0.20 0.09 0.11 0.09 0.25 0.59 

 



300 
 

Graf 66 IIF položek ze škály Čarodějnictví dle GPCM (s parametry odhadnutými metodou MML). 

 

 

 

Graf 67 TIF škály Čarodějnictví dle GPCM (s parametry odhadnutými metodou MML). 

 

 

 

Tabulka 77 Základní parametry jednotlivých položek škály Pověrčivost dle IRT modelu GPCM (odhadnuté 

metodou BE). Vysvětlivky: a – rozlišovací účinnost položky (modus posteriorní distribuce); d1, d2, d3, d4, d5, d6 – 

kategoriální protnutí položek (modus posteriorní distribuce). Přesnost odhadu viz Tabulka 78. 

Pol. a d1 d2 d3 d4 d5 d6 

4 1,66 0,39 1,17 1,27 1,45 2,25 1,80 

11 1,46 0,40 0,80 1,52 1,19 2,26 2,34 

18 1,17 0,96 0,86 1,55 2,80 1,90 1,93 
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Tabulka 78 Základní parametry jednotlivých položek škály Pověrčivost dle IRT modelu GPCM (odhadnuté 

metodou BE). Vysvětlivky: 95% HDI – interval nejvyšší hustoty zahrnující 95 % nejpravděpodobnějších hodnot 

parametrů a a d. 

Pol. 95% HDIa 95% HDId1 95% HDId2 95% HDId3 95% HDId4 95% HDId5 95% HDId6 

4 [0,79; 2,85] [-0,04; 0,96] [0,58; 2,00] [0,34; 2,02] [0,58; 2,52] [1,21; 4,21] [-0,29; 3,08] 
11 [0,72; 2,56] [-0,06; 1,11] [0,27; 1,52] [0,77; 2,64] [0,08; 2,24] [1,10; 3,69] [0,70; 4,23] 
18 [0,58; 1,98] [0,38; 2,02] [0,06; 1,59] [0,66; 2,64] [1,40; 5,11] [-0,35; 4,21] [-0,38; 4,28] 
 

 

Tabulka 79 Ověření souladu mezi modelem a daty ze škály Pověrčivost porovnáním simulované četnosti 

možných skórů (rozdělených do 6 pásem) získaných z posteriorní prediktivní distribuce se skutečně 

pozorovanou četností skórů v rámci pilotážního souboru (n = 97). 

Skór 
Pozorované

četnosti 

Očekávané četnosti 

�̅� s 2,5 % medián 97,5 % 

1  x  2 62 65,25 3,45 58,00 65,00 72,00 

2  x  3 20 16,55 3,55 10,00 16,00 24,00 

3  x  4 6 7,35 2,43 3,00 7,00 13,00 

4  x  5 6 4,16 1,82 1,00 4,00 8,00 

5  x  6 1 2,32 1,33 0,00 2,00 5,00 

6  x  7 2 1,37 0,97 0,00 1,00 3,00 

 

 

Graf 68 Grafické znázornění pozorovaných a očekávaných četností jednotlivých výsledků vyjadřující míru shody 

mezi IRT modelem a daty ze škály Pověrčivost (viz také Tabulka 79). V případě očekávaných četností je 

zobrazen střední 95% interval věrohodných hodnot. 
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Tabulka 80 Základní parametry jednotlivých položek škály Pověrčivost dle IRT modelu GPCM (odhadnuté 

metodou MML). Vysvětlivky: a – rozlišovací účinnost položky; d1, d2, d3, d4, d5, d6 – kategoriální protnutí 

položek; se – odpovídající standardní chyby odhadu parametrů.  

Pol. a sea d1 d2 d3 d4 d5 d6 sed1 sed2 sed3 sed4 sed5 sed6 

4 2,96 0,95 0,32 1,05 1,17 1,41 2,05 1,67 0,16 0,22 0,25 0,25 0,51 0,49 

11 2,28 0,64 0,36 0,83 1,41 1,19 1,98 2,19 0,19 0,20 0,30 0,33 0,43 0,60 

18 2,06 0,80 0,72 0,84 1,40 2,33 1,77 1,99 0,25 0,23 0,29 0,65 0,73 0,72 

 

 

Graf 69 IIF položek ze škály Pověrčivost dle GPCM (s parametry odhadnutými metodou MML). 

 

 

Graf 70 TIF škály Pověrčivost dle GPCM (s parametry odhadnutými metodou MML). 
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Tabulka 81 Základní parametry jednotlivých položek škály Spiritismus dle IRT modelu GPCM (odhadnuté 

metodou BE). Vysvětlivky: a – rozlišovací účinnost položky (modus posteriorní distribuce); d1, d2, d3, d4, d5, d6 – 

kategoriální protnutí položek (modus posteriorní distribuce). Přesnost odhadu viz Tabulka 82. 

Pol. a d1 d2 d3 d4 d5 d6 

5 1,62 -1,22 -0,59 -0,18 0,38 0,71 1,27 

12 1,14 -1,44 0,15 -1,17 0,25 1,47 1,41 

19 1,04 -0,93 -0,31 -0,22 0,64 1,02 1,24 

25 1,36 -1,09 -0,25 0,15 0,14 1,52 1,19 

 

 

Tabulka 82 Základní parametry jednotlivých položek škály Spiritismus dle IRT modelu GPCM (odhadnuté 

metodou BE). Vysvětlivky: 95% HDI – interval nejvyšší hustoty zahrnující 95 % nejpravděpodobnějších hodnot 

parametrů a a d. 

Pol. 95% HDIa 95% HDId1 95% HDId2 95% HDId3 95% HDId4 95% HDId5 95% HDId6 

5 [0,86; 2,50] [-1,83; -0,57] [-1,26; -0,08] [-0,64; 0,39] [-0,10; 0,94] [0,25; 1,43] [0,61; 1,95] 
12 [0,68; 1,72] [-2,19; -0,62] [-0,65; 1,23] [-2,27; -0,36] [-0,35; 0,84] [0,82; 2,48] [0,43; 2,41] 
19 [0,62; 1,72] [-1,61; -0,04] [-1,06; 0,45] [-0,96; 0,51] [-0,13; 1,38] [0,20; 1,92] [0,30; 2,20] 
25 [0,77; 2,20] [-1,72; -0,46] [-0,87; 0,36] [-0,49; 0,76] [-0,47; 0,74] [0,84; 2,45] [0,30; 2,06] 
 

 

Tabulka 83 Ověření souladu mezi modelem a daty ze škály Spiritismus porovnáním simulované četnosti 

možných skórů (rozdělených do 6 pásem) získaných z posteriorní prediktivní distribuce se skutečně 

pozorovanou četností skórů v rámci pilotážního souboru (n = 97). 

Skór 
Pozorované

četnosti 

Očekávané četnosti 

�̅� s 2,5 % medián 97,5 % 

1  x  2 14 15,89 2,36 11,00 16,00 20,00 

2  x  3 15 14,88 3,19 9,00 15,00 21,00 

3  x  4 20 19,15 3,62 12,00 19,00 26,00 

4  x  5 23 21,22 3,76 14,00 21,00 29,00 

5  x  6 17 15,71 3,24 10,00 16,00 22,00 

6  x  7 8 10,15 2,20 6,00 10,00 15,00 
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Graf 71 Grafické znázornění pozorovaných a očekávaných četností jednotlivých výsledků vyjadřující míru shody 

mezi IRT modelem a daty ze škály Spiritismus (viz také Tabulka 83). V případě očekávaných četností je zobrazen 

střední 95% interval věrohodných hodnot. 

 

 

Tabulka 84 Základní parametry jednotlivých položek škály Spiritismus dle IRT modelu GPCM (odhadnuté 

metodou MML). Vysvětlivky: a – rozlišovací účinnost položky; d1, d2, d3, d4, d5, d6 – kategoriální protnutí 

položek; se – odpovídající standardní chyby odhadu parametrů.  

Pol. a sea d1 d2 d3 d4 d5 d6 sed1 sed2 sed3 sed4 sed5 sed6 

5 2,81 0,65 -1,10 -0,50 -0,11 0,23 0,57 0,97 0,21 0,16 0,13 0,15 0,16 0,21 

12 2,06 0,48 -1,25 0,01 -0,75 0,16 0,98 1,13 0,25 0,27 0,28 0,16 0,24 0,31 

19 1,62 0,34 -0,80 -0,27 -0,16 0,39 0,72 0,98 0,26 0,24 0,23 0,24 0,28 0,33 

25 2,40 0,54 -0,94 -0,23 0,03 0,11 1,01 0,96 0,20 0,17 0,16 0,17 0,23 0,28 

 

 

Graf 72 IIF položek ze škály Spiritismus dle GPCM (s parametry odhadnutými metodou MML). 
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Graf 73 TIF škály Spiritismus dle GPCM (s parametry odhadnutými metodou MML). 

 

 

Tabulka 85 Základní parametry jednotlivých položek škály Neobvyklé formy života dle IRT modelu GPCM 

(odhadnuté metodou BE). Vysvětlivky: a – rozlišovací účinnost položky (modus posteriorní distribuce); d1, d2, d3, 

d4, d5, d6 – kategoriální protnutí položek (modus posteriorní distribuce). Přesnost odhadu viz Tabulka 86. 

 

Pol. a d1 d2 d3 d4 d5 d6 

6 1,73 -0,70 0,07 0,33 1,55 2,49 1,89 

13 1,46 -0,33 0,20 0,32 1,36 2,21 1,74 

20 0,30 -3,46 -2,32 -4,26 -1,12 1,40 -0,40 

 

 

Tabulka 86 Základní parametry jednotlivých položek škály Neobvyklé formy života dle IRT modelu GPCM 

(odhadnuté metodou BE). Vysvětlivky: 95% HDI – interval nejvyšší hustoty zahrnující 95 % 

nejpravděpodobnějších hodnot parametrů a a d. 

Pol. 95% HDIa 95% HDId1 95% HDId2 95% HDId3 95% HDId4 95% HDId5 95% HDId6 

6 [0,96; 2,94] [-1,13; -0,21] [-0,42; 0,54] [-0,24; 0,71] [0,97; 2,28] [1,44; 4,31] [-0,02; 3,76] 
13 [0,76; 2,76] [-0,77; 0,27] [-0,32; 0,85] [-0,40; 0,79] [0,81; 2,11] [1,26; 3,59] [0,30; 3,20] 
20 [0,16; 0,47] [-7,41; 0,18] [-5,92; 0,46] [-7,28; -1,87] [-3,45; 0,39] [-0,26; 3,59] [-2,59; 1,46] 
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Tabulka 87 Ověření souladu mezi modelem a daty ze škály Neobvyklé formy života porovnáním simulované 

četnosti možných skórů (rozdělených do 6 pásem) získaných z posteriorní prediktivní distribuce se skutečně 

pozorovanou četností skórů v rámci pilotážního souboru (n = 97). 

Skór 
Pozorované

četnosti 

Očekávané četnosti 

�̅� s 2,5 % medián 97,5 % 

1  x  2 4 5,60 2,55 1,00 5,00 11,00 

2  x  3 26 25,06 3,91 17,00 25,00 33,00 

3  x  4 26 27,28 4,43 19,00 27,00 36,00 

4  x  5 28 24,77 3,95 17,00 25,00 33,00 

5  x  6 11 11,85 3,07 6,00 12,00 18,00 

6  x  7 2 2,45 1,30 0,00 2,00 5,00 

 

 

Graf 74 Grafické znázornění pozorovaných a očekávaných četností jednotlivých výsledků vyjadřující míru shody 

mezi IRT modelem a daty ze škály Neobvyklé formy života (viz také Tabulka 87). V případě očekávaných 

četností je zobrazen střední 95% interval věrohodných hodnot. 
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Tabulka 88 Základní parametry jednotlivých položek škály Prekognice dle IRT modelu GPCM (odhadnuté 

metodou BE). Vysvětlivky: a – rozlišovací účinnost položky (modus posteriorní distribuce); d1, d2, d3, d4, d5, d6 – 

kategoriální protnutí položek (modus posteriorní distribuce). Přesnost odhadu viz Tabulka 89. 

Pol. a d1 d2 d3 d4 d5 d6 

7 1,43 -0,12 -0,05 0,95 1,24 1,95 2,26 

14 0,98 0,63 0,52 1,71 1,18 2,26 2,24 

21 0,81 -0,41 -0,33 -0,46 0,69 1,89 1,53 

26 0,95 -1,14 -0,51 0,03 -0,35 2,12 1,27 

 

 

Tabulka 89 Základní parametry jednotlivých položek škály Prekognice dle IRT modelu GPCM (odhadnuté 

metodou BE). Vysvětlivky: 95% HDI – interval nejvyšší hustoty zahrnující 95 % nejpravděpodobnějších hodnot 

parametrů a a d. 

Pol. 95% HDIa 95% HDId1 95% HDId2 95% HDId3 95% HDId4 95% HDId5 95% HDId6 

7 [0,70; 2,47] [-0,57; 0,67] [-0,57; 0,56] [0,38; 1,64] [0,56; 2,15] [1,04; 3,40] [0,83; 4,31] 
14 [0,54; 2,04] [0,07; 1,77] [-0,28; 1,15] [0,89; 3,07] [-0,04; 2,52] [0,82; 4,00] [0,26; 4,52] 
21 [0,48; 1,63] [-1,15; 0,73] [-1,27; 0,65] [-1,55; 0,33] [-0,05; 1,51] [0,91; 3,40] [0,20; 3,14] 
26 [0,50; 1,81] [-1,94; -0,25] [-1,23; 0,44] [-0,88; 0,85] [-1,56; 0,23] [1,26; 3,70] [-0,10; 2,38] 
 

 

Tabulka 90 Ověření souladu mezi modelem a daty ze škály Prekognice porovnáním simulované četnosti 

možných skórů (rozdělených do 6 pásem) získaných z posteriorní prediktivní distribuce se skutečně 

pozorovanou četností skórů v rámci pilotážního souboru (n = 97). 

Skór 
Pozorované

četnosti 

Očekávané četnosti 

�̅� s 2,5 % medián 97,5 % 

1  x  2 28 27,24 3,32 21,00 27,00 34,00 

2  x  3 21 23,04 4,10 15,00 23,00 31,00 

3  x  4 21 22,81 3,92 15,00 23,00 31,00 

4  x  5 20 15,50 3,26 9,00 15,00 22,00 

5  x  6 5 6,45 2,20 2,98 6,00 11,00 

6  x  7 2 1,96 1,21 0,00 2,00 5,00 
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Graf 75 Grafické znázornění pozorovaných a očekávaných četností jednotlivých výsledků vyjadřující míru shody 

mezi IRT modelem a daty ze škály Prekognice (viz také Tabulka 90). V případě očekávaných četností je zobrazen 

střední 95% interval věrohodných hodnot. 

 

 

Tabulka 91 Základní parametry jednotlivých položek škály Tradiční náboženská víra dle CTT. Vysvětlivky: �̅� - 

průměrný skór; s - směrodatná odchylka skóru; r - korigovaná korelace položky s celkovým skórem (rozlišovací 

účinnost dle CTT); Kategorie odpovědí (% probandů) - procento respondentů, kteří na danou položku 

odpověděli výběrem dané kategorie odpovědi; Cron. α_R - Cronbachova α po odstranění dané položky z testu.  

Pol. �̅� s r 
Kategorie odpovědi (% respondentů) Celkem 

% 
Cronb. 

α_R 1 2 3 4 5 6 7 

1 4,41 1,88 0,68 11,3 7,2 9,3 20,6 20,6 14,4 16,5 100 0,848 

8 3,21 1,91 0,77 26,8 17,5 9,3 22,7 9,3 7,2 7,2 100 0,811 

15 3,47 2,14 0,68 24,7 17,5 12,4 13,4 10,3 6,2 15,5 100 0,851 

22 2,96 1,88 0,76 34,0 14,4 13,4 13,4 14,4 5,2 5,2 100 0,817 

 

 

Tabulka 92 Základní parametry jednotlivých položek škály Parapsychologie dle CTT. Vysvětlivky: �̅� - průměrný 

skór; s - směrodatná odchylka skóru; r - korigovaná korelace položky s celkovým skórem (rozlišovací účinnost 

dle CTT); Kategorie odpovědí (% probandů) - procento respondentů, kteří na danou položku odpověděli 

výběrem dané kategorie odpovědi; Cron. α_R - Cronbachova α po odstranění dané položky z testu.  

Pol. �̅� s r 
Kategorie odpovědi (% respondentů) Celkem 

% 
Cronb. 

α_R 1 2 3 4 5 6 7 

2 3,26 1,72 0,79 16,5 25,8 12,4 21,6 14,4 3,1 6,2 100 0,722 

9 3,36 1,70 0,79 16,5 18,6 16,5 26,8 11,3 3,1 7,2 100 0,725 

16 3,36 1,68 0,73 16,5 19,6 14,4 24,7 16,5 2,1 6,2 100 0,754 

23 4,09 1,60 0,36 9,3 8,2 15,5 20,6 27,8 14,4 4,1 100 0,905 
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Tabulka 93 Základní parametry jednotlivých položek škály Čarodějnictví dle CTT. Vysvětlivky: �̅� - průměrný skór; 

s - směrodatná odchylka skóru; r - korigovaná korelace položky s celkovým skórem (rozlišovací účinnost dle 

CTT); Kategorie odpovědí (% probandů) - procento respondentů, kteří na danou položku odpověděli výběrem 

dané kategorie odpovědi; Cron. α_R - Cronbachova α po odstranění dané položky z testu.  

Pol. �̅� s r 
Kategorie odpovědi (% respondentů) Celkem 

% 
Cronb. 

α_R 1 2 3 4 5 6 7 

3 3,53 1,87 0,63 20,6 14,4 11,3 21,6 15,5 10,3 6,2 100 0,854 

10 3,18 1,94 0,69 27,8 16,5 15,5 13,4 11,3 8,2 7,2 100 0,832 

17 2,90 1,75 0,75 29,9 18,6 15,5 16,5 11,3 4,1 4,1 100 0,806 

24 3,25 1,77 0,78 26,8 12,4 9,3 23,7 19,6 5,2 3,1 100 0,794 

 

 

Tabulka 94 Základní parametry jednotlivých položek škály Pověrčivost dle CTT. Vysvětlivky: �̅� - průměrný skór; s 

- směrodatná odchylka skóru; r - korigovaná korelace položky s celkovým skórem (rozlišovací účinnost dle CTT); 

Kategorie odpovědí (% probandů) - procento respondentů, kteří na danou položku odpověděli výběrem dané 

kategorie odpovědi; Cron. α_R - Cronbachova α po odstranění dané položky z testu.  

Pol. �̅� s r 
Kategorie odpovědi (% respondentů) Celkem 

% 
Cronb. 

α_R 1 2 3 4 5 6 7 

4 1,87 1,38 0,82 57.7 22.7 7.2 5.2 4.1 1.0 2.1 100 0,790 

11 1,93 1,38 0,79 55.7 20.6 11.3 4.1 5.2 2.1 1.0 100 0,825 

18 1,72 1,21 0,72 63.9 15.5 11.3 6.2 1.0 1.0 1.0 100 0,881 

 

 

Tabulka 95 Základní parametry jednotlivých položek škály Spiritismus dle CTT. Vysvětlivky: �̅� - průměrný skór; s 

- směrodatná odchylka skóru; r - korigovaná korelace položky s celkovým skórem (rozlišovací účinnost dle CTT); 

Kategorie odpovědí (% probandů) - procento respondentů, kteří na danou položku odpověděli výběrem dané 

kategorie odpovědi; Cron. α_R - Cronbachova α po odstranění dané položky z testu.  

Pol. �̅� s r 
Kategorie odpovědi (% respondentů) Celkem 

% 
Cronb. 

α_R 1 2 3 4 5 6 7 

5 3,88 1,87 0,82 13,4 13,4 16,5 18,6 15,5 12,4 10,3 100 0,867 

12 3,89 1,77 0,76 12,4 16,5 6,2 23,7 24,7 9,3 7,2 100 0,888 

19 3,65 1,91 0,77 17,5 15,5 14,4 18,6 14,4 10,3 9,3 100 0,885 

25 3,60 1,86 0,80 16,5 17,5 15,5 14,4 20,6 7,2 8,2 100 0,872 
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Tabulka 96 Základní parametry jednotlivých položek škály Neobvyklé formy života dle CTT. Vysvětlivky: �̅� - 

průměrný skór; s - směrodatná odchylka skóru; r - korigovaná korelace položky s celkovým skórem (rozlišovací 

účinnost dle CTT); Kategorie odpovědí (% probandů) - procento respondentů, kteří na danou položku 

odpověděli výběrem dané kategorie odpovědi; Cron. α_R - Cronbachova α po odstranění dané položky z testu.  

Pol. �̅� s r 
Kategorie odpovědi (% respondentů) Celkem 

% 
Cronb. 

α_R 1 2 3 4 5 6 7 

6 2,76 1,42 0,70 24,7 22,7 17,5 24,7 8,2 1,0 1,0 100 0,393 

13 2,70 1,58 0,64 32,0 19,6 14,4 20,6 9,3 2,1 2,1 100 0,463 

20 5,18 1,36 0,29 0,0 4,1 5,2 21,6 29,9 16,5 22,7 100 0,867 

 

 

Tabulka 97 Základní parametry jednotlivých položek škály Prekognice dle CTT. Vysvětlivky: �̅� - průměrný skór; s 

- směrodatná odchylka skóru; r - korigovaná korelace položky s celkovým skórem (rozlišovací účinnost dle CTT); 

Kategorie odpovědí (% probandů) - procento respondentů, kteří na danou položku odpověděli výběrem dané 

kategorie odpovědi; Cron. α_R - Cronbachova α po odstranění dané položky z testu.  

Pol. �̅� s r 
Kategorie odpovědi (% respondentů) Celkem 

% 
Cronb. 

α_R 1 2 3 4 5 6 7 

7 2,51 1,53 0,76 37,1 17,5 20,6 12,4 8,2 3,1 1,0 100 0,813 

14 2,02 1,41 0,64 53,6 16,5 16,5 5,2 5,2 2,1 1,0 100 0,859 

21 3,36 1,77 0,73 22,7 13,4 12,4 22,7 18,6 6,2 4,1 100 0,824 

26 3,71 1,79 0,75 15,5 15,5 13,4 12,4 30,9 6,2 6,2 100 0,816 

 

 

     Na přiloženém flash disku jsou ve složce Pilotní lokalizace PBS-R uložena data sesbíraná 

v rámci pilotáže testu PBS-R a počítačový program použitý k bayesovskému odhadu 

parametrů GPCM modelu. Tyto soubory jsou rovněž k dispozici ke stažení přes platformu 

Open Science Framework: https://osf.io/a7hmn/ (sekce Materials/PBS-R_Pilot Localization in 

Czech Language). 

  

https://osf.io/a7hmn/
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Příloha F – Znění informovaného souhlasu pro výzkumnou studii č. 1 

Informovaný souhlas pro účastníky studie 
 

 

 

Název výzkumného projektu:  

VALIDIZACE BAYESOVSKÉHO MODELU KAUZÁLNÍHO USUZOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ VNÍMANÉ 
KOINCIDENCE UDÁLOSTÍ 

Vedoucí výzkumného projektu: PhDr. Luděk Stehlík  

 

Přečtěte si, prosím, následující informace.  

Co je cílem studie?  

Cílem této studie je ověřit některé předpovědi vyplývající z jednoho konkrétního psychologického 

modelu usuzování na existenci příčin různých jevů na základě vnímané koincidence událostí.  

Jak bude studie probíhat?  

Studie má podobu baterie několika online testů. V případě některých testů existují špatné a správné 

odpovědi a Vaším úkolem bude na prezentované otázky odpovídat tak, aby co možná nejvíce Vašich 

odpovědí bylo správných. V případě jiných testů neexistují špatné, ani správné odpovědi. Bude mě 

zajímat, jakým způsobem vnímáte danou situaci a jaký je Váš názor na danou věc. Kromě toho Vás 

požádám o sdělení některých Vašich demografických charakteristik jako je věk, pohlaví či dosažená 

úroveň vzdělání. Také Vás požádám o Vaši e-mailovou adresu, na kterou Vám v případě Vašeho 

zájmu zašlu informaci o Vašich individuálních výsledcích ve vybraných testech, případně stručné 

shrnutí celkových výsledků výzkumné studie.  

Bezpečnost, důvěrnost údajů a Vaše práva  

Pokud se studie zúčastníte, veškeré informace o Vás budou považovány za důvěrné. Data získaná 

během studie budou užita výhradně pro výzkumné účely. V celé studii budete vystupovat pouze pod 

číselným kódem. Přiřazení tohoto kódu k Vaší osobě (emailu) může znát pouze vedoucí projektu (viz 

výše). Pokud budou výsledky studie publikovány v odborném tisku, pak výhradně takovým 

způsobem, aby nebylo možné určit žádné informace o konkrétním účastníku studie. Vaše emailová 

adresa bude použita pouze pro zaslání výsledků, v případě, že výsledky nepožadujete, není třeba e-

mailovou adresu uvádět.  

Vyplnění celé baterie testů bude trvat cca 90–120 min.  

Dobrovolná účast ve studii a podmínky k odstoupení  

Vaše účast v této výzkumné studii je zcela dobrovolná. Můžete účast odmítnout nebo jí kdykoliv 

přerušit bez udání důvodu.  

Pokud souhlasíte se svou účastí, pokračujte, prosím, dále a na původní záložce internetového 

prohlížeče klikněte na tlačítko „POKRAČOVAT“.  

Dotazy  

Budete-li mít jakékoliv dotazy týkající se této studie, kontaktujte prosím vedoucího výzkumného 

projektu: PhDr. Luděk Stehlík. Adresa: Katedra psychologie FF UK v Praze, Nám. J. Palacha 2, 116 38 

Praha 1. Telefon: (+420) 604 209 718, E-mail: ludek.stehlik@ff.cuni.cz.   

mailto:ludek.stehlik@ff.cuni.cz
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Příloha G – Znění informovaného souhlasu pro výzkumnou studii č. 2 

Informovaný souhlas pro účastníky studie 
 

 

 

Název výzkumného projektu:  

VALIDIZACE BAYESOVSKÉHO MODELU KAUZÁLNÍHO USUZOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ VNÍMANÉ 
KOINCIDENCE UDÁLOSTÍ 

Vedoucí výzkumného projektu: PhDr. Luděk Stehlík  

 

Přečtěte si, prosím, následující informace.  

Co je cílem studie?  

Cílem této studie je ověřit některé předpovědi vyplývající z jednoho konkrétního psychologického 

modelu usuzování na existenci příčin různých jevů na základě vnímané koincidence událostí.  

Jak bude studie probíhat?  

Studie má podobu baterie několika online testů. V případě některých testů existují špatné a správné 

odpovědi a Vaším úkolem bude na prezentované otázky odpovídat tak, aby co možná nejvíce Vašich 

odpovědí bylo správných. V případě jiných testů neexistují špatné, ani správné odpovědi. Bude mě 

zajímat, jakým způsobem vnímáte danou situaci a jaký je Váš názor na danou věc. Kromě toho Vás 

požádám o sdělení některých Vašich demografických charakteristik jako je věk, pohlaví či dosažená 

úroveň vzdělání. Také Vás požádám o Vaši e-mailovou adresu, na kterou Vám v případě Vašeho 

zájmu zašlu stručné shrnutí celkových výsledků výzkumné studie.  

Bezpečnost, důvěrnost údajů a Vaše práva  

Pokud se studie zúčastníte, veškeré informace o Vás budou považovány za důvěrné. Data získaná 

během studie budou užita výhradně pro výzkumné účely. V celé studii budete vystupovat pouze pod 

číselným kódem. Přiřazení tohoto kódu k Vaší osobě (emailu) může znát pouze vedoucí projektu (viz 

výše). Pokud budou výsledky studie publikovány v odborném tisku, pak výhradně takovým 

způsobem, aby nebylo možné určit žádné informace o konkrétním účastníku studie. Vaše emailová 

adresa bude použita pouze pro zaslání výsledků, v případě, že výsledky nepožadujete, není třeba e-

mailovou adresu uvádět.  

Vyplnění celé baterie testů bude trvat cca 25–40 min.  

Dobrovolná účast ve studii a podmínky k odstoupení  

Vaše účast v této výzkumné studii je zcela dobrovolná. Můžete účast odmítnout nebo jí kdykoliv 

přerušit bez udání důvodu.  

Pokud souhlasíte se svou účastí, pokračujte, prosím, dále a na původní záložce internetového 

prohlížeče klikněte na tlačítko „POKRAČOVAT“.  

Dotazy  

Budete-li mít jakékoliv dotazy týkající se této studie, kontaktujte, prosím, vedoucího výzkumného 

projektu: PhDr. Luděk Stehlík. Adresa: Katedra psychologie FF UK v Praze, Nám. J. Palacha 2, 116 38 

Praha 1. Telefon: (+420) 604 209 718, E-mail: ludek.stehlik@ff.cuni.cz.  

  

mailto:ludek.stehlik@ff.cuni.cz
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Příloha H – Grafický přehled kognitivních zkreslení  

Obrázek 31 Grafické znázornění 188 různých druhů kognitivních zkreslení. Graf byl bez úprav převzat  
z webových stránek Better Humans (https://betterhumans.coach.me/cognitive-bias-cheat-sheet-
55a472476b18#.cl3thlrd7) dne 15. 11. 2016. 
 

 

 
 
  

https://betterhumans.coach.me/cognitive-bias-cheat-sheet-55a472476b18#.cl3thlrd7
https://betterhumans.coach.me/cognitive-bias-cheat-sheet-55a472476b18#.cl3thlrd7
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Příloha I – Grafický přehled iracinálních přesvědčení 

Obrázek 32 Grafické znázornění různých více či méně pochybných přesvědčení, kterým jsou lidé ochotni věřit 

navzdory chybějícím důkazům o jejich pravdivosti či navzdory existenci důkazů mluvících v jejich neprospěch. 

Graf byl bez úprav převzat z webové stránky http://imgur.com/a/pPMvD dne 15. 11. 2016.  

 

 
 

http://imgur.com/a/pPMvD

