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Úvod 
 

Tato zpráva shrnuje zjištění, ke kterým dospěla společnost Scio poté, co v roce 2011 předložila 

žákům devátých tříd na několika stovkách škol z celé republiky stejné testy jako v roce 2005. Díky 

absolutní srovnatelnosti testů můžeme poměrně přesně zjistit, jestli žáci mají lepší, nebo horší 

znalosti z předmětů, které byly součástí testování. Bylo by ale zavádějící tvrdit, že tyto závěry 

vyčerpávajícím způsobem vypovídají o tom, jestli jsou žáci vzdělaní více, nebo méně než před 

6 lety. 

Použité testy zkoumaly jen poměrně 

omezenou sadu znalostí a dovedností. 

V případě testů z českého jazyka se 

jednalo o úlohy zaměřené zčásti na 

mluvnici a gramatiku a zčásti na 

základní čtenářskou gramotnost a 

schopnost práce s textem. 

V matematice pak byly úlohy 

zaměřeny na základní početní operace 

s čísly i proměnnými, na práci se 

zlomky, přepočet jednotek i základy 

geometrie. Testy tedy rozhodně 

nepostihují celou šíři cílů (školního) 

vzdělávání. Mnohem více než před 6 

lety dnes platí, že děti by se měly 

vzdělávat v tom, jak obstát v moderním 

světě a jak být připraven na 

budoucnost, o níž nevíme, jaká bude. V 

budoucím a měnícím se světě žáci určitě budou potřebovat být vybaveni celou řadou základních a 

obecných dovedností, schopností i postojů, bez kterých se neobejdou – chuť a schopnost stále se 

učit, týmová spolupráce, zdravé sebevědomí, práce s informacemi, morální hodnoty, včetně ochoty 

podílet se jako občan na chodu společnosti a řada dalších. 

2004/561 Sb. Zákon o předškolním, základním 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), §2: 
 
(2) Obecnými cíli vzdělávání jsou zejména 
a) rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven 
poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a 
duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, 
výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání 
informací a učení se v průběhu celého života, 
b) získání všeobecného vzdělání nebo všeobecného a 
odborného vzdělání, 
c) pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního 
státu, základních lidských práv a svobod spolu s 
odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost,  
d) pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů 
ve společnosti, 
e) utváření vědomí národní a státní příslušnosti a 
respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a 
náboženské identitě každého, 
f) poznání světových a evropských kulturních hodnot a 
tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel 
vycházejících z evropské integrace jako základu pro 
soužití v národním a mezinárodním měřítku, 
g) získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a 
jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného 
rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví. 
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Cisco: The Learning Society - Nový soubor 
dovedností 
 
Občané 21. století potřebují doplňovat své základní 
dovednosti a znalosti o nový soubor dovedností, které jsou 
žádanější než dříve. O těchto „dovednostech pro 21. 
století“ probíhá velká debata a ačkoliv jejich přesné 
rozčlenění může být různé, obvykle je jasně identifikováno 
následujících osm oblastí: 
1) Shromažďování, syntéza a analýza informací. 
2) Autonomní práce s vysokým standardem a minimální 
kontrolou. 
3) Vedení a usměrňování dalších autonomních pracovníků. 
4) Kreativita a přetváření kreativity v činy. 
5) Kritické myšlení a kladení správných otázek. 
6) Snaha pochopit stanoviska ostatních a porozumět 
problému v jeho celistvosti. 
7) Účinně komunikovat, často používat technologie. 
8) Pracovat eticky, být pevně ukotven ve své vlastní 
společnosti a ve světě jako celku. 

Důležitou funkcí školy je ale i předávání 

kulturních a společenských návyků a 

hodnot a rozvíjení osobnosti mladého 

člověka. Obdobně vzdělávací cíle 

mimochodem formuluje i český školský 

zákon (561/2004, §2, odst. 21), obecný 

úvod Rámcového vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání a 

pracují s nimi i významné zahraniční 

studie, které předpovídají, jaká podoba 

vzdělávání bude nejvhodnější pro 

dynamicky se měnící svět 21. století (viz 

např. zpráva pro britské ministerstvo 

školství pojmenovaná Beyond Current Horizons2 nebo publikace The Learning Society3 poradenské 

společnosti Cisco). Pozoruhodné je, že velmi podobně formulují požadavky na absolventy škol i 

čeští podnikatelé, kteří u uchazečů o práci čím dál tím více požadují zejména adaptabilitu a 

flexibilitu.4  

Podobné tendence už dnes sledujeme i 

v konkrétních zahraničních vzdělávacích 

systémech. Země jako Nový Zéland, 

Austrálie či Singapur, tedy státy patřící 

mezi nejúspěšnější v mezinárodních 

šetřeních PISA, ve svých cílech 

vzdělávání zdůrazňují, aby se žáci 

v životě aktivně podíleli na dění kolem 

sebe, uměli se dobře informovat, měli 

důvěru ve své vlastní schopnosti 

a odpovědně přistupovali ke svému 

celoživotnímu vzdělávání. Naplňování 

těchto cílů je navíc jednoznačně nadřazeno předávání tradičních školních vědomostí. K tomu pak 

nedílně patří, že se při vzdělávání dbá na to, aby žáci znali své kvality, a na rozvíjení vlastností jako 
                                                 
1 viz http://aplikace.msmt.cz/Predpisy1/sb190-04.pdf  
2 viz http://www.beyondcurrenthorizons.org.uk/ 
3 viz http://www.cisco.com/web/about/citizenship/socio-economic/docs/LearningSociety_WhitePaper.pdf 
4 viz http://www.mpo.cz/dokument93005.html 

Hospodářská komora ve spolupráci s Ministerstvem 
průmyslu a obchodu):  
„Klíčová zjištění analýzy potřeb zaměstnavatelů: 
 
Zaměstnavatelé preferují následující kompetence: 
mezilidské vztahy či umění jednat s lidmi, praktické 
dovednosti a znalost praxe, schopnost prezentace a sebe 
prezentace, komunikační schopnosti, samostatnost, 
loajalita k zaměstnavateli, schopnost řešit stresové situace, 
empatie. 
Kompetence, jejichž význam vzroste: ve všech 
sledovaných sektorech je na přední místa žebříčku řazena 
zběhlost v cizích jazycích a v používání výpočetní techniky, 
ochota učit se a rovněž i adaptabilita a flexibilita; pouze v 
kvartérním sektoru je ještě více než adaptabilita a flexibilita 
zdůrazňována zběhlost v zacházení s informacemi a také 
komunikační schopnosti.“ 
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houževnatost, zvídavost nebo zodpovědnost. Vzdělávání už tedy zjevně nemůže být chápáno jako 

pouhé předávání informací, ale také jako vedení k aktivnímu přístupu a formování postojů a 

hodnot. 

 

Testy, které žáci v uvedených letech absolvovali, ale ověřují jen velmi malou část těchto cílů. Je 

proto potřeba, abychom si byli vědomi jejich omezené vypovídající hodnoty. Test obecných 

studijních předpokladů poměrně dobře vypovídá o potenciálu žáků, jeho výsledky ale nejsou příliš 

závislé na tom, jak kvalitní je výuka ve škole. Předmětové testy se dotýkají některých důležitých 

kompetencí (např. čtenářské gramotnosti nebo schopnosti abstraktního myšlení), zpravidla o nich 

ale nevypovídají v celé šíři a už vůbec ne o všech. Závěry této zprávy mohou vyznívat poněkud 

pesimisticky – žáci se stejným studijním potenciálem se naučí méně, než se naučili před několika 

lety – ale možná ve skutečnosti tak negativní nejsou. Možná žáci více než před šesti lety umí 

pracovat v týmu, možná se umí lépe učit, možná umí lépe pracovat s informacemi a lépe 

argumentovat. Jestli tomu tak ale skutečně je, bohužel zatím nevíme. 

 

Na to, abychom dokázali české školství (a vzdělávání obecně) posuzovat komplexně, bychom 

museli v první řadě víc chtít. Kupříkladu Česká školní inspekce míru výše zmiňovaných schopností 

nijak nezkoumá, nezahrnují je čerstvě schválené standardy pro základní vzdělávání a žádnou 

relevantní informaci nám neslibuje ani připravované plošné testování pátých a devátých tříd nebo 

státní maturita. A velký zájem o tuto oblast nejeví ani rodiče – představa maminky, která si ve 

škole stěžuje, že je její Pepík nedostatečně veden k flexibilitě a týmové spolupráci, vypadá spíše 

nepravděpodobně. Mnohem víc většinu maminek trápí trojka z chemie, přestože se zdá, že ta 

budoucí životní úspěch ovlivní mnohem méně než uvedená schopnost týmové spolupráce. 

 

Společnost Scio v současnosti pracuje na přípravě materiálů nutných pro systematizaci učení 

v těchto oblastech a měření obecných kompetencí. Považujeme za žádoucí podnítit v těchto 

otázkách širší veřejnou diskusi, která by pojmenovala cíle vzdělávání pro 21. století a zlepšila 

povědomí o tom, jakými cestami k nim můžeme dospět. 



 

 5 

Vstupní data 
 

Společnost Scio realizovala na podzim roku 2005 a na podzim roku 2011 testování 9. ročníků 

základních škol. Při obou šetřeních byly použity téměř shodné testy, a to v českém jazyce, 

v matematice, v angličtině a v obecných studijních předpokladech (OSP).  

Účast škol na testování byla dobrovolná. Osloveny s nabídkou účasti byly všechny školy z celé ČR. 

 

Počet zúčastněných škol  

základní školy (ZŠ) víceletá gymnázia (VG) 

2005 2011 obě testování 2005 2011 obě testování 

527 840 267 30 31 8 

 

Počty zúčastněných žáků – základní školy 

 Ze všech škol Ze škol, které se zúčastnily 

obou testování 

 2005 2011 2005 2011 

OSP 23 488 23 433 11 754 7 853 

Český jazyk 23 533 23 581 11 791 7 889 

Matematika 23 563 23 537 11 828 7 882 

Angličtina  5 465 15 868 3 588 5 063 

 

Počty zúčastněných žáků – víceletá gymnázia 

 Ze všech škol Ze škol, které se zúčastnily 

obou testování 

 2005 2011 2005 2011 

OSP 1 120 887 228 204 

Český jazyk 1 148 882 230 204 

Matematika 1 155 886 230 200 

Angličtina  347 678 169 203 

 

Ve školním roce 2011/12 je v devátých třídách základních škol podle dat Ústavu pro informace ve 

vzdělávání dohromady 75 tisíc žáků, o 6 let dříve to bylo cca 113 tisíc žáků. Školy, které se 
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zúčastnily obou testování, tak v obou zkoumaných letech poskytly cca 10 % populačního 

ročníku. 

Celkově se v roce 2005 zúčastnilo cca 20 % populačního ročníku a v roce 2011 více než 30 % 

populačního ročníku. 

 

Odpovídající ročník víceletých gymnázií navštěvovalo v obou sledovaných letech přibližně 10 tisíc 

žáků. V roce 2005 tak podíl testovaných na příslušné populaci činil cca 11 %, v roce 2011 pak 

necelých 9 %. Školy, které se zúčastnily obou testování, poskytly v obou letech okolo 2 % všech 

studentů gymnázií daného ročníku. Vzorek za víceletá gymnázia tedy není tak průkazný, do 

dalších analýz jsme proto tato data až na výjimky nezahrnovali a vycházeli jen z výsledků 

základních škol. 
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Souhrnné výsledky 
 

Výsledek testu je určen tzv. standardizovaným skóre. Standardizované skóre je přepočet výsledků 

obou testů na společnou škálu tak, aby průměr byl 100 a směrodatná odchylka 20. Po tomto 

přepočtu by se tedy dvě třetiny žáků měly pohybovat mezi 80 a 120 body. Téměř všechny 

výsledky (99 %) pak v rozmezí od 40 do 160 bodů. Tento převod tedy umožňuje snadné srovnání 

obou testů a vyhodnocení významu naměřených rozdílů. 

 

Tabulky zobrazují průměrné standardizované skóre dosažené účastníky testu v daném roce. 

 

Základní školy 

 všechny školy školy, které se zúčastnily obou 

testování 

 2005 2011 rozdíl 2005 2011 rozdíl 

OSP 98,9 99,1 +0,2 99,6 99,1 –0,5 

Český jazyk 98,5 97,5 –1,0 99,6 97,3 –2,3 

Matematika 99,1 98,4 –0,7 99,6 97,9 –1,7 

Angličtina  98,6 99,8 +1,2 97,7 99,2 +1,5 

 

 

Víceletá gymnázia 

 všechny školy školy, které se zúčastnily obou 

testování 

 2005 2011 rozdíl 2005 2011 rozdíl 

OSP 122,5 123,4 +0,9 121,9 124,5 +2,6 

Český jazyk 119,6 118,0 –1,6 119,0 119,6 +0,6 

Matematika 119,6 116,0 –3,6 114,2 122,3 +8,1 

Angličtina  122,5 125,5 +3,0 122,7 121,8 –0,9 
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Rozložení výsledků v jednotlivých testech 
 
Výstupy uvedené v této kapitole platí pro základní školy, které se zúčastnily obou testování. 

Grafy znázorňují podíl žáků, kteří dosáhli daného skóre v obou sledovaných letech. 
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Pro snazší interpretaci změn výsledků v jednotlivých testech jsme rozdělili výsledky žáků do 

kategorií dle následující tabulky: 

podprůměrní průměrní nadprůměrní 

méně než 90 bodů 90 – 110 bodů více než 110 bodů 

 

Porovnání podílu žáků spadajících do kategorií v jednotlivých testech 
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Výstupy z uvedeného grafu jsou shrnuty v tabulce: 

 Nejvíce žáků ubylo v 

kategorii 

Nejvíce žáků přibylo v 

kategorii 

Matematika nadprůměrní průměrní 

ČJ nadprůměrní podprůměrní 

Angličtina podprůměrní průměrní 

OSP nedošlo k významným změnám 
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V angličtině se čeští žáci zlepšují 

Ke zlepšení došlo v testu z anglického jazyka. Žáci se v angličtině po 6 letech zlepšili významně a 

stejnoměrně v tom smyslu, že dnešní podprůměrní umějí víc než tehdejší podprůměrní 

apod. Výrazné zlepšení bylo zaznamenáno v otázkách zaměřených na konverzaci a komplexní 

cvičení. V poslechových částech dopadli žáci výborně v odpovědích na jednoduché otázky, zejména 

v určení času, složitější otázky měly naopak úspěšnost méně než poloviční. Současným deváťákům 

jde lépe čtení a porozumění textu. 

 

Významné zhoršení v českém jazyce a matematice 

V českém jazyce jsou dovednosti žáků po 6 letech významně horší, ubylo nadprůměrných žáků, 

přibylo zejména těch podprůměrných. Podíl průměrných zůstal téměř beze změny. Přesto se 

objevily úlohy, kde se současní deváťáci oproti svým předchůdcům zlepšili. Šlo o některé úlohy, 

v nichž měli žáci určit, je-li věta napsaná bez chyby. 

 

V matematice jsou dovednosti žáků po 6 letech významně horší, ubylo nadprůměrných žáků, 

přibylo průměrných. Podíl podprůměrných zůstal téměř beze změny. V testu z matematiky dokonce 

nebylo u žádné úlohy zaznamenáno zlepšení hrubé úspěšnosti. Pokles se pohyboval v rozmezí od 

1 do 15 %. Analýza výsledků odhalila, že žákům činí potíže poměrně jednoduché numerické 

počítání, zlomky a kombinace jednotek a různých forem zápisu čísel. Největší potíže a zároveň 

největší úbytek správných odpovědí byly zaznamenány u úloh zaměřených na výpočty kombinující 

zlomky a desetinná čísla. Výsledky z matematiky jsou v souladu se závěry mezinárodních šetření 

PISA a TIMSS. 

 

Vliv vnějších faktorů na úspěšnost školy 

Pomocí lineárního modelu jsme zkoumali vliv vybraných faktorů (velikost obce, velikost školy, kraj, 

ve kterém škola sídlí) na změnu výsledků jednotlivých škol, ani v jednom případě se ale nepodařilo 

prokázat statisticky významný dopad. Změna výsledků školy mezi roky 2005 a 2011 tedy 

významně nezávisí na tom, jestli jde o venkovskou malotřídku nebo sídlištní školu ve velkém 

městě. Důvody zlepšení či zhoršení každé školy ve sledovaném období jsou individuální a nelze je 

jednoduše zobecnit. 
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Využití studijního potenciálu – 
příklad 
 
Žáci, kteří v testu OSP dosáhli 110 bodů (a 
byli tedy mírně nadprůměrní), získali 
v testu z českého jazyka průměrně 
107 bodů. Kladné využití studijního 
potenciálu mají ti žáci, kteří v testu  OSP 
dosáhli výsledek  110 bodů a kteří zároveň 
získali v testu z českého jazyka více než 
107 bodů. Žáci s výsledkem horším než 
107 bodů mají ukazatel využití studijního 
potenciálu naopak záporný. 
 

Využití studijního potenciálu škol 
 

Dalším ze zajímavých ukazatelů je využití studijního potenciálu žáků. Tento údaj vyjadřuje vztah 

mezi obecnými studijními předpoklady žáka (tedy např. tím, jak je schopen porozumět textu, jak 

má rozvinuté abstraktní myšlení atd.) a jeho výsledky v jednotlivých předmětech (český jazyk, 

matematika).  

 

Ukazatel využití studijního potenciálu umožňuje 

posoudit, zda daný žák dosáhne v předmětových 

testech stejných výsledků jako jiní stejně studijně 

disponovaní žáci, nebo jestli toho oproti nim umí 

více, či méně. Na úrovni školy pak je ukazatel využití 

studijního potenciálu průměrem využití studijního 

potenciálu všech žáků, kteří se zúčastnili testování.  

Příslušné škole tedy tento údaj poskytuje informaci o 

tom, jak dokáže využívat studijní potenciál svých 

žáků, což může být i jeden z možných způsobů 

vyjádření přidané hodnoty školy. 

 

Hlavním sledovaným ukazatelem byl posun využití studijního potenciálu, tedy rozdíl ve využití 

studijního potenciálu v roce 2005 a v roce 2011. Kladný posun znamená, že škola zlepšila využití 

studijního potenciálu žáků, záporný naopak značí zhoršení ve využívání studijního potenciálu. 

 

Ukazatel posunu tedy nevypovídá o absolutní kvalitě školy v tomto směru, ale o trendu, který na ní 

panuje. Vysoké číslo znamená výrazné zlepšení v průběhu sledovaných let (byť běh stále ještě 

nemusí být u konce), školy s nízkou hodnotou naopak vykazují negativní tendenci a od roku 2005 

se výrazně zhoršily ve využití studijního potenciálu svých žáků (byť jejich celkové výsledky mohou 

být stále ještě slušné, třeba i díky tomu, že do nich chodí nadanější žáci než dříve). 
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Faktory ovlivňující změnu využití studijního potenciálu 
 

Naší snahou bylo prozkoumat, zda existují nějaké faktory, které souvisí se změnou využití 

studijního potenciálu na úrovni jednotlivých škol. Podrobněji jsme zkoumali situaci na vybraných 

školách, které prošly za posledních 6 let výrazným zlepšením nebo zhoršením. Na ukazatel změny 

studijního potenciálu může totiž mít vliv i řada faktorů, které nemají souvislost s faktickým 

zlepšením výuky (nemůžeme vyloučit, že v některých třídách žáci například jeden rok výrazně více 

opisovali než v druhém termínu; třídy, které se testování účastnily, byly v daném roce něčím 

výjimečné atd.). Při vzorku téměř tří set škol ale už máme dostatečné podklady k tomu, abychom 

mohli hledat některé obecně platné faktory. 

 

Kvantitativní analýza dat neprokázala, podobně jako u celkových výsledků, žádnou výraznou 

závislost zlepšení/zhoršení školy na její velikosti nebo velikosti obce, ve které sídlí. Vesnické 

malotřídky vykazují podobné hodnoty jako velké městské školy a jejich rozložení ve spektru 

výsledků je zhruba rovnoměrné5. 

 

Kvalitativní zkoumání konkrétních škol nám ale přineslo zajímavější poznatky. Zvolili jsme dvě 

metody sběru informací:  

1. z obecně dostupných zdrojů (v tomto případě pravidelných zpráv České školní inspekce), 

2. telefonické rozhovory přímo s řediteli škol. 

Obě metody jsme aplikovali na vytipovaný vzorek škol, v nichž se využití studijního potenciálu za 6 

let výrazně změnilo. 

 

Zprávy České školní inspekce (ČŠI) 

Ukázalo se, že školy, které vykázaly největší zlepšení ve využití studijního potenciálu svých žáků, 

byly relativně často (osm z dvaceti) pozitivně hodnoceny i ČŠI. Z jejích zpráv vyplývá, že jsou to 

zpravidla školy, které: 

                                                 
5 Agregátní výsledky za celou školu mají obecně tendenci vykazovat korelaci mezi absolutní odchylkou od průměru a 
velikostí školy, což je ale dáno zvolenou metodou. Pokud průměrujeme data za několik desítek žáků v několika třídách 
do jednoho čísla za celou školu, výsledek je přirozeně blíže k průměru než data za menší školy, ve kterých se více 
projeví individuální rozdíly mezi jednotlivými učiteli a například „snaživostí“ konkrétních žáků. Jeden pilný student, 
který bude vykazovat výborné výsledky navzdory průměrným studijním předpokladům, může výrazně pohnout 
celkovým výsledkem školy s patnácti žáky v ročníku, ale ve škole s devadesáti dětmi v devátých třídách se už jeho úsilí 
příliš neprojeví. 
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- mají aktivní a dobře motivované ředitele, kteří usilují o neustálé zlepšování vzdělávacího 

procesu, 

- mají plán dlouhodobého rozvoje školy a vytyčují si cíle, kterých chtějí dosáhnout, 

- aktivně přistoupily k přípravě školních vzdělávacích programů (ŠVP) a pravidelně je (nejen 

formálně) revidují a aktualizují, 

- usilují o získávání finančních prostředků i z jiných zdrojů než jen ze státního rozpočtu a 

investují je do rozvoje pedagogického sboru a technického vybavení školy, 

- mají kvalitní pedagogy a usilují o jejich další vzdělávání a získávání dalších kompetentních 

pracovníků, 

- vytvářejí příjemné vnitřní klima a pozitivně motivují žáky k aktivnímu rozvoji jejich vlastních 

schopností. 

 

Mezi těmito školami jsou také ty, které usilují o lepší integraci žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a nepodceňují výchovné poradenství, které podchycuje i například sociálně patologické 

jevy. 

Zvolený vzorek je příliš malý a zdroj informací příliš stručný na to, aby bylo možné vliv jednotlivých 

výše vyjmenovaných faktorů porovnávat mezi sebou a například tvrdit, že pozitivní klima ve škole 

má menší nebo větší vliv než dobře sestavený ŠVP. Přesto je ale možné tvrdit, že tyto ukazatele 

výsledky školy skutečně ovlivňují a věnovat jim pozornost má smysl. 

 

U škol, ve kterých došlo k výraznému zhoršení, nebyl tento fakt ve zprávách ČŠI nijak 

rozpoznatelný. Z dvaceti škol, v nichž došlo k propadu ve využití studijního potenciálu žáků, 

obdržela jen jedna negativní hodnocení v pravidelných inspekčních zprávách6. Naopak se mezi 

těmito školami ocitly i dvě, které byly v některých oblastech hodnoceny jako příklady dobré praxe. 

 

Telefonické oslovení škol 

Pro zjištění faktorů, které ovlivňují změny studijního potenciálu, jsme také telefonicky oslovili 

vybraných pět škol, které dosáhly významného zlepšení, a pět škol, které se nejvíce zhoršily. 

 

 

 

                                                 
6 „V podmínkách pro rozvoj matematické gramotnosti (….) zjistila ČŠI značná rizika“, „v personální oblasti je 
tendence z pohledu zabezpečení odbornosti výuky v ZŠ negativní“. V některých jiných oblastech byla naopak škola 
hodnocena pozitivně – například partnerství a „nadstandardní jsou formy i obsah informačních systémů“. 
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Zlepšující se školy 

Oslovené školy ve většině případů patřily k těm, kde využití studijního potenciálu v roce 2005 

v obou předmětech (ČJ i MAT) bylo záporné a v roce 2011 pak ve všech případech bylo kladné. 

Informace od škol s výrazným pozitivním posunem víceméně potvrdily předchozí poznatky, byť 

s dílčími výhradami nebo upřesněními. 

- S jedinou výjimkou došlo na všech dotazovaných školách k větší či menší obměně 

pedagogů učících předměty, jejichž výsledky jsou sledované testy (ČJ, MAT). 

- Z rozhovorů se všemi řediteli bylo patrné, že mají jasnou představu o dění na škole, 

možných příčinách současného stavu a o budoucím směřování školy. Na každé škole bylo 

patrné zaměření na určitou oblast – čtenářská gramotnost, inkluze žáků se SVP, individuální 

přístup k žákům, zapojení do projektů a zaměření na využívání ICT ve výuce apod. 

- U několika škol mělo zřejmě výrazný vliv na pozitivní výsledek aktuální složení třídy – nižší 

počet žáků oproti normálu, žáci výjimečně neodešli na víceleté gymnázium, žáci se 

speciálně připravovali na testy apod. 

 

Zhoršující se školy 

Všechny zkoumané školy měly v roce 2005 využití studijního potenciálu v ČJ i v MAT kladné a 

v roce 2011 záporné. U těchto škol jsou naše zjištění ze zpráv ČŠI v souladu s informacemi 

z telefonických rozhovorů. Tedy navenek nejsou patrné žádné výrazné znaky, které by 

signalizovaly, že by mělo na dané škole docházet k výraznému poklesu ve využití studijního 

potenciálu žáků.  

 

Ředitelé zpravidla nevnímají úroveň svých škol jako problematickou a zhoršující se výsledky jsou 

podle nich spíše odrazem celospolečenských změn (především čím dál tím nižší disciplíny, 

motivace, pracovitosti a pozornosti žáků). 

 

Vztah posunu využití studijního potenciálu v ČJ a posunu využití studijního potenciálu 

v MAT 

Zkoumali jsme, zda nějak souvisí posun využití studijního potenciálu v obou předmětech. Tedy zda 

se dá říct, že na školách, kde došlo k výraznému posunu využití studijního potenciálu z v jednom 

z předmětů, došlo k posunu stejným směrem i v předmětu druhém. V grafu jsou uvedeny 

jednotlivé školy na pozicích, které označují míru posunu v obou sledovaných předmětech. 
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Posun využití studijního potenciálu
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Vizuálně není patrná žádná významná závislost a závislost nebyla nalezena ani použitím 

statistických metod. Posuny ve využití studijního potenciálu v matematice a v českém jazyce tedy 

nejsou ve vzájemné souvislosti. Tento poznatek můžeme vyložit tak, že významný je vliv 

konkrétních učitelů matematiky a českého jazyka v dané škole (třídě). 
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Shrnutí zjištění 
 

Tato zpráva analyzuje hlavní poznatky vyplývající z testového šetření, které bylo provedeno na 

žácích devátých tříd českých základních škol a odpovídajících ročnících víceletých gymnázií v letech 

2005 a 2011. Zadané testy byly v obou případech téměř totožné a vzorek škol, které se zúčastnily 

obou testování, byl poměrně velký (přes 10 % populačního ročníku). 

V souladu s mezinárodními šetřeními (PISA, TIMSS) byl pozorován výrazný propad žáků 

v matematice a českém jazyce, tento pokles přitom není možno vysvětlovat zhoršujícími se 

obecnými studijními předpoklady (OSP) žáků – ty zůstaly prakticky konstantní. Výrazné je naopak 

zlepšení v anglickém jazyce, v němž dosáhly lepších výsledků prakticky všechny školy. Žáci, kteří 

jsou nyní podprůměrní, jsou lepší, než byli podprůměrní žáci v roce 2005. 

Jako indikátor dlouhodobého zlepšení či zhoršení na úrovni školy jsme stanovili index „změny 

využití studijního potenciálu“, tedy ukazatel, který propojuje výsledky mezi roky a úspěšnost žáků 

v předmětech očišťuje o vliv posunu jejich studijních dispozic. Podařilo se nám tak vytipovat 

skupinu výrazně se zlepšujících a výrazně se zhoršujících škol, na kterých znatelnou změnu 

výsledků testů není možné vysvětlit jen tím, že mají více či méně nadané žáky než dříve. 

U takto vybraného vzorku jsme se poté pokoušeli hledat důvody, které vedly k zaznamenané 

změně výsledků. U výrazně se zlepšujících škol potvrdily inspekční zprávy ČŠI i telefonické 

rozhovory s vybranými řediteli pozitivní dopady způsobu řízení (cílevědomá práce s pedagogickým 

sborem, schopnost popsat výzvy, před kterými škola stojí, a schopnost definovat vizi rozvoje školy 

a důsledně pracovat na jejím naplnění). Velmi silný vliv na výsledky žáků mají (dle očekávání) 

konkrétní učitelé. 

U výrazně se zhoršujících škol naopak nebyly pozorovány žádné snadno identifikovatelné příčiny 

propadu. Možných vysvětlení je více, jedno z nich ale je, že silně negativní dopad na výsledky žáků 

má „pouhá“ stagnace školy. Metody, které dříve fungovaly, dnes už nestačí ani na udržení 

někdejších výsledků, natož pak k posunu vpřed. 

 

Při interpretaci všech uvedených zjištění je třeba vzít v potaz, že použité předmětové testy 

zkoumaly jen malou výseč cílů vzdělávání, a nemohou tedy vypovídat o kvalitě českého školství 

v jiných oblastech než těch, které byly předmětem testování. 


