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Přehled testu 
ZÁKLADNÍ INFORMACE O TESTU:
Název nástroje: Receptivní slovník & Opakování vět
Zkrácený název nástroje: TRS/OPAV
Hlavní autoři:   Doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., Mgr. Veronika Bláhová, Bc. František Bartoš
Spolupráce: Mgr. et Mgr. Matěj Seifert (vedení projektu v NÚV, příprava publikace pro vydání) 

Mgr. Lucie Chadimová (příprava publikace pro vydání)
Vydavatel a distributor: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro  další 

vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV)
Vydání:  1. vydání (prosinec 2018)
Zaměření nástroje:  Posouzení jazykového vývoje a jeho deficitů v kontextu výzkumu. V poradenství ve 

školské a klinické oblasti pouze s přihlédnutím k charakteristice normy vytvořené na 
území hl. m. Prahy.

Oblast použití:  výzkum, doplňkově poradenství ve školství, klinická praxe, logopedické služby
Kvalifikační požadavky: magisterský titul v oboru speciální pedagogika nebo psychologie 

ADMINISTRACE:
Struktura testu:  test Receptivní slovník (71 obr. tabulí s 2 zácvičnými a 70 testovými položkami) 

test Opakování vět (2 položky započítávaného zácviku, 20 položek testu)
Průběh administrace: Individuálně administrovaný test, přibližně do 10 minut sejmutí jednotlivého 

testu (v závislosti na věku dítěte), přibližně 5–10 minut vyhodnocení. V TRS 
testovaný ukazuje na obrázek, který vystihuje slovní zadání administrátora. 
V OPAV testovaný opakuje věty, které jsou mu zpravidla přehrány z CD/počítače. 
Administrátor zaznamenává výkon do tištěného záznamového archu, u OPAV 
ideálně s využitím záznamu na diktafon.

STANDARDIZACE:
Průběh:  Sběr dat: 11/2016–04/2017; TRS n=284, OPAV n=281.
Údaje o validitě: Obsahová a zjevná validita: zdůvodnění obsahu a koncepce testů, a to jak obecně 

(analogické zahraniční testy), tak konkrétně pro testy a testové položky zařazené 
do tohoto souboru Souběžná (kriteriální) validita: vzájemná korelace výkonu mezi 
TRS, OPAV a testem porozumění gramatice TROG

Spolehlivost měření: Vnitřní konzistence Cronbachova alfa: TRS 0,93; OPAV 0,87. Intervaly spolehlivosti 
percentilového skóru: odhadnuty metodou bootstrap zvlášť po 6 měsících věku 
pro 5., 15., 25., 50., 75., 85. a 95. percentil.

Normy: Percentilové normy pro jednotlivé měsíce věku v rozpětí 4;6–7;6

OBSAH KOMPLETNÍHO BALENÍ TESTU:
Kartonová krabice: 

Doplňkový prodej:  

Příručka testu, složka obrazových podnětů TRS v kroužkové vazbě, CD  (obrazové 
podněty TRS, zvukový záznam OPAV, vzory záznamových archů TRS a OPAV), 20 ks A4 
tištěných zázn. archů pro test TRS, 20 ks A4 tištěných zázn. archů pro test OPAV, 1 ks 
A4 pomůcka pro administraci testu, 1 ks rozdvojka na sluchátkový konektor umožňující 
současné připojení sluchátek administrátora i testovaného
K metodě není zaveden.


