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Shrnutí hlavních zjištění

Analýza se zabývá hledáním faktorů potlačujících či alespoň omezujících efekt 
socioekonomického statusu (SES) žáka, který je považován za zcela klíčovou pro-
měnnou ovlivňující výuku v základním vzdělávání, a to jak na úrovni jednotliv-
ce, tak na úrovni školy. 

Mezinárodní šetření TIMSS 
(Mezinárodní studie trendů v ob- 
lasti matematiky a přírodních 
věd, Trends in International 
Mathematics and Science Stu-
dy) je realizováno Mezinárodní 
asociací pro hodnocení výsled-
ků vzdělávání (IEA), a to již od 
roku 1995. Cílem tohoto šetření 
je vždy po čtyřech letech sledo-
vat trendy a výsledky vzdělávání 
s důrazem na oblasti matematiky 
a přírodních věd. 

Testovanou skupinu předsta-
vují vždy dvě kategorie žáků 
na úrovni základních škol. Jde  
o devítileté a třináctileté žáky, 
což většinou představuje ty, 
kteří navštěvují 4. a 8. roční-
ky základních škol, respekti-
ve ročník víceletých gymnázií 
odpovídající 8. ročníku zá-
kladní školy. Reprezentativní 
vzorek tvoří v každé zúčastně-
né zemi přibližně 4 000 žáků, 
kteří jsou vybíráni ze 150 až 
200 škol. Šesté a zatím posled-
ní testování TIMSS proběhlo  
v roce 2015, přičemž Česká re-

publika se zapojila pouze do 
testování žáků 4. ročníků zá-
kladních škol.

Stabilní součástí mezinárod-
ního testování TIMSS jsou do-
plňující dotazníky, které jsou 
vyplňovány rodiči testovaných 
žáků, učiteli a řediteli zapoje-
ných škol. Hlavním přínosem 
zpracované sekundární analý-
zy je však propojení výsledků  
mezinárodního šetření TIMSS 
2015 s výsledky národních hod- 
nocení českého školství a sys-
tému vzdělávání, která nejčas-
těji realizuje Česká školní in-
spekce.

U všech prezentovaných zjiš-
tění je třeba brát neustále v po-
taz charakter samotného šetře-
ní TIMSS, kde jde o srovnání 
žáků v jeden časový okamžik,  
z čehož pak nelze vyvozo-
vat žádné příčinné souvis-
losti. Jinak řečeno, dané in-
terpretace mají hodnotu jen 
v rovině podnětných asoci-
ací, nikoliv ve smyslu kau-
zálně pojímaných závěrů.  

Vysoký průměrný SES školy 
může být stimulující 

Nejlepších výsledků v obou 
oblastech testování TIMSS, tedy 
v přírodních vědách i v ma-
tematice, dosahuje tradičně 
Praha. Horší výsledky naopak 
vykazuje Ústecký a Karlovar-
ský kraj v přírodovědných ob- 
lastech, v matematice pak slab-
ších výsledků (mimo výše zmi-
ňované kraje) dosahují rovněž 
žáci v Moravskoslezském a Pl-
zeňském kraji. Vyšší skóre tak 
mají ty kraje, kde je i vyšší socio-
ekonomická úroveň. Toto zjiš-
tění potvrzují i národní zdroje  
v podobě tematicky zaměřených 
zpráv a sekundárních analýz, jež 
průběžně zpracovává a zveřejňu-
je Česká školní inspekce.

Nejvýznamnějším faktorem 
vysvětlujícím úspěšnost žáků 
v mezinárodních testováních je 
bezpochyby SES, a to jak na 
úrovni žáka a rodiny, tak na 
úrovni testované třídy. Mnoh-
dy je nízký SES žáka příslušnými 
odborníky považován dokonce 
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za natolik fatální, že rozvoj zna-
lostí a dovedností v testovaných 
oblastech je nenávratně narušen. 

Vlastní stůl a sdílené PC  
s internetem zvyšují skóre

Žáci, kteří disponují dosta-
tečnými domácími zdroji pro 
učení (vlastním stolem, vlastním 
mobilem, internetovým připoje-
ním a sdílejí PC), dosahují sta-
tisticky významně vyššího skó-
re v matematice než žáci, kteří 
těmito jednotlivými domácími 
zdroji nedisponují. Avšak žáci 
používající vlastní PC mají na-
opak statisticky významně horší 
skóre než žáci, kteří ho nemají. 
Poslední zjištění může souviset 
s příliš velkým množstvím času 
stráveného na počítači bez do-
hledu rodičů.

Pokud jde o vybavenost pro-
středky ICT přímo ve školách, 
Česká republika se umístila 
mezi srovnávanými zeměmi pod 
průměrem, který činí 38 % klad-
ných odpovědí pro přítomnost 
ICT ve vyučovacích hodinách 
matematiky a 47 % pro vyučova-
cí hodiny přírodních věd. 

ce ke zhoršení výsledků žáků.  
Ovšem žáci ve školách s nižším 
průměrným SES dosahují při 
častém využívání ICT vyššího 
skóre než žáci ve školách se stej-
ně nízkým SES, kde je ICT vyu-
žíváno méně často.

Podle některých odborníků 
má pozitivní vliv na výsledné 
skóre z matematiky (ale i čte-
nářské gramotnosti, případně 
na úspěšnost žáků jako takovou) 
rovněž takzvaný sociální kapi-
tál. Ten vyjadřuje jakousi „ka-
pacitu společnosti“, jinými slovy 
je tvořen lidmi provázanými ve 
spolkových organizacích a růz-
ných sdruženích a tím, jak jsou 
tito lidé aktivní, do jaké míry 
participují na občanském životě 
a jak si v této společnosti navzá-
jem důvěřují.

Sociální kapitál ve velké míře 
koresponduje s indexem do-
mácích zdrojů pro učení (tedy  
s indexem SES). Ovšem není tomu 
tak výhradně ve všech případech  
(z celkového srovnání jednotli-
vých krajů byla vyloučena Praha, 
jelikož jde o specifický region, 
který zpravidla zkresluje analýzu 
agregovanou na úroveň krajů). 
Tento překryv můžeme pozoro-
vat například u Karlovarského 
a Moravskoslezského kraje, nic-
méně Ústecký kraj má hodnotu 
sociálního kapitálu ještě nižší, 
než je průměrná hodnota inde-
xu domácích zdrojů pro učení.  
Tyto regiony mají rovněž i nižší 
průměrné skóre z matematiky.

Obecně pak platí, že čím 
vyšší je hodnota průměrné-
ho indexu domácích zdrojů 
(jiný výraz pro SES), tím lep-
šího výsledku dosahují žáci 
v obou zkoumaných před-
mětových oblastech. 

Pokud je žák s nižším SES 
součástí školy, která je složena 
z žáků s nadprůměrným SES 
(tedy i průměr SES této školy 
bude vysoký), žák ze socioeko-
nomicky slabé rodiny bude do-
sahovat lepších výsledků, než 
kdyby chodil do školy, jež má 
celkový průměrný SES nízký. 
Tento vztah, který je už tak vý-
razný u žáků čtvrtých ročníků, je  
u starších žáků ještě silnější.

Ve školách s nízkým průměr-
ným SES má individuální SES 
žáka vliv na výsledné skóre 
více než ve školách s vysokou 
hodnotou SES (zvýšení o jednu 
jednotku individuálního SES 
přidá téměř 26 bodů v testu, 
ve druhém případě již pouze 
zhruba 16 bodů). 

Na žáky pocházející z rodin  
s vysokým SES celkový prů-
měrný SES školy nijak ne-
působí. Situace je ale zcela 
odlišná v případě žáků pochá-
zejících z rodin s nejnižším 
socioekonomickým statusem. 
Vysoký průměrný SES školy 
má u těchto žáků velmi silný 
efekt. Tito žáci pak dosahují  
i lepších výsledků, než kdyby 
navštěvovali školu, která má 
nízký průměrný SES.

V případě České republiky 
jsou dostupné počítače či tab-
lety ve 28 % hodinách mate-
matiky a v 38 % výuky příro-
dovědy. 

Výsledky šetření fungování 
přínosů digitálních tříd uká-
zaly, že žáci v takových třídách 
jsou aktivnější a motivovaněj-
ší. Ovšem při srovnání výsled-
ků v testech z matematiky nelze 
přesvědčivě určit jednoznačný 
pozitivní efekt těchto tříd oproti 
třídám tradičním (z hlediska vy-
užívání digitálních technologií). 
A pokud se ve školách s vysokým 
průměrným SES používá ICT 
ve výuce často, dochází dokon-

Nejnižší mírou sociálního 
kapitálu se vyznačují kraje:

• Ústecký, 
• Karlovarský,
• Moravskoslezský. 
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Velikost školy ani třídy není 
rozhodující 

Panuje obecný předpoklad, 
že v menších třídách má učitel 
lepší podmínky pro spolupráci  
s jednotlivými žáky, a tudíž je zde  
i možnost k vybudování silněj-
šího vztahu mezi učitelem a žá- 
kem. V menších třídách lze rov-
něž očekávat menší míru vyru-
šování ze strany spolužáků a vý-
uka je konzistentnější. Samotné 
snížení počtu žáků ve třídách 
ovšem nemusí mít za následek 
zlepšení výsledků těchto žáků.

Nejvyšším průměrným po-
čtem žáků se vyznačuje Singa-
pur (35,4 žáků), což je obzvlášť 
zajímavé, protože tato země 
dosahuje excelentních výsledků  
v testování matematiky. Na-
opak nejnižší počet žáků na třídu 
má Slovensko (19,2 žáků). Česká 
republika se umístila pod prů-
měrnou hodnotou všech vybra-
ných zemí, která činí 24,6 žáků  
v testované třídě.

V České republice dochází do 
tříd 4. ročníků průměrně 21,6 
žáků. 

v obcích nad 10 000 obyvatel.  
V obou případech je patrný růst 
skóre nikoli s velikostí obce, ale 
s velikostí školy. Rozdílné vý-
sledky venkovských a městských 
škol jsou způsobeny odlišnou 
socioekonomickou strukturou 
žáků navštěvujících tyto školy. 
Výsledné skóre je tedy primárně 
ovlivněno prostorovým rozlože-
ním obyvatelstva s nižším SES.

Ovšem po přidání dalších 
faktorů (SES, pohlaví, respek-
tive skóre dívek nebo motivace  
a oblíbenost hodin matematiky) 
efekt nejen obce, ale i velikosti 
školy, mizí. Důvodem je skuteč-
nost, že venkovské obce a menší 
školy mají zpravidla třídy slože-
né z většího podílu žáků s nižším 
indexem domácích zdrojů pro 
učení. 

Stejně se postupovalo i u ve-
likosti třídy, kde se tento faktor 
již ukázal jako patrný, avšak jen 
mírně - velké třídy mají opro-
ti nejmenším v průměru o 15 
bodů více. Ale střední kategorie 
škol už nemá oproti malým ško-
lám žádný statisticky významný 
efekt. 

Výsledky by neměly sloužit  
k optimalizaci 

Ve velkých městech se žáci 
menších tříd vyznačují horším 
dosaženým skóre v matemati-
ce než žáci malých tříd v men-
ších obcích, a to i po kontrole 
SES. Tento výsledek však může 
být způsoben i nějakým dalším 
faktorem. Nabízí se vysvětlení, 
že malé třídy jsou ve velkých 
městech ty, do nichž rodiče z ně-
jakého důvodu nechtějí posílat 
své děti. Obecně školy s dobrou 

pověstí ve městě přitahují zájem 
rodičů, kteří se snaží zajistit mís-
to svým dětem právě tam. Tyto 
školy jsou pak přeplněné. 

Výsledek provedené analýzy 
rozhodně neznamená, že větší 
třídy by měly být preferované 
na úkor tříd menších. Tento po-
znatek by proto rozhodně neměl 
vést k unáhlené optimalizaci ve-
likosti tříd a škol.

V souvislosti s organizací tří-
dy se objevuje i otázka, jaký 
by měl být optimální poměr 
mezi chlapci a dívkami ve tří-
dě - chlapci dosahují zpravidla 
lepších průměrných výsledků  
v oblastech matematiky a pří-
rodních věd, naopak dívky zase 
ve čtenářské gramotnosti (dívky 
mají o 9 bodů horší skóre z ma-
tematiky než chlapci a o 11 bodů 
horší skóre z přírodovědy).

Stejně tak se objevují otázky 
vztahující se k rozdělování žáků 
do tříd na základě jejich výkon-
nosti. Některá šetření naznačují, 
že výkonnostně heterogenní třídy 
mají pozitivní vliv na slabší žáky, 
zatímco výkonnostně homogen-
ní třídy podporují v největší míře 
rozvoj nadaných žáků. Výsledky 
z mezinárodních šetření zase 
ukazují, že země, kde jsou žáci 
již v útlém věku rozdělováni 
do výběrových a nevýběrových 
škol, dosahují horších výsledků 
než v případech, kdy jsou všich-
ni žáci vzděláváni společně.

Navíc v případě homogen-
ních nevýběrových tříd jsou žáci  
v těchto třídách značně znevý-
hodněni a dosahují v průměru 
horších výsledků než žáci v he-
terogenních třídách nebo homo-
genních výběrových třídách. 

Žáci ve větších školách dosa-
hují zpravidla vyššího skóre  
v matematice i v přírodních 
vědách, a vůbec vykazují stati-
sticky významně lepší výsled-
ky než žáci malých a středně 
velkých škol. Podobné je to 
pak i v případě tříd. 

Neexistují však statisticky vý-
znamné rozdíly v dosaženém 
výsledném skóre z přírodovědy 
u žáků z venkovských škol v po-
rovnání se školami městskými, 
respektive u škol v obcích do  
10 000 obyvatel oproti školám  
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Riziková kombinace: 
nespokojený učitel a málo 
sebevědomý žák

Motivovanost učitele se na 
základě mnoha provedených 
studií a výzkumů ukázala jako 
velmi významný faktor, který 
ovlivňuje nejen výkon a úspěš-
nost daného učitele, ale rovněž 
motivovanost žáků, a tudíž  
i jejich následnou úspěšnost 
ve škole (avšak Japonsko, které  
v testech z matematiky i z příro-
dovědy dosáhlo velmi vysokého 
skóre, se zároveň vykázalo nej-
vyšším podílem nespokojených 
učitelů). Mimo to se motivo-
vanost učitele projevuje také  
v jeho stylu a metodách výuky.

Průměrná hodnota indexu 
mezi srovnávanými zeměmi do-
sáhla hodnoty 9,91 bodů, při-
čemž Česká republika se umís-
tila těsně pod tímto průměrem.  
S průměrnou hodnotou 9,18 
bodů se však čeští učitelé 4. roč-
níků stále nacházejí v rozmezí 
hodnot značících průměrnou 
spokojenost s povoláním učite-
le. Nejde však samozřejmě o re-
prezentativní vzorek pedagogů 
v ČR, a to zejména proto, v něm 
zcela převažují ženy. 

Získaná data nepodporují tra-
diční tvrzení o lepším dosaže-
ném skóre žáků se spokojeným 
učitelem, respektive o zvyšo-
vání sebedůvěry žáků společně 
se spokojeností učitele, a to ani  
v případě matematiky, ani příro-
dovědy. Pouze u žáků s nízkou 
sebedůvěrou v matematice lze 
pozorovat jistý (avšak statisticky 
nevýznamný) nárůst jejich skóre 
spolu se spokojeností jejich uči-
tele.

žáky, které vyučují učitelé s vy-
studovanými obory zaměřenými 
na budoucí pedagogickou čin-
nost a zároveň se specializací na 
oba testované předměty.

Z hlediska úspěšnosti žáků 
jsou výhody jak tradičních, tak 
moderních výukových metod 
sporné. Některé studie ukazu-
jí, že ty tradiční mají pozitivní 
vliv na žáky pocházející z rodin 
s horším SES, přičemž moderní 
mají zase pozitivní vliv na žáky 
ze vzdělaných rodin. V případě 
České republiky je pak hlavním 
problémem při testování efek-
tu využití alternativních metod 
zpravidla nedostatek vhodných 
reprezentativních dat.

Kromě obecně pozitivnější-
ho efektu omezeného využívání 
metod frontální výuky matema-
tiky nelze žádnou z testovaných 
metod vyzdvihnout jako jedno-
značně přínosnější. Pouze za po-
moci národních dat se při porov-
nání s bodovým skórem žáků, na 
jejichž školách se žádná alterna-
tivní metoda nevyužívá, zjistilo, 
že statisticky významně vyššího 
skóre dosahují zejména žáci, na 
jejichž školách se aplikuje me-
toda orientovaná na budování 
schémat, případně metoda čin-
nostního učení. Žáky vyučova-
né dle jiných alternativních me-
tod nelze statisticky významně 
odlišit.

Využití alternativních učebnic 
matematiky může mít pozitivní 
efekt zejména ve školách s žáky 
disponujícími nízkým socioeko-
nomickým statusem. Tyto školy 
jsou ale paradoxně těmi, které 
alternativní učebnice využívají  
v menší míře. ◀

• Obecně platí, že vyšší sebevě-
domí je asociováno s vyšším 
dosaženým skóre z matema-
tiky. 

• Zároveň však také platí, že 
efekt sebevědomí žáka se sni-
žuje s tím, jak roste učitelova 
spokojenost s povoláním. 

Pokud učí nespokojení uči-
telé málo sebevědomé žáky, 
dosahují tito žáci nejhorších 
výsledků v matematice, v prů-
měru okolo 460 bodů. Jestliže ale 
vyučují nespokojení učitelé žáky 
s vysokým sebevědomím, na vý-
sledek testu to nemá vliv, protože 
stejného skóre dosahují tito žáci 
i tehdy, jsou-li jejich učitelé spo-
kojenější.

Věk podstatnou roli nehraje, 
specializace ano

Na jedné straně panuje všeo-
becné přesvědčení, že starší (a te- 
dy i zkušenější) učitelé budou 
mít pozitivní vliv na lepší prů-
měrné skóre svých žáků. Na stra-
ně druhé se však lze setkat s tezí, 
že mladší učitelé budou ve vyšší 
míře využívat modernější (a tu-
díž dle předpokladu i efektivněj-
ší) výukové metody, a budou tak 
mít vyšší pozitivní vliv na skóre 
svých žáků. V oblasti matematic-
ké ani přírodovědné gramotnos-
ti ale nenajdeme žádné statistic-
ky významné rozdíly mezi žáky 
na základě jejich rozdělení podle 
věkových kategorií učitelů. 

Efekt aprobovanosti a kom-
petentnosti učitelů na celkové 
dosažené skóre byl však zazna-
menán v matematice i v pří- 
rodovědě. Dokonce existuje sta-
tisticky významný rozdíl mezi 


