
 
 
 

Návod jak číst výsledky v přiložené tabulce 
 

1) Tabulka uvádí přehled výsledků za testovaný předmět – BIO, CHE, OSP, ZSV, Mat, Aj; 
 
2) ve sloupci „č. pil.“ je uvedeno číslo pilotu; 
 
3) ve sloupci „pohlaví“ 1 = muž, 2 = žena; 
 
4) ve sloupci „třída“ je uvedena třída, kterou student vyznačil do záznamového archu; 

 
5) ve sloupci „žák“ je uvedeno číslo studenta (bylo stanoveno školou), které student vyznačil do 

záznamového archu; 
 

6) ve sloupci „známka“ je uvedena známka, kterou student vyznačil do záznamového archu 
(známka z předmětu na posledním vysvědčení); 

 
7) „správně“, „špatně“ – jedná se o počet úloh, které student vyřešil správně anebo špatně; 
 
8) sloupec „percentil“ udává, kolik procent studentů, kteří řešili stejný pilotní test ve všech 

zúčastněných školách, mělo nižší úspěšnost než daný student (čím je percentil vyšší, tím více 
jiných studentů daný student předstihl a tím je lepší v porovnání s ostatními); každý pilotní test 
píše v průměru 80 – 120 studentů; 

 
9) zeleně podbarvené řádky udávají průměrné výsledky studentů třídy za daný předmět – opět 

je nejcennější hodnota průměrného percentilu: čím vyšší hodnota, tím „lepší“ třída; 
 
10) Pokud se někteří studenti ve výsledcích nenaleznou, je to buď proto, že špatně vyplnili 

hlavičku záznamového archu (nevyznačili kód školy, kód pilotního testu nebo své identifikační 
údaje) nebo protože test neřešili (nekřížkovali odpovědi vůbec nebo je všechny zakřížkovali 
zcela náhodně). 
 

11) Ve chvíli, kdy se vám objeví v tabulce u některé z hodnot „x“ – student nevyplnil příslušnou 
kolonku – např. 8x – neuměli jsme identifikovat o který z osmých ročníků se jedná – v tuto 
chvíli lze vydedukovat spíše až na místě, pokud bude některému ze studentů napříč třídami 
chybět výsledek (dopomoci může číslo studenta či pohlaví). 
 

Vysvětlení pro další sloupce výsledkové tabulky: „vynechal“, „neplatné“, „nečetl“ 
 
Tyto sloupce – vynechal, neplatné, nečetl – jsou důležité z hlediska zpracování statistik úspěšnosti a 
kvality úloh. Pro studenty ani učitele tyto sloupce nemají žádnou vypovídací hodnotu. Maximálně vám 
mohou napovědět jak moc se student řešení testu věnoval. Za správnou odpověď mají bod, za 
špatnou odpověď se část bodu odečítá. Za ostatní – neřešené, neplatné nebo nedosažené odpovědi 
se nic nepřičítá ano neodečítá.  
Vynechané – znamená, že žák úlohu neřešil, přeskočil ji 
Neřešené – úlohy, které žák neřešil, protože to nestihl (na konci testu) 
Neplatné – např. 2 zaškrtnutá políčka nebo nečitelně zaškrtnuté políčko 
 
Pokud byste měli nějaké dotazy, neváhejte mě kontaktovat. 
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