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P¤EDMLUVA

Nová úprava VídeÀského maticového testu (VMT) vznikla pfiedev‰ím díky zájmu firmy Testcentrum Praha s.r.o. Hlavní ideou
PhDr. V. HavlÛje, fieditele ãeského zastoupení, bylo pfiinést na trh pokud moÏno nov˘ test inteligence, kter˘ by roz‰ífiil psychodia-
gnostické moÏnosti ãesk˘ch psychologÛ. Vzhledem k potfiebû relativnû rychlé, tedy ãasovû nenároãné a pfiitom pfiimûfienû spolehlivé 
pomÛcky hrub‰ího odhadu intelektové úrovnû, byl zvolen snad ponûkud ménû vyuÏívan˘ VMT. Dal‰ím dÛvodem pro v˘bûr tohoto
testu byla i podobnost s Ravenov˘m testem inteligence. Tento, v âechách dlouhodobû ãasto uÏívan˘ a uÏivatelsky oblíben˘ test, je
v‰ak dnes prakticky obsolentní. Problémem totiÏ zÛstává, Ïe valná ãást populace je s tímto testem více ménû seznámena. Pro prak-
tické vyuÏití v denní rutinû psychodiagnostick˘ch vy‰etfiení se tedy VMT zdá b˘t vhodnou volbou.

Nová úprava pfiiná‰í efektivní zmûny jiÏ v základní formû tuÏka-papír, pfiedev‰ím ale nabízí zcela originální zpracování verze 
poãítaãem asistovaného testování. Nov˘m doplÀkem je téÏ standardizace na ãeské prostfiedí a rozdûlení v˘konnosti do vûkov˘ch 
pásem.

Úprava testu vznikla na Ústfiedním lékafisko-psychologickém oddûlení Ústfiední vojenské nemocnice v Praze, kde byl, díky 
prvotnímu impulzu PhDr. K. Vacífie, CSc., dlouhodobû uÏíván. Na zpracování uÏivatelské pfiíruãky se v˘znamn˘m zpÛsobem spolupodí-
leli Mgr. Dana âernochová a Mgr. Pavel Král. Statistické v˘poãty ve vynikající spolupráci provedl Bc. Filip Blahu‰. Autorem softwarové
podoby finální verze testu je dlouholet˘ spolupracovník ing. M. ·míd. Pfii v‰ech pracích na tvorbû testu jak v psychometrické oblasti, 
tak i pfii pfievodu do poãítaãové verze, byla respektována doporuãení APA shrnutá ve Standardech pro pedagogické a psychologické
testování.

J. Klose
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ÚVOD

VídeÀsk˘ maticov˘ test je urãen ke zji‰Èování 
úrovnû neverbální inteligence. Je moÏno administro-
vat jej individuálnû i skupinovû, ve formû tuÏka-papír
nebo s podporou poãítaãe. 

VMT patfií k jednodimenzionálním testÛm kon-
struovan˘m k mûfiení jedné sloÏky inteligence.
Vychází z teorie „g” faktoru, kter˘ formuloval
Spearman ve své dvoufaktorové teorii inteligence.
Test tedy pracuje se schopnostmi usuzovat, odhalovat
vzájemné souvislosti a vyvozovat vztahy, které se pova-
Ïují za základní dimenze faktoru obecné inteligence.

R. B. Cattell souhlasil s teorií obecného
a specifického faktoru, pfiedpokládal v‰ak, Ïe obecn˘
faktor má dvû ãásti: fluidní inteligenci (gf), více ovliv-
nûnou dûdiãností, nezávislou na vzdûlání, pfiedstavu-
jící schopnost uãit se, fie‰it problémy, vnímat vztahy
a krystalizovanou (gc), odvozenou ze získan˘ch
zku‰eností. Pfies rozdíly mezi obûma typy se nejedná 
o jejich úplnou nezávislost. 

Aktuální pfiehled koncepcí inteligence podává
Ruisel (Ruisel, 2000). Mezi dal‰ími pfiedstaviteli fakto-
rov˘ch teorií uvádí Vernona, Burta, Guilforda,
Thurstoneho. Biologicko-fyziologické koncepce stu-
dují inteligenci z hlediska stavby a funkcí mozku,
v teoretickém v˘zkumu se prosazují nové pfiístupy
kognitivní teorie. V˘vojov˘m teoriím se vûnovali
Piaget a Vygotskij. Komplexnûj‰í pfiístupy ke studiu
inteligence pfiedstavují triarchická teorie Sternberga
a mnohonásobná teorie Gardnera.

Kritick˘m zhodnocením Spearmanovy dvoufakto-
rové teorie a interpretací „g” faktoru se podrobnû 
zab˘vá Mackintosh (Macintosh, 2000). Statistick˘ 
v˘znam obecného faktoru „g” je odrazem celkové
hodnoty kladn˘ch korelací v baterii inteligenãních tes-
tÛ. Psychologick˘ v˘znam spoãívá ve skuteãnosti, Ïe
tyto rÛzné testy mûfií jeden spoleãn˘ kognitivní proces,
kter˘ je moÏné nazvat obecnou inteligencí. Nûktefií 
autofii (Brand, Deary, Eysenck, Jensen) se domnívali, Ïe
tento psychologick˘ ãi neurologick˘ proces v pozadí
„g” faktoru je rychlost a efektivita zpracování informa-
ce nervov˘m systémem. Jin˘m vysvûtlením je, Ïe exis-
tují rÛzné, ãásteãnû se pfiekr˘vající,  kognitivní procesy,
úãastnící se v˘konu ve v‰ech inteligenãních testech.
K tomuto názoru se pfiiklání kognitivní psychologie.

Spearman kromû dvoufaktorové teorie vypraco-
val teorii  neogenetick˘ch zákonÛ (tvrdil, Ïe obecná
inteligence se skládá ze tfií procesÛ: 1. vnímání vlast-
ních zku‰eností, 2. odvozování vztahÛ, 3. odvozování
korelátÛ), která se stala teoretick˘m základem napfi.
Ravenov˘ch testÛ.

Macintosh (2000) uvádí v˘sledky v˘zkumÛ, které
sledovaly závislost inteligence na vûku. Vypl˘vá
z nich, Ïe skóre v inteligenãních testech ve vy‰‰ím 
vûku klesá. Za umûl˘ produkt prÛfiezov˘ch studií 
povaÏuje názor, Ïe v˘kon je stabilní mezi 18-40 
rokem vûku, a poté nastává pokles. Nûkteré údaje
naznaãují, Ïe sníÏení nastává po 60-65 letech a ani
pak není obecnû nutné. Vysvûtlení nabízí v omezení
efektivnosti pracovní pamûti nebo v rozdílu mezi
zmûnami ve fluidní a krystalizované inteligenci. Podle
Cattella v˘kon v testech fluidní sloÏky (chápání 
abstraktních, ãasto nov˘ch vztahÛ) klesá dfiíve neÏ
v˘kon v mûfiení inteligence krystalizované (nashro-
máÏdûné znalosti). 

Sternberg (2001) se domnívá, Ïe faktor „g” mûfií
úzk˘ rozsah schopností. Analytická inteligence
(schopnost analyzovat a zhodnocovat my‰lenky, fie‰it
problémy a rozhodovat se) zkoumaná inteligenãními
testy, je i pfies omezení jistû dÛleÏitá a pfii rozhodová-
ní je znakem úspû‰né inteligence. 

Kromû zji‰Èování obecné inteligence lze testy
sycené „g” faktorem uÏít v klinické oblasti k urãení 
úrovnû mentální deteriorace, protoÏe jsou citlivé na
patologické poruchy (Svoboda, 1992, Stanãák,1982).

Pro praktické vyuÏití se VMT nabízí jako vhodná
náhrada Ravenova testu tam, kde se dá pfiedpokládat
moÏnost, Ïe byl klient jiÏ takto posouzen. Navíc je
VMT testem ponûkud nároãnûj‰ím a to jak z hlediska
vlastní konstrukce (není zde tolik jednoduch˘ch 
pfiíkladÛ, kaÏd˘ dal‰í posouvá nároky na vyfie‰ení
o stupínek dále), tak i zavedením striktního ãasového
rámce. Z pohledu posledních v˘zkumÛ (Klose, Vacífi,
1997; Preiss, Klose, 2001) se jeví pouÏití standardní
formy Ravenova testu pro dne‰ní populaci málo
vhodné. Hlavním nedostatkem VMT v‰ak bylo nepro-
vedení standardizace na ãeskou populaci a s rozdûle-
ním podle vûkov˘ch pásem. Podle pÛvodních norem
chybûla zejména pro star‰í populaci, test byl urãen
jen pro vûkové rozpûtí do 18 let. Námi provedená



7

standardizace fie‰í problém jen ãásteãnû a mûla by b˘t
je‰tû v dal‰ích studiích roz‰ífiena. Z praktick˘ch dÛvo-
dÛ jsme testovali populaci pfieváÏnû muÏskou, ve
vûkovém rozpûtí 18-53 let. Vût‰ina adeptÛ usilovala
o urãitou pracovní pozici, která pro nû byla v tu dobu
Ïádoucí. Pro potfieby skupinového vy‰etfiení jsme
vytvofiili také poãítaãovou podobu VMT. Od poãátku
jsme se snaÏili co nejvíce vytûÏit z dat, která právû
poãítaãem asistované testování nabízí. Vytvofiili jsme
s pomocí programátorsk˘ch odborníkÛ software 
umoÏÀující v maximální mífie nahlédnout do zpÛsobu
fie‰ení testov˘ch úloh, pokusit se zachytit strategii 
fie‰ení, vidût co nejvíce „dovnitfi” testu. Tato dobrá
volba pfiinesla své ovoce v bohatosti získan˘ch
doplÀkov˘ch dat, vyuÏiteln˘ch k interpretaci v˘sledku.
Vznikla tak nová, modifikovaná a velmi plastická 
verze, která se neomezuje jen na hodnotu dosaÏené-
ho IQ, ale poskytuje dal‰í sumu informací.

Z hlediska posouzení „culture free” ãi „culture
fair” testu byl VMT administrován v Rakousku a ve

dvou dal‰ích, i kdyÏ men‰ích kulturních oblastech
v západní Africe (Togo, b˘valá francouzská kolonie, 
N = 136, Nigérie, b˘valá britská kolonie, N = 200)
(Piswanger, 1975). Pfii v˘bûru poloÏek podle Raschova
testového modelu byly údaje v‰ech tfií skupin, takÏe
v‰echny 24 poloÏky této formy testu jsou modelovû
konformní jak pro kaÏdou jednotlivou skupinu osob,
tak pro v‰echny dohromady. Tento test mûfií
v Rakousku i v obou západoafrick˘ch zemích stejn˘
latentní znak, coÏ je zárukou toho, Ïe v˘kony
zji‰Èované u probandÛ stejného vûku se mohou
navzájem úãelnû srovnávat. Znamená to, Ïe VMT
mÛÏeme ve stfiedoevropské a západoevropské oblasti
povaÏovat za „nezávisl˘ na kultufie” v tom specific-
kém smyslu, Ïe zji‰Èuje jeden urãit˘ aspekt inteligen-
ce, stejn˘ pro jedince rÛzn˘ch kulturních oblastí.
„Stejn˘” pfiitom znamená pouze to, Ïe jde o stejnou
dimenzi inteligence u v‰ech probandÛ, na jejímÏ
základû potom mÛÏeme realizovat téÏ interkulturální
srovnání (Forman, 1993).
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Z hlediska zámûrÛ a koncepce se VMT opírá
o dnes jiÏ klasick˘ vzor Ravenov˘ch testÛ „Progressive
Matrices” – Progresivní matice (1938, 1947, 1958).
Z hlediska konstrukce a v˘bûru poloÏek se uplatnila
nová fie‰ení. Test byl konstruován tak, Ïe vybran˘ sou-
bor úloh byl podroben anal˘ze ve smyslu psychome-
trick˘ch kritérií podle probabilistického pravdûpodob-
nostního testovacího modelu vypracovaného Raschem
(1960,1966; téÏ Fischer 1974). Tento model uplatÀo-
val jiÏ Forman (1973) a Piswanger (1975). PoloÏky,
které odpovídaly modelu, tvofií obsah testu. Dvû 
poloÏky (ã. 4 a ã. 23) pocházejí z testu Standard
Progressive Matrices, jedna (ã. 8) z testu Advanced
Progressive Matrices, vypracovaného Ravenem. 

Test VMT je ãasovû limitován, doba urãená
k fie‰ení je 25 minut. Je moÏné ho administrovat indi-
viduálnû i skupinovû. Je tvofien 24 poloÏkami,
fiazen˘mi se vzrÛstající obtíÏností. KaÏdá úloha obsa-
huje matici obrázkÛ 3 x 3 s chybûjícím obrázkem ve
tfietí fiadû. Úkolem probanda je doplnit matici
v˘bûrem jednoho z nabízen˘ch osmi fie‰ení, které
podle jeho mínûní nejlépe doplÀuje fiadu.

Podstatou fie‰ení je objevení pravidla, které urãu-
je vztah mezi obrázky v kaÏdé fiadû, resp. sloupci.
V testu je obsaÏeno nûkolik typÛ pravidel, které je tfie-
ba správnû aplikovat na jednotlivé úlohy (distribuce
symbolÛ v úloze, sluãování symbolÛ, pfiib˘vání 
nebo úbytek symbolÛ a kombinace tûchto principÛ
pro rÛzné symboly v jednotlivé úloze). Vytvofiení pra-
vidla spoãívá v odhalení a pochopení vzájemn˘ch
souvislostí mezi prvky, nalezení relevantních atributÛ
fie‰ení a odvození odpovûdi. V celkové strategii se 
uplatÀuje vnímání, my‰lení, pozornost, operaãní 
pamûÈ. 

Autor popisuje v˘sledky dosaÏené testem VMT 
jako „stupeÀ individuálních schopností dospívat
k logick˘m závûrÛm pfii práci s abstraktními symboly”.
Domnívá se, Ïe vysoké korelace s hodnotou IQ podle
testu IST vedou k závûru, Ïe aspekt inteligentního
chování mûfien˘ VMT, kter˘ na první pohled vypadá
velmi specificky, je reprezentativní pro obecnou inte-
ligenci. Také na základû vysoké shody v˘sledkÛ 
s v˘sledky Ravenova testu SPM se potvrzuje opod-
statnûnost a správnost názoru, Ïe test VMT je dia-
gnostickou metodou, která umoÏÀuje pfii úspofie ãasu
získat informace o v‰eobecné úrovni intelektového
v˘konu.

Popis testu


